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Dr. Parragh László
Elnöki köszöntő

Magyarország elmúlt évtizedét a prosperi-
tás jellemezte. Egyértelműen megállapítható, 
hogy a magyar GDP-növekedése elszakadt a 
nyugat-európai országokétól, és gyorsabban, 
stabilabban, kiszámíthatóbban növekedtünk, 
mint valamennyi EU-s társunk. Kijelenthető, 
hogy az elmúlt években tapasztalt gazdasági 
növekedés következtében erőteljes a magyar 
reálgazdasági konvergencia. Ez a felzárkózás 
pedig alapvetően a magyar makrogazdasági po-
litikának, a stabil alapokon nyugvó költségveté-
si politikának, valamint a gazdasági növekedést 
támogató monetáris politikának köszönhető.  
Mindez pedig megteremti annak lehetőségét, 
hogy a hazai vállalkozások megfelelő és támogató környezetben tudják végezni 
üzleti tevékenységüket, fejlődhessenek, növekedhessenek. Mindebben meghatá-
rozó szerepet kell, hogy képviseljen a vállalati innováció intézményrendszerének 
kialakítása, az agilis vállalatvezetés, a vállalatok pénzügyi tudatosságának javítása, a 
vállalati stratégiák szerepének felértékelése, valamint az export felé való nyitottság. 

A fentiekben ismertetett eredményekben meghatározó szerepet játszott a 
teljes kamarai hálózat múltbeli tevékenysége. Egyértelműen kijelenthető, hogy 
a megalakulás óta eltelt években hatalmas fejlődésen ment keresztül a kamarai 
rendszer, ezzel is támogatva a vállalkozások, így a nemzetgazdaság teljesítményét. 
Meggyőződésem, hogy ezen fejlődésünket és fejlesztő tevékenységünket a jövőben 
is folytatnunk szükséges, úgy, hogy a mindenkor aktuális kihívásokra is potenciális 
válaszokat dolgozunk ki. Így nem tekinthetünk el a digitalizáció, a robotizáció, 
az innováció támasztotta új megmérettetésektől, de a termelékenység, hatékony-
ság javítását és a generációváltás kérdéskörét is kiemelten kell kezelnünk. Ezek 
a területek egyértelműen kijelölik azt az utat, amelyen előre haladva szükséges 
végeznünk támogató, fejlesztő tevékenységünket. A Dunaújvárosi Kereskedelmi 
és Iparkamara múltbeli tevékenységét tekintve megállapítható, hogy az elért ered-
mények biztos alapját adják a jövőbeni próbatételekre történő megfelelő válaszre-
akcióknak. 

Kívánom, hogy a városi kamara történetében szerepet játszó, a jelen kiadvány-
ban megjelenő vállalatok, valamint valamennyi, Dunaújváros gazdaságát erősítő 
cég képes legyen megfelelni és célzott válaszokat adni a jelenlegi gazdasági, üzleti, 
és társadalmi kihívásnak.

Dr. Parragh László
elnök

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
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Králik Gyula
Emberöltők öröksége

Tisztelt Olvasó!
Engedjék meg, hogy bár a kötet fókuszába 

ez került, jómagam kivételesen ne a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és Iparkamara történetével 
foglalkozzam az alábbiakban. Sokkal inkább 
arról írnék, hogy kötetünkben három nagy tör-
ténet találkozik és fonódik egybe – lényegében 
szétválaszthatatlanul. Különböző történeti sí-
kokon ugyan, de ebben a kötetben találkozik 
a magyar kereskedelmi és iparkamarák immár 
több mint másfél évszázados története, a 70 
éves városé és a 25 esztendőt megélt helyi ka-
maráé.

Vannak történetek, amelyek nem percek-
ben és órákban, még csak nem is napokban vagy években, de nagyobb tételekben, 
távlatosabb egységekben mérhetők – úgy gondolom, hogy esetünkben is érdemes 
nem percekben és órákban, de még csak nem is esztendőkben mérni a gyorsan 
múló időt; sokkal inkább emberöltőkben. Így sem lesz könnyű. 

Az egyik, legjelentősebb, ha tetszik, legmélyebb történet a magyar kamaraisá-
gé, amelynek első virágkora a XIX. század második felében volt, és ebből adódóan 
szervezetei az ország egyik sokat idézett és emlegetett, gazdasági szempontból 
mindenképpen példásan virágzó korszakához, a kiegyezés utáni időszak pezsgésé-
hez köthetők. A három nagy bázis, Budapest, Sopron és Debrecen eltérő közegé-
ben egy akarat munkált: mindegyik a fejlődést helyezte munkálkodása fősodrába. 
Örömmel és nem kis büszkeséggel mondhatom, hogy már e kezdeti stádiumban 
is megjelentek a gazdasági önszerveződés, önkormányzatiság első szervezetei tér-
ségünkben. Adonyi bázissal önálló egység tömörítette a rácalmási és dunapentelei 
iparosokat, akik körében a malmok és szekérgyárak gazdái éppen úgy szereplői let-
tek a nagy történetnek, mint a terménykereskedők vagy a különféle szolgáltatások 
képviselői. Ez már a múlt – sőt, a régmúlt, amelynek már csak az emlékei élnek, 
mégis úgy gondolom, büszkén kell visszatekintenünk erre a hét emberöltőre.

Szintén emberöltőkben mérhető immár – és kis sarkítással háromnál járunk 
– a város története: 70 év eseményeit és eredményei idézhetjük, a klasszikus foga-
lommal élve, szó szerint zöldmezős beruházásként létrehozott, „csinált” város máig 
ható, összetéveszthetetlen miliőjét, a sajátos ipari jellemzőket és a munkakultúra 
tényezőit. Mindezek mellett azt az évtizedekben mérhető akaratot és szándékot, 
hogy a dunaújvárosi identitás élő és működő, a mindennapok eredményein és ta-
pasztalatain alapuló elem legyen, amely valóban meghatározza az itt élők – és az 
innen elszármazottak – gondolkodását.

Ebben a közegben öltött testet éppen egy emberöltővel ezelőtt, pontosan 25 
éve a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara létrehozásának gondolata – és 
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bár azt ígértem, eltekintek a történeti jellemzőktől, azt mindenképpen köteles-
ségem nagy büszkeséggel kiemelni, hogy vannak olyan tagok, akik a képzeletbeli 
startpisztoly eldördülése óta szereplői az egy emberöltővel ezelőtt kezdődött tör-
ténetnek. Azt is muszáj hangsúlyozni, hogy a város jellegéből fakadóan nálunk 
valóban a semmiből, a startvonalról kellett létrehozni azokat a szervezeti egysége-
ket, testületeket és kereteket, amelyek a hatékony és eredményes munka pilléreivé 
váltak az elmúlt évtizedekben. Méltán lehetünk büszkék az eredményeinkre – ezek 
közül hadd emeljem ki a szívemnek legkedvesebbet: nagyon boldog vagyok, hogy 
a kamarai elnökégben funkciót vállalni megtiszteltetés, és nagy köszönettel tarto-
zom mindenkinek, aki bármely területről érkezve is tanácsokkal segítette, szakmai 
tapasztalatainak megosztásával támogatta testületünk munkáját.

Új szakmák születnek, a régiek elhaltak, de az emberöltők öröksége változat-
lan: a fejlődés parancsa, az ipari kultúra korszerű elemeinek integrálása, az innová-
ció és a modernizáció ma is fontos követelmény. Térségünkben – immár évtizedes 
tapasztalat – fokozottan érvényes Kopátsy Sándor, a jeles író és közgazdász axió-
mája, miszerint gazdasági életet csak élénkíteni és fékezni lehet, alakítani nem. 
Olyan energiákra, együttműködésekre, kapcsolatokra és nem utolsósorban olyan 
gondolkodásra van szükség, amelyek rendre a fejlődés irányába mutatnak. Nem-
csak bízom, de mélyen hiszek is benne, hogy kamaránk az elmúlt egy emberöltő 
alatt az élénkítés fontos műhelye volt – és az is marad, még sok-sok emberöltőn át.

Králik Gyula
elnök

Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
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I. A céhektől a kamarákig
A kézműves emberekben: iparosokban, kereskedőkben mindig élt a közösség-

hez való tartozás tudata, igénye. Felismerték a közösségben rejlő erőt, mely védte 
érdekeiket, átsegítette őket a nehézségeken.

Az első ilyen érdekvédelmi szervezetek, céhek Magyarországon nyugati min-
tára a XIV-XV. században alakultak. Bizonyos foglalkozást, vagy foglalkozási cso-
portot fogtak össze. Kiváltságaikat, szabályaikat írásba foglalták és a földesúrral, 
várossal, vagy a királlyal megerősíttették. Társadalmi szükségszerűség hozta létre 
őket: az ipar fejlődése megkívánta egyes közigazgatási feladatok ellátását, ame-
lyeket a feudális államhatalom nem tudott elvégezni. Folyamatosan alakultak ki, 
szigorodtak a céhszabályok, melyek kiterjedtek az ipari rendtartásra, a készített 
árucikkek kivitelezésére, az árakra, a verseny kizárására, a kontárkodás meggáto-
lására, a mesterek, legények és tanulók kötelességeire és jogaira. A céhen belül a 
mesterségbeli ügyekben és a „tisztességes viselkedést” illetően bíráskodási jogot is 
gyakoroltak és a szó valódi értelmében első fokú iparhatóságként működtek.

Az 1800-as évek elejéről vannak írásos emlékeink arról, hogy Dunapentelén is 
létrejöttek céhek: elsőként megalakult a molnárok céhe. Később céhekbe szerve-
ződtek a csizmadiák, cipészek is. Vegyes céhek is alakultak, melyekhez több szak-
ma képviselői tartoztak, ilyen volt a takácsok, fazekasok, szabók és kádárok céhe.

Óriási eredményeket értek el a cégek az iparfejlesztésében, ugyanakkor fej-
lődésük idővel ellentmondásossá vált, a termelést korlátozó tevékenységük már 
gátolta a haladást, a modern termelés új utakat keresett. Az 1867-es kiegyezést 
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követően, 1868-ban megszületett a kamarai törvény, mely egészen 1934-ig ér-
vényben maradt. Ez a törvény már kötelező tagsággal kiterjedt valamennyi iparos-
ra, kereskedőre és a kereskedelmi és iparvállalatokra is. A kamarák jelentős közha-
tósági feladatokat láttak el, nagy hangsúlyt fektettek a szakoktatásra, segélyekkel, 
ösztöndíjakkal, támogatásokkal segítették a szakemberképzést. A dualizmus kor-
szakában húsz kereskedelmi és iparkamara is működött az országban, számuk az 
első világháború utáni Magyarországon hétre csökkent.

A céhek ideje ekkorra már lejárt: az 1872-ben kiadott első ipartörvény ki-
mondta, hogy a céheket meg kell szüntetni, vagy ipartársulattá kell alakulniuk. 
Dunapentelén 1872. december 17-én 40 taggal megalakult a vízimolnárok által 
létrehozott, Ipartestület néven működő ipartársulás, később még Ifjúsági Iparos 
Kör is alakult. Dunapentelén ezekben az években a mesteremberek közel fele 
vízimolnár volt.

Az 1884. évi második ipartörvény az ipartestületeknek már jóval nagyobb 
hatáskört adott, mint a korábban működött ipartársulatoknak, működésük sok-
ban hasonlított a céhekéhez. A törvény szerint az ipartestületek célja „az iparo-
sok közt a rendet és az egyetértést fenntartani, az iparhatóságnak az iparosok 
közt fenntartandó rendre irányuló működését támogatni, az iparosok érdekeit 
előmozdítani és őket haladásra serkenteni.” Célját tekintve az ipartestület első-
sorban érdekképviseleti szervként működött autonóm módon, önkormányzati 
jelleggel.  

Egy fél évszázaddal később, 1932-ben létrejött az ipartestületek csúcsszerve-
zete, az Ipartestületek Országos Központja (IPOK), mely szakmailag irányította 
a munkát, a kormánnyal és a hét régióban működő kereskedelmi és iparkama-
rákkal szoros kapcsolatot alakított ki, amelyet bizonyít az a tény is, hogy az 
IPOK költségvetéséhez a kereskedelmi minisztérium és a kamarák is jelentős 
összeggel hozzájárultak.
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Az 1948-ban bekövetkezett feloszlatásukig az ipartestületek eredményesen 
működtek, szakmai tevékenységük mellett gyógyüdülőket hoztak létre, szociális 
otthont építettek az idős, egyedül élő iparosok részére. A magyar iparosok ter-
mékei pedig határon túl is híresek lettek és egyre magasabb színvonalon elégí-
tették ki a lakosság igényeit.

A dunapentelei iparosok szervezete is sikeresen működött, az érdekvédelmi 
tevékenység mellett sok kulturális, sportrendezvényt is szerveztek, tagjai igazi 
közösséggé kovácsolódtak. Székházuk 1890-től egészen 1947-ig a Jancsky János 
által üzemeltetett kocsma volt, ami később a Felszabadulás nevet kapta, ezt lerö-
vidítve később csak Dulásként emlegették.

Az 1940 és 1950 közötti évek nagyon sok változást hoztak az érdekképvisele-
ti szerveződések, így a kamarák, ipartestületek életében is. 1940-ben feloszlatták 
a kamarák önkormányzatát, négy évvel később a Szálasi kormány működésüket 
is felfüggesztette. Az 1945-ben újjáalakult kamarák már jelentős szerepet ját-
szottak az ország újjáépítésében, majd 1948-ban államosították őket, vagyonuk 
az államkincstárra szállt. Később létrehozták a félállami jellegű Magyar Keres-
kedelmi Kamarát, amely 1985-től Magyar Gazdasági Kamara néven működött, 
s az egész magyar gazdaságot átfogó, érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekkép-
viseleti és egyben klasszikus kamarai feladatokat betöltő intézménnyé lett.

Egy 1946-ban kelt minisztertanácsi rendelet az ipartestületek felszámolásá-
ról is döntött, az IPOK ügykörét a Kisiparosok Országos Szervezete vette át. A 
KIOSZ jogszabály alapján, centralizált szervezetként működött – Dunaújváros-
ban is volt alapszervezete –, ellátta a kamarai típusú feladatok egy részét (tagre-
gisztráció, mesterképzés és vizsgáztatás), ugyanakkor hatóságként is működött, 
az iparjogosítványok kiadása előtt véleményezési joga volt, részt vett a telepen-
gedélyezési eljárásokban, intézte a szakmai panaszokat. A KIOSZ alapszervezet 
tagjai közül történő kizárás az iparengedély megvonását is jelentette. 

Az 1989-ben életbe lépett egyesülési és gyülekezési jogról szóló törvény ha-
tására megszűnt a KIOSZ, Dunaújvárosban is megszűnt a KIOSZ Alapszer-
vezet, helyette 1990. október 4-én 1004 taggal önkéntes alapon megalakult a 
Vállalkozók Ipartestülete. A város környékéről 15 település iparossága is ide 
tartozott. Az alapítást kezdeményezők célja volt visszatérni a régi ipartestületi 
hagyományokhoz, megteremteni az önkormányzati alapon nyugvó, hathatós ér-
dekképviseletet.

A szervezet rendkívül sokrétű tevékenységet folytatott: saját lapján keresztül 
rendszeresen tájékoztatta tagságát az ipargyakorlással kapcsolatos szabályokról, 
szakmai tanfolyamokat, kiállításokat, vásárokat szervezett, segített az anyagbe-
szerzésben, értékesítésben, pályázatírásban, munka-és tűzvédelmi feladatok el-
látásban, a mesterek aktívan részt vettek a szakmunkások képzésében, de még 
tagjai könyvelését is átvállalta.

1994-ben az 1948-ban megszüntetett iparkamarák helyett létrejött a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara. Kezdetben önállóan, külön szervezetként mű-
ködtek az agrár-, kereskedelmi és iparkamarák és a kézműves kamarák. Duna-
újvárosban is megalakult 1995-ben a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Dunaújváros Városi Kamarája és a Kézműves Kamara is. Újabb átszervezést 
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követően Dunaújvárosban a helyi kézműves kamara megszűnt, a kereskedelmi 
és iparkamara pedig 2000-ben önállósult Dunaújváros Megyei Jogú Város Ke-
reskedelmi és Iparkamarájaként.  A városi kamara 25 évét igyekszik bemutatni 
a jelen kiadvány.
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II. Az európai uniós 
csatlakozás küszöbén

A városnak lett saját kamarája
A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény alap-

ján (hatályos 1994. április 6. óta) az ősz folyamán elindult a te-
rületi kamarák megalakulását előkészítő folyamat. A kamarai 
törvény rögzítette, hogy a megyeszékhelyeken kívüli megyei 
jogú városokban jogi személyiséggel felruházott helyi szervezeti 
egységeket kell létrehozni, ugyanakkor több dunaújvárosi vállal-
kozás már ekkor fontosnak tartotta, hogy a jogszabályi keretek 
között városi kamara is alakuljon, így erősítve a helyi érdekérvé-
nyesítés hatékonyságát. Dunaújvárosból a Fejér Megyei Kamara 
(FMKIK) 1994. október 31-ei alakuló ülésére 20 dunaújvárosi 
cégvezetője, és vállalkozó érkezett megyei küldötti megbízással.

A városnak a megye gazdaságában képviselt súlyát jelezte, hogy 
az alakuló ülésen a megyei küldöttek közül Horváth Istvánt, a Du-
naferr Rt. elnök-vezérigazgatóját alelnökké, Fejes Lászlót, a DVG 
Rt. elnök-igazgatóját elnökségi taggá választották.

Ezt követően a helyi szervezeti egységként működő városi 
kamara alakulását előkészítő bizottság 1995. január 19-én ala-
kult meg Horváth István megyei alelnök kezdeményezésére. Az 
előkészítő bizottság tagjai voltak: Horváth István, Tenyér Mi-
hály, dr. Kováts Miklós, dr. Bognár László, Varga István, Sza-
bó Gyula, Bakonyi Ferenc, dr. Kálmán András és Fejes László. 
Háromfős szervező, és háromfős jelelő bizottság döntött arról, 
hogy a törvény értelmében csak városi vállalkozókkal és cégek-
kel szervezik meg a városi kamarát, de nyitva hagyják a lehe-
tőségét a városkörnyék vállalkozóinak a későbbi csatlakozására. 
Választási szabályzatot dolgoztak ki, és összeállították a kamarai 
küldöttek jelölésének szempontrendszerét. Dr. Kálmán András 
elkészítette az alapszabály tervezetet.

Az öt szekció alakuló üléseit 1995. május 15-e és 19-e kö-
zött tartották. A szekcióüléseken a már megválasztott 20 fő 
megyei küldött mellé 23 fő városi küldöttet választottak 3625 
városi vállalkozás képviseletében (amelyeknek képviselői, ahogy 
az azóta történt küldöttválasztásokon is, ajánlóként, választásra 
jogosultként vehettek részt a voksoláson). 

Az alakuló küldöttgyűlésen, 1995. május 29-én jött létre a 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Dunaújváros Városi 
Kamarája (FMKIK-DVK). Elnökké Fejes Lászlót, alelnökké dr. 

1994
A hazai kamarák törté-
netének jelentős állomá-
saként az Országgyűlés 
elfogadta az 1994. évi XVI. 
törvényt, mely alapján 
1994. október 31-én 
megalakult a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara (FMKIK), majd 
december 21-én a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra (MKIK).

1995
Előkészítő bizottság ülése-
zett 1995. január 19-én, 
amely háromfős szer-
vező, és háromfős jelelő 
bizottságot bízott meg a 
városi kamara szervezési 
munkáival. 
A városi kamara öt szek-
ciójának alakuló üléseit 
1995. május 15-e és 19-e 
között tartották.
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Kováts Miklóst választották, elnökségi tagok lettek: dr. Varga 
Lajos, Urbán László, Molnár József, Tenyér Mihály, Sándor Pé-
ter.

A 2000. november 1-től hatályos törvényi rendelkezés – a 
kötelező kamarai tagság megszűnésével egyidejűleg – tette le-
hetővé, hogy a Dunaújvárosi Kamara a megyétől független, 
önkéntes alapon szerveződő önálló területi kamaraként mű-
ködhessen. Ezt a szándékot a helyi gazdaságot képviselő vállal-
kozások közel 60 százaléka megerősítette, létrehozva az önálló 
Dunaújvárosi Kamarát.

1995
1995. május 29-én létrejött 
az FMKIK Dunaújváros 
Városi Kamarája (DVK), 
amely jóváhagyta saját 
alapszabályát és megvá-
lasztotta tisztségviselőit.

1995. június – nyilvános 
pályázat a kamarai alkal-
mazottakra: titkár, önálló 
ügyintéző.

1995. augusztus – a 
Csillagház III. emeletén, az 
önkormányzattól kapott 
két irodában elindul a 
napi munka.

Városi kamara bejegyez-
tetése a bíróságon önálló 
jogi személyiségként 2000. 
december 4.
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Tudósítás a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önálló jogi 
személyiségű dunaújvárosi kamarájának megalakulásáról az 1995. 
május 30-ai A Hírlap városi napilapban. Az esemény helyszíne az ön-
kormányzat közgyűlési terme volt, a képen a szavazás Fejes László 
levezetésével történik, tőle jobbra Radetzky Jenő megyei kamarai 
elnök
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Fejes László: Tényleges térségi összefogásra van szükség
A gazdasági kamarák szervezésének kez-

detén a DVG Rt. elnök-igazgatója voltam, 
vegyes prof ilú cégről lévén szó, több, összesen 
nyolc kommunális jellegű szakmai szervezet 
– ingatlankezelő, kertészeti, köztisztasági, te-
mető-fenntartási stb. – működésében is közre-
működtem. Többünkben felmerült a gondolat, 
hogy egyesíteni kellene ezeknek a szakmai szer-
vezeteknek az erőit, hogy nagyobb lehetőségünk 
legyen az érdekérvényesítésre, így létrehoztuk 
a Településüzemeltetők Országos Szövetségét, 
melynek vezetőségi tagja voltam. Amikor elin-
dult a kamara szervezése, felismertük a benne 
rejlő lehetőségeket. Úgy gondoltuk, létrehozásá-
ban pozitív szerepet kell játszanunk, és ha lehet, 
akkor egy külön osztályt, vagy tagozatot kell 

megszervezni a településüzemeltetők számára. Kijelöltük, melyik megyében ki vesz 
részt az úgynevezett ideiglenes szervezőbizottságok munkájában. Én Fejér és Tol-
na megyét kaptam. Bejelentkeztem a megyei ideiglenes szervezőbizottságokba 1994 
tavaszán. A szolgáltatói osztály létrehozásához legalább tíz szervezetnek kellett 
jeleznie csatlakozási szándékát, a sok prof il miatt a megyében személyesen ismer-
tem a szolgáltató cégek igazgatóit, tehát nagyon könnyen összeszedtem több mint 
tízet. A szervezőbizottság, ezt látva, rám bízta a feladatot, ha ilyen gördülékenyen 
megy a szervezés, végezzem én. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1994. 
december 19-én alakult meg, az elnökség tagja lettem Horváth Istvánnal, a Duna-
ferr elnök-vezérigazgatójával együtt, hiszen a vállalatcsoport nagy súlyt képviselt 
a megye gazdaságában. 1995 januárjában vele beszélgettünk, amikor megkérdezte: 
mi a véleményem egy városi kamara megszervezéséről? Ő felajánlotta a tekintélyét, 
súlyát, engem pedig felkért, hogy a megyei kamara szervezése során szerzett tapasz-
talataimat felhasználva irányítsam a végrehajtás folyamatát.

A nulláról indult a szervezés, hiszen a rendszerváltás előtti Magyar Gazdasági 
Kamarának itt soha nem volt helyi szervezete, Horváth István volt a megyei szer-
vezet tagja. Összehívtuk azt az általunk ismert, aktív emberekből álló kört, akikre 
támaszkodva 1995. május 29-én meg is alakult a városi kamara a megyei kamara 
részeként, hiszen akkor még a kamarai törvény ezt tette lehetővé. Ez azt is jelentet-
te, hogy a városi kamara működéséhez szükséges költségeket a Fejér megyei kamara 
költségvetésében kellett előirányozni. Tehát nekünk érvényesíteni kellett a súlyun-
kat a megyei kamaránál, hogy a működéshez szükséges anyagi források és a megyei 
szervezetekben a megfelelő képviseleti arányok rendelkezésre álljanak. Állandó volt 
a vita. Dunaújváros akkor a megye gazdaságának nagyjából huszonöt százalékát 
tette ki, hiszen a városban több mint négyezer-kétszáz vállalkozás működött. Nem 
vették szívesen az önállósulási törekvéseinket...
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A Dunaújvárosi Kamara 1995. május 29-i alakuló ülésén 
engem választottak elnökké Horváth István ajánlására. Azt gon-
doltam, hogy az elnökségnek alapvetően munkára szervezettnek 
kell lennie, azaz nem nagy létszámú protokolláris képviseletre 
kell törekedni, hanem inkább olyan tisztségviselőkre van szükség, 
akik aktívan tudnak dolgozni és segíteni. Augusztusban került 
sor arra, hogy kamarai titkárt keressünk. Nyolc jelentkező volt, 
így lehetett válogatni. A pályázók többsége egyéb munkaviszony-
ban állt és nem is tudta pontosan, mivel is jár ez a megbízatás. 
Barányi Albertnek nem volt más munkája abban az időben, a 
benyújtott pályázatán és az elbeszélgetés során egyértelműen lát-
szott, hogy tudatosan vállalja és aktívan csinálni akarja ezt a te-
vékenységet. Ezt a hozzáállását értékeltük, az idő pedig igazolta, 
hogy jól választottunk.

A kamarai törvény 1999-ben történt módosítása során az az 
elv érvényesült, hogy nem kell kötelező tagságú gazdasági kamara, 
hanem önkéntes tagság bevezetése mellett döntöttek. Emögött olyan 
politikai szándék volt, ami ellen kár is lett volna lobbizni. Amiért 
viszont lehetett, ha már módosul a kamarai törvény, hogy a nem me-
gyeszékhely megyei jogú városoknak, melyek ugyanolyan feladatkörű 
egységet jelentenek, mint a megyék, lehessen önálló kamarájuk. 

Az Igazságügyi Minisztériummal volt kapcsolatunk, a mó-
dosítással kapcsolatban tettünk javaslatokat, melyek egy részét 
f igyelembe vették. A nem megyeszékhely megyei jogú városok 
önálló kamarái viszont nem kerültek be a tervezetbe. Ekkor a 
soproniaknál kezdeményeztem, vonják be dr. Szájer Józsefet a 
folyamatba, dr. Dorkota Lajos pedig minket biztosított a támo-
gatásáról, ketten adtak be módosító indítványt a szavazás előtt, 
amelyet az országgyűlés el is fogadott. Így lett önálló kamarája 
Dunaújvárosnak, és a többi nem megyeszékhely megyei jogú vá-
rosnak.

Az 1999-es kamarai törvény után, a 2000-es választás 
idején Horváth István egy négyszemközti beszélgetés során azt 
kérdezte, nagyon sértene-e, hogyha nem én lennék az elnök a vá-
lasztások után? A vasmű a legnagyobb cég a városban, zászlós-
hajó, érdekeiket érvényesíteni szeretnék. Örülni nem örültem, de 
természetesen tudomásul vettem, mert nem az volt a lényeg, hogy 
ki melyik poszton ül, hanem az, hogy menjen a munka, és való-
ban el tudjunk érni valamit. Így lett dr. Varga Lajos az elnök, őt 
ajánlották a vasműből. Akkor alakult ki az a hagyomány, hogy 
a vasmű jelöltje az elnök, ha néhányan háborogtak is ellene az 
elmúlt időszakban, ez jogos igény volt a város legjelentősebb cége 
részéről.

A következő két ciklusokban (nyugdíjazásomig) általános al-
elnök voltam. Úgy fogtam fel ezt a felállást, hogy az elnök az első 

Fejes László a DVG Rt. 
akkori elnök-igazgatója, a 
megalakuló Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara elnökségi tagja, a 
FMKIK Dunaújváros Vá-
rosi Kamarájának alapító 
elnöke, jelenleg tiszteletbeli 
elnöke. Egyedüli személy, 
aki eddig minden ciklus-
ban tagja volt az elnök-
ségnek, munkája fontos 
szerepet kapott a szervezet 
számos meghatározó 
időszakában:
„Összehívtuk azt az 
általunk ismert, aktív 
emberekből álló kört, 
akikre támaszkodva 1995. 
május 29-én meg is alakult 
a városi kamara a megyei 
kamara részeként … Ez 
azt is jelentette, hogy a 
városi kamara működésé-
hez szükséges költségeket a 
Fejér megyei kamara költ-
ségvetésében kellett előirá-
nyozni. Tehát nekünk 
érvényesíteni kellett a 
súlyunkat a megyei kama-
ránál, hogy a működéshez 
szükséges anyagi források 
és a megyei szervezetekben 
a megfelelő képviseleti 
arányok rendelkezésre 
álljanak. Állandó volt a 
vita.”
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számú vezető, az általános alelnök pedig dolgozik. A titkár, Barányi Albert aktív 
volt, és mindig volt az elnökségben még néhány aktív tag, akikre tudtam támasz-
kodni a munka során. Jellemzően a kevésbé aktív elnökségi tagok is igyekeztek lehe-
tőségeik szerint segíteni a munkánkat, és ez ma is hasonlóan működik.

Úgy alakult a belső szervezeti rend Dunaújvárosban, hogy itt szolgáltató ta-
gozat nem jött létre, hanem ipari, kereskedelmi és kézműves tagozat. Különösen lé-
nyeges volt ez utóbbi akkor, amikor megszűnt a kézműves kamara. Az első kamarai 
törvény úgy rendelkezett, hogy a szakmai szervezeteket - a KIOSZ-t, a KISOSZ-t 
és a többi szervezetet - a megalakulásba be kellett vonni. Kötelező tagság volt, így 
minél nagyobb területre ki kellett terjeszteni az aktív munkába történő bekapcso-
lódás lehetőségét. Jelentősen változott a helyzet 2000 után. A törvény már városi 
kamaráról szólt, és a környező vállalkozások esetében önkéntessé vált a tagság. A 
város területéről automatikusan ide tartoztak a tagsághoz csatlakozó vállalkozók, 
azonban a kapcsolódó térség bevonásának kérdéséről egy szót sem szólt a törvény. 
Azt gondoltam, ez nagyon fontos lehetőség, hiszen a város egy gazdasági egységet 
képez a környezetével. Ezért felkerestem a környékbeli települések polgármestereit, 
egyeztettem velük, hogy kik az aktív vállalkozók a településen, kiket ajánlanak? Így 
lett egy elnökségi tagunk az IPOSZ részéről is Horváth József személyében, aki az 
ipartestület elnökeként is aktívan képviselte az egységes térségi elv érvényesítését. 
Sajnos egy idő után elfoglaltságai miatt a kamarában már nem tudott aktív sze-
repet vállalni. Hiányát nem sikerült pótolni, így megszűnt a kapcsolatunk egy sor, 
térségben működő vállalkozóval.

Mindig is egyetértettem azzal a német kamarai rendszerre jellemző alapelvvel, 
hogy aki vállalkozó, az egyben tagja a gazdasági kamarának is. Ezt a törekvést 
tükrözi a kamarai törvény 2012-es módosításával bevezetésre került sokak által 
vitatott kötelező regisztráció is.

A kamarának tudnia kell, kik a szereplői a gazdasági térnek, és a gazdaság sze-
replői számára is előnyös ez, például üzleti partner keresése esetén. Jelenleg még az 
állami nyilvántartások – cégbíróságok, önkormányzatok, adóhatóság stb. adatainak 
– összefésülése alapján nem áll össze egy teljes, naprakész, használható kép, ezért 
is fontos a szerepe a kamarai nyilvántartásnak. Ez egyfajta bevétellel is jár, mely 
segíti a kamara gazdálkodását, szakmai érdekérvényesítő munkájának hatékonyabb 
ellátását.

A városi kamara eredményes működése szempontjából kulcsfontosságú, hogy mi-
ként tudja bevonni a működési területén a vállalkozásokat a kamarai munkába. Ha 
térségi stratégiában, összefogásban, növekedési lehetőségekben gondolkodunk, akkor 
továbbra is kiemelt törekvésünk kell, hogy legyen a dunaújvárosi kamara tagságá-
nak kiterjesztése a környező térségre is.
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Elindul az érdemi munka
Dunaújvárosban az érdemi munka 1995 augusztusában kez-

dődött, amikor pályázat útján kinevezték Barányi Albert titkárt és 
Martonné Kúsz Mária önálló ügyintézőt. A dunaújvárosi önkor-
mányzat segítségével irodát rendeztek be az Irodaház III. eme-
letén. Az indulás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését 
követően megjelentek a helyi médiában, bemutatkoztak az ön-
kormányzatnál, a társkamaráknál és különböző intézményeknél.

A megyei és városi elnökség 1996 januárjában meghatározta 
a két kamara közötti munkamegosztás szervezeti és anyagi fel-
tételeit. Helyben végezték a kamarai tagok regisztrációját, így a 
tagoknak nem kellett a megyeszékhelyre utazniuk. A regisztrált 
tagok száma 1995-ben 56 fő, 1996-ban 447 fő, 1997-ben 464 

1996
1996. június 1. – a dunaúj-
városi kamara létrehozta 
saját Közhasznú Társa-
ságát.

1997
1997 januárjában a 
svédországi linköpingi 
delegációval testvérka-
marai és testvérvárosi 
kapcsolatot alakított ki a 
városi kamara.

1997 tavaszán képvisel-
tették magunkat a Linzi 
Kamara meghívására 
az osztrák testvérváro-
sunkban rendezett — a 
Kelet-Stájerországi 
Tartományi Kamara 
által szervezett — „Linzi 
Napok” megnyitóján, ahol 
megbeszélést folytattak a 
Felső-ausztriai Tartomá-
nyi Kamara elnökével.

1997. szeptember elején 
Svédországban járt Duna-
újváros önkormányzatá-
nak, a Dunaferr Rt.-nek és 
a FMKIK DVK delegációja.

1997. október 22. – tiszt-
újítás a megyei kamará-
nál.
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Cikk A Hírlapban 1995 augusztusának végén az Irodaház 3. eme-
letén hamarosan megnyíló kamarai irodáról, ebben jelent meg az 
is, hogy titkárnak Barányi Albertet, önálló ügyintézőnek Martonné 
Kúsz Máriát választotta a kamara elnöksége. A képen utóbbit lát-
hatjuk
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főre emelkedett. Megtörtént a városi kamara bejegyeztetése a bíróságon önálló 
jogi személyként!

A kamarai törvényből adódó feladatokon túli, a vállalkozók számára hasznos 
tevékenységek végzésére 1996. június 1-jén Közhasznú Társaságot (KHT-t) alapí-
tottak. A társaság konferenciák, bemutatók, továbbképzések és oktatások szerve-
zését, adatszolgáltatási és könyvtári tevékenységet végzett.

Kialakították a jogi-, könyvelési-, pénzügyi-, majd az adó- és marketing ta-
nácsadást, amelyet a tagok heti rendszerességgel vehettek ingyenesen igénybe. 
Létrehozták és folyamatosan bővítették a kamara könyvtárát közlönyökkel, gaz-
dasági folyóiratokkal, szabályzatokkal, tájékoztató kiadványokkal, például a hitel-
felvételi lehetőségekről. 

Elindították a Kamarai Klubokat előadásokkal: az adóbevallások kitöltése, az adó- 
és társadalombiztosítási jogszabályok változásai, a banki szolgáltatások, a fogyasztó-
védelem aktuális kérdései, az üzletek működéséről szóló jogszabályi változások és az 
ezzel kapcsolatos vállalkozói feladatok szerepeltek témáik között. Fórumot szerveztek 
„Mit tesz Dunaújváros önkormányzata a vállalkozásokért?” címmel.
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Dr. Kováts Miklós: Mindent a városért, a szakképzésért!
Az 1994-es év a kamarai törvények előkészí-

tésének, elfogadásának, majd hatályba léptetésének 
az időszaka volt a különböző kamarák életében. Az 
alakulóban lévő Fejér Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnökjelöltje megkért arra, hogy segítsem és 
vegyek részt az FMKIK Dunaújvárosi szervezeti 
egységének kialakításában.

 A kamarai törvény lehetővé tette, hogy a me-
gyeszékhelyen a megyei jogú városokban jogi sze-
mélyiséggel felruházott helyi szervezeti egységet 
lehet létrehozni, így felmerült az igény, hogy jöjjön 
létre Dunaújvárosban is az FMKIK kereskedelmi 
és iparkamara városi kamarája. Ennek értelmében 
vettem részt a dunaújvárosi szervezet kialakításá-
ban, a helyi kamarai választás előkészítésében, majd 
lebonyolításában. Így mondhatom, hogy tevékeny 

résztvevője, és egyik alapítója vagyok a dunaújvárosi kamarának.  A választást követően, 
mint a dunaújvárosi kamara első általános alelnökére, rám hárult a hivatali munka bein-
dítása. Pályázatokat írtunk ki a titkári, az adminisztrációs munkatársi, és titkárnői állások 
betöltésére. Több jelentkező közül Barányi Albertet választottuk titkárnak az elnökség jóvá-
hagyásával. Helyet kerestünk magunknak, amit meg is találtunk a Csillagház fölső szintjén 
lévő irodákban. A kamarai törvénynek megfelelően fölépítettük a Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Dunaújvárosi Kamaráját, és létrehoztuk az ipari, a kereskedelmi és általá-
nos szolgáltató tagozatot. Feladatul kaptam a szervezet működésének segítését, részvételt a 
küldöttgyűlések előkészítésében, és a szavazatszámláló bizottság elnöki teendőinek ellátását. 
Az első időben, 1994 és 1998 között központilag, Európai Uniós források segítségével támo-
gatták a kis- és középvállalkozások fejlesztését, amelyeket pályázatok útján lehetett elérni. 
Ennek keretében az ISO 90001-es és ISO 14000-es szabványok szerinti minőségirányítási 
és környezetirányítási rendszereinek bevezetésére kiírt pályázatokat megyei szinten szemé-
lyesen menedzseltem. Mintegy 60 pályázat előkészítését segítettem tanácsadással, amelyekből 
43 eredményes lett. 

1995 és 2000 között a DWA Voest-Alpine Kft. környezetvédelmi vezetője voltam. A 
Dunaferr kötelékébe kerülve, erre az időre kiestem a kamarai tisztségviselői munkából. Eb-
ben az időszakban merült fel az önálló kamarává válás szándéka, azonban nem gondoltuk 
végig elég alaposan az önállóvá válás módját és annak gazdasági következményeit. Így tör-
ténhetett, hogy nem került sor korrekt vagyonmegosztásra a megyei kamara kötelékéből törté-
nő kiválásunk során, így új kamaraként gyakorlatilag nulláról kellett kezdenünk a működés 
gazdasági építkezését.

2004 után ismételten bekapcsolódtam a helyi kamara elnökségének munkájába. Föl-
merült a szervezeti működtetés fejlesztése, szabályozása, „kiszolgáló baráttá” tétele.                                                                                      
2008-tól új alapokra helyeztük a működésünket. Nagyvállalati tapasztalatok alapján meg-
újítottuk a Szervezeti Működési Szabályzatunkat és a gazdálkodásunkat. Meghirdettük a 
„Mindent a városért, a szakképzésért!” elvet, amely mentén ma is dolgozunk. Ebben az idő-
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ben én is aktívabban kezdtem munkálkodni a kamarai szakképzés terü-
letén. Segítettem többek között a Dunaújvárosi Főiskola által készített 
– mintegy 26 db – e-learning tananyag szakmai véleményezését vég-
ző kamarai szakemberek kiválasztását, az elkészített szakvélemények 
kamarai összegzését. Biztosítottam a feladat teljeskörű menedzselését a 
kamara és a főiskola között. Az OKJ-s iskolarendszerű szakképzésben 
folyamatosan részt vettem az oktatásban és a DKIK által szervezett 
vizsgáztatásban. A mesterképzés vonatkozásában kiemelt figyelemmel 
kísértem, úgy az elméleti, mint a gyakorlati oktatást, és aktív szerepet 
vállaltam a vizsgáztatásban. A Dunaújvárosi Kamara szervezésében 
országos szakmai konferenciát menedzseltem a „Megújuló Energiák” 
témakörben. 

Büszke vagyok arra, hogy a kamara kitüntetési rendszerében lét-
rehoztuk a „Dunaújváros Kézművességéért Díjat”. Ezzel lehetővé vált 
a színvonalas munkát végző helyi kisvállalkozók tevékenységének az 
elismerése. Ezt azért is fontosnak tartom, mert ezek az iparosok addig 
soha nem részesültek kiemelt elismerésben, városi kitüntetésben, holott 
szolgáltatásaikkal, munkájukkal nagymértékben hozzájárultak a városi 
lakosság szükségleteinek kielégítéséhez.

A kézműves tagozat elnökségi tagjaként úgy gondolom, hogy nem-
csak városi kamarai érdek, hanem a térség további fejlődése szempontjá-
ból is kiemelt cél a helyi iparos szolgáltatások minél szélesebb körű fenn-
maradásának elősegítése.

Az utóbbi időben a szakképzésben és felnőttképzésben fejtem ki ak-
tivitásomat. Eddigi kamarai tevékenységeimet a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara a „Pro Mercatura et Industria Hungariae” díjjal minő-
sítette.

Dr. Kováts Miklós mérnök, 
számos műszaki terület 
szakértője, főiskolai-egye-
temi tanár. Az FMKIK 
DVK megalakulásakor 
általános alelnök, majd 
elnökségi tag. Egy 2000-
2004 közötti rövid kiha-
gyást követően visszatér az 
elnökségbe, majd 2008-tól 
2016-ig ismét általános 
alelnök, majd elnökségi 
tag: 
„A választást követően, 
mint a dunaújvárosi 
kamara első általános 
alelnökére, rám hárult a 
hivatali munka beindítá-
sa. Pályázatokat írtunk 
ki a titkári és az önálló 
ügyintézői állások betölté-
sére. Több jelentkező közül 
Barányi Albertet válasz-
tottuk titkárnak – az 
elnökség jóváhagyásával.”
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A városi gazdaság érdekeinek képviselete
A megyei és helyi küldöttgyűléseken küldötteik a térség gazdaságát érintő felszó-

lalásaikkal, javaslataikkal a tagság érdekeit képviselték. A megyei elnökség a szakmai 
osztályok munkájának segítésére, pályázatok elbírálására munkabizottságokat hozott 
létre, amelyek mindegyikében helyet kaptak dunaújvárosi vállalkozók is.

Az önkormányzati üléseken részt vett minden gazdaságot érintő témánál 
Barányi Albert titkár, míg Fejes László elnök a helyi gazdaságot érintő, Molnár 
József pedig a kereskedelmi témáknál képviselték a vállalkozások, vállalkozók ér-
dekeit. 

Küldöttgyűlésről szóló híradás a Dunaújvárosi Hírlapban: az alaku-
lás évét zárta, az első, már a feladatokra koncentráló teljes évet in-
dította el 1996 márciusának végén a városi kamara, a képen Almási 
Zsolt polgármester mond beszédet
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A megyei kamara rendszeresen megküldte a tervezett törvénymódosítások 
szövegét, amelyet szakértők bevonásával véleményeztek, így például az „Egyéni 
vállalkozókról szóló 1990. évi V. törvény módosításáról” készült kormány-előter-
jesztést. Eljuttatták véleményüket Dunaújváros Közgyűléséhez az előprivatizált, 
nem lakás célú helyiségek tulajdonjogának értékesítésével, valamint a „Közterüle-
tek használatának szabályozásáról és rendjéről” szóló rendelet módosításával kap-
csolatban.

Folyamatosan együttműködtek dr. Kovács Pál és Ecsődi László országgyűlé-
si képviselőkkel, továbbá együttműködési megállapodást kötöttek a helyi önkor-
mányzattal, a Kézműves Kamara Dunaújvárosi Szervezetével, a HÍD Dunaújvá-
ros és Környéke Egyesülettel és az Innopark Kht.-vel. Kidolgoztak egy regionális 
tervet a környező falvak vállalkozóinak képviseletére. Közreműködtek a helyi ál-
talános rendezési terv készítésnél a Településfejlesztési Konzultációs Munkacso-
porttal. Réti Vilmos az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Technológiai Elő-
készítési Program Irányító testületében képviselte a kamarát, továbbá Fejes László 
folyamatosan részt vett a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács munkájában.

Közreműködtek a megyei kamara által kiírt pályázatok (szakképzési, képzési, 
kereskedelmi, innovációs és területfejlesztési) készítésében és elbírálásában. Volt 
olyan év, hogy a 61 millió forintos pályázati összegből 32 millió forintot helyi 
vállalkozások nyertek el. A kamara részt vett valamennyi megyei munkabizottság 
munkájában. Az idegenforgalmi munkabizottság elkezdte a szálláshelyek és me-
legkonyhás vendéglátó üzletek minősítési rendszerének kidolgozását.

A megyei kamara által szerkesztett és valamennyi tag részére ingyenesen el-
juttatott Gazdasági Kalauz hasábjain keresztül tájékozódhattak a vállalkozások a 
kamarai történésekről és az őket érintő változásokról, ebben rendszeresen jelentek 
meg dunaújvárosi anyagok is. Elkészült 1996-ban a helyi önkormányzat, a Duna-
ferr és a városi kamara által finanszírozott Dunaújvárosról összeállított videofilm 
magyar változata, amit az angol és a német változat követett. A helyi kamara tevé-
kenységéről részletes tájékoztató füzet jelent meg.

A személyes ismeretségeiken túl a városi és a dunaferres kapcsolatokra építet-
tek a nemzetközi térbe kerüléshez. Ennek mentén erősítették az együttműködést 
az ausztriai Linz testvérváros, valamint a svédországi Linköping kamarájával.
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Tenyér Mihály: A legtöbb kérdésben azonos 
hullámhosszon voltunk 

A Dunaferr Dunai Vasmű delegáltjaként ke-
rültem az elnökségbe úgy, hogy a társaságcsoportot 
többen is képviseltük. A Vasmű az ekkori átmeneti 
fázisban nem volt sem túl jó, sem túl rossz hely-
zetben.

A kamara életében nagyon érdekes, kalandos 
időszak volt a kezdeti „kísérleti” néhány év, ami 
nem túl sok eredményt hozott, annak ellenére, 
hogy sok mindent próbáltunk tenni. Az első prob-
lémát abban látom, hogy az autoriter rendszerek 
nem szeretik az érdekképviseleteket. A kamara 
alapvető feladata a szakmai érdekek képviselete. 
A megyei kamara elnökének az volt az alapkon-
cepciója, hogy a kamara gazdaságpolitikai célokat 
szolgál. Ez egy alapvetően téves megközelítés még 
demokratikus politikai rendszerben is. A gazda-

ságpolitika befolyásolása, alakítása, véleményezése valóban a kamara feladata, azonban 
a gazdaságpolitika meghatározása: nem! A kamara szakmai szervezetek szövetsége. A 
rendszerváltás után néhány évvel a „szövetkezés”-nek meglehetősen pejoratív értelme-
zése volt, ugyanis a Kádár-rendszer lejáratta ennek a kifejezésnek a tartalmát. Az önál-
lóvá váló gazdasági szervezeteknek minden kellett, csak nem „szövetkezés”, és főleg nem 
úgy, hogy tulajdonképpen a konkurenciával kell szövetkezni.

Az elnökségbe azért engem delegáltak, mert akkortájt kaptuk meg a Qualitest Kft.-
nél a Minőségügy fejlesztéséért a miniszteri kitüntető oklevelet. (Az első hazai iparka-
marai minőségbiztosítást Pécsett a mi kft.-nk végezte.) A saját példámat alapul véve, az 
ügyvezető igazgatói feladatköröm állt az első helyen, a minőségügy, az anyagvizsgálat 
és a környezetvédelem területének szakmai képviselete került a második helyre, így a 
kamara csak a harmadik helyre sorolódott, és akkor még a családról nem is beszéltem. Az 
elnökség többi tagja is hasonló helyzetben volt annak ellenére, hogy a lelkesedés megvolt 
bennünk az új kamara létrehozásához. Ilyen szempontból talán jobb lett volna, ha olyan 
emberek alapítják meg, akiknek van idejük és tehetségük a vállalkozók meggyőzésére: 
Lépjenek be a kamarába! 

Külön fejezet a kamara történetében a megyei kamarával való kapcsolat. Sokféle 
ütközés és egyeztetés zajlott, nem sok eredménnyel. Akkor is elnökségi tag maradtam, 
amikor Dunaújvárosnak megyei jogú városként önálló kamarája lett. Szerencsésnek 
tartom, hogy a legtöbb kérdésben azonos hullámhosszon voltunk, az elnökségen belül 
személyes és elvi viták nemigen voltak. Én magam az első konkrét érdekképviseleti ügy-
ben, a taxis standok bérleti díjának megállapításáért, a taxisok képviselőjével jártam 
az önkormányzat gazdasági irodavezetőjénél. A mai napig nem tudom, hogy miként 
lettem közlekedési szakember. Valószínűleg akkor éppen nekem volt szabad kapacitásom 
ezzel foglalkozni. Azt sosem lehetett pontosan tudni, hogy melyik probléma kormányza-
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ti, avagy önkormányzati illetőségű, tehát, hogy kire tartozik. Ebben 
keresgettük az utakat, volt, ahol tévedtünk, és volt, ahol nem. Az a 
tény, hogy úttörők voltunk, érdem és nem szégyen, de ennek a kezdeti 
munkának a hatékonyságát nem értékelném túl. Persze, azért vesz-
tesek sem voltunk, hiszen a kamara működik tovább: A jól működő 
kamara a mozgásterének bővülését vizionálja. 

A kötelező kamarai tagság törvényi megszűntetése megint fel-
vetette azt a kérdést, hogy a tagságért fejében mit kap a vállalkozó? 
Ahhoz, hogy egy szakma képviseletének súlya legyen, kell egy kritikus 
tömeg, kritikus létszám, szakterületenként, ami nem minden esetben 
adott a mi közepes méretűnek számító városunkban.

Ezt a létszámproblémát a kamarai törvény legutóbbi módosítá-
sa részben orvosolta a kötelező regisztráció bevezetésével, azonban a 
jövőbeni sikeres működés kulcsa az, ha önkéntes alapon is biztosítha-
tó a vállalkozások bekapcsolódása a kamarai tevékenységbe. 

Tenyér Mihály, a Duna-
ferr Qualitest Kft. akkori 
ügyvezető igazgatója a vál-
lalatcsoport delegáltjaként 
került az alakuló kamara 
elnökségébe:
„A megyei kamara elnö-
kének az volt az alapkon-
cepciója, hogy a kamara 
gazdaságpolitikai célokat 
szolgál. Ez egy alapvetően 
téves megközelítés még 
demokratikus politikai 
rendszerben is. A gazda-
ságpolitika befolyásolása, 
alakítása, véleményezése 
valóban a kamara felada-
ta, azonban a gazdaság-
politika meghatározása: 
nem!”
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Dr. Sándor Péter: A múltat tisztelő csapat
Aki a múltját nem becsüli, az a jelent nem 

érdemli – gondolat jut eszembe, amikor beme-
gyek a kamarába, és elém tárulnak a tablókon a 
múlt történései, az egymást követő elnökségek fo-
tói, a vállalkozások bemutatkozásai. A kamarai 
törvény nagy reményekkel töltötte el a gazdasági 
élet szereplőit, tudtuk, hogy Nyugat-Európában 
milyen jól működnek a kamarák, mint érdekvé-
delmi szervezetek. Úgy emlékszem, mi egy angliai 
példát próbáltunk követni, amely önkéntes alapon 
működött. Akkoriban a Dunaferrben voltam az 
egyik legnagyobb árbevételű társaság, az Energia-
szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. Horváth 
István elnök-vezérigazgatóval az élen az akkori 
vállalatvezetés úgy ítélte meg, hogy egy ilyen erős 
állami cégnek részt kell vennie a kamarai rendszer 

kialakításában. Szakáganként összeállt a gazdaság széles területét átölelő elnökség. A 
törvény megyei kamarák alakulását tette lehetővé, amik létrehozhatnak további helyi 
szerveződéseket. 

Eleinte Székesfehérvárral együtt kezdtünk el dolgozni, az ottani elnökségbe is be-
kerültem, az ipari tagozatban dolgoztam. Nem volt előzmények nélküli Székesfehérvár 
és Dunaújváros rivalizálása. Dunaújváros mindenképpen szeretett volna egy önálló 
kamarát, ez azonban a kezdetekben nem ment. A kamarát nem csupán a tagdíjakon ke-
resztül, hanem különböző állami csatornákon keresztül is támogatták, a megyei kamara 
éppen ezért erősebb volt. 

Városi kamaraként a vállalkozók törvényi, adózási képzésével, továbbképzésével 
kezdtük a munkánkat. A kilencvenes évek elején indult az új számviteli törvény, ami-
nek nem volt egyszerű a bevezetése, nem csak a kis-, hanem a nagyvállalatoknál sem. 

Öt év kellett a teljes önállósodáshoz, persze, Fehérvár ezt nagyon nem akarta, hiszen 
komoly kérdést jelentett a kamarai pénzek felosztása. Kétezerben lettem a Dunaferr Zrt. 
műszaki vezérigazgató-helyettese. Mindenképpen támogattam az önállósodást, hiszen a 
véremben van a szabadság iránti vágy. Mi, akik a Dunaferrt képviseltük, hozzászok-
tunk az ország egyik legnagyobb cégénél az önállósághoz. 

A területi kamarai tevékenység mára már kiszélesedett és jól szabályozott keretek 
között zajlik, különösen a szakképzés területén. A szakmatanulás ösztönzése kiemelt 
érdeke a gazdaságnak. A szakképzési törvény ezért is tette lehetővé, hogy a középis-
kolás korúakon kívül bármely más korosztály is ingyenesen sajátíthat el két szakmát. 
Ezzel kapcsolatosan saját tapasztalatokkal is rendelkezem. Két évvel ezelőtt iratkoz-
tam be OKJ-s szakácsképzésre a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakközépiskolájába. Azelőtt is főztem, de inkább az „evő” oldalon 
foglaltam helyet, most itt a lehetőség, hogy elmélyítsem ezt az érdeklődésemet. A duális 
képzés keretében az iskolában esti tagozaton folyik az elméleti képzésünk, a Centrum 
Tanétteremben pedig a gyakorlati oktatás. A gyakorlati órákon végigfőzzük a klasszikus 
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Dr. Sándor Péter a 
Dunaferr Energiaszolgál-
tató Kft. akkori ügyvezető 
igazgatója, az alakuló 
elnökség tagja:
„Horváth István elnök-ve-
zérigazgatóval az élen az 
akkori vállalatvezetés úgy 
ítélte meg, hogy egy ilyen 
erős állami cégnek részt 
kell vennie a kamarai 
rendszer kialakításában. 
Szakáganként összeállt a 
gazdaság széles területét 
átölelő elnökség.”

ételeket. Remek lehetőségnek tartom azt, amikor a hobbi és a szakmai 
képzés összetalálkozhat, így nem csoda, hogy egyre többen vállalják a 
felnőttoktatásban való részvételt.

Úgy gondolom, hogy a törvény által szabályozott feladatok ellá-
tása mellett a gazdasági érdekképviseleti tevékenységre is egyre na-
gyobb hangsúlyt kellene helyezni a jövőben.

A kamarának akkor van értelme, ha nem csak a kormányzat ál-
tal hozott döntéseket, határozatokat közvetíti a gazdaság szereplői 
felé, és segíti azok megvalósulását, megértését, megszervezését, a ka-
marára jutó feladatok végrehajtását, hanem aktívan és hatékonyan 
be tud avatkozni a törvényalkotásba, érvényesíteni tudja tagjainak 
érdekeit, fölvállalja azokat a konfliktusokat, amelyek ahhoz szüksé-
gesek, hogy a gazdaság és a társadalom nagyobb ütemben fejlődjön.
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Kezdettől fontos feladat: szakképzés
Egyik legfontosabb feladatként jelölte meg a kamarai törvény a szakképzésben 

gyakorlati képzőként résztvevő vállalatok, vállalkozások kamarai minősítését, mely 
tevékenység a szakképzési törvényben került részletes szabályozásra. 1996 óta fo-
lyamatos ez a tevékenység. A kamarák mérték fel a beiskolázási igényeket és ko-
ordinálták az intézményekkel és az önkormányzattal a szakképzést érintő felada-
tokat. Térségünkben a szakképzési pályázatok elbírálásánál helyi bíráló bizottság 
rangsorolta a Dunaújvárosból érkező pályázatokat, ezzel segítve a megyei döntést. 

A mestervizsgáztatás területén közösen a Kézműves Kamarával, szakértők 
közreműködésével részt vett a Dunaújvárosi Kamara is a kereskedelmi és ven-
déglátóipari mesterszakmák képzési tematikájának kidolgozásában. A papírgyártó 
mester szak követelményeinek országos szintű meghatározására pedig Dunaúj-
városban, a helyi kamara segítségével szervezett találkozón került sor 1996-ban.

A kamarai szakértők kezdettől fogva folyamatosan részt vesznek vizsgabizott-
sági tagként a szakmunkásvizsgákon. Az országos és a nemzetközi tanulmányi 
versenyeken a nyertesek kamarai elismerésben is részesülnek.

Az első tisztújítás
Az FMKIK elnökségének munkájában 1997. október 22-ig vett részt Horváth 

István, a Dunaferr Rt. elnök-vezérigazgatója és Fejes László, a DVG Kft. ügyve-
zető igazgatója. A tisztújítást követően a megyei elnökség tagja lett Mádlné dr. 
Maár Ilona alelnökként, Szőnyi Zoltán és Fejes László pedig elnökségi tagként. A 
megyei kamara 12 szakosztályba sorolta tagjait. Nagy Ferenc, Menyhárt Ferenc, 
Fehéri Béla, Garai István, Dér Zsuzsanna, Siller Pál, dr. Kemény János, Fejes Lász-
ló, Kiss Tiborné és Szőnyi Zoltán osztályelnökként, dr. Szücs László, Juhász Péter, 

A mestervizsgáztatás terén a Kézműves Kamarával együttműködve 
részt vett a városi kamara a kereskedelmi és vendéglátóipari mes-
terképzés tematikájának kidolgozásában
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1998
1998. május 14-én a tiszt-
újító küldöttgyűlés nyílt 
szavazás alapján megvá-
lasztotta az FMKIK Duna-
újváros Városi Kamarája 
elnökének dr. Varga Lajost, 
ügyvezető elnökének Fejes 
Lászlót.
A törvény által biztosított 
keretek között 1998. július 
1-jétől átvették az egyéni 
vállalkozói igazolványok 
intézését.

1998. július 1. – részt vet-
tek Mohácson a M6, M56-
os Út Regionális Fejlesztési 
Tanács alakuló ülésén.
Az újjáválasztott közgyű-
lés gazdasági bizottságá-
ban a kamara egy külső 
szakértői helyet kapott. 
Véleményezték a város 
területszabályozási terveit.
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Palkovics Jenő, Dér Zsuzsanna és Kondor László pedig tagként 
vettek részt a megyei osztályelnökségek munkájában. Az FM-
KIK Etikai Bizottságának tagjai közé választották dr. Zsiros 
Máriát és Dér Zsuzsannát. A Mandátumvizsgáló Bizottság el-
nöke dr. Kováts Miklós, tagja Kincses Tibor lett. A dunaújvárosi 
küldöttek közül a Szavazatszámláló Bizottság munkáját Takács 
Attila és Czakó László segítette. Országos kamarai küldöttnek 
választották Mádlné dr. Maár Ilonát, Horváth Istvánt, Fejes 
Lászlót, póttagnak Urbán Lászlót, Kiss Tibornét, Juhász Pétert, 
valamint Szőnyi Zoltánt. Ezt követően 1998. május 14-én tar-
totta tisztújító küldöttgyűlését a FMKIK Dunaújváros Városi 
Kamarája, ahol nyílt szavazás alapján megválasztotta elnöknek 
dr. Varga Lajost, ügyvezető elnöknek pedig Fejes Lászlót.
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Urbán László: Az Ipar 4.0 korszakába léptünk
Egerből csábítottak 1973-ban Dunaújváros-

ba. A Magyar Optikai Művek, vagyis a MOM 
égisze alatt akkoriban telepítettek ide egy óragyár-
tással foglalkozó gyárrészleget. Az alkatrészgyár-
tás területén a felvett szakembereket tanítottam be, 
nem sokkal később, műszaki vezetői pozícióba ke-
rültem. Fő profilunk az ébresztőóra gyártása volt, 
amiből évente közel egymillió darabot állítottunk 
elő. A rendszerváltásig főmérnöke voltam a gyár-
nak, a rendszerváltáskor a cég ügyvezető igazga-
tója lettem, majd a részvénytársaságban vezér-
igazgató. A státuszom lényegében nem változott, 
a cég első számú vezetője maradtam. A dunaúj-
városi gyárból 1989 júliusában jött létre a MOM 
Elektromechanikai Zrt., rövidített formájában 
MOMERT Zrt., amelyben teljesen önálló gaz-

dálkodást kellett kialakítanom az addigi központi irányítás helyett. Az életemben for-
dulópontot jelentett az 1994-es, 1995-ös év, vagyis a privatizáció időszaka. A Magyar 
Optikai Művek Elektromechanikai Részvénytársaságból, állami vállalatból, a Magyar 
Optikai Művek Dunaújvárosi Gyára ekkor vált magáncéggé a menedzsmentkivásárlás 
útján: a menedzsmentből és a dolgozókból álló konzorcium megvásárolta a céget. 

Amikor még nem voltak megyei jogú városi kamarák, már tagja volt a cégem a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának. A hozzánk hasonló nagyságrendű vállalatok-
ból 8-10 volt akkoriban Dunaújvárosban, középvállalatnak számítottunk az 5-600 
fő körül foglalkoztatott létszámunkkal. A megyei kamarába jártunk Fejes Lászlóval 
együtt, úgy ismert meg engem, mint olyan dunaújvárosi cégvezetőt, aki tagja a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának. A rendszerváltást követően mindenki tanács-
talan volt, a cégvezetők még inkább azok voltak. Meg kellett tanulnunk egy magáncég, 
egy részvénytársaság, vagy éppen egy korlátolt felelősségű társaság működését. A kama-
ránál hasonló problémákkal küzdő emberekkel találkoztam, nagyon sok, a megyében ma 
még mindig működő vállalat vezetőjével ismerkedtem meg, akikkel a mai napig ápoljuk 
a kapcsolatot. A kamara az összetartozáson túl az a szervezet, ahol a legtöbb számunkra 
fontos gazdasági információhoz jutunk, az egyéb segítségnyújtás mellett a tanácsadás 
az egyik legfontosabb feladata. Amikor megjelent 1994-ben a törvénymódosítás, amely 
szerint a megyei jogú városokban lehetséges önálló kamarákat létrehozni, azzal keresett 
meg Fejes László, hogy vegyek részt a helyi kamara létrehozásában. Ki kellett alakí-
tanunk a kamara helyi szervezetét, miközben természetesen a megyei kamara ragasz-
kodott a privilégiumaihoz. Minden szervezet működésének vannak anyagi feltételei, 
ebből adódott a legtöbb probléma. Az első feladat a leválás rendezése volt: hogyan lehet 
megosztani a bevételeket, hogyan lehet szétosztani a tennivalókat, hogyan lehet kiala-
kítani a végrehajtó szervezetet és annak milyen jogosítványai lesznek. Nekem az ipar, 
a középvállalatok képviselete jutott feladatul. Tagja lettem az elnökségnek, az alakuló 
elnökségen belül pedig az ipari szekció vezetőjévé választottak. Meg kellett szervez-
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Urbán László a Momert 
Zrt. alapító vezérigazgató-
ja, az ipari középvállalko-
zások képviselője az alaku-
ló kamara elnökségében. 
Az elnökségbe ugyan csak 
a 2004-es évvel kezdődő 
ciklusban tér vissza, végig 
aktív, elkötelezett kamarai 
tag, küldött:
„A rendszerváltást követő-
en mindenki tanácstalan 
volt, a cégvezetők még 
inkább azok voltak. Meg 
kellett tanulnunk egy 
magáncég, egy részvény-
társaság, vagy éppen 
egy korlátolt felelősségű 
társaság működését. A 
kamaránál hasonló prob-
lémákkal küzdő emberek-
kel találkoztam, nagyon 
sok, a megyében ma még 
mindig működő vállalat 
vezetőjével ismerkedtem 
meg, akikkel a mai napig 
ápoljuk a kapcsolatot. 
A kamara az összetarto-
záson túl az a szervezet, 
ahol a legtöbb számunkra 
fontos gazdasági informá-
cióhoz jutunk, az egyéb 
segítségnyújtás mellett 
a tanácsadás az egyik 
legfontosabb feladata.”

ni a különböző területek alakuló üléseit. A Városháza C-szárnyá-
ban összehívtuk a vállalkozókat, akik elmondták az elképzeléseiket, 
megfogalmazták: Mik lesznek a jövő elvárásai? Azt szerettem volna 
elérni, hogy miként Nyugat-Európában, itt is jelentsen rangot a ka-
marához tartozás. Mind a mai napig az egyik legnagyobb problé-
ma vállalkozók részéről, hogy elfogadják, szükség van a kamarára, 
merjenek bátran hozzáfordulni az érdekképviseletért, jogi tanács-
adásért, jogszabályi-, adózási változások követéséért. Öt éven belül 
jött egy újabb törvényi módosítás, ami lehetővé tette az önálló ka-
mara létrehozását. Többen e mellett kardoskodtunk: Igenis, szükség 
van a különválásra! Végül nagy nehezen hozzájárultak ahhoz, hogy 
önálló kamarája legyen Dunaújvárosnak. Az első ciklust követően 
nem tudtam tovább vállalni az elnökség munkájában való közre-
működést. A cégünkre kellett koncentrálnom, ugyanis mélypontra 
jutottunk. A hozzánk hasonló helybéli üzemeket – cipőgyár, fonoda, 
ruhagyár, fehérneműgyár stb. – felszámolták, mondván, nem ver-
senyképesek. A rendszerváltás legnagyobb tévedése volt a politikusok 
azon kijelentése, hogy a nem versenyképes vállalkozásokat be kell 
zárni ahelyett, hogy VERSENYKÉPESSÉ tették volna őket! Mi 
nem hagytuk magunkat, úgy döntöttem, hogy versenyképessé kell 
válnunk, és ez kötötte le a kapacitásomat. Megtanultunk a piacon 
maradni, a piacgazdaságban versenyképessé válni, így a kis- és kö-
zépvállalati kategória rangsorában az elsők közé kerültünk. Láttam 
magunk körül, hogy mennyi cég ment tönkre. Két ciklus kihagyá-
sát követően invitáltak vissza a kamarába, a vállalatirányításban 
szerzett kellő tapasztalataim birtokában. Ismételten elfogadtam a 
felkérést és az elnökség tagja lettem az ezredfordulón. Úgy gondol-
tam, hogy jó lenne összefogni a dunaújvárosi vállalatokat, ezért el-
vállaltam az Ipari tagozat vezetését. A későbbiekben leköszöntem, 
mint elnökségi tag, mert úgy éreztem, hogy a fiataloknak át kell adni 
a helyemet. Az azóta eltelt évek során is folyamatosan részt veszek a 
kamara munkájában. Jelenleg az Etikai Bizottság tagjaként segítem 
a testület tevékenységét.

Ami pedig a jövőt illeti, az elkövetkezendő időszak kamarai 
szolgáltatásai közül kiemelném az információk minél gyorsabb el-
juttatását a gazdaság szereplői részére. A negyedik ipari forrada-
lom idejét éljük, az Ipar 4.0 beépül a gyártásba, a szolgáltatásokba, 
a mindennapjainkba. Több olyan tematikus rendezvény is kellene, 
ahol a legújabb technológiák vívmányait, az elektronikai, automa-
tizálási, elektro-mobilitási, robotikai, energetikai, informatikai fej-
lesztéseket, a digitális átalakulást megismerhetnék a vállalkozók. 

Akkor válhat még eredményesebbé a Dunaújvárosi Kamara, ha 
a technológiai fejlődés által kínált versenyelőnyök felismerésében és 
alkalmazásában hatékonyan tudja segíteni a helyi vállalkozásokat.
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Egyre bővülő kamarai feladatok
Megnövekedett 1998. július 1-től a kamara által végzett közigazgatási felada-

tok mennyisége azáltal, hogy az „egyablakos” egyéni vállalkozói igazolványokkal 
kapcsolatos teljes ügyintézés, a taxis vállalkozói igazolványok és regisztráció teljes 
ügyintézése, a vendéglátó-ipari üzletek és szállodák osztályba sorolása, regisztrá-
ciója és ellenőrzése, valamint az utazási irodák regisztrációja kamarai hatáskörbe 
került. Ennek kapcsán a városi kamara közigazgatási ügyintézőjét 1999. év végéig 
több mint 2500 ügyfél kereste fel, és több mint 2100 vállalkozói igazolvánnyal 
kapcsolatos ügyet intézett helyben. Ebben az időszakban a kamarai oldalról vé-
leményeztek több kereskedelmi és ipari miniszteri rendeletet, valamint javaslatot 
tettek a szakképzési törvény módosításának koncepciójára. A kamara elnöke fo-
lyamatosan részt vett a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács és a Területfejleszté-
si Bizottság ülésein, míg az Innovációs és Szakképzési Bizottság ülésein az alelnök, 
a települési önkormányzat különböző bizottsági ülésein pedig a titkár biztosította 
a testület képviseletét. A Dunaújvárosi Televízióban elindították a Kamara Ka-
mera című magazinműsorukat. Elérték, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a gazdaságot érintő döntéseire már folyamatosan meghívja a kamarát. 
Az újjáválasztott közgyűlés gazdasági bizottságában a kamara egy külső szakértői 
helyet kapott. Véleményezték a város terület-szabályozási terveit. Közreműködé-

sükkel évekig negyed áron bérelték a taxisok a városi drosztokat. Szakértőik elle-
nőrzésen vettek részt a Fejér Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és a helyi 
önkormányzat közigazgatási irodájával közösen. Fejes László elnökségi tagként 
részt vett a „HÍD” Dunaújváros és Környéke Egyesület elnökségi ülésein. Vélemé-

Európa Nap 1999 szeptemberében, a városi összefogással támoga-
tott rendezvény szervezésében a városi kamara is szerepet vállalt
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1999
1999. február 25. – A 
kamara képviselői jelen 
voltak az „M8 Kerekasz-
tal” alakuló ülésén, 
Budapesten.

1999. március 26–28-án 
a városban megrendezésre 
került első ízben, utána 
évente kétszer a Dunaújvá-
rosi Expo a városi kamara 
védnökségével.

1999. június – Az M8 
Kerekasztal Közgyűlése a 
Rákóczi motoroshajón.

1999. szeptember 18-án 
képviseltették magunkat 
az Európa Nap városi 
szintű rendezvényen. 
Színvonalas kiadványuk-
ban a Dunaújvárosi Városi 
Kamara is helyet kapott.
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nyezték az „Intercisa 2015” Távlati Településfejlesztési Koncep-
ció vitaanyagát. 1999 márciusában első ízben, majd utána évente 
kétszer a városi kamara védnökségével került a városban meg-
rendezésre a Dunaújvárosi Expo. 1999 szeptemberében képvi-
seltették magunkat az Európa Nap városi szintű rendezvényen 
is. Színvonalas kiadványukban a Dunaújvárosi Városi Kamara is 
helyet kapott.

A dunaújvárosi kamara folyamatosan erősítette kapcsolat-
rendszerét a helyi gazdaság érdekeinek érvényesítése érdekében, 
így a kamara képviselői jelen voltak az „M8 Kerekasztal” ala-
kuló ülésén, majd  helyben, a Dunán megtartott közgyűlésén, 
valamint részt vettek Mohácson a M6, M56-os Út Regionális 
Fejlesztési Tanács alakuló ülésén is. Jelen voltak a FMKIK ál-
tal szervezett nemzetközi üzletember-találkozón és segítették a 
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát az Euro Info Köz-
pont felállításában. Mivel a helyi kamara kiemelt feladatának 
tekintette az európai uniós csatlakozásra való felkészülést, ezért 
titkára rendszeresen képviselte a kamarát a Megyei Jogú Váro-
sok Szövetsége Európai Integrációs Bizottsága ülésein.
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Molnár József: A város kereskedelmének 
és vendéglátásának képviseletében

Az Országgyűlés 1994 tavaszán megalkotta 
a gazdasági kamarákról szóló törvényt, amely ki-
mondta, hogy a magyar nemzetgazdaság korszerű 
piacgazdasággá való átalakításának egyik előfel-
tétele, hogy a gazdaság szereplői által alakított, 
önkormányzattal rendelkező szervezetek jöjjenek 
létre, amelyek törvényi felhatalmazással végzik a 
gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános 
érdekeinek előmozdításával kapcsolatos tevékeny-
ségüket. Ezen elvek mentén alakult meg 1994 
őszén a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
(FMKIK), amelynek alapszabálya lehetővé tette, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város önálló jogi 
személyiséggel felruházott helyi kamarát hozzon 
létre. Engem a Kereskedelmi és Vendéglátói ta-
gozat elnökévé választottak meg. Nagy figyelmet 

fordítottunk arra, hogy a megyei és a dunaújvárosi kamara küldöttgyűlésében a vá-
ros kereskedelmének és vendéglátásának a súlyával arányos számú képviselete legyen. 
A FMKIK megalakulásakor csak két dunaújvárosi vállalkozót választottak küldöttnek 
erről a területről, de az 1996. évi 12 osztályos kamara létrehozásakor már 6 főt. Ezt 
követően az 1997. évi megyei tisztújító értekezleten a kereskedelmi és vendéglátó ta-
gozat részéről 11 fő dunaújvárosi vállalkozót választottak a megyei küldöttgyűlésbe. 
Összességében a megyei kamara tisztújító osztályértekezletein Dunaújváros gazdasági 
súlyának nagyjából megfelelő, 25 százalékos képviselethez jutott. 

A vállalkozóknak, de különösen a kezdő vállalkozóknak a legnagyobb gondot a jogi 
ügyekben, a könyvvezetési és adózási ügyekben való eligazodás jelentette. Ennek támo-
gatására szerveztük meg a jogi-, könyvelési- és adótanácsadást. A kamara a kezdetektől 
fogva a vállalkozók rendelkezésére állt naprakész, hatályos jogszabálygyűjteményével, a 
magyar közületi cégjegyzékével, szerződésmintákkal, statisztikai évkönyvekkel, Állami 
Forgalmi Adó-kulcsokat, Szolgáltatási Jegyzéket, TEÁOR-t, Ipari Termék Jegyzéket 
tartalmazó kiadványokkal és más szakkönyvekkel. A városi kamara elnöksége különböző 
szervezetekkel együttműködési szerződést kötött, így például az önkormányzattal, amely 
lehetőséget teremtett arra, hogy megismerjük és véleményezzük a vállalkozókat érintő 
közgyűlési rendeleteket és határozattervezeteket. Példaként említem, hogy a helyi ipa-
rűzési adó véleményezésével elértük az 1997. évre vonatkozóan azt, hogy a közgyűlés 
a tervezettel ellentétben nem emelte fel ennek az adónemnek a mértékét, amelyből így a 
vállalkozóknak 400 millió forint megtakarítása származott. 

A kamarai törvény a helyi döntések véleményezése mellett lehetőséget biztosított a 
vállalkozókat érintő törvény- és jogszabálytervezetek véleményezésére is. Ennek kapcsán 
véleményeztük a fogyasztóvédelemről, a belkereskedelemről, valamint az egyéni vállal-
kozásokról szóló törvényt és törvénymódosítási tervezeteket. Véleményeztük továbbá az 
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Molnár Józsefet, aki a 
Dunaker igazgatója volt, 
a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara 
ismert szakmai múltja 
alapján a Kereskedelmi 
és Vendéglátói tagozat 
elnökévé választotta meg, 
természetes, hogy a városi 
kamara elnökségében is ezt 
a területet képviselte nagy 
odaadással:
„A vállalkozóknak, de 
különösen a kezdő vállal-
kozóknak a legnagyobb 
gondot a jogi ügyekben, a 
könyvvezetési és adózási 
ügyekben való eligazodás 
jelentette. Ennek támo-
gatására szerveztük meg 
a jogi-, könyvelési- és 
adótanácsadást. A kamara 
a kezdetektől fogva a 
vállalkozók rendelkezésére 
állt naprakész, hatályos 
jogszabálygyűjteményével, 
a magyar közületi cégjegy-
zékével, szerződésminták-
kal, statisztikai évköny-
vekkel, Állami Forgalmi 
Adó-kulcsokat, Szolgálta-
tási Jegyzéket, TEÁOR-t, 
Ipari Termék Jegyzéket 
tartalmazó kiadványokkal 
és más szakkönyvekkel.”

üzletek működéséről, az egyes belkereskedelmi tevékenységekről szóló 
kormányrendeletet és más jogszabálytervezeteket is. A gondot min-
dig az okozta, hogy a véleményünk kialakítására rendkívül kevés 
idő, általában egy-két nap állt rendelkezésünkre, és általában nem 
kaptunk visszajelzést arról, hogy az általunk alkotott javaslatokból 
melyeket továbbítottak a kormányhoz. 

Sok esetben eredményesen jártunk el olyankor is, amikor a hibás 
vagy pontatlan jogszabályok hatóságok által történő értelmezése és 
alkalmazása sértette a vállalkozók érdekeit. Például, egy betéti tár-
saság ügyvezetője azt panaszolta, hogy Dunaújváros közigazgatási 
irodája megtiltotta a kannás borok értékesítését, pedig az üzlet mű-
ködési engedélye szerint palackozott szeszes ital árusítására jogosult 
volt. A minisztérium ígéretet tett arra, hogy figyelemmel a dunaúj-
városi tapasztalatokra, a rendelet módosításánál pontosabban fogal-
maz. A végeredmény az lett, hogy a közigazgatási iroda fenntartot-
ta ugyan álláspontját, de a továbbiakban nem kifogásolta a kannás 
borok értékesítését. 

A kezdetektől arra törekedtünk, hogy aktuális szakmai témákat 
tárgyaló kamarai klubok szervezésével támogassuk a vállalkozók 
közötti kapcsolattartást és az információk cseréjét. A témák között 
szerepelt a fogyasztóvédelem helyzete, az üzletek működéséről szóló 
új kormányrendeletből eredő vállalkozói feladatok, az adó- és társa-
dalombiztosítási törvény-változásokról szóló tájékoztatók, továbbá 
az új fogyasztóvédelmi törvényből eredő kereskedelmi feladatok és 
még sok egyéb aktuális témakört is felölelő kérdés. 

Az együttműködés és tapasztalatcsere fórumai a mai rohanó, 
változó világban is nagyon fontos segítséget nyújthatnak, ezért arra 
buzdítanám a vállalkozásokat, hogy ne szalasszák el ezt a lehetősé-
get.
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Emlékezés a dunaújvárosi kamara első titkárára, 
Barányi Albertre

Élete szervesen kötődött Dunaújvároshoz. 
1962-től a középiskolai tanulmányait a helyi 
Technikumban végezte, majd a Dunai Vasmű 
Kohóüzemében kezdett dolgozni. Egészség-
ügyi okok miatt azonban foglalkozásváltásra 
kényszerült, és később ez alapozta meg szak-
mai sikereit: a vendéglátásban találta meg az új 
kihívást. Alapos ember lévén a gyakorlati ta-
pasztalatokat továbbtanulással erősítette meg: 
a Vendéglátóipari Főiskolán szerzett diplomát. 
Dolgozott a Kohász Étterem vezetőhelyettese-
ként, a Duna-vidéki Vendéglátóipari Vállalat 
osztályvezetőjeként, de a vendéglátásban szak-
mája csúcsa a HungarHotels Arany Csillag 
egységvezetői pozíciója volt, amelyet 13 évig 
vezetett. Joggal mondhatjuk, hogy a városunk-

ban jelenleg vendéglátásban dolgozó vezetők mind dolgoztak együtt Bercivel, és 
mindannyian szívesen emlékeznek vissza ezekre az időkre.  

A HungarHotels privatizációja újabb kihívás elé állította, így pályázta meg 
1995-ben a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Dunaújváros Városi Kama-
rája titkári pozícióját, amelyet 2009-ben történt nyugdíjba vonulásáig nagy lelke-
sedéssel és elhivatottsággal látott el. Az ő titkári munkájának is köszönhető a vá-
rosi kamara önállósodása. Mindig nagy büszkeséggel beszélt arról, hogy az ország 
három városi kamarája közül az egyik a dunaújvárosi. Munkája során igyekezett a 
városi vállalkozásokkal jó együttműködést kialakítani, ezáltal a Dunaújvárosi Ke-
reskedelmi és Iparkamara támogatottsága mindig is kiemelkedő volt. 

Széles körben ismert volt lelkes lokálpatriotizmusa. A rendszerváltást követő-
en 2006-ig közgyűlési képviselőként is dolgozott, és bizottsági elnökként is szem 
előtt tartotta a helyi vállalkozások, a szakképzés, a vendéglátás és a turizmus érde-
keit. A vendéglátó tanulók képzésében és vizsgáztatásában hosszú éveken keresz-
tül vett részt vizsgaelnökként, mert komolyan hitt a magas szintű oktatásban. Hitt 
a fiatal szakemberek felkarolásában és örömmel vállalt mentorálási feladatokat is. 
Elvitathatatlan érdeme az önkormányzattal közösen alapított Tourinform iroda és 
európai információs pont létrehozása, és részt vett számos turizmussal kapcsolatos 
koncepció és stratégia kialakításában is. Kezdeményezésére készült el a városról az 
a háromnyelvű turisztikai imázsfilm, amelyet az önkormányzattal közösen adott ki 
a Kamara, illetve az ő szakmai támogatásával jelent meg Dunaújváros a budapesti 
és külföldi Utazás Kiállításokon, valamint került megrendezésre éveken keresztül 
a Dunaújvárosi EXPO is. 

Elszántan hitt az európai uniós csatlakozás gazdaságélénkítő erejében. A ve-
zetése alatt számos alkalommal rendezett a kamara európai uniós témájú tájé-
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koztató előadásokat a vállalkozók számára. Jó együttműködést alakított ki a helyi 
szervezetekkel, különösen a Kézműves Kamara helyi kirendeltségével, a „HÍD” 
Dunaújváros és Térsége Egyesülettel, az M8 Kerekasztallal és az Innopark Kht.-
vel. Kamarai titkári munkájával is hozzájárult ahhoz, hogy az M6-os autópálya és 
a dunaújvárosi híd mára már a mindennapjaink része lett. 

Szakemberként és magánemberként is irányadó volt realista, józan gondolko-
dása, gazdálkodói tapasztalata, higgadt, megfontolt szakmai véleménye. Közvetlen, 
szellemes és vidám személyisége, fanyar humora segítette őt a munkája nehezebb 
pillanataiban is, egy-egy legendás mondása, anekdotája még mindig fülünkben 
cseng. Segítő támogatására, szakmai kiállására, építő jellegű kritikájára kollégái 
bizton számíthattak.

2009. évi nyugdíjba vonulását nagy tervekkel várta, készült arra, hogy ideje 
nagy részét a családjával és unokáival, valamint kertészkedéssel tölti, azonban erre 
sajnos fájdalmasan kevés ideje jutott. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 
első titkára 2011 január 23-án örökké megpihent. Barányi Albertre azóta is szere-
tettel gondolunk szakmai és baráti körökben egyaránt. Neve és munkássága örökre 
összefonódik a városi kamara történetével. 

Dr. Bocsi Andrea
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III. A helyi gazdaság önkormányzata

Megalakul az önálló városi kamara
A 2000-es év jelentős változásokat hozott a városi kamara életében. Az 1999-

es kamarai törvény 2000. november 1-jétől megszüntette a kötelező kamarai tag-
ságot. Az év során fontos feladata volt a kamara vezetésének, hogy felkészüljön a 
megváltozott helyzetre, amely a gazdasági kamara legitimációjára, gazdálkodására, 
feladataira, szervezeti felépítésére is kihatott.

Az új kamarai törvény ugyanakkor lehetőséget biztosított arra, hogy a megyei 
jogú nem megyeszékhely városok önálló területi kamarát hozzanak létre. Abban, 
hogy ez a lehetőség bekerült a törvénybe, nagy szerepe volt az önállóságát ilyen 
módon is erősíteni kívánó Sopront, illetve Dunaújvárost képviselő önkormányzati 
képviselőknek, dr. Szájer Józsefnek és dr. Dorkota Lajosnak.

Az önkéntes kamarai tagságra történő felkészülés keretében időben fel kellett 
mérnie a helyi kamarának, hogy mely cégekre számíthatnak tagként a jövőben. 
Felkeresték a Dunaferr és a nagyobb helyi cégek vezetőit, akik támogatásukról 
biztosították az elképzelést: az önálló városi kamara létrehozását. Számos kis- és 
közepes vállalkozás csatlakozott a tervhez.

Lényeges feladata volt a kamara vezetésének, a városi kamara megalakulásában 
elkötelezett helyi gazdasági vezetőknek, vállalkozásoknak, hogy az új szervezet meg-
felelő számú tagsággal jöjjön létre, és a választáson minél több helyi vállalkozás adja le 
szavazatát, így biztosítva minél nagyobb legitimitást a helyi kamarának, mint a város 
gazdasági önkormányzatának. Az aktív szerepet vállaló gazdasági szereplők személyes 
meggyőzése mellett a kitűzött célok teljesítésében fontos szerepet kaptak a helyi mé-
diában megjelent cikkek, tájékoztató anyagok, hirdetések is.

Az önálló dunaújvárosi kamara első választásán szavaznak a helyi 
vállalkozások 2000 őszén az új kamarai székhelyen, a Csillagház 
Irodaházban
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2000. október 4-én alakult meg önálló területi kamaraként 
a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. Az önállóvá válást 
hosszas tárgyalások előzték meg, illetve követték a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával. A tárgyalásban részt vevők sze-
rették volna elérni, hogy a városi kamara működését hosszabb 
távon is biztos alapokra helyező tőkével jöjjön létre, így például 
lehetőség nyíljon a saját tulajdonú irodák, székház biztosítására. 
A tárgyalások nem hozták meg a várt eredményt. Ennek hatása 
máig tapasztalható, hiszen a saját tulajdonú, megfelelő méretű 
és színvonalú székház kialakításának jogi rendezésére csak nap-
jainkban nyílt először lehetőség.

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara a megalakulá-
sakor 257 taggal rendelkezett, ez a helyi vállalkozások számának 
arányában erős szervezettséget reprezentált az ország területi 
kamarái között. A szavazáson résztvevők száma is erős legiti-
mitást biztosított a városi kamarának. Azt is fontos kiemelni, 
hogy az önálló városi kamara alakítására biztosított lehetőséggel 
a megyei jogú nem megyeszékhely városok közül Dunaújváros 
mellett csak Sopron és Nagykanizsa tudott élni. (A fővárosban 
– kiemelt státusza, gazdasági súlya miatt – már az előző kamarai 
törvény alapján létrejött a Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara.)

2000. október 10-én az önálló Dunaújvárosi Kereskedelmi 
és Iparkamara küldöttgyűlése az alábbi személyeket választot-
ta meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi 
tagjainak: dr. Varga Lajos elnök, Fejes László általános alelnök, 
Juhász Péter, Palkovics Jenő, Bakonyi Ferenc, dr. Tóth László, 
Sümeginé Juhász Ilona, Benkovics Ferenc, a városkörnyék gaz-
daságának képviseletében Horváth József.

Új irodák a Csillagházban
Az Irodaházban rendelkezésre álló irodák már jó ideje alkal-

matlanok voltak arra, hogy a városi kamara megnövekedett fel-
adatainak megfelelő teret biztosítsanak, emellett a kapcsolódó 
infrastruktúra is színvonaltalan, hiányos volt. Kedvező megol-
dást kínált a volt Csillag Szálloda átalakítása, mivel a 3. emele-
ten egy elkülönülő folyosó, több iroda, kiszolgáló helyiségek, és 
egy igényeknek megfelelő konferenciaterem állt rendelkezése a 
színvonalas kamarai működéshez, rendezvényekhez.

A Csillagházba költözésre 2000 szeptemberében került sor, 
csúszott a kivitelezés is, azonban már a választást és az alakuló 
küldöttgyűlést, tisztségválasztást az új konferenciateremben le-
hetett megtartani. Ez a konferenciaterem a következő években 

2000
2000 szeptemberében a 
Csillagház 3. emeletén 
bérelt irodák és konfe-
renciaterem használatba 
vétele.

2000. október 4-én meg-
alakul az önálló Duna-
újvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara.

2000. október 10-én az 
új kamara megválasztott 
küldöttgyűlése dr. Varga 
Lajost elnöknek, Fejes 
Lászlót általános alelnök-
nek választja.

2001
Dr. Varga Lajos elnök 
egészségügyi okok miatt 
2001. december 31-ével 
lemond tisztségéről.

2002
2002. május 10-én a kül-
döttgyűlés a Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és Iparka-
mara tiszteletbeli elnökévé 
választja dr. Varga Lajost.
A kormány 2002. februári 
határozatával döntött 
a Széchenyi Hitelkártya 
bevezetéséről, melynek 
igénylése hamarosan a 
városi kamara irodájában 
is elindítható. 
2002. december 6-án a 
küldöttgyűlés egyhangúan 
Réti Vilmost választja a 
DKIK elnökévé. K
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a küldöttgyűlések mellett számos kamarai és szakmai rendezvény, városi szinten is 
fontos esemény helyszíneként szolgált.

 A Csillagház biztosította helyszín akár hosszabb távon is megfelelő megoldást 
kínált volna, hiszen akár újabb irodákat is kaphatott volna a feladatok bővülésével 
a kamara, azonban a bérleti díjak fizetése jelentős megterhelést jelentett, ezért 
nagyon hamarosan elindult egy hosszabb távú megoldás keresése.

Egyeztetés a Fejér megyei kamaráról történő leválással kapcsolat-
ban 2000 októberének végén, az új kamarai irodákhoz tartozó kon-
ferenciaterem tárgyalóvá alakítható részében
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Réti Vilmos: A kamara nem szakszervezet
Néhány elnökségi tag 2002 nyár végén meg-

keresett azzal, hogy vállaljam el a Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöki teendőit. Meg-
kérdeztem tőlük, hogy tisztában vannak-e azzal a 
korábbi megállapodással, hogy a Dunaferr, mint a 
legnagyobb vállalat tesz javaslatot az elnök sze-
mélyére, akinek Dunaferresnek kell lennie. Azt 
mondták, hogy igen, az illetékesekkel egyeztettek és 
nincs kifogásuk ellenem. Így kerültem 2002 őszén 
egy időközi választással a kamarához. 

Az első időszakban meg kellett ismernem a 
rendszert és azokat a személyeket, akik működtet-
ték. Rendkívül sokat köszönhetek néhai Barányi 
Albert barátomnak, a kamara titkárának, akit 
régről ismertem. Mindent elmagyarázott, összeis-
mertetett kollegákkal és más kamarák elnökségének 

tagjaival. Régről ismertem a megyei kamara elnökét, Radetczky Jenőt, így nem volt 
nehéz felvenni a kapcsolatot vele sem. Az első találkozásunk még 2000-ben volt, amikor 
az új kamarai rendszer kialakítása történt. Büszke vagyok arra, hogy tárgyalásos komp-
romisszumok révén sikerült az akkori ellentéteket kibékíteni és konszolidálni a kamara 
helyzetét.

A kamara a kezdetekben a Csillagház harmadik emeletén néhány szűk helységben 
székelt. Fontossá vált, hogy legyen egy önálló bázisa. Kiderült, hogy az önkormányzat 
azt az épületet, ahol a kamara jelenleg is működik, mint gyermekintézményt bezárja. 
Barányi úrral kezdeményeztük dr. Kálmán András polgármesternél, hogy megkaphas-
suk az épületet a várostól, melyet sikerült elérni. Az elnökségből Fejes László állt a te-
endők élére. Kiírtunk egy közbeszerzési eljárást, Dér Zsuzsát bíztuk meg a költségek 
kontrolálásával. Elkészült az épület, átköltöztünk, felavattuk, és ettől kezdve nyugodt 
körülmények között folytathattuk a munkát. 

Ezekben az időkben az országos kamara változásokat kezdeményezett a szak-
munkásképzésben: támogatásával, mentorálásával átalakult a hazai szakmunkáskép-
zés rendszere. Létrehozták a tanulók szakmai versenyeit, a vállalkozások úgynevezett 
tanulószerződéseket kötöttek a diákokkal. Élenjárt ebben a CUKÉP Kft. tulajdonosa, 
Horváth József, aki az itteni elnökség tagja volt. A szélesedő szakképzési tevékenységhez, 
valamint a vállalkozókat támogató egyéb feladatok ellátásához bővítettük a létszámun-
kat. 

Kezdett kialakulni az interakció a dunaújvárosi vállalkozások és a kamara között. 
A „Mit kapok én a kamarától?” – kérdésre adott válasz tisztult, miként azt is tisztázni 
kellett, hogy a kamara nem szakszervezet. Olvasva a Dunaújvárosi Hírlapban megje-
lenő cikkeket, igazolódni látszik, hogy azóta is jól működik a vállalkozások és a kamara 
közötti kapcsolat. 
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Réti Vilmos, a Dunaferr 
Rt. korábbi kutatás-fejlesz-
tési igazgatója 2002-ben 
lett a posztjáról lemondott 
dr. Varga Lajost követően 
a dunaújvárosi kamara 
elnöke, ezt a tisztséget hat 
éven keresztül töltötte be:
„Kezdett kialakulni az 
interakció a dunaújvárosi 
vállalkozások és a kamara 
között. A Mit kapok én 
a kamarától? – kérdésre 
adott válasz tisztult, 
miként azt is tisztázni kel-
lett, hogy a kamara nem 
szakszervezet. Olvasva a 
Dunaújvárosi Hírlapban 
megjelenő cikkeket, igazo-
lódni látszik, hogy azóta 
is jól működik a vállalko-
zások és a kamara közötti 
kapcsolat.”

Jóval nehezebb feladat volt a kötelező, illetve önkéntes kamarai 
tagság elfogadtatása. Időnként elég megalázó volt például a legna-
gyobb vállalati támogatókkal erről egyezkedni, nem is sikerült min-
dig mindenkivel. 

Munkánk során arra törekedtünk, hogy segítségünkkel ismerjék 
meg egymást a város és környéke vállalkozásai. Az, hogy minden 
bejegyzett vállalkozásnak, vállalkozónak kötelezően kamarai tag-
sági díjat kell fizetni, rózsaszín álomnak tűnt, amiről el sem hittük, 
hogy elérhető. Úgy gondoltuk, az ebből befolyt bevétel fedezetül szol-
gálhatnának korszerű informatikai eszközök beszerzésére, szakmai 
előadók díjazására, tájékoztatásra, ezzel is szolgálva a helyi vállal-
kozókat. 

Az alatt a hat esztendő alatt, amíg én láttam el a kamara-elnöki 
teendőket, elnökségi társaimmal együtt kiegyensúlyozott működésre 
és gazdálkodásra törekedtünk.

A kamarai időszakom egy érdekes korszak volt, egy másfajta 
szakmai területtel, mint ahol addig dolgoztam. Sok ismerőssel talál-
koztunk újból, és kiváló szakemberekkel ismerkedtem meg. Kapcso-
latrendszerünknek köszönhetően eljutottunk az ausztriai Linzbe, és 
a Száva-parti szerémségi Szremszka Mitrovicába is. 

Amikor nyugdíjba mentem, úgy gondoltam, hogy inkább olyan 
valakinek kellene kamarai elnöknek lennie, akinek több a kontaktusa 
a Dunaferr vezetőivel, mint egy nyugdíjasnak. Felkerestem Králik 
Gyulát, aki pici gondolkodási időt kért és elvállalta a feladatot. A 
Dunaferr támogatását is bírta a Dunaferr akkori HR-igazgatója, 
Szergej Klucskin személyén keresztül. Úgy gondolom, az azóta eltelt 
kamarai időszak igazolja azt, hogy a feladatra alkalmas személyt 
javasoltam.
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Fókuszban a helyi gazdaság érdekeinek 
képviselete

A városi kamara megalakulását követően kiemelt feladat 
volt, hogy önálló területi kamaraként kapcsolódjon be az orszá-
gos vérkeringésbe. Ennek fontos eleme volt, hogy a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara által megalakított kollégiumokba az 
elnökség tagokat delegált, akik folyamatosan részt vettek annak 
munkájában. A budapesti, soproni és nagykanizsai városi ka-
marával pedig lobbi szövetséget alakítottak, a városi kamarákat 
érintő feladatokról, sajátosságokról évente egyeztetettek.

2003-ban együttműködési megállapodást kötöttek a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, később ennek kibőví-
tésével részt vettek a Fejér Megyei Minőségi Díj pályázatban, 
amelyet hat helyi pályázó adott be. 

Számos rendeletet, intézkedést sikerült a gazdasági szereplők 
érdekeinek megfelelően a minisztériumokkal karöltve létrehoz-
ni, vagy megváltoztatni. Ilyenek például: az EVA (egyszerűsített 
vállalkozói adó) bevezetése, az MKIK által szervezett gazdasági 
évnyitón a kormány szintű részvétel biztosítása, a telephely en-
gedélyezések, és a Hazard Analysis and Critical Control Points 
(HACCP) bevezetési határidejének kiterjesztése).

Jó kapcsolat alakult ki a városi önkormányzattal is. A gazdasági, 
városüzemeltetési és környezetvédelmi, valamint az oktatási bizott-

2003
2003. június 17. A dunaúj-
városi kamara, valamint 
négy helyi vállalkozás 
képviselője is részt vesz a 
linzi Magyar Gazdasági 
Fórumon.

2003. november 4. „A 
Kistérségi modell a 
gazdaság és a szakkép-
zés együttműködésére, 
különös tekintettel a nagy 
foglalkoztatók képzési 
igényeire és az új gazdaság 
kihívásaira” című program 
nagyszabású, a Klub 
Hotelben megrendezett 
konferenciáját Réti Vilmos 
kamarai elnök nyitja meg.

2003. december végén dr. 
Varga Lajos tiszteletbeli 
elnök balesetben elhunyt.

2004
2004. március 22. A 
Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara, az 
M8 Dunahíd Kft., a Híd 
Egyesület Üzletemberek 
Klubja és az Innopark 
Kht. konferenciát rendez 
„Versenyképes, innovatív 
kistérség” címmel.

2004. október 8-án az 
addigi elnökség mandá-
tuma lejárt. A küldött-
gyűlés a DKIK elnökének 
Réti Vilmost, általános 
alelnökének Fejes Lászlót 
választja.

A városi kamara elnöke, dr. Varga Lajos elnöki posztjáról történő 
lemondása kapcsán dr. Kálmán András, a város polgármestere, 
országgyűlési képviselő különleges elismerést ad át, egy Intercisa 
területén talált Mercurius bronzszobor másolatát a helyi gazdaság 
önkormányzatának 2001-es évzárójánK
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ság munkájában a kamara képviselője folyamatosan részt vehetett tanácskozási joggal. 
A jelenetős gazdasági döntésekről véleményüket folyamatosan eljuttatták a város dön-
téshozóihoz. Fejlesztési kérdésekben közös fórumot szerveztek, amelynek eredménye-
ként a Szalki-sziget hasznosítására 20 millió Ft pályázati pénzt nyert az önkormányzat. 
Jó visszhangra talált tehát a helyi döntéshozók és vállalkozók ilyen jellegű találkozása a 
kamara szervezésében, melyet további hasonló együttműködések követtek. 

A kamara anyagi hozzájárulásával az önkormányzattal közösen Kistérségi 
Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht.-t hoztak létre, mely később Dunaújvárosi 
Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vé alakult át.

Sikerült elérni, hogy az önkormányzatok és különböző szervezetek partnerként 
ismerjék el a kamarát. Több esetben kérték fel a városi kamarát együttműködésre 
területfejlesztési, foglalkoztatáspolitikai, EU-s és egyéb pályázatokhoz társként, 
vagy ajánlóként. Dolgoztak a „Sinergia” térségfejlesztési alapítvány munkájában. 
A kamara elnöke folyamatosan részt vett a városi nagyberuházókkal folytatott tár-
gyalásokon. 2007-ben pedig megszervezték az ISD Dunaferr Zrt. vezérigazgatója 
és az MKIK elnöke találkozóját.

A helyi gazdasági kapcsolatok élénkítése érdekében a Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara tagjai részére színvonalas tagkártyát bocsátottak ki, ennek 
az volt a célja, hogy a tagjaik egymás termékeiből, illetve szolgáltatásaiból ked-
vezményt kapjanak. Később ezt országosan egységes kamarai tagkártya váltotta 
fel, amelyhez az egész országra kiterjedő kamarai kedvezményrendszer igénybe-
vételének lehetősége kapcsolódott. A kedvezményekről online felületen lehetett 
tájékozódni.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara tagjaik, illetve a Széchenyi Kártya Programhoz csatla-

Tisztújító küldöttgyűlés 2004-ben, melyre meghívták Hónig Pétert, 
a Dunaferr vezérigazgatóját is, aki rövid előadást tart a vállalatcso-
port aktuális helyzetéről. Az eseményen jelen van a térség két par-
lamenti képviselője is: dr. Kálmán András és Ecsődi László, valamint 
az MKIK általános alelnöke, dr. Vereczkey Zoltán
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kozó vállalkozásokat tömörítő országos munkáltatói érdekképviseleti szervezetek 
tagjai, illetve a kis-és középvállalkozói szektorba tartozó vállalkozások számára 
kezdeményezték a gazdasági kormányzatnál olyan vállalkozói hitelprogram ki-
alakítását, amelynek segítségével a kis- és középvállalkozások egyszerű eljárással, 
gyorsan és olcsón juthatnak finanszírozási lehetőségekhez különböző kedvezmé-
nyes hiteltípusok keretében. A kormány 2002. február 18-ai határozatával döntött 
a Széchenyi Hitelkártya bevezetéséről. A városi kamara is azonnal megkezdte a 
felkészülést, felvették az ügyintézőt és hamarosan megindult irodájukban a Szé-
chenyi Kártyával kapcsolatos ügyintézés. A program azóta is a helyi kamara siker-
történetei közé tartozik.

Folyamatosan együttműködtek a „HÍD” Egyesülettel, a Dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanáccsal, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, 
a Vállalkozók Ipartestületének dunaújvárosi szervezetével, az Innopark Kft.-vel, 
valamint a Dunaújvárosi Főiskolával a térség fejlesztését, a vállalkozások érdekeit 
képviselő ügyekben. Az Innopark Kht.-val közösen pályáztak tanfolyamokra és 
tanácsadási lehetőségre. A Dunaújvárosi Főiskolával közösen indultak a „Dunaúj-
város interregionális térsége infrastrukturájának fejlesztéséből (új Duna-híd) adó-
dó lehetőségek a szakképzési klaszter kialakításában” című pályázaton. A munkába 
bevonták a Bács-Kiskun Megyei Kamarát is. A főiskola segítségével indultak a 
Baross Gábor Pályázaton, továbbá partnerként vettek részt a Sinus Klaszter és a 
Benchmarking Klub pályázatain.

Fontos fejlemény volt, hogy 2009 októberétől – új feladatként – a területi ka-
marák intézik a származási igazolások kiadását, ezért nem kell a vállalkozóknak 
Budapestre, vagy Székesfehérvárra utazniuk. A származási bizonyítvány (általá-
nos származási bizonyítvány) egy olyan fontos, nemzetközi kereskedelmi okmány, 
amely az exportáru származási helyét igazolja, azt a helyet, ahol az adott exportárut 
teljes egészében termesztették, tenyésztették, termelték, vagy az áru előállításához 

A HÍD Egyesülettel közösen szervezett konferencia 2005-ben a ter-
vezett Duna-híd lehetőségéről, hatásairól, a mikrofon Kóka János 
gazdasági és közlekedési miniszter kezében
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szükséges alapanyagokat elegendő mértékben feldolgozták, amelyek alapján az áru 
az adott országból származónak tekinthető. A származási igazolás kiadása bevételi 
forrást is jelent a kamarának, ugyanakkor az önkéntes kamarai tagok jelentős ked-
vezménnyel jutnak a dokumentumhoz.

Szintén új feladatot jelent 2009-től, hogy minden építőipari kivitelezői tevé-
kenységet folytató vállalkozás kötelező regisztrációját a területi kamaráknak, így 
helyben a városi kamarának kellett intéznie.



48

Juhász Péter: Gazdasági erő kapcsolati lehetőségekkel
A dunaújvárosi gazdasági élet meghatározó 

szereplőjeként, a Ferrobeton Zrt. képviseletében 
aktívan részt vettem már a Fejér Megyei Kamara 
munkájában is, ahol hiába értünk el sikereket, a 
dunaújvárosi érdekek képviseletével kisebbségben 
maradtunk. Így a megyei kamara részeként, ami-
kor lehetett, önálló városi kamarát hoztunk létre. 

A dunaújvárosi kamara túlélte az önállósulást, 
hiszen több megyei jogú városi kamara időközben 
feladta a küzdelmet, sokszor gazdasági tényezők 
miatt. Dunaújvárosban az anyagi forrásokat a 
helyi és a környező településekből bekerülő kamarai 
tagok biztosították. 

Egy akkora nagyságrendű cégnek, mint ami-
lyen a Ferrobeton Zrt. is, valójában nem kell a 
kamara, hiszen van saját jogásza, gazdasági és 

műszaki szakembere, tud pályázatot írni, jogszabályt olvasni, levelezni, marketing te-
vékenységet végezni. Ezzel együtt a térség valamennyi meghatározó vállalkozása köte-
lezettségének érezte, hogy segítse a környékbeli vállalkozásokat a helyi gazdasági érdekek 
hatékonyabb érvényesítésével.

A Dunaferr társaságcsoporttal sikerült egy olyan megállapodást kötnünk, amely 
szerint, - hasonlóan az általány befizetéséhez, - rendszeresen hozzájárulnak a helyi 
kamara működéséhez, ily módon minden társaságuk kamarai tagnak számít. Az ukrán 
tulajdonossal megegyeztünk abban is, hogy a Dunaferr tehet jelölést a kamara elnökére, 
így került megválasztásra Králik Gyula is. 

1998-2012-ig voltam a Dunaújvárosi Kamara elnökségi tagja, utána az ellenőrző 
bizottságnak lettem az elnöke. A kamarára elsőszámú vezetőként is mindig ráértem, ki-
emelt feladatomnak tekintettem az itteni munkát. Mindig azon voltunk, hogy a kama-
ra kiadásai ne haladják meg a bevételeit, így nem pazaroltunk, inkább tartalékoltunk. A 
megyétől való leválásunkkal sokat vesztettünk. Kamarai munkám során arra figyeltem, 
hogy a működésünk alapvető elvei soha ne sérüljenek. Amikor lemondtam, Vass Zoltán 
lett az utódom, aki már a második ciklust tölti. Az utódomnál azóta is rendszeresen ér-
deklődöm, hogy mi újság a kamarában? Szívügyemnek tekintettem és tekintem továbbra 
is, miként a Ferrobeton Zrt-t is. 

A kamara történetében a választó vonalat a kötelező tagság eltörlése jelentette. Ezt 
követően az is kiderült, kire lehet számítani. Az elnökség valamennyi tagja sokat tett 
azért, hogy a kamaránál tartsa a vállalkozókat. Manapság egyszerűbb a helyzet, mert 
az 5000 forintos regisztrációs díj bevételi alapot képez. Az elmúlt időszakban ráadá-
sul a kamarák olyan közfeladatokat kaptak, amelyek ellátásához forrásokat is rendeltek. 
Maga a szervezet nagyobb, színesebb és szélesebb körű lett. 

Úgy gondolom, hogy a kamara óriási informális gazdasági erőt képvisel Magyar-
országon. Számtalanszor fordult elő, ha kapcsolatot kerestem, hogy a kamara mentén 
indultam el. Bárhová bekopoghattam azzal, hogy a kamarától jöttem és segítséget kérek. 



49

Ennek a Ferrobeton is hasznát látta, ugyanis a kamara révén to-
vábbi gazdasági szereplőket ismerhettem meg. 

A Dunaújvárosi Kamara szempontjából szerencsés körülmény, 
hogy sikerült mindig olyan vezetőknek és munkatársaknak idekerül-
ni, akik szeretnek együtt dolgozni. Persze voltak kisebb villongások, 
de ezeken mindig túl tudtunk lendülni. A vezetők és beosztottak ha-
gyományosan együtt ünneplik az évzárót, elmennek kirándulni, így 
nem csak a hivatali kapcsolat tartja össze őket.  

Ne felejtsük el, a kamara egy önkéntes szervezet, ebből adódó-
an, nem tud olyan személy ide kerülni, aki ártani akar. Csak azok 
kerülnek a közelébe, akik azonosulnak az itteni eszmékkel, célokkal, 
feladatokkal. Az persze más kérdés, hogy azoknak is segítenek, ha 
kell, akik feléje sem néznek. 

Büszke vagyok arra, hogy egy gazdálkodási szemléletet tudtam 
a kamarába vinni. Folyamatosan gyarapodott a kamara vagyona, 
ami biztonsági tartalékot képez a mai napig. Mindig azt vallot-
tam, hogy csak annyit vállaljunk, amennyihez rendelkezésre állnak 
a forrásaink. A vállalkozók kamarája kell, hogy legyünk: vállalkozói 
szemlélettel.

Juhász Péter, a Ferrobeton 
Zrt. akkori vezérigazga-
tója 1998-tól 2012-ig a 
városi kamara elnöksé-
gének aktív tagja volt, őt 
váltotta a cég új vezetője a 
testületben:
„Egy akkora nagyságrendű 
cégnek, mint amilyen a 
Ferrobeton Zrt. is, való-
jában nem kell a kamara, 
hiszen van saját jogásza, 
gazdasági és műszaki szak-
embere, tud pályázatot 
írni, jogszabályt olvasni, 
levelezni, marketing tevé-
kenységet végezni. Ezzel 
együtt a térség valamennyi 
meghatározó vállalkozása 
kötelezettségének érezte, 
hogy segítse a környékbeli 
vállalkozásokat a helyi 
gazdasági érdekek hatéko-
nyabb érvényesítésével.”
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Regionális együttműködések, 
lobbitevékenység

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt fel-
adatának tekintette, hogy képviselje a város gazdaságát az ala-
kuló regionális együttműködésekben, illetve szerepet játsszon az 
olyan fontos infrastrukturális fejlesztésekért folytatott lobbite-
vékenységekben, mint az új Duna-híd, az M6-os, vagy az M8-
as autópályák megvalósulása.

A városi kamara így részt vállalt az Acél-Híd Program te-
vékenységében is, melynek fő célja a térség dinamizálása, új fej-
lődési pályára állítása, ezáltal Dunaújváros és környéke lakos-
ságának életminőségének, életesélyeinek, vállalkozási esélyeinek 
javítása, a térség gazdasági fejlődésének előmozdítása.

Itt szervezték meg a Közép-dunántúli Régió Logisztikai 
Konferenciáját is, amely az országos rendezvények között a leg-
jobban megszervezett konferenciának számított.

A városi kamaránál tartotta a város az M8 Térségfejlesztési 
Konferenciát.

A Pentele-híd hivatalos avatásán természetesen a Dunaúj-
városi Kereskedelmi és Iparkamara is képviseltette magát 2007-
ben.

Ünnepélyes keretek között a dunaújvárosi kamaránál írta alá 
a négy elnök a Közép-dunántúli Régió kereskedelmi és iparka-
marái között létrejött Regionális Együttműködési Megállapo-
dást.

2005
2005. április 26. Nyolc 
szervezet – köztük a városi 
kamara közreműködésével 
– megalakul a Dunaúj-
városi Kistérség Innová-
ciós Tanácsa, amelynek 
legfőbb feladata a kistérség 
felzárkóztatása, a kis- és 
középvállalkozások ver-
senyképességének segítése.

2005. október 26. A város 
gazdasági fejlődésének 
lehetőségeiről rendeznek 
eszmecserét a kamara 
szervezésében a vállalkozók 
számára a városi stratégiai 
terv három munkacsoport-
jának beszámolója alapján.

2006
2006. április végén a Du-
naújvárosi Kereskedelmi 
és Iparkamara beköltözik 
a Latinovits Zoltán utcai 
székházba.

2006. május 25. Nagysza-
bású konferenciát rendez a 
városi kamara a közép-du-
nántúli régió területfej-
lesztési stratégiájáról a 
Vállalkozók Házában.

Regionális Együttműködési Megállapodás aláírása Dunaújváros-
ban a Közép-dunántúli Régió kereskedelmi és iparkamarái között: 
Juhász József (Komárom-Esztergom megyei elnök), dr. Markovszky 
György (Veszprém megyei elnök), dr. Parragh László (MKIK elnök), 
Barányi Albert (DKIK titkár), Réti Vilmos (DKIK elnök), Radetzky 
Jenő (Fejér megyei elnök), Pintér Attila (alpolgármester)
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A nemzetközi kapcsolatok építését is fontosnak tartotta a városi kamara. Több 
szakmai utazáson vettek részt elsősorban az osztrák, német kamarai rendszert, 
szakképzést megismerve, de fogadtak például norvég delegációt is.

Szoros kapcsolat alakult ki a szerbiai Szerémség székhelyén, a 2004 óta du-
naújvárosi testvérváros Sremska Mitrovica kamarájával, ennek eredményeként 
együttműködési megállapodást írtak alá, és többször látogattak egymás városába, 
rendezvényeire (például a Dunaújvárosi Expóra, vagy a Srem Expóra) üzletembe-
rekkel kiegészült delegációk.

Rendezvények, klubok, szakmai fórumok
A városi kamara a tagok, a térség vállalkozóinak tájékoztatására, a helyi gaz-

dasági kapcsolatok élénkítése érdekében számos rendezvényt bonyolított le, ahol a 
tagjaik ingyenesen, vagy kedvezményesen, a nem tag vállalkozók pedig piaci áron 
kaphattak aktuális információkat.

Együttműködési megállapodás aláírása Sremska Mitrovica kama-
rájával 2007 májusában a polgármesteri tárgyalóban

Számviteli Szakemberek Klubja rendezvénye 2000 decemberében
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A vállalkozások operatív működésének támogatása érdeké-
ben a kamara tagjai számára rendszeres pénzügyi, jogi és köny-
velési tanácsadást biztosított.

Létrehozták a Számviteli Szakemberek klubját, amely sok 
éven át rendszeresen tartotta foglalkozásait magas részvételi 
aránnyal a kamarával együttműködve. Megalakították a Keres-
kedők és Vendéglátók Klubját.

Az országban egyedülálló módon, helyben megszervezték 
és tagjaiknak kedvezményesen bonyolították a mérlegképes 
könyvelők kötelező továbbképzését. Iparjogvédelmi tanácsadást 
is végeztek a vállalkozók részére. Folyamatosan tájékoztatták a 
helyi vállalkozókat a pályázati lehetőségekről.

Számos tájékoztató rendezvény témája volt a kamaránál a 
város és térségének fejlesztését érintő tervek bemutatása, így 
például a város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a főépítész 
ismertette felkérésükre, kérve a vállalkozások véleményét. Szá-
mos szakmai fórumot szerveztek – sok egyéb mellett turisztiká-
ról, foglalkoztatáspolitikáról, fuvarozók és a hatóságok közötti 
egyeztetésről, szakképzési hozzájárulásról, napenergia felhasz-
nálásáról, fogyasztóvédelmi törvényről, környezetvédelmi ter-
mékdíjról, építőipari prevencióról –, és lakossági fórumoknak is 
biztosítottak helyszínt.

A korábbi évek folytatásaként ennek az időszaknak is az 
első részében is lényeges kamarai feladat volt a vállalkozások 
uniós csatlakozásra való felkészítése. Ennek részeként többek 
között Európa Házhoz Jön címmel rendezvényt szerveztek kö-
zösen a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával. Az Euró-
pai Unióba lépés előkészítéseként a Széchenyi Terv pályázatán 
nyert összegből népszerűsítő televíziós sorozatot és tematikus, 
illetve szakmai előadásokat szerveztek tagjaiknak.

2006
2006. augusztus 29. Közös 
térségfejlesztési tanácsko-
zásra várja az érdeklődő-
ket a Vállalkozók Házában 
a helyi kamara, a Közép-
Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség, az 
Innopark Kht. És a Hazai 
Térségfejlesztő Zrt.

2007
2007. október 5-7. A 
kamara védnökségével 
rendezett Dunaújvárosi 
Expon az első alkalommal 
adják át a kamarai Vásári 
Díjat, melyet a Momert 
Zrt. képviselője vehet át.
2007. november 15. A Vál-
lalkozók Házában tartja a 
város az M8 Térségfejlesz-
tési Konferenciát.

2008
2008. szeptember 12. A vá-
ros Integrált Városfejlesz-
tési Stratégiáját ismerteti 
a főépítész a Vállalkozók 
Házában, kérve a vállalko-
zások véleményét.
2008. október 3. A válasz-
táson megújult küldött-
gyűlés új elnöksége: elnök 
Králik Gyula, tiszteletbeli 
elnök Fejes László, álta-
lános alelnök dr. Kováts 
Miklós.
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Dr. Orbán Zsolt: Az élet produkálja az ügyeket
Hazánkban a rendszerváltást követően me-

rült fel újra a kereskedelmi és iparkamarák létre-
hozásának szükségessége. Akkoriban a kötelező ka-
marai tagság segítette a vállalkozások statisztikai 
nyomon követését, feltérképezését. A jelenlegi ön-
kéntes tagság mellett a lényeges témákban nehézkes 
a vállalkozók megszólítása és motiválása, miköz-
ben azt kérdezik, mit is kapnak a kötelező ötezer 
forintos regisztrációs díj befizetéséért cserébe? 

A dunaújvárosi kamarával 1994-ben kerül-
tem kapcsolatba. Együtt dolgoztam az Ingatlan-
kezelő Vállalatnál, illetve annak jogutódjánál, a 
DVG (Dunaújvárosi Városgazdálkodási) Zrt.-nél 
Fejes Lászlóval, ő kért fel, hogy lássam el a kamara 
jogi képviseletét. 

A megyei kamarától való szétválásunk nem 
volt feszültségmentes. Nagyon diplomatikusnak, okosnak és türelmesnek kellett lennünk, 
hogy a vagyonmegosztással a kamara önálló működését megoldjuk. A szétválás keretei 
hiányoztak, nekünk kellett kijelölnünk azokat. Különösebb jogvita nélkül sikerre vittük 
a folyamatot, amit igazol, hogy ma is működünk.

A jogász feladata, hogy a törvényesség őre legyen, a kamara működését folyama-
tosan kontroll alatt tartsa, segítse a testületi szervek munkáját, előkészítse a szerző-
déskötéseket. Ezen túl bevonnak az országos kamarától érkező jogszabály-javaslatok, 
törvénytervezetek véleményezésébe, melyekhez a helyi gazdaság szereplőinek visszajel-
zései alapján tesszük meg a javaslatainkat. A kamarában a négyévenkénti tisztújítást 
komoly protokoll szerint kell levezényelni, az ehhez szükséges bizottságok munkájában 
is tagként veszek részt. 

Úgy gondolom, ha a kamarának közvetlenebb információi lennének a gazdaság egé-
széről, gyorsabban tudna reagálni a változásokra, és hatékonyabban tudná a szolgál-
tatási szegmenseit kiterjeszteni a vállalkozásokra. Akkor jobban kiderülne az is, hogy 
pontosan mire lenne szükségük a helyi vállalkozóknak. Talán hasznos lehetne, ha a kez-
dő vállalkozások könyvelését, adózását, működésének szervezését nem csak tanácsadás-
sal segítené a kamara, hanem például munkaszervezettel is. Így a vállalkozásnak nem 
kellene egy külön szervezetet fenntartania vagy megbíznia ezeknek a feladatoknak az 
ellátására.

Többnyire az élet produkálja az ügyeket, ilyen volt pl. a személyfuvarozók tagozat-
tá szerveződésének igénye. Az aktuális törvényi keretek, jogszabályok figyelembe vételé-
vel végül a szolgáltató tagozathoz kerültek besorolásra. 

Régóta megoldásra váró probléma, hogy a kamara székhelye a város önkormány-
zatával közös tulajdonú ingatlanban van, amelynek eredeti rendeltetése óvoda volt. 
Barányi Alberttel sokat dolgoztunk a számunkra kedvező kimenetelű közgyűlési döntés 
megszületésén. A közös tulajdon jogi kereteinek megteremtése érdekes feladatnak számí-
tott. Újabb fejlemény, hogy az önkormányzat által az ingatlan tulajdonrészének értéke-
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sítésére az idei évben kiírt pályázatot elnyertük, így a kamara végre 
kizárólagos tulajdonhoz jut a közeljövőben a Vállalkozók Házában, 
a Latinovits Zoltán utca 10. szám alatt. 

A huszonöt év alatt a dunaújvárosi kamaránál Fejes László-
val együtt képviseljük a folytonosságot. A közös értékrend képezte az 
együttműködés alapját valamennyi elnökkel és elnökséggel. A szak-
mám révén ugyan nem lehetek tagja a kamarának, de én is a gazda-
ság egyik szereplője vagyok, ezért könnyen tudok egy hullámhosszra 
kerülni a vállalkozókkal. Bár az elnökségi ülésen nincs szavazati 
jogom, tanácskozási joggal veszek részt rajtuk: nem esik nehezemre 
fölvenni a ritmust. 

Dr. Orbán Zsolt ügyvéd 
a kezdetektől napjainkig 
segíti munkájával a városi 
kamara működését, így 
számos fontos momentum, 
az alapítás, az átalakulás, 
a székházzal kapcsolatos 
és más fontos döntések 
részese volt:
„A jogász feladata, hogy 
a törvényesség őre legyen, 
a kamara működését fo-
lyamatosan kontroll alatt 
tartsa, segítse a testületi 
szervek munkáját, előké-
szítse a szerződéskötéseket. 
Ezen túl bevonnak az 
országos kamarától érkező 
jogszabály-javaslatok, 
törvénytervezetek véle-
ményezésébe, melyekhez a 
helyi gazdaság szereplői-
nek visszajelzései alapján 
tesszük meg a javaslata-
inkat. A kamarában a 
négyévenkénti tisztújítást 
komoly protokoll szerint 
kell levezényelni, az ehhez 
szükséges bizottságok 
munkájában is tagként 
veszek részt.”
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Újabb elemek a szakképzési feladatokban
A helyi ipartestülettel kötött megállapodás alapján folyamatos volt a több 

mint száz gyakorlati képzőhely minősítése. Igény szerint folyt a mestervizsgázta-
tás szervezése is. 

Hamarosan kamarai feladattá vált a szakképzésen belül a gyakorlati képzés 
átalakítása: 2004-ben országosan elkezdődött 16 szakma gyakorlati képzésének 
teljes kidolgozása, 2005-ben pedig már két évfolyamot kísérletképpen szintvizs-
gáztatott a városi kamara az országos programhoz igazodva.

A megnövekedett kamarai szakképzési feladatokhoz a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara biztosította az informatikai hátteret, 2005-től a szakképzéssel kap-
csolatos dokumentumokat egy országosan egységes, internet alapú rendszerbe kell 
felvinnie a helyi kamarának is.

A tanulószerződések kötése és gondozása egyre nagyobb feladatot jelentett, 
hiszen ezen időszakban néhány főről jóval ezer fő fölé nőtt a tanulószerződéses 
tanulók száma. A megnövekedett volumenű tevékenység megfelelő ellátása ér-
dekében bővíteni kellett az ezen a területen foglalkoztatott kamarai munkatársak 
számát is. A szerződéskötések átlagon felüli növekedését, kiugró számát az MKIK 
azóta is példaként emlegeti, mint kiemelkedő dunaújvárosi teljesítményt. 

A vizsgabizottsági szakértők delegálási rendszere is a kamara által gondozott 
szakmáknak megfelelően alakult át. Elindult a kamarai továbbképzése a vizsgabi-
zottsági elnököknek és tagoknak, emellett pedagógiai felkészítőt tartottak a gya-
korlati oktatók részére is.

Részt vállaltak a „Vállalkozók munkaerő kereslete és tanulókkal kapcsolatos 
elégedettsége, 2007” országos kérdőíves felmérésben. „A szakképzés jelene és jövő-
je” címmel konferenciát szerveztek a szakminisztérium és a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara előadóival. 

Fórum a helyi szakképzésről a város vezetésének és Bihall Tamás-
nak, az MKIK oktatási- és képzési ügyekért felelős alelnökének 
részvételével, Cserna Gábor polgármester tartja a rendezvény indító 
beszédét
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Rendszeres fórumokon beszélték meg a szakképző intézményekkel és a gya-
korlati oktatást végző vállalkozásokkal az aktuális problémákat.

A törvény alapján 2008-ban megalakult a Regionális Fejlesztési és Szakképzési 
Bizottság (RFKB), amelyben Fejes László és Fülöp Ilona vesz részt a helyi kamara 
által delegált tagként. Ennek keretében országosan 11 400 kérdőíves felmérés ké-
szült, amely alapul szolgált a régiók beiskolázási igényeinek meghatározásához. A 
rendszer megyei szintűvé alakulását követően tíz éven át működött.

Mind több feladatot kapott a kamara a szakképzés terén, így a 
szintvizsgáztatásban is

Első Szakma Sztár Fesztivál 2008-ban a Hungexpón. Dunaújvárosi 
résztvevők tapasztalatszerzés céljából a vendéglátás területéről: 
Csikós Gábor, Horváth Attila, Kuti Krisztina, Abonyi Tamás
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A kamarai rendszer 2008-ban kapcsolódott be a Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyek szervezésébe. Akkor 15 szakmában 2006-an jelentkeztek országosan a ver-
senyre, azóta a szakmák és a jelentkezők száma is megháromszorozódott. A Duna-
újvárosi Kereskedelmi és Iparkamara már a korábbi években is segítette a szakmai 
versenyeken induló diákok felkészülését, elismerte a jó eredményt elért tanulókat. 
Ez az új helyzetben még hangsúlyosabbá vált, a helyi fordulók szervezésében a 
városi kamara kapott szerepet és számos módon segítették a későbbi fordulókban 
is a versenyzőket. A Hungexpo területére költözött országos döntőre több busszal 
szállítottak helyi tanulókat, elismeréseket adtak át a döntőbe jutott diákoknak és 
felkészítőiknek. A dunaújvárosi versenyzők évről évre a város demográfiai adatait, 
gazdasági súlyát országos viszonyításban meghaladó eredményeket produkáltak, 
és ez a helyi szakképzés, így közvetve a városi kamara munkáját is igazolta.
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Fülöp Ilona: Az ipartestülettel való együttműködés
Az ipartestület megalakulásával közel egy 

időben, 1994-ben létrejöttek a kereskedelmi és 
iparkamarák. A mai napig büszke vagyok arra, 
hogy példaértékű együttműködés jött létre az ipar-
testület és a kamara között. Országos szinten nem 
egy helyütt feszültségek alakultak ki, ugyanis az 
ipartesületek úgy érezték, feladatokat vesznek el 
tőlük. Dunaújvárosban mi úgy gondoltuk, hogy 
mindkét szervezet a vállalkozók érdekében dolgo-
zik: különböző eszközökkel, más és más jogosult-
ságokkal. Hittük, hogy együtt lehet, és együtt kell 
dolgozni, amit be is bizonyítottunk az évek során. 
Mind a két szervezet profitált belőle, így ennek az 
együttműködésnek végső soron a vállalkozók látták 
a hasznát. 

A kamara elnökségének 2012 óta vagyok tag-
ja. A kamarai életben, a kamarai testületben, mindig is megfelelő súllyal képviselték 
magukat a kézművesek. A kézműves tagozathoz tartozó tagokat osztályokba sorolták, 
külön tartottak osztályüléseket, ahol megválasztották a küldötteket, majd maguk közül 
a vezetőjüket, aki a kamara elnökségében képviselte őket. Így kerültem a Kézműves ta-
gozat élére.

Az iparosok az egyedi problémáikkal is gyakran fordultak az ipartestülethez. Talán 
azért alakult így, mert az ipartestületet a tagság saját igényei szerint alakította ki. Ami 
segítséget elvárt a tagság a szervezettől, azt nyújtotta. A kamarák pedig köztestületek, 
ebből adódóan a jogszabály kötelező feladatokat határozott meg számukra, és ezt bőví-
tették a helyben felmerült tevékenységekkel. 

Az ipartestület kiemelt feladatának tartotta a hagyományok megőrzését, népszerű-
sítését, a fiatokkal való megismertetését. Az Adony és Környéke Általános Ipartestület 
1937. december 31-én alakult meg, az iparosok mindennemű gazdasági, művelődési és 
emberbaráti érdekeinek felkarolására és szolgálatára. Ide tartoztak Dunapentele ipa-
rosai is. Az 1950-es években Pentele határában felépült vaskohászati kombinát és az 
új város melletti nagy múltú településnek már megvoltak az iparos hagyományai. Az 
iparos a mai napig úgy fogalmaz, hogy ő nem vállalkozó és sérelmezi, ha a vállalkozók 
közé sorolják. Azt vallják, hogy konkrét szaktudás nélkül is lehet valaki vállalkozó, de 
egy iparos a szakmája minden apró részletéhez ért. 

Dunaújvárosban az iparosok között kevés volt a termék előállító, többségük szol-
gáltatással foglalkozott, például fodrász, kozmetikus, női szabó, férfiszabó volt. A nyolc-
vanas években nagyon sokan dolgoztak a közlekedésben taxisként, árufuvarozóként, 
ugyanis, ha valaki elvesztette a munkáját, a legtöbbjüket erre a területre irányították. 

Minden héten egy nap a Piac téri I. számú Szolgáltatóházban a kezdő vállalkozók-
nak tájékoztatást tartottunk. Bárki jöhetett, nem néztük, hogy ipartestületi tag-e, vagy 
sem, elmondtuk nekik, hogy mivel jár az ipargyakorlás. Sokan ekkor szembesültek azzal, 
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mi minden kell egy-egy vállalkozás elindításához és működtetéséhez, 
és átgondolták, vajon szabad-e belevágniuk?

Húsz-harminc évvel ezelőtt még annyi szemfelszedő, harisnya-
javító volt a városban, hogy tanfolyamot kellett indítanunk a ré-
szükre. A kilencvenes években, ha valaki elvesztette a munkáját és 
vállalkozott, végiggondolta, mi az a tevékenység, ami a legkevesebb 
befektetéssel indítható, hiszen pénzük sem volt. Körülnéztek, hogy 
más mivel vállalkozik. Így fordulhatott elő, hogy egy utcában egy-
mást érték a használtruha kereskedők. Úgy gondolták, ha a másik-
nak jól megy, akkor nekik is sikerülni fog. 

Napjaink felé közeledve, kezdték azt is végiggondolni, mi az, 
amit jól tudnának csinálni, amiben jobbak lehetnének, mint mások. 
A gond az volt, hogy Dunaújvárosban kevés telephelynek kialakít-
ható hely volt, sokszor a tőke is hiányzott, amiből elindulhattak vol-
na. Ha el is küldtük a vállalkozót a pénzintézethez, hogy próbáljon 
meg hitelt kapni, valójában nem vették partnerszámba, pedig na-
gyon jó üzleti terveket készítettünk a számukra. A pénzintézetek a 
„kicsikkel” nem szívesen foglalkoztak. Ha kaptak volna hitelt, lehet, 
hogy ott buknak el, hogy nem volt mögöttük fedezet. Mindezek mi-
att sajnos nagyon sok jó ötlet nem valósulhatott meg.

A külföldről hozott példákat elsősorban a már működő vállalko-
zások vették át. Korábban nem igazán tudták „eladni” magukat a 
vállalkozások, csak a kétezres évektől vált fontossá a marketing és a 
kommunikáció. 

Még harminc évvel ezelőtt nagyon sok olyan az adózás, társa-
dalombiztosítás, költségtérítés területén jelentkező problémával jöt-
tek a vállalkozások akár az ipartestülethez vagy az iparkamarához, 
amelyeket ma már az interneten keresztül megoldanak. Akadt olyan, 
aki nem barátkozott meg az információs technológiával, de akadtak 
olyanok is, akiket érettebb koruk ellenére is érdekelt a számítógép. 
Amikor bejött az elektronikus adózás, szerveztünk a vállalkozók-
nak tanfolyamot, és a gyakorlatban próbáltuk megtanítani annak 
módszerét. Torontáli nénivel, aki régóta ruhajavítással, gombbehú-
zással, kézimunka előnyomással foglalkozott, nyolcvanéves korában 
interneten keresztül leveleztem. Azért is tiszteltem, mert fontosnak 
tartotta tudásának továbbadását. Ingyen tanított be másokat. Úgy 
vélte, hogy az iparosnak nem elég, ha csak a szakmájához ért, értsen 
az ügyfelekhez is, foglalkozzon velük.

A legfontosabb feladatnak az információs technológiák szélesebb 
körű alkalmazásának ösztönzését tartom a vállalkozások körében. 
Bátorítani kell őket abban, hogy ne féljenek tőle, hiszen nem gátolja, 
hanem segítik őket a hatékonyabb munkavégzésben. A fiatalok már 
igen, de a vállalkozók derékhada még nem látja ezt be. 

A kamarai tevékenységem során nagyon sokat jelentett számom-
ra a népi kézművesség támogatása. Az emberek többsége csak kedv-

Fülöp Ilona együttműkö-
dése két fontos területen 
is a kezdetektől segíti a 
városi kamara működését. 
A Vállalkozók Ipartes-
tületének titkáráraként 
erős kapcsolatot jelentett 
személye is a két szervezet 
között garanciát biztosított 
a mikro- és kisvállalkozá-
sok, kézművesek kamarai 
képviseletére. Szakképzési 
vezetőként pedig nagyon 
sokat tett e terület ka-
marai megalapozásáért, 
erősítéséért. A kamara 
elnökségének 2013 óta 
tagja a kézműves tagozat 
elnökeként:
„A mai napig büszke 
vagyok arra, hogy példa-
értékű együttműködés jött 
létre az ipartestület és a 
kamara között. Országos 
szinten nem egy helyütt 
feszültségek alakultak ki, 
ugyanis az ipartestületek 
úgy érezték, feladatokat 
vesznek el tőlük. Du-
naújvárosban mi úgy 
gondoltuk, hogy mindkét 
szervezet a vállalkozók 
érdekében dolgozik: kü-
lönböző eszközökkel, más 
és más jogosultságokkal. 
Hittük, hogy együtt lehet, 
és együtt kell dolgozni, 
amit be is bizonyítottunk 
az évek során. Mind a két 
szervezet profitált belőle, 
így ennek az együttmű-
ködésnek végső soron 
a vállalkozók látták a 
hasznát.”
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telésből csinálja, pedig vannak nagyon ügyes kezű kézművesek, közösségek, akik nagyon 
jó dolgokat készítenek, de sajnos, ebből nem lehet megélni. 

A másik terület, ami kiemelt fontossággal bír számomra: a szakképzés. 
Ha pedig felteszem magamnak a kérdést, hogy mi az, amit szeretek a kamarában, 

akkor a sokszínűsége az. Minden kamara kicsit más, hiszen alkalmazkodik az adott 
gazdasági-társadalmi környezethez, így a jogszabályok által kötelezően meghatározott 
feladatok ellátásán túl sokfajta más tevékenységet is végez. Ez teszi izgalmassá, válto-
zatossá a kamarai munkát.
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Kiemelten fontos a megfelelő tájékoztatás
A dunaújvárosi kamara a kezdetektől nagy gondot fordított arra, hogy tájé-

koztassa a közvéleményt, a döntéshozókat, a vállalkozókat a kamara céljáról, fel-
adatairól, tevékenységéről. Emellett az is fontos feladat volt, hogy a helyi vállal-
kozásokhoz eljussanak a tevékenységük eredményessége szempontjából lényeges 
országos, vagy nemzetközi hírek, információk, illetve az országos médiában is 
megjelenjenek helyi törekvések, vállalkozások.

A városi kamara hírei folyamatosan megjelentek a helyi médiában, a Dunaúj-
városi Hírlapban, Dunaferr hetilapban, tévében, rádióban. Ezeket a kapcsolatokat 
fizetett megjelenések (például a hírlapban heti négyszer egy oldal) erősítették. A 
városi tévében is több tematikus műsor finanszírozásában vett részt a helyi kamara.

A Magyar Kereskedelmi és Ipakamara 2002-ben alapított egy gazdasági he-
tilapot Üzleti7 néven, melyet a kamarai tagok – így a dunaújvárosi kamara tagjai 
is – ingyenesen kaptak meg. Az induló szerkesztőségi értekezleten jelen voltak a 
területi kamarák képviselői is, így a dunaújvárosi kamara titkára, valamint a helyi 
tudósítói feladatokkal megbízott újságíró is. A sajátos megjelenésű, lazacszínű pa-
pírra nyomott újságban a következő években rendre jelentek meg helyi hírek is. A 
gazdasági hetilap később ritkábban jelent meg, majd tematikus kamarai lappá vált.

Fontos változást hozott a kommunikációs csatornák terén az internet alkal-
mazása. Országosan egységes rendszerben jött létre a Dunaújvárosi Kereskedelmi 
és Iparkamara első honlapja (www.dkik.hu) 2005-ben. A koncepció lényege az 
volt, hogy az országos portálrendszeren keresztül könnyen átvehetővé váljanak a 
területi kamarák hírei, illetve az országos információk is. Ez a megoldás szolgált 
ilyen jellegű előnyökkel, de legalább ennyi hátránnyal is járt nehéz átláthatósága és 
szerkeszthetősége miatt. Azonban a legfontosabb: elindult egy folyamatos online 
kommunikáció a helyi olvasókkal, vállalkozókkal, melyet hamarosan a tagoknak 
küldött rendszeres elektronikus hírlevelek egészítettek ki.
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Kőhalmi Kálmán: Rövid időszak a helyi gazdaság 
önkormányzata életében

A kamara indulásakor a Dunaújvárosi Hír-
lapnál gazdasági újságíróként dolgoztam. A ka-
marai törvény kapcsán a megyei kamara meg-
alakulásáról Fejes Lászlóval készítettem interjút. 
Hamarosan elindult a dunaújvárosi kamara 
szervezése, és engem kértek fel a kommunikáci-
ós feladatok ellátására. Barányi Albert a titkári, 
Martonné Kúsz Mária a titkársági munkakört 
pályázta meg, a bizalmuk jeleként előzetesen ki-
kérték a véleményemet. 

Nehézséget okozott, mit és hogyan kommuni-
káljunk, hiszen még csak formálódtak a feladatok 
és elképzelések. Hírt adtunk a választásokról, kül-
döttgyűlésekről, eseményekről, a fontosabb törvényi 
változásokról, stb. A hírlapban voltak rendszeresen 
megjelenő felületek, a városi tévé forgatott egy Ka-

mara Kamera sorozatot, amelyben a kamara vezetőivel beszélgettek a szervezet jelleg-
éről, feladatairól. A tévé tudósított a rendezvényekről. Hiszen akkor is a rendezvények 
voltak a legfontosabbak, ahol személyes találkozásra volt lehetőség, egy-egy téma meg-
beszélésére.

Akkoriban egyébként is a „lakossági” fórumok virágkorát éltük, számtalan városstra-
tégiai, gazdaság- és területfejlesztési – és sorolhatnánk – témában tartottak fórumokat. 
A kamara sok ilyet szervezett a témához hozzáértő szakemberek, döntéshozók, megha-
tározó városi cégek, szervezetek, véleményformálók meghívásával. Emellett a kamara 
minden felvállalható kezdeményezést támogatott, mellé állt, és az önkormányzattal is 
jó, együttműködő volt a viszony.

Kezdetektől fogva azt igyekeztünk elfogadtatni, hogy ez egy önkormányzat, a helyi 
gazdaság önkormányzata, amely a vállalkozókért van és nem fordítva. Ezt mind töb-
ben érzik, de még mindig nem elegen tudják, milyen lehetőségeket kínálnak számukra 
a gazdasági kamarák az érdekérvényesítésben, információhoz jutásban és a kapcsolatok 
bővítésében. Több hazai kamaránál azt tapasztaltam, hogy a sikeresség záloga, ha bi-
zonyos vállalkozói csoportok felfedezik a lehetőséget a helyi kamarában, összefognak a 
térségben fontos témákban hosszabb távon is. Ez lehet az exportfejlesztés, az innováció, 
az idegenforgalom, a turizmus, a vendéglátás-gasztronómia, vagy akár a gépipar terü-
lete. Közösséget építenek, projekteket indítanak, országosan is partnereket, elismertséget 
szereznek hozzá, érvényesítik érdekeiket a jogalkotóknál. A dunaújvárosi kamaránál is 
kialakult egy vállalkozói közösség, ez azonban csak egy eleme az előbb említett sikerre-
ceptnek, persze hozzá kell tenni azt is, hogy ez egy szűkebb lehetőségekkel rendelkező vá-
rosi kamara. És ismerjük el azt is, hogy több ilyen jellegű kezdeményezés indult helyben 
is, kisebb-nagyobb sikerrel.
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Kőhalmi Kálmán gazdasá-
gi újságíró (Dunaújvárosi 
Hírlap, Nézőpont, Duna-
újváros Online, Üzleti7, 
Világgazdaság, Acélpi-
ac, Dunaferr Hetilap, 
Dunatime TV), megbízási 
formában kezdetektől 
szerepet játszott a városi 
kamara kommunikációs 
tevékenységében, 2013 óta 
főállású pályaorientációs 
tanácsadó és PR referens:
„Kevesen érzik át, pedig el 
kell fogadni, hogy milyen 
rövid időszak huszonöt 
év egy ilyen társadalmi 
szervezet életében. A helyi 
gazdaság önkormány-
zatának minél szélesebb 
bázison, alulról építkezve 
kell megteremtenie saját 
legitimációját, növelni 
elfogadottságát, társadal-
mi bázisát. A folyamato-
san változó gazdasági, 
politikai, szabályozási és 
társadalmi közegben ez 
igen hosszú folyamat. A 
megfelelő kommunikáció 
csak egy csatorna, hogy 
minél szélesebb körben 
megismerhetővé váljon a 
kamara működése, a helyi 
gazdaság erősödését, a 
vállalkozások fejlődését se-
gítő törekvései. A szemlélet 
formálódásához azonban 
nagyon sok egyéb, többsé-
gében egy irányba mutató 
impulzusra van szükség.”

Ennyi idő távlatából visszatekintve, úgy látom, az emberek, a 
vállalkozók még mindig keveset tudnak a kamaráról és annak mű-
ködéséről, miközben a kommunikációs csatornáink köre egyre bővül, 
nem csupán sajtómegjelenésekkel, hanem különböző online felületek-
kel, saját honlappal, hírlevéllel, Facebook oldallal. És ez nincs más-
ként a legsikeresebb hazai területi kamarák esetében sem. Tegyük 
hozzá, az arányosított mutatók többsége alapján a dunaújvárosi is 
közéjük tartozik!

Kevesen érzik át, pedig el kell fogadni, hogy milyen rövid idő-
szak huszonöt év egy ilyen társadalmi szervezet életében. A helyi 
gazdaság önkormányzatának minél szélesebb bázison, alulról épít-
kezve kell megteremtenie saját legitimációját, növelni elfogadottsá-
gát, társadalmi bázisát. A folyamatosan változó gazdasági, politi-
kai, szabályozási és társadalmi közegben ez igen hosszú folyamat. 
A megfelelő kommunikáció csak egy csatorna, hogy minél szélesebb 
körben megismerhetővé váljon a kamara működése, a helyi gazdaság 
erősödését, a vállalkozások fejlődését segítő törekvései. A szemlélet 
formálódásához azonban nagyon sok egyéb, többségében egy irányba 
mutató impulzusra van szükség.

Végül egy személyes élmény: azt, hogy hova jutott el huszonöt 
év alatt a kamara, úgy is megközelíthetjük, hogy sok jó ember sok 
jó gondolattal, jó szándékkal, a sikeres vállalkozói tevékenységéből 
származó tapasztalattal dolgozott a sikerért. Tapogatózva, újat 
keresve, néha talán tévútra tévedve, de társadalmi megbízatásban 
(vagy a munkatársak esetében messze a munkaköri kötelezettségü-
kön túl), valóban a közjóért. 
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Székház – az önkormányzattal közös tulajdonban
Tizenegy éves várakozás után sikerült az önkormányzattal megállapodásra 

jutnia a kamarának a végleges elhelyezést illetően. Közös tulajdont alapítottak az 
önkormányzattal, amelynek értelmében a volt Latinovits utcai óvodát Vállalkozók 
Házává alakíthatták — jelentős anyagi ráfordítással.

2006. április végén költözhetett át a Csillagházból a helyi kamara a felújított 
székházba. Az ünnepélyes megnyitón a város és a kistérség meghatározó képvise-
lői, vállalkozói vettek részt. Az ünnepségen Parragh László országos kamarai elnök 
kitüntetést adott át Fejes Lászlónak és Barányi Albertnek tízéves eredményes ka-
marai munkájuk elismeréséül.

A székház az akkori lehetőségekhez képest színvonalasan lett átalakítva a ko-
rábbi funkciójából, konferenciaterem, tárgyalóterem szolgálja a kamara működé-
sét, rendezvényeit. Emellett a tagok és más vállalkozások is kibérelhetik ezeket a 
megfelelő, folyamatosan fejlesztett infrastruktúrával (internet, kivetítési lehetőség, 
kihangosítás, laptop, klimatizálás stb.) felszerelt helyiségeket. A Vállalkozók Háza 
hamarosan ismert, elismert helyszínné vált, sok vállalkozás vette igénybe szolgál-
tatásait, számos rendezvénynek, céges eseménynek biztosított helyszínt, irodái, 
infrastruktúrája azonban a folyamatosan bővülő kamarai feladatokhoz hamarosan 
szűkösnek bizonyultak.

Változások az elnökségben, tisztújítások
Dr. Varga Lajos elnök – egészségügyi okok miatt – 2001. december 31-ével 

lemondott tisztségéről, ezért 2002. május 10-én a küldöttgyűlés úgy döntött, hogy 
kinevezi a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnökévé. Ezt 
követően 2002. december 6-án a küldöttgyűlés egyhangúlag Réti Vilmost válasz-
totta a DKIK elnökévé.

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara új székházának avatá-
sa 2006. április 19-én
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Tragikus hírrel kezdődött a 2004. év: dr. Varga Lajos tiszteletbeli elnök bal-
esetben elhunyt.

2004. október 8-án az addigi elnökség mandátuma lejárt. A küldöttgyűlés a 
Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnökének Réti Vilmost, általános alel-
nökének Fejes Lászlót, az elnökség tagjává pedig Urbán László, Orova István, Sü-
meginé Juhász Ilona, dr. Kováts Miklós, Horváth József, Juhász Péter és Palkovics 
Jenő küldötteket választotta.

A következő tisztújítás 2008 októberében zajlott, ekkor a küldöttgyűlés által 
megválasztott új elnökség a következők szerint állt fel: elnök Králik Gyula, tiszte-
letbeli elnök Fejes László, általános alelnök dr. Kováts Miklós, tagok: Juhász Péter, 
Kis Attila, Horváth Attila, Sümeginé Juhász Ilona és Máriás József.

2009-ben az újonnan megválasztott elnökség gyakrabban ülésezett a kamara 
eddigi feladatainak áttekintése, a gazdasági folyamatok változása, valamint az év 
végén a – Barányi Albert nyugdíjazása miatt megüresedő –, titkári állásra kiírt 
pályázat miatt.

A titkári állásra 2009 októberében kiírt pályázatra a tizenkét jelentkező közül 
dr. Markovics Györgyöt választották ki, aki 2009. december 1-jétől került hivata-
lába.

Urnás szavazás a 2004. október 8-ai tisztújító küldöttgyűlésen
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Dr. Markovics György: Emlékszoba és kiállítások létrehozása
Elődöm, Barányi Albert nyugdíjba vonulása 

miatt kiírt pályázat nyerteseként 2009. december 
1-jétől lettem a Dunaújvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara titkára. A titkári teendőket Barányi 
Alberttel három hónapig együtt láttuk el. Ez alatt 
az idő alatt megismertetett a kamara tevékenysé-
geivel, a kamarai törvénnyel, önkéntes tagjaink 
közül a nagyobbak vezetőivel, a megyei jogú vá-
rosok és a környező kamarák titkáraival. Tényle-
ges nyugdíjazását követően, sajnos nagyon hamar 
 itthagyott bennünket.

Hálás vagyok neki azért, hogy Dunaújváros-
nak egy általa is szorgalmazott törvénymódosítást 
követően önálló kamarája lett, valamint köszönet 
illeti a dunaújvárosi székház kiválasztásáért és 
rendbe hozataláért. 

Tevékenységem kezdetekor Szabó Tamást – a Dunapentele történetéről írt könyv 
szerzőjét – kértem fel arra, hogy segítsen összeállítani a Dunaújvárosi Kamara történe-
tét, amelyet kiegészítettem a Barányi úr által elkészített újkori kamara történettel. Aki 
betér a Vállalkozók Házába, a történeti tablókon keresztül lehetősége van megismerkedni 
a múltunkkal. A tárgyaló helyiségben kialakított emlékszobában tablók segítségével be-
mutatjuk az alapító elnökség és azt követő időszak elnökségének tagjait, a kamara mun-
katársait. A folytatásban elkészíttettük az önkéntes kamarai tagjaink közül a legna-
gyobb támogatóink ismertető, bemutató tablóit és nem hiányozhat a falról Dunaújváros 
szimbóluma, Somogyi József Martinász szobrának története sem. A konferencia terem-
ben helyeztük el azokat a relikviákat, emléktárgyakat, amelyek kamaránkhoz köthetőek. 

Az épület előterébe lépve láthatjuk a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara ta-
gozatait (Kereskedelem-Ipar-Szolgáltatás), a tagság nélküli támogatóinkat, megadtuk a 
vállalkozók elérhetőségeit, valamint helyet kaptak a legfrissebb kiadványok, tájékoztató 
anyagok is. Aki betér, kedvére válogathat közülük. 

Örülök annak is, hogy a 2010. április elsejével útjára indított, Tábori Csaba művész 
által irányított Kamara Galéria népszerű lett, igazolásául annak, hogy érdemes a műal-
kotásokat közelebb vinni a befogadóhoz. 

A kormányváltáskor, 2012-ben egy törvénymódosítás tervezetben felmerült a me-
gyei jogú városi kamarák megszüntetése, újbóli beolvadása a megyei kamarákba, ami 
szerencsére, végül nem következett be. Ehelyett minden egyes vállalkozó tevékenységet 
végző cégnek és magánszemélynek 2012. január elsejétől 5 ezer forintos kamarai hoz-
zájárulást kell fizetnie évente, ami jelentősen javította a kamarák pénzügyi helyzetét. 

A Vállalkozók Báljának elképzelését 2010-ben terjesztettem az elnökség elé. Az ala-
pos előkészítést követően 2011-ben óriási sikerrel, 260 fő részvételével rendeztük meg az 
elsőt. Ezen a rendezvényen adjuk át 2013 óta a három tagozat legsikeresebb vállalkozó-
inak az „Év Vállakozása” díjat és mellé Friedrich Ferenc Munkácsy-díjas szobrászmű-
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vész által készített érmet. A bálokon megvásárolt tombolaszelvények 
bevételéből befolyt összeget minden évben valamilyen nemes célra 
ajánlottuk fel. 

Annak kimondottan örülök, hogy tevékenységem idején ki-
emelkedően magas színvonalon, nagyon szép eredményeket ért el a 
szakképzési tevékenységünk, ami mindig is amolyan sikerágazatnak 
számított. Ezúton is köszönöm és minden elismerésem a szakképzési 
vonalat irányító és összefogó, munkatársamnak - Fülöp Ilonának 
- és munkatársainknak a szakképzés terén elért eredményekért, si-
kerekért. 

A Szakképzési Törvény módosításánál a Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparkamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának 
köszönhetően, több területen vezető pozíciót kapott, több szakkép-
zésben jártas dunaújvárosi kolléga segített az előkészítő munkában. 

Másik nagyon fontos, a szakmai munkát minősítő tény, hogy 
a dunaújvárosi diákok a „Szakma Sztár”, valamint az európai- és 
világversenyeken kiemelkedő eredményeket értek el. Nekem személy 
szerint egy életre szóló élményt adott 2012-ben a belgiumi Spaban 
- a Forma 1-es pályán - megrendezett Euro Skills verseny megte-
kintése.

Számos szakmai konferencián vettünk részt, és mi magunk is 
szerveztünk konferenciákat pl. a megújuló energiák népszerűsíté-
sére, az építész kollégák továbbképzésére. Együttműködve a Du-
naújvárosi Főiskola Ecotech Zrt.-jével, két egymást követő évben 
is megszerveztük a Danuwin Gazdaságfejlesztési Konferenciát. 
Kistérségi Együttműködési megállapodást kötöttünk Dunaújváros 
legnagyobb foglalkoztatóival, a Dunaújvárosi Főiskolával és Du-
naújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával, majd az M8-as 
autópálya építésére másik három megye - Veszprém, Bács-Kiskun és 
Fejér - kamaravezetőjével.

Négy esztendőt töltöttem kamarai titkárként, amelynek befeje-
zéseként az elnökség a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnö-
kének „Elnöki Aranyérem” elismerésével köszönte meg munkámat. 
Büszke vagyok arra, hogy ez alatt az időszak alatt egyre inkább 
vállalkozóbaráttá vált a kamaránk.

Dr. Markovics György 
2009 végén váltotta a 
titkári poszton elődjét, 
tizenöt éves működés 
újragondolását kapta 
feladatául:
„Négy esztendőt töltöt-
tem kamarai titkárként, 
melynek befejezéseként 
az elnökség a Magyar 
Kereskedelmi és Iparka-
mara elnökének „Elnöki 
Aranyérem” elismerésével 
köszönte meg munkámat. 
Büszke vagyok arra, hogy 
ez alatt az időszak alatt 
egyre inkább vállalkozóba-
ráttá vált a kamaránk.”
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IV. Bővülő kamarai 
közfeladatok

A 2009-2010-es évek számos változást hoztak a városi ka-
mara életében (is). Olyan állami közfeladatok ellátásának koor-
dinálása került kamarai hatáskörbe, melyek a helyi gazdasági ér-
dekek hatékonyabb érvényesülését is szolgálták. Ahogy az előző 
fejezetben leírtuk már, 2009. októberétől a területi kamarák in-
tézik a származási igazolások kiadását, mely jelentős könnyebb-
séget hozott az érintett helyi vállalkozások számára.

Törvényi felhatalmazás alapján és az MKIK-val megkötött 
szerződésnek megfelelően szintén új feladatot jelentett 2010 
elejétől, hogy minden építőipari kivitelezői tevékenységet foly-
tató vállalkozás kötelező regisztrációját és ellenőrzését a területi 
kamaráknak, így helyben a városi kamarának kell intéznie. Ko-
rábban az elemzők úgy becsülték, hogy Magyarországon kilenc-
ven-százezer építőipari vállalkozás működik. Kiderült azonban, 
hogy a 2010 áprilisáig regisztrált létszám csak harmincnyolcezer 
volt, tehát az előtte építőipari vállalkozásoknak gondolt gazdál-
kodók közel kétharmada nem végez valójában ilyen tevékeny-
séget. A regisztrációra rendelkezésre álló idő lejártát követően 
szerződéses feladata a kamarának a vállalkozások ellenőrzése. 
Az ellenőrzések egyik célja egyrészt az eddig nem regisztrált 
vállalkozások megkeresése, az esetleges hiányosságokra történő 
figyelemfelhívás, másrészt a már regisztrált vállalkozások elle-
nőrzése arra vonatkozólag, hogy valóban adott-e minden felté-
tel ahhoz, hogy építőipari tevékenységet végezzenek, vannak-e 
szakembereik, eszközeik, berendezéseik.  Ennek eredményeként 
napjainkban sokkal tisztábban és átláthatóbban működik az 
építőipar az előző időszakhoz képest.

2010. november 11-én írta alá a Parlament Vadász termé-
ben Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Parragh László, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a szakképzést 
érintő kamarai feladatok ellátásáról szóló megállapodást. A kor-
mány programjának „Versenyképes oktatást és képzést!” című 
fejezetében célként határozta meg, hogy a szakmai képzés szer-
kezete, a végzett tanulók száma és felkészültsége minél jobban 
és rugalmasabban alkalmazkodjon a gazdaság, a munkaerőpiac 
igényeihez, piacképes tudást adjon a tanulók számára, és tegye 
őket képessé saját vállalkozás indítására, képzettségük állandó 
megújítására. A gazdasági kamarának meghatározó szerepe 
van a duális képzés megerősítésében, a gazdálkodó szervezetek 
szakképzésben vállalt szerepének növelésében és ezáltal a gya-

2009
2009. októberétől helyben 
intézik a dunaújvárosi 
kamaránál a származási 
igazolások kiadását.

2009. október 17. Nyitó-
konferencián ismerteti 
elképzeléseit a „Sinus” 
Környezettechnológiai 
Innovációs Klaszter – 
melynek létrejöttét többek 
között a városi kamara 
kezdeményezte – a Vállal-
kozók Házában: a tanács-
kozáson a város és a térség 
környezetvédelmi kérdései 
kerülnek terítékre.

2010
2010. április 1. A régió 
munkaügyi központjával 
kötött együttműködési 
megállapodás keretében 
Foglalkoztatási Infor-
mációs Pont jött létre a 
kamaránál.

2010. április 1. Elindul a 
Kamara Galéria kiállítás-
sorozat Egresi Zsuzsanna 
grafikus, festőművész 
tárlatának megnyitásával.

2010. szeptember 22. Ün-
nepélyes aláírási ceremó-
nián a Hankook Tire Ma-
gyarország Kft. is belépett 
az önkéntes kamarai tagok 
sorába, így már minden 
helyi nagyvállalat tagja a 
Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamarának.
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korlati oktatás során életszerű körülmények közt megszerezhető 
munkatapasztalat biztosításában – fogalmaz a megállapodás. (A 
helyi kamara kiterjedt szakképzési tevékenységéről az erről szó-
ló fejezetben olvashat bővebben!)

A gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációját 2012. ja-
nuár 1-től vezette be a kormányzat az egyéni és társas vállalko-
zások számára. Ennek értelmében a vállalkozások kötelesek a 
megalakulásukat követően kezdeményezni a kamarai nyilván-
tartásba vételüket, valamint a kamarai közfeladatok ellátásához 
évente 5.000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás 
összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból). A 
kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgálta-
tásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási 
kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítés-
mentesen nyújtani. A gazdálkodó szervezetek regisztrációját a 
székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarák 
végzik.

2010
2010. november 10. 
Együttműködési megál-
lapodást írt alá a Duna-
újvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara és a Mikulás-
falva Nonprofit Kft.

2010. november 11. A 
szakképzési feladatokról 
szóló megállapodást írt 
alá a Parlament Vadász 
termében Orbán Viktor 
miniszterelnök és Parragh 
László, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara 
(MKIK) elnöke.

2010. december 7. A 
Közép-Dunántúli Régió 
három megyéje, valamint 
Dunaújváros kamarájá-
nak elnöke látta el kézjegy-
ével azt az együttműködési 
megállapodást, amely a 
8-as főút fejlesztését 
és meghosszabbítását 
célozza.

A  Parlament Vadász termében Orbán Viktor miniszterelnök és 
dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 
elnöke a szakképzést érintő kamarai feladatok ellátásáról szóló 
megállapodást írt alá 2010. november 11-én
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Králik Gyula: Merre halad a világ
A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 

életre hívásában meghatározó szerepet töltött be 
a Horváth István vezette Dunaferr Dunai Vas-
mű Részvénytársaság. 2000-ben, az új kamarai 
törvény felhatalmazása alapján, több mint 250 
a kistérségben működő önkéntes alapító tag kez-
deményezte a helyi vállalkozások önálló érdek-
képviseletére hivatott testület megalakulását. A 
Dunaújvárosi Kamara elnöki tisztét a kezdeti 
időszakban Fejes László, majd 2000-től dr. Varga 
Lajos, 2002-2008-ig két cikluson keresztül pedig 
Réti Vilmos, a Dunaferr akkori műszaki vezér-
igazgató-helyettese töltötte be. 

Réti Vilmossal hosszú éveken keresztül kol-
légák voltunk, az ő felkérése alapján vállaltam el 
a Dunaferr akkori műszaki-fejlesztési igazgató-

jaként, hogy 2008-tól, a kamarai választást követően helyébe lépek az elnöki tisztség 
betöltésében. 

Az azóta eltelt három ciklus alatt a vállalkozások képviseletével összefüggő kamarai fel-
adatok folyamatosan változtak, bővültek, egyre szélesedtek az együttműködést segítő társa-
dalmi és gazdasági kapcsolataink. Jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, a működést 
szabályozó törvények és az adózási rendek, és sok egyéb körülmény. A változások, napjaink-
ban is zajlanak. Például az ipar fejlődésével párhuzamosan egyre dinamikusabban változik 
a szakképzés rendszere is. Mindezek a kihívások fokozatosan olyan új szervezeti struktúra 
kialakítását igénylik a kamaráktól, amelyben köztestületként is biztosítható a szabályozott, 
vállalatszerű működés. Egyre inkább specialista kollégákra van szükség, akik vállalják a vál-
tozó követelményekhez történő folyamatos felzárkózást és továbbképzést. 

Szerencsére az új kihívásoknak történő megfelelést a kezdetektől jól felkészült, egyre 
bővülő helyi munkaszervezet segíti, amelynek titkári irányítását olyan agilis, jó szerve-
zőképességű személyiségek biztosították az elmúlt időszakban, mint Barányi Albert, dr. 
Markovics György, 2014-től pedig Hegyiné Tóth Noémi.

Jelenleg három fő bevételi forrásunk van: a tagdíjak, a pályázati források és a kama-
rai szolgáltatásokból származó bevételek. Egyelőre túlnyomó részt a pályázatokból folyik 
be több pénz, de szeretnénk, ha a jövőben ezek egyenlő arányban jelenhetnének meg a 
Kamara költségvetésében. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az előző választásokat megelőzően egy bench-
marking kutatás keretében vizsgálta, hogy mely területi kamaráknál működnek a leghaté-
konyabban a különböző feladatok. Ebben a 23 hazai kamarával történő összehasonlítás-
ban több feladat esetében is előkelő második, harmadik, negyedik helyezést értünk el. Városi 
kis kamaraként megvan az a helyzeti előnyünk, hogy a személyesebb kapcsolattartás révén 
könnyebben elérjük a hozzánk tartozó vállalkozásokat, szorosabb együttműködéseket tudunk 
kialakítani a térség gazdasági és társadalmi szereplőivel. Hagyományosan jó kapcsolatokat 
ápolunk a térség oktatási intézményeivel is, így könnyebben tudunk élni a helyi adottságokkal 
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a duális gyakorlati képzéssel összefüggésben felmerülő kérdések kezelése 
során, mint azok a nagyobb kamarák, ahol jelentős távolságokat kell át-
hidalni a közös munkához.

A kamarai együttműködésekben kiemelten aktív szerepet tölte-
nek be a térség nagyvállalatai, amelyek zömmel külföldi tulajdonban 
vannak, azonban a magyar vezetés segítségével zökkenőmentesen 
lehet biztosítani a kapcsolattartást.

Dunaújvárosban sokáig egy nagyvállalat, a Dunaferr domi-
nanciája volt meghatározó. Az elmúlt 25 évben bekövetkezett tár-
sadalmi-gazdasági átalakulások hatására ez az arány jelentősen 
változott, így mára már 10 nagyvállalat és 24 közepes vállalkozás 
működik a térségben, a közel négyezer vállalkozás közül az összes 
többi a kis-, illetve a mikro-vállalkozások kategóriájába sorolható. 
Míg Magyarországon a foglalkoztatottak majdnem kétharmadát a 
KKV-k alkalmazzák, Dunaújvárosban fordított ez az arány, hiszen 
a foglalkoztatottak 60-70%-a nagyvállalatoknál dolgozik. Ennek a 
kedvezőtlen gazdasági struktúrának a fenntartását nagymértékben 
elősegíti a demográfiai helyzet is, hiszen Dunaújvárost nemcsak fo-
lyamatosan csökkenő népesség jellemzi, hanem rendkívül magas az 
időskorúak száma, azon belül is a hölgyek aránya. Egyre sürgetőbb 
kérdésként fogalmazódik meg: hogyan lehet itt tartani a fiatalokat? 
Milyen lakosságmegtartó intézkedések segíthetnének ebben?

Úgy gondolom, hogy a gazdasági környezet dinamikus változá-
sa jelentős hatással lehet a társadalmi sajátosságokra is.

Ahogy országosan, úgy a mi térségünkben is a magyar tulajdonú, 
közepes vállalkozások jelenlétét kell erősítenünk és támogatnunk min-
den lehetséges formában. Ehhez azonban szemléletváltásra van szükség 
mind a gazdaság szereplőinek, mind pedig a kamaráknak az oldaláról. 
Éppen ezért szeretnénk ösztönözni, hogy a helyi vállalkozások nyissa-
nak az export piacok felé, újabb területekkel és szolgáltatásokkal bővítsék 
a termékstruktúrájukat, ami nemcsak a növekedésüket szolgálja, de zá-
loga lehet a válságidőszakok sikeres túlélésének is. 

A régebbi időkben is azok az iparosok tudtak fönnmaradni, akik 
világot láttak és alkalmazkodtak a változásokhoz. Ez ma sincs másként.

A kamarának abban kell segítenie a vállalkozásokat, hogy köz-
vetítsék számukra, merre halad a világ, és támogassák őket a korsze-
rű technológiák alkalmazásában, valamint a hatékony együttműkö-
dések kialakításában. 

Ezt a szemléletet tükrözve a következő időszak saját célkitűzései 
között kiemelt szerepet kap a megújulás, forrásaink növelésének és haté-
konyabb felhasználásának elősegítése. Bízunk benne, hogy a következő 
ciklusban lehetőségünk nyílik egy olyan zöld energia felhasználásával 
működő, önálló kamarai székház kialakítására is, amellyel ezen a téren 
is pozitív példával szolgálhatunk az általunk képviselt vállalkozások 
számára.

Králik Gyula pályája 
kezdetektől a vasműhöz 
kötődik, többek között 
dolgozott kutatás-fej-
lesztési területen, volt 
kereskedelmi vezérigaz-
gató-helyettes, kamarai 
elnökké választása idején 
beruházási igazgató volt 
az ISD Dunaferr-nél – 
ilyen minőségében váltotta 
elődjét a legnagyobb helyi 
vállalat kamarai képvise-
letében:
Ahogy országosan, úgy a 
mi térségünkben is a ma-
gyar tulajdonú, közepes 
vállalkozások jelenlétét 
kell erősítenünk és támo-
gatnunk minden lehetséges 
formában. Ehhez azonban 
szemléletváltásra van 
szükség mind a gazdaság 
szereplőinek, mind pedig a 
kamaráknak az oldaláról. 
Éppen ezért szeretnénk 
ösztönözni, hogy a helyi 
vállalkozások nyissanak 
az export piacok felé, 
újabb területekkel és szol-
gáltatásokkal bővítsék a 
termékstruktúrájukat, ami 
nemcsak a növekedésüket 
szolgálja, de záloga lehet 
a válságidőszakok sikeres 
túlélésének is.
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Minden nagyvállalkozás kamarai tag
Számos, a térség, a helyi gazdaság és a kamara jövőjére is ki-

ható esemény jellemezte a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Ipar-
kamara 2009-2010. évi tevékenységét. A Hamburger Hungária 
Kft.-vel még 2009-ben, a polgármester részvételével ünnepélyes 
keretek között írták alá a kamarai együttműködést.

 Ezt követően, 2010 szeptemberében a Hankook Tire Ma-
gyarország Kft. kamarai tagságával vált teljessé a nagyvállalati 
kör képviselete a szervezetben. 

 Az aláírási ünnepségen Lee Sang Il, a koreai tulajdonú 
vállalat ügyvezető igazgatója elmondta: „Azzal, hogy a kama-
ra tagjává váltunk, bővülhet a közöttünk már eddig is meglévő 
együttműködés, nagyobb szerepet tudunk játszani a város gaz-
dasági fejlődésében a többi kamarai taggal egyeztetve, ezért igen 
fontosnak tartom a mostani eseményt a város és a Hankook 
szempontjából is.”

A város nagy foglalkoztatói a Dunaújvárosi Kereskedelmi 
és Iparkamara gesztorálásával megalakították a Közép-Duna 
Térségi Gazdaságfejlesztési Platformot 2010 végén. A megálla-
podás aláírói: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta, Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, a Dunaújvárosi 
Főiskola, az ISD Dunaferr Zrt., a Hankook Tire Magyarország 
Kft., a Hamburger Hungária Kft., valamint a Ferrobeton Zrt. 
Cserna Gábor polgármester a következők szerint fogalmazta 

2010
2010. december 10. A Du-
naújvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara kezdeménye-
zésére és gesztorálásával 
létrejött a Közép-Duna 
Térségi Gazdaságfejlesztési 
Platform. Aláírók: a város 
önkormányzata, a Duna-
újvárosi Főiskola, az ISD 
Dunaferr Zrt., a Hankook 
Tire Magyarország Kft., a 
Hamburger Hungária Kft., 
valamint a Ferrobeton Zrt.

2011
2011. február 3-4. 
Danuwin 2011 címmel 
tartottak integrált térségi 
gazdaságfejlesztési, kö-
zép-európai innovációs 
és technológiatranszfer 
konferenciát a főiskolán 
az előző év végén alakult 
Közép-Duna Térségi Gaz-
daságfejlesztési Platform 
kezdeményezésére.

2011 március 11. Megren-
dezésre került a Dunaújvá-
rosi Kamara szervezésében 
az első Vállalkozók Bálja.

2011. május 23. A városi 
kamara kezdeményezte 
és finanszírozta a Bartók 
Kamaraszínházban meg-
tartott Szakmák Színháza 
két előadását, mintegy 700 
diák részvételével. 

Az önkéntes kamarai tagságról szóló megállapodás aláírása: a kép 
közepén Lee Sang Il, Hankook Tire Magyarország Kft. ügyvezető 
igazgatója és Králik Gyula DKIK elnök az aláírt okmánnyal, a kép bal 
szélén Schrick István Rácalmás és dr. Kálmán András Dunaújváros 
polgármestere
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meg az aláírási ceremónián a Platform célját: „Egy folyamatos kapcsolattartás ke-
retében a cégek a saját érdekeiket, céljaikat egymással, a várossal egyeztetve dönt-
senek bizonyos gazdaságfejlesztési lépésekről.” A gesztorszerepet felvállaló kamara 
elnöke, Králik Gyula ezt így fűzte tovább: „Ha a nagyobb vállalatok stratégiáit 
egyeztetjük, azt gondolom, hogy ki tud alakulni régiónknak egy olyan gazdaság-
fejlesztési stratégiája, amelyet sajátunknak érezhetünk, hiszen közös lesz.”

A Közép-Duna Térségi Gazdaságfejlesztési Platform az aláíráskor elfogadott 
menetrend szerint Danuwin 2011. címmel integrált térségi gazdaságfejlesztési, 
közép-európai innovációs és technológiatranszfer konferenciát szervezett február 
3-án, 4-én a főiskolán. Az így elindult munkafolyamatokról a Platform ülésein 
rendszeresen tartottak tájékoztatást. 2012. áprilisában pedig a már Új DunaPolis 
Gazdaságfejlesztési Klaszter néven intézményesült együttműködés második alka-
lommal tartotta meg a Danuwin 2012 gazdaságfejlesztési konferenciát. Ezen a 
fórumon került részletes bemutatásra a Hétfa Kutató és Elemző Központ által ké-
szített Dunapolis-stratégia. Az eseményen részt vett és előadást tartott dr. Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is.

A 2010-es évhez visszatérve, szintén az év végén a Közép-Dunántúli Régió 
három érintett kamarája – a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Ipar-
kamara –, valamint a Duna túl partjának képviseletében a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodást írtak alá a 8-as főút 
fejlesztésének elősegítésére. Az együttműködési megállapodás megkötése – a felek 
szándéka szerint – hozzájárul a 8-as főút mielőbbi, a csatlakozók szándékainak 
mindinkább megfelelő, az itt élők életminőségét javító, a nemzetgazdaság érdekeit 
tükröző fejlesztéséhez.

Danuwin 2011 konferencia sajtótájékoztató, az együttműködők 
képviseletében Juhász Péter (Ferrobeton), Bencs Attila (Hambur-
ger Hungária), Valery Naumenko (ISD Dunaferr), Cserna Gábor pol-
gármester, Bognár László (a főiskola rektora), Dale A. Martin (el-
nök-vezérigazgató, Siemens Zrt.), Králik Gyula (DKIK elnök)
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Együttműködési megállapodás született többek között 2010-ben a régió mun-
kaügyi központjával is, melynek keretében az év április elsejétől Foglalkoztatási 
Információs Pont jött létre a kamaránál. Az Információs Pont létrehozásával ka-
marai oldalról is segítséget tudtak nyújtani a munkát keresők számára, emellett 
pedig közreműködésükkel a vállalkozók bővebb betekintést nyerhettek a hazai és 
nemzetközi munkaerő-piaci kínálatba, és az ehhez kapcsolódó támogatási rend-
szerekbe, továbbá az aktuális pályázatokról is folyamatos tájékoztatást kaphattak.

Új elemmel bővült a Dunaújvárosi Főiskolával kialakult együttműködés is 
2011 elején, mely szerint a kamara 25 személyt delegál a vizsgabizottságok elnöki 
és tagi feladatainak ellátására. Ennek első lépéseként a tanév során a főiskola zá-
róvizsga-bizottságaiba – valamennyi tudományterületre – a szakterületek elismert 
képviselőit delegálhatta a helyi iparkamara. A záróvizsgákon a bizottsági tagok vé-
leményezték a hallgatók felkészültségét, illetve mint munkaadók, megfogalmazták 
a szakmai elvárásaikat.
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Bencs Attila: A legfontosabb a fenntarthatóság 
és a versenyképesség

A Hamburger Hungária Európa egyik leg-
nagyobb és legmodernebb hullám-alappapír gyá-
ra, hazánk egyik legjelentősebb környezetvédelmi 
egysége. Napi 2000 tonna újrahasznosított hul-
lám-alappapírt gyártunk a hazánkban begyűjtött 
hulladékpapír 95%-ának anyagában történő új-
rahasznosításával. Csúcstechnológiájú erőművünk 
az önálló energiaellátás és a papírgyártásból szár-
mazó termelési hulladék hasznosítása érdekében 
épült meg. A térség egyik legnagyobb vállalatának 
számítunk, több, mint háromszázötven főt fog-
lalkoztatunk közvetlenül, éves szinten átlagosan 
százmilliárd forint forgalmat bonyolítunk le. 

Cégünk a kezdetektől mind a mai napig tagja 
a kamarának. Én 2012-től egy cikluson át, 2016-
ig aktív tagja is voltam az elnökségnek.

A kamara fontos szerepet tölt be a dunaújvárosi térség meghatározó vállalatai véle-
ményeinek, igényeinek összesítésében, ezeknek az illetékes szakpolitika és a városvezetés 
felé történő együttes képviseletében, a gazdasági lehetőségek feltárásában.

Meghatározó kezdeményezés volt 2010-től az „Élhető város” program elindítása, 
amelyben a nagyvállalatokkal és a kamara vezetőivel közös jövőképet vázoltunk fel az 
általunk kidolgozott irányvonalak mentén. Konferenciát rendeztünk arról, hogyan is 
képzeljük el azt a helyet, ahol élünk, hogyan teremthető olyan képzett munkavállalókkal 
rendelkező környezet, amely nemcsak versenyképes gazdasági színhelye lehet Magyar-
országnak, sőt, Közép-Európának, hanem mint élettér is vonzó marad, ahonnan nem 
vándorolnak el az emberek.

Nem véletlen, hogy a Prinzhorn csoport, amely 16 országban, több mint 70 telep-
helyen, 3 üzletággal van jelen, hazánkat, azon belül Dunaújvárost választotta az egyik 
legnagyobb beruházása helyszínéül. Dunaújvárosnak jelentős logisztikai előnyei van-
nak: autópálya és folyó mellett helyezkedik el, de vasúton is megközelíthető. A földrajzi 
elhelyezkedésünk Európában is kedvezőnek számít, hiszen innen viszonylag könnyen 
elérhetőek az európai piacok. Olyan termékeket állítunk elő, amelyek hatóköre pár ezer 
kilométer lehet, így regionálisan is versenyképes. Dunaújváros a közép-európai térség-
ben mindenképpen jó helynek tűnt. További előnye a szakképzett munkaerő megléte, a 
bérköltség pedig, ha nem is alacsony, de versenyképes. 

Ezzel szemben nem csak dunaújvárosi, illetve térségi, hanem magyarországi ver-
senyhátrányt is jelentettek a magas energia árak, így versenyképességünk megőrzéséhez 
szükségessé vált saját erőmű megépítése. Ezáltal mára már európai viszonylatban is 
versenyképes lett a fajlagos energiaköltségünk.

Amikor Magyarországra esett a választás, azzal számoltunk, hogy hazánkban a 
gazdasági növekedés dinamikus lesz. A tíz évvel ezelőtt remélt növekedés azonban el-
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maradt. Először leszakadtunk a többi közép- és kelet-európai ál-
lamhoz képest, bár az elmúlt esztendőkben már érzékelhető volt fo-
kozottabb növekedés a magyar gazdaságban is. Mára az egyetlen 
versenyhátrányunk a logisztikai költségekből származik, mivel az 
alapanyagért is messzebbre kell mennünk és a termékeinket is 80%-
ban exportáljuk még.   

A papíripar rendkívül magas szinten automatizált, innova-
tív iparág. Évente 8-10 millió eurót kell beruháznunk ahhoz, hogy 
modernek és versenyképesek maradjunk. Tapasztalataim szerint 
az Ipar 4.0-ra átállás nem alakítja át merőben a tevékenységün-
ket, ezért inkább egyelőre egy hangzatos marketingfogásnak tartom, 
mint valós forradalomnak. 

A kamara alapvető feladata a változó gazdasági feltételek men-
tén is az kell hogy legyen, hogy összefogja a helyi vállalkozói kör-
nyezetet, mindeközben megismerje a vállalkozói igényeket és feltárja 
a helyi lehetőségeket. Azt kívánom, hogy a jövőben intenzívebbé és 
hatékonyabbá válhasson az egyeztetés az önkormányzatokkal, vala-
mint a szakpolitikai területek képviselőivel. Továbbra is jó iránynak 
tartom az „Élhető város” program realizálását. Ezek mentén lehetne 
kijelölni nagyobb ívű fejlesztési irányokat, és állami segítséggel is ide 
lehetne hozni nagyobb beruházókat, amelyekre a kis- és középvál-
lalkozók épülhetnének. A kkv-k egyelőre nem működnek hatékonyan 
a nagyobb vállalatok nélkül, persze egyre nagyobb szükség lenne a 
megerősödő, minőségi szolgáltatást nyújtó kis- és középvállalkozá-
sokra is. 

Azt szeretném, hogy az itt működő vállalatok, vállalkozások 
fenntarthatóan működjenek, megújuló energiákkal termeljenek, ne 
szennyezzék sem a talajt, sem a levegőt, sem a vizet… Bármit lé-
pünk, gondoljuk végig annak következményeit és ne is lépjünk to-
vább addig, amíg az első lépés hatásait nem hoztuk egyensúlyba. 
Büszke vagyok arra, hogy a Hamburger Hungária már ennek meg-
felelően működik. Gazdasági érdekeink megegyeznek a környezet-
védelmi érdekekkel, hiszen az alacsony energiafogyasztás, illetve a 
szennyvízből minden anyag kinyerése csökkenti költségeinket is. 

Véleményem szerint a kamarának szerepet kellene vállalnia a 
vállalati kultúra alakításában is, felhívva a figyelmet a környezet-
védelem, a megújuló energiafelhasználás, a fenntartható tevékenység 
és körkörös gazdaságban való részvétel értékeire. Felderíthetné, hogy 
egy-egy ipari tevékenység hol tudna javítani a térség helyzetén, fele-
lős társadalmi magatartásán, illetve példaként mutathatná fel azo-
kat a vállalkozásokat, akiknél ez már jól működik.

Hajrá kamara! A tiszta, élhető és versenyképes Dunaújvárosért!

Bencs Attila a Hamburger 
Hungária Kft. vezérigazga-
tója, gyáruk Európa egyik 
legnagyobb és legmoder-
nebb hullám-alappapír 
előállító, termelő üzeme. 
Önkétes kamarai  tagok. 
2009 óta, Bencs Attila 
2012-2016 között volt az 
elnökség tagja:
„A kamara alapvető 
feladata a változó gaz-
dasági feltételek mentén 
is az kell hogy legyen, 
hogy összefogja a helyi 
vállalkozói környezetet, 
mindeközben megismerje 
a vállalkozói igényeket és 
feltárja a helyi lehetősé-
geket. Azt kívánom, hogy 
a jövőben intenzívebbé és 
hatékonyabbá válhasson 
az egyeztetés az önkor-
mányzatokkal, valamint 
a szakpolitikai területek 
képviselőivel.”
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Kim Hyung Yun: Közös érdekünk Dunaújváros 
és a régió gazdasági stabilitása

A dunaújvárosi régió bővelkedik gazdasági si-
kersztorikban, hazánk számos nagy munkáltatója 
megtalálható itt. A kedvező körülmények miatt a 
koreai prémium abroncsgyártó, a Hankook Tire is 
Rácalmást választotta európai központjaként. A 
vállalat a 2006-os alapkőletétel óta folyamatosan 
fejlődik, ügyvezetője a vállalat globális verseny-
képességének megtartásához gyártóhelye regionális 
gazdasági stabilitását is elengedhetetlennek tart-
ja. Ebben a Hankook Tire szerint fontos szerepe 
van a cég és a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Ipar-
kamara több éve tartó együttműködésének. Kim 
Hyung Yun-t (58), a Hankook Tire Magyaror-
szág Kft. frissen kinevezett ügyvezető igazgatóját 
kérdeztük.

A Hankook Tire a világ egyik legnagyobb és 
leggyorsabban növekedő gumiabroncs gyártója. A vállalat több mint 180 országba szál-
lítja termékeit, és világszerte több mint húszezer alkalmazottat foglalkoztat. A Han-
kook jelentős erőforrásokat mozgósít annak érdekében, hogy a negyedik ipari forradalom 
korában a digitális innováció révén úttörő szerepet töltsön be. A Dunaújváros mellett 
fekvő Rácalmáson működik a vállalat egyetlen, ultramodern európai üzeme. Évi 19 
millió gumiabroncsig terjedő gyártókapacitással és mintegy 3000 alkalmazottal a léte-
sítmény a koreai óriás európai működésének kulcsa. A gyárban 2007-ben indult el a ter-
melés. Az azóta eltelt évek során mintegy 900 millió euró összberuházással a Hankook 
folyamatosan bővítette és korszerűsítette az üzemet.

„Bármely vállalkozás, így a Hankook Tire fejlődéséhez is elengedhetetlen a megfelelő 
és stabil regionális gazdasági környezet. A dunaújvárosi régió rengeteg vállalkozásnak 
otthona, legyen szó kkv-król vagy az olyan nemzetközi multinacionális cégekről, mint 
mi vagyunk. A vállalkozói réteget azonban nem elég bevonzani, meg is kell tartani, és 
ebben lehet nagy szerepe az olyan közigazgatási szereplőknek, mint a Dunaújvárosi Ke-
reskedelmi és Iparkamara. A Hankook Tire örömmel vállal a kamarával partnerségben 
szerepet a térség fejlesztésében, hiszen kölcsönös érdekünk a régió gazdasági stabilitása és 
fejlődése” – értékelte a vállalat működési környezetét Kim Hyung Yun, a Hankook Tire 
ügyvezető igazgatója. 

A Hankook Tire és a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése 
2010-ben kezdődött, az abroncsgyártó akkor lett tagja a régiós szervezetnek. Az ab-
roncsgyártó működésében a Kamara részéről fontos segítség a származási igazolások 
kiállítása: a Hankook a Rácalmáson gyártott abroncsok döntő többségét ugyan az Eu-
rópai Unióban értékesíti, de az Unión kívüli értékesítések esetében a kamarai igazolások 
bizonyítják az áruk származását, és így megkönnyítik a vámolási procedúrát, mivel 
számos országban védővámok vannak érvényben a dömping elkerülése érdekében. A 
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Dunaújvárosi Iparkamara folyamatos segítségének és rugalmassá-
gának köszönhetően a Hankook Tire kíváló minőségű magyar ab-
roncsai eljuthatnak szerte a világba az ott élő vásárlók legnagyobb 
megelégedésére.

2017-től 2020 végéig Hwang Seong Hak irányította a pré-
mium abroncsgyártó cég európai üzemét a Hankook Tire Rácalmás 
ügyvezető igazgatójaként. Szakértelmének és erőfeszítéseinek kö-
szönhetően az üzem a koronavírus járvány okozta fennakadások 
ellenére is teljes kapacitással működött és működik most is. Vezetése 
alatt számos meghatározó autógyártóval született új megállapodás 
elsőszerelésű abroncsokra, és kitartó munkájának köszönhetően a 
rácalmási gyár majdnem 900 méret- és modellváltozatban szállít 
személygépkocsi és SUV abroncsokat az európai piacra.

A rácalmási gyáregység élére 2021 elején kinevezett Kim Hyung 
Yun célja, hogy ne csak az egyedüli európai gyártólétesítmény szere-
pét erősítse a globális színtéren, hanem kiemelt figyelmet fordítson a 
helyi kezdeményezésekre, aktivitásokra. A régió és az ország egyik 
legnagyobb munkáltatójaként kötelességének érzi a vállalat, hogy 
komoly szerepet vállaljon a térség gazdasági stabilitásának megőr-
zésében, hiszen a folyamatos fejlesztések, valamint a munkahelyek 
biztosítása is hozzájárul a környék felvirágoztatásához.

Kim Hyung Yun 2021 
januártól a Hankook 
Tire Magyarország Kft. 
ügyvezető igazgatója. A 
világ egyik legnagyobb és 
leggyorsabban növekedő 
gumiabroncs gyártójá-
nak itteni gyára – mely 
európai központja is – 
2010. szeptember 22 óta 
önkéntes tagja a Duna-
újvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamarának: 
„Bármely vállalkozás, így 
a Hankook Tire fejlődé-
séhez is elengedhetetlen a 
megfelelő és stabil regio-
nális gazdasági környezet. 
A dunaújvárosi régió ren-
geteg vállalkozásnak ott-
hona, legyen szó kkv-król 
vagy az olyan nemzetközi 
multinacionális cégekről, 
mint mi vagyunk. A vál-
lalkozói réteget azonban 
nem elég bevonzani, meg is 
kell tartani, és ebben lehet 
nagy szerepe az olyan köz-
igazgatási szereplőknek, 
mint a Dunaújvárosi Ke-
reskedelmi és Iparkamara. 
A Hankook Tire örömmel 
vállal a kamarával part-
nerségben szerepet a térség 
fejlesztésében, hiszen 
kölcsönös érdekünk a régió 
gazdasági stabilitása és 
fejlődése.”
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Munkaszervezet: rugalmasság, 
összehangoltság

A kamarai munkaszervezet kialakulásában is ez a ciklus 
hozott döntő változást. A létszám kisebb mozgásokkal a meg-
alakulás utáni évektől hosszabb távon maradt állandó, majd a 
szakképzési feladatok bővülése, illetve a kötelező kamarai, illet-
ve építőipari regisztráció, a szolgáltatáspaletta bővülése hozott 
jelentős változást. A munkahelyekre pályázatok útján válasz-
totta ki a kamara vezetése a munkavállalókat, a fluktuáció nem 
jellemző, az utóbbi négy évben pedig a tizenhárom főt számláló, 
tehát valójában kis létszámú kollektívában nem volt személyi 
változás.

Az ügyintéző szervezet feladatai azonban gyakorlatilag 
minden évben, kisebb-nagyobb mértékben változnak. Ehhez 
kell hozzáigazítani rendre a munka- és tevékenységi köröket, 
ami kellő rugalmasságot igényel a dolgozóktól, hiszen ismerni-
ük kell egymás munkáját. A feladatok egyenetlen időbeli elosz-
lása miatt a kiegyensúlyozott terhelés érdekében helyettesíteni-
ük kell kollégáikat, vagy bizonyos tevékenységeket időlegesen 
át kell venniük tőlük. Mindez a kamara elnöksége, a munka-
szervezet vezetése részéről is a különböző feladatok, folyamatok 
átgondolt előkészítését, delegálását, nyomon követését igényli. 
A hatékony, összehangolt működést jelentős mértékben segítik 
a kialakult, jó emberi kapcsolatok.

Az ügyintéző szervezet vezetője a kamara titkára, amely 
pozíciót 2009 végétől dr. Markovics György töltötte be, így a 
fentebb leírt munkaszervezet kialakítása az ő irányítása alatt in-
dult el. 2014-től pedig Hegyiné Tóth Noémi titkári tevékenysé-
ge során fejlődött a munkaszervezet azzá a rugalmas, hatékony, 
összehangolt kollektívává, ami mára jellemzi.

2011
2011. október 31.-no-
vember 1. A Szerémségi 
Gazdasági Kamara 
Sztara Pazován a helyi 
önkormányzattal közösen 
regionális gazdasági 
vásárt szervezett, melyen 
a Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparkamara 
delegációja is részt vett.

2012
2012. január 1. Bevezette 
a kormányzat a gazdál-
kodó szervezetek kötelező 
kamarai regisztrációját az 
egyéni és társas vállalko-
zások számára.

2012. március 29. 
Megkezdte működését 
A Kreatív Vállalkozók 
Klubja a Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint az 
Ecotech Közép-Európai 
Technológiai és Innovációs 
Nonprofit Közhasznú Zrt. 
együttműködésében.

2012. április 18. Második 
alkalommal szervezett 
gazdaságfejlesztési 
konferenciáját Danuwin 
2012 néven a Közép-Duna 
Térség Gazdaságfejlesztési 
Platform, mely Új Duna-
Polis Gazdaságfejlesztési 
Klaszter néven intézmé-
nyesült együttműködés 
lett. K
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Hegyiné Tóth Noémi: Folyamatos megújulás
Pályázat útján 2014-től kerültem a kamara 

titkári pozíciójába. Humán területről érkeztem, 
a megelőző 7 évben a Dunaferr foglalkoztatási 
főosztályának voltam a vezetője, amelynek köszön-
hetően ebben az új közegben is kamatoztatni tud-
tam a vezetői és a HR szakmai tapasztalataimat. 
Ugyanakkor egy egészen más szemléletet is igényelt 
ez a váltás, hiszen a nagyvállalati kultúrából ki-
kerülve a vállalkozói létforma sokszínű érdekeinek 
képviseletét szolgáló tevékenységi körbe kerültem. 
A kamara napi operatív munkájának irányítása 
mellett végzem az irányító testületek, az elnökség 
és a küldöttgyűlés működésének koordinációját. 

A gazdasági, jogi környezet változása évről 
évre alapvetően befolyásolja a cégek működését, 
ami a köztestületi munkát is folyamatos megúju-

lásra készteti. Közel 4000 vállalkozás tartozik kamaránkhoz, így elsősorban az ő min-
dennapi tevékenységüket igyekszünk segíteni az aktuális szabályokat, változásokat tar-
talmazó információszolgáltatással a hírleveleinkben és a kamarai honlapon megjelenő 
tartalom útján, ill. előadások, rendezvények, konferenciák, klubfoglalkozások keretében. 

Ahogy a vállalkozásoknak, úgy a kamarának is folyamatos megújulásra van szük-
sége. Az elmúlt hat és fél év alatt jelentősen átrendeződtek a feladataink. Mintegy negy-
ven százalékkal bővült a költségvetésünk, ezen belül pedig a pályázati forrásból szár-
mazó bevételeink hetven százalékkal növekedtek. Ez a megnövekedett forrás növekvő 
feladatmennyiséggel is párosult, amelyhez hozzá kellett igazítanunk a működésünket. 
Első lépésként felülvizsgáltuk gazdálkodási rendszerünket és módosítottuk a szervezeti 
és működési szabályzatunkat. 

Számomra az első nagy szakmai kihívást a Dunaújvárosban első alkalommal meg-
rendezett mesterképzés jelentette. Ez a feladat mindannyiunknak új volt, olyannyira, 
hogy új szakemberek felvételére is sor került a TÁMOP pályázat keretében meghirdetett 
program megvalósításához. A jelentkezők számából látszott, hogy komoly igény van a 
helyi mesterek képzésére, örömmel fogadták ezt a lehetőséget a vállalkozók. A kétéves 
pályázati időszak alatt kialakítottuk a helyi mesterképzés rendszerét, feltételeit, kivá-
lasztottuk az előadókat és a vizsgáztatókat. A program keretében összesen 120 helyi 
szakember szerezte meg a mesterlevelét. Azóta is évről évre – csekélyebb létszámban 
– folyamatosan szervez kamaránk mesterképzéseket, így a legkiválóbb szakembereknek 
az elmúlt hat évben már számos szakmában volt lehetőségük itt helyben a mestervizsga 
sikeres letételére. 

A kamara számára mindig fontos volt, hogy a kiemelkedő teljesítményeket elismer-
je, ezért ezt a célt különféle díjak odaítélésével valósítja meg. Már hagyományosan a 
Vállalkozók Bálján kerül átadásra az „Év Dunaújvárosi Vállalkozása Díj”, a kamara 
gazdasági évet záró küldöttgyűlésén pedig a „Dunaújváros Kézművességéért Díj” ün-
nepélyes átadására kerül sor.
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által alapított Arany-, 
Ezüst- és Bronz-koszorús mester kitüntetés adományozásáról 
2019-ben döntött először kamaránk elnöksége. Ezzel a díjjal ismer-
jük el azokat a legkiválóbb mestereket, akik Dunaújvárosban régóta 
magas színvonalon művelik szakmájukat és a fiatalok képzésében is 
élen járnak. 

A kamara legfőbb küldetését – a helyi vállalkozások gazdasá-
gi érdekeinek érvényesítését – szem előtt tartva, Vass Zoltán kez-
deményezésére hoztuk létre a „Vállalatvezetői törzsasztalt”. Erre a 
rendezvényre hagyományosan a város legnagyobb cégeinek első szá-
mú vezetőit hívjuk meg. Az egyeztető fórum keretében a résztvevők 
egy vacsoraasztalnál, kötetlen formában oszthatják meg egymással 
aktuális problémáikat, illetve felvethetik az őket leginkább foglal-
koztató kérdéseiket. Ezeknek a találkozóknak nem titkolt célja, hogy 
olyan közvetlen, személyes kapcsolat alakuljon ki a vállaltvezetők 
között, amely az üzleti életben is kamatoztatható. A Vállalatvezetői 
törzsasztal négy éve tartó működése igazolja, hogy fokozott igény 
van a térségben a gazdasági szereplők közötti rendszeres párbeszéd-
re, a helyi együttműködések erősítésére.

Kiemelt szerepe van a Kamarák országosan egységes tevékenysé-
gi körében a szakképzéssel összefüggő feladataink ellátásának, ame-
lyek végrehajtását az ITM finanszírozza pályázati formában. A 
2020. január 1-jétől hatályos új szakképzési törvény és végrehajtási 
rendelete komoly kihívást jelent a szakképzés valamennyi szereplője 
számára, hiszen a Szakképzés 4.0 Stratégia célkitűzéseinek megva-
lósításával egy radikális megújulási folyamat veszi kezdetét. 

Kamarai oldalról egyrészt biztosítanunk kell a régi szakképzési 
rendszerben a kifutó évfolyamok változatlan feltételek szerinti gya-

Hegyiné Tóth Noémi 2014 
óta a városi kamara titká-
ra, irányítja a munkaszer-
vezetet:
„Olyan folyamatosan 
megújuló szolgáltatási 
paletta kialakítására 
törekszünk, amely elsősor-
ban a helyi vállalkozások 
valós igényein alapszik, és 
mindemellett a törvényben 
meghatározott köztestületi 
feladatok ellátását is teljes-
körűen, magas színvona-
lon biztosítja.”

Az Arany-, Ezüst- és Bronzkoszorús mester cím kitüntetettjei a 
Campus Étteremben, a 2019. évi évzáró rendezvényen
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korlati képzését, másrészt a hatályos szakképzési törvény alapján szeptembertől – már 
az új képzési struktúrában induló évfolyamok esetében – elő kell segítenünk a megújuló 
duális képzésre történő átállást.

A duális képzés megerősítése érdekében számos feladatot határoz meg a jogszabály a 
gazdaság szereplői és a duális képzőhelyek részére, amelyek egyben lehetőségeket is hor-
doznak. Az új rendszer operatív működésének kialakítása az elkövetkező két év egyik 
legnagyobb szakmai kihívása. Kamarai oldalról bízunk benne, hogy ennek eredménye-
ként az ebben a rendszerben végző diákokkal hatékonyabbá és eredményesebbé válhat a 
munkaerőpiac szakemberszükségletének kielégítése.

Az új kihívások keretében napjainkban egyre inkább felértékelődik a digitalizáció 
szerepe. Mai átalakuló világunkban már nem csak versenyelőnyt jelent a digitális esz-
közök helyes alkalmazása, hanem egyre inkább létfeltétellé válik. Ezen a téren is törek-
szünk arra, hogy a vállalkozások számára hatékony segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy 
a digitális térben otthonosan mozogjanak, aktívan használják a korszerű eszközöket 
és technikákat. Ennek érdekében elsősorban a kkv-k képviselői számára előadásokat, 
digitális workshopokat szerveztünk olyan közreműködő szervezetek felkérésével, mint 
pl. a Google.  2016-2017 években pedig a Modern Vállalkozások Programja keretében 
foglalkoztatott tanácsadónk segítette a vállalkozásokat abban, hogy a korszerű digitális 
eszközök bevezetésével gazdaságosabb működést érjenek el, illetve hogy az aktuális pá-
lyázati források bevonásával el tudjanak indulni a fejlődés irányába. 

A 2020-as év a pandémia megjelenésével példa nélküli helyzetet teremtett szá-
munkra. A járványügyi veszélyhelyzet kihívásai során bebizonyosodott, hogy a szerve-
zetek jelentős többsége – beleértve a saját működésünket is – gyorsan és rugalmasan képes 
átállni az online platformok által kínált megoldásokra, a kapcsolattartás és a foglalkoz-
tatás atipikus lehetőségeire, melyek előnyeit, kedvező tapasztalatait érdemes alkalmazni 
a későbbiek során is.

Vannak azonban olyan ágazatok, amelyeket súlyosan érintett a vírushelyzet kö-
vetkeztében kialakult gazdasági válsághelyzet. Ebben az időszakban, főleg elnökségi 
szinten nagyon komoly egyeztetések folytak a különböző gazdasági intézkedési javaslat 
csomagok kapcsán. Ugyanígy, minden szakterület szintjén megvoltak az online kapcso-
lódások annak érdekében, hogy a szükséges feladatátcsoportosítások, intézkedések hatéko-
nyan tudjanak megvalósulni. 

A tisztújítás is erre az időszakra esett, ami némi aggodalomra adott okot. Köztes-
tületi formában működünk, ezért a jogszabályok értelmében csak személyes részvétellel 
lehet bizonyos kérdésekben, így a tisztújításban is döntést hoznia a küldöttgyűlésnek. A 
szerencse azonban mellénk szegődött, hiszen a kamarai tisztségviselőket megválasztó 
küldöttgyűlés és az azt megelőző tagozati ülések tervezett időpontjára éppen feloldották 
a Covid-19 koronavírus-világjárvány miatt meghirdetett országos veszélyhelyzeti ál-
lapotot, így az eredeti terveknek megfelelően meg tudtuk tartani a többfordulós kamarai 
választást.

A tisztújítás eredményeként immár a harmadik négyéves ciklusban szavaztak bi-
zalmat Králik Gyula elnök úrnak. A testületi működés viszonylagos stabilitását jelzi, 
hogy az Elnökségben mindössze egy fő személyében volt változás, a küldöttek összetéte-
lében pedig harminc százalék körüli átrendeződés történt. Az önkéntes tagjainkkal sok-
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sok évre visszanyúló jó együttműködéseket ápolunk, hiszen jellemzően közülük kerülnek 
ki a testület küldöttei. 

Ami az ügyintéző szervezetet illeti, kis létszámú kollektíva a miénk. Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy a kollégák ismerjék egymás munkáját. A feladatok időbeni egye-
netlen eloszlása miatt sok esetben szükség van arra, hogy segítsük egymást. A szervezet 
méretéből, és sajátosságaiból adódóan nem csupán munkatársi, hanem jó emberi kap-
csolatok, akár barátságok is kialakultak. Eddig minden év hozott számunkra valami 
olyan jelentős tevékenységbeli változást, amelyre gyorsan kellett reagálnunk. A terhelés 
megnövekedésével jellemzően eddig sem a létszámbővítésben gondolkodtunk, hanem a 
feladatok átstrukturálásában. Ebben az állandó megújulási folyamatban a kamara el-
nöksége és minden dolgozója partner. Ez segít bennünket abban, hogy a járványügyi 
veszélyhelyzethez hasonló nehéz időszakokban, és a legnagyobb terhelés alatt is kiegyen-
súlyozottan, pozitív hozzáállással tudjunk teljesíteni.

Számomra az ideális kamarai működés azt jelenti, hogy képesek vagyunk rugalma-
san igazodni a változó környezethez és az aktuális kihívásokhoz. Ezzel együtt olyan 
folyamatosan megújuló szolgáltatási paletta kialakítására törekszünk, amely elsősorban 
a helyi vállalkozások valós igényein alapszik, és mindemellett a törvényben meghatáro-
zott köztestületi feladatok ellátását is teljeskörűen, magas színvonalon biztosítja. Bízom 
benne, hogy a következő négy évben is, ezeket a célokat szem előtt tartva, kiegyensúlyo-
zottan és biztonsággal tud működni a Dunaújvárosi Kamara.

Mindezt elősegíti az a körülmény is, hogy szeptemberben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának Közgyűlése a kamarai székházként használt ingatlan rész-
tulajdonára benyújtott pályázatunkat elfogadta. A döntés értelmében a továbbiakban 
végre saját tulajdonú ingatlanban működhet a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparka-
mara.

Tisztújítás a kamarában 2020. szeptember 3-án, dr. Parragh László 
MKIK elnök üdvözlő, helyzetértékelő beszéde
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Külkapcsolatok, külpiaci lehetőségek
A határon átnyúló üzleti kapcsolatok építésének profi segí-

tése elsősorban néhány nagyobb jelentőségű, főként határmenti 
megyei kamara - illetve olyan országosan is jelentős iparágat 
képviselő szervezet, mint a Budapesti és a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara - feladatává vált. Ennek ellenére a többi 
területi kamara is szervez ilyen jellegű eseményeket, ha a helyi 
vállalkozóktól igény mutatkozik rá. A dunaújvárosi kamara is 
jellemzően ezt a gyakorlatot követi. Az ilyen eseti programok 
mellett kamaránk kiemelt szerepének tekinti a külpiaci hírekkel, 
eseményekkel, tájékoztató rendezvényekkel, üzletember találko-
zókkal, üzleti lehetőségekkel kapcsolatos információk közvetí-
tését a honlapon és hírleveleken keresztül.

Testvérvárosi kapcsolat, nemzetiségi összeköttetések és he-
lyi vállalkozók kezdeményezésének köszönhetően több évig 
tartó aktív kapcsolat alakult ki Szerbiával. A Szerémségi Gaz-
dasági Kamara Sztara Pazován a helyi önkormányzattal közö-
sen regionális gazdasági vásárt szervezett 2011 és 2012 őszén. 
A kétnapos vásárokra nagy létszámú helyi vállalkozói delegáció 
utazott. Következő évben a Sremska Mitrovica-i kamara de-
legációja látogatott Dunaújvárosba, és a korábban megkezdett 
ígéretes tárgyalások folytatódtak a két térség, illetve vállalkozó-
inak együttműködési lehetőségeiről. 2013 októberében harma-
dik alkalommal is nagy létszámú vállalkozói delegáció utazott a 
szerémségi regionális vásárra.

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara által 
szervezett megújuló energiákkal kapcsolatos konferencián, 

2012
2012. szeptember 5. 
Tisztújító küldöttgyűlést 
tartott a kamara, elnökké 
ismét Králik Gyulát vá-
lasztották, az elnökségben 
mindössze két személyi 
változás történt.

2012. november 1. A 
kis- és középvállalkozások 
tevékenységét segítendő 
pályázati, iparjogvé-
delmi, K+F, innovációs 
tanácsadói szolgáltatások 
nyújtására pályázat útján 
új irodavezetőt alkalmaz-
tak a kamaránál.

2012. november 2-3. 
Jelentős szakmai-üzleti 
delegációval képviselte 
városunkat Szerémség 
legnagyobb gazdasági 
seregszemléjén a Duna-
újvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara. Nova Pazova 
Regionális Vásárába a 
testvérvárosi kapcsolatok 
nyomán jutott el a dunaúj-
városi delegáció.

Dunaújvárosi és térségi vállalkozók a helyi kamara szervezésében a 
szerémségi ipari vásáron 2013-banK
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Münchenben a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara öt 
fős küldöttséggel vehetett részt 2013 nyarán. Ebben az időben 
Észak-Rajna-Vesztfália tanulmányúton is részt vett egy magyar 
kamarai delegáció, melyet dr. Szilágyi János, az MKIK képzési 
igazgatója vezetett, és tagjai voltak Fülöp Ilona, a dunaújváro-
si kamara korábbi szakképzési vezetője és elnökségi tagja, va-
lamint Fekete Márta szakképzési tanácsadó. Az út célja első-
sorban a tapasztalatgyűjtés volt a szakképzés terén, azonban a 
német rendszer erősen a vállalkozásokra épül, így az ilyen jellegű 
kapcsolatok építésében is jelentős hozadéka volt.  

A Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara dr. Kota 
György által vezetett delegációja volt a Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara vendége 2013 novemberében. Találkoztak 
a vállalkozások képviselőivel, melynek keretében tájékoztatást 
adtak az ukrán piacra lépés lehetőségeiről, a cégalapítás feltéte-
leiről. A találkozó résztvevői sok hasznos, gyakorlatias tanácsot 
kaptak a sajátos működésű, feltételrendszerű ukrán-magyar üz-
leti kapcsolatok megalapozott menedzseléséről.

2016. május 20-án a polgármester meghívására szlovén de-
legáció látogatott Dunaújvárosba Ksenija Škrilec nagykövet asz-
szony vezetésével. Az együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak a 
városházán, a kamaránál, valamint az egyetemen. A kamaránál 
tett rövid látogatása során a nagykövetet a kamara alelnöke és 
titkára tájékoztatta a magyar kamarai rendszerről, azon belül a 
Dunaújvárosi Kamara illetékességi körébe tartozó vállalkozások 
jellemzőiről, a térség gazdasági szerepéről, továbbá az elhelyez-
kedésünkből és adottságainkból fakadó együttműködési lehető-
ségekről.

2013
2013. március 19. Baráti 
találkozót tartott a Veszp-
rém Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara és a helyi 
kamara a két területen 
működő vállalkozások 
közötti üzleti kapcsolatok 
erősítése érdekében. A 
találkozó keretében sor 
került egy gyárlátogatásra 
is a Hankook Tire Magyar-
ország Kft-nél.

2013. május 8. Új taggal 
bővült a Kamara elnöksége 
Fülöp Ilona személyében. 
A küldöttek létszáma 20-
ról 23 főre változott.

2013. május 8-9. Több 
területen is üzleti lehetősé-
gekkel kecsegtető kapcsola-
tok alakultak ki a Sremska 
Mitrovica-i kereskedelmi 
és iparkamara látogatása 
során.

2013. június 28. Először 
jelent meg a Dunaújvárosi 
Hírlapban a városi kama-
ra Gazdasági Tükör című 
melléklete.

2014
2014. február 10. – Elő-
ször adták át a Vállalko-
zók Bálja keretében az Év 
Dunaújvárosi Vállalkozá-
sa Díjakat. 

Szlovén delegáció látogatása a kamaránál 2016. május 20-án 
Ksenija Škrilec nagykövet asszony vezetésével
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A szlovéniai Mengesben került megrendezésre a 6. E-Re-
gionális konferencia 2016. szeptember 19-20. között, amelyen a 
DKIK küldöttsége, egy helyi informatikai vállalkozás képviselő-
je, valamint a Dunaújvárosi Egyetem két fős delegációja is részt 
vett. A rendezvény célja a szervezetek és oktatási intézmények 
ösztönzése az e-üzleti és szolgáltatási lehetőségek használatára, 
a határokon átnyúló e-kereskedelembe történő bekapcsolódásra, 
valamint a közös információs és kommunikációs technológián 
alapuló prototípusfejlesztés elősegítése volt. Szeptember 21-én 
a Novo Mesto-i Kamara meghívásának eleget téve egy kapcso-
latfelvételt szolgáló látogatásra is sor került, amelynek kereté-
ben a polgármesteri hivatal, a helyi kamara és az ottani egyetem 
képviselői fogadták a magyar delegációt.

A Dél-afrikai Köztársaság nagykövete látogatott 2016. 
december 7-én kamaránkhoz. A találkozó célja a hazánk és 
Dél-Afrika közötti külgazdasági kapcsolatok erősítése volt, 
amelynek keretében a nagykövet az egész Dél-Afrikai Fejleszté-
si Közösséget képviselte. A helyi vállalkozásoknak kínált együtt-
működési ajánlatok keretében ismertette az ottani infrastruktú-
ra-fejlesztésekbe, autópálya építésekbe, vízkezelési technológiák 
bevezetésébe való bekapcsolódás lehetőségeit, melyekről a ka-
mara tájékoztatta a jelentősebb helyi gazdálkodó szervezeteket.

2014
2014. február 13. Láto-
gatás a Dunaújvárosi 
Főiskolán a laborkapa-
citás megismerésére a 
kamarai Innovációs Klub 
szervezésében.

2014. április 1. A városi 
kamara elnöksége új 
titkárt választott pályázat 
útján az ügyintéző szer-
vezet vezetésére: Hegyiné 
Tóth Noémi korábban a 
Dunaferr humán szerve-
zetében szerzett vezetői 
tapasztalatokat.

2014. április 24. Kamarai 
csoport látogat a mezőfal-
vi Budafilter üzemébe a 
PEt-palackok újrahaszno-
sításának megismerésére.

2014. május 8. A Pente-
lén tervezett építészeti 
fejlesztésekkel kapcsolatos 
fórumot tartanak a városi 
kamaránál.

2014. június 26. Kamarai 
látogatás a Dunaújvá-
rosi Főiskola megújuló 
energiák hasznosításával 
kapcsolatos fejlesztéseinek 
megismerésére.

2014. szeptember 25. A 
városi kamara innovációs 
klubjának szervezésében 
gyárlátogatásra került sor 
az Audi karosszériaüze-
mében. K
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Kis Attila: Ismertség, érdekeltség és elfogadás
A 2008 és 2016 közötti ciklustól a Kereskedel-

mi tagozat küldöttjeként és alelnökeként kerültem 
be a Dunaújvárosi Kamara elnökségébe. 2016-tól 
a kamara általános alelnökeként a napi működés 
koordinálása tartozik hozzám és szükség esetén 
helyettesítem az elnököt az országos elnökségi ülé-
seken és egyéb rendezvényeken. 

A Dunaújvárosi Főiskolával, majd annak 
utódintézményével, a Dunaújvárosi Egyetemmel 
hagyományosan jó a kapcsolatunk. A feladatmeg-
osztásban a kamara általános alelnökeként az én 
tisztem az egyetem tanévnyitóin, diplomaosztóin 
való részvétel. Annak ellenére, hogy a felsőfokú du-
ális szakképzés szakmai felügyelte nem a kamarák 
hatásköre, az egyetem rendszeresen kéri és igényli, 
hogy a dunaújvárosi nagyvállalatok képviseltessék 

magukat a záróvizsga bizottságokban is. Közös érdekünk a szakképzést érintő kapcso-
latok építésének erősítése is. Erre példa, hogy a szlovéniai Novo Mestoi Kamara meg-
hívásának eleget téve a polgármesteri hivatal és a helyi egyetem képviselői fogadták az 
egyetemmel közös delegációnkat. A látogatás eredményeként sor került a Dunaújvárosi 
Egyetemmel az Erasmus megállapodás megkötésére, amely alapján a hiányszakmákra 
fókuszálva elindulhatott a diákcsereprogram és a vendég oktatói tevékenység a két in-
tézmény között.

A területi kamarák közötti kapcsolattartás abban is megnyilvánul, hogy kölcsönösen 
részt veszünk egymás rendezvényein és az országos kamarai rendezvényeken. Évente 
egy-két alkalommal megtartva, remek lehetőségeket kínálnak a kapcsolattartásra az Or-
szágos Kézműves Találkozók is.

Az elnökség valamennyi tagjának fontos feladata a gazdaságot érintő kérdések és 
a jogszabályi változások véleményezése, ezzel összefüggésben különböző szakbizottsá-
gokba a megfelelő emberek delegálásának biztosítása. Köztestületként kiemelt figyelmet 
fordítunk a jogszabályoknak megfelelő működést segítő belső szabályzataink elkészítésére 
és folyamatos aktualizálására is. Ugyanilyen fontos a gazdálkodás, a szerződések átlát-
hatóságának biztosítása. A kamarai feladatok ellátásához szükséges megfelelő munka-
erő kiválasztása ugyancsak testületi döntés alapján történik. A Dunaújvárosi Kamara 
ügyintéző szervezetébe sikerült a szakmájukat értő olyan munkatársakat találni, akik 
folyamatosan vállalják ügyviteli munkájukhoz a kamarai rendszer által előírt rendsze-
res továbbképzést. 

Az önkéntes kamarai tagságunk létszáma folyamatosan változik, 180 tag körül mo-
zog, azonban jó lenne ezt a számot tovább növelni. Úgy gondolom, hogy megérne egy 
elemzést a vállalkozók érdektelenségének, avagy érdekeltségének kutatása. Nem kevésbé 
lényeges feladatunk az ismertségünk és elfogadásunk erősítése. 

Rengeteg esemény történik, számtalan rendezvény zajlik a Vállalkozók Házában, 
amelyek híre nem mindig jut el az érintettekhez, vagy éppen nem tartják fontosnak, 
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hogy részt vegyenek ezeken. A hatékonyabb kommunikációt és tá-
jékoztatást szolgálja a kamara megújult honlapja, és a rendszeres 
média-megjelenéseink. 

Elnök úrral gyakori témánk a kamara jövőképének meghatá-
rozása. Arra a kérdésre, hogy milyennek kell lennie a jövő kamará-
jának, a válasz egyszerű: folytatni kell a huszonöt éve megkezdett 
munkát, amelynek során a kamara segíti a vállalkozásokat, vállal-
kozókat naprakész tájékoztatókkal, különböző szolgáltatásokkal, a 
duális képzés erősítésével, kötelező továbbképzésekkel. 

Kis Attila korábban a 
Dunaferr Zrt. beszerzési 
igazgatója volt, jelenleg 
a De-Plano Kft. ügyveze-
tője, a Dunaferr SE úszó 
szakosztályának elnöke. 
2008 óta a városi kamara 
elnökségi tagja, 2016 óta 
általános alelnök:
„Elnök úrral gyakori té-
mánk a kamara jövőképé-
nek meghatározása. Arra 
a kérdésre, hogy milyennek 
kell lennie a jövő kamará-
jának, a válasz egyszerű: 
folytatni kell a huszonöt 
éve megkezdett munkát, 
amelynek során a kamara 
segíti a vállalkozásokat, 
vállalkozókat naprakész 
tájékoztatókkal, külön-
böző szolgáltatásokkal, a 
duális képzés erősítésével, 
kötelező továbbképzések-
kel.”
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Innováció: tanácsadás, klub
A kis- és középvállalkozások tevékenységét segítendő pá-

lyázati, iparjogvédelmi, K+F, innovációs tanácsadói szolgáltatá-
sok nyújtására 2012 novemberében pályázat útján új munkatár-
sat neveztek ki a helyi kamaránál. 2013-ban személyi változás 
történt a pozíció ellátásában. Az új munkatárs számos színvo-
nalas rendezvényt szervezett, és az MKIK által finanszírozott 
iparjogvédelmi felkészítő program elvégzését követően 2014-től 
biztosította a kamara Iparjogvédelmi Kontaktpontként szolgáló 
működését, valamint szerepet kapott a pályázati lehetőségekkel 
kapcsolatos tanácsadásban is.

2013 októberében megalakult a helyi Innovációs Klub. A 
kezdeményezés sikeres volt, a nyitó és a következő rendezvénye-
ken is színvonalas előadások hangzottak el nagy számú résztve-
vő előtt, és több izgalmas, kihelyezett rendezvényre, utazásra is 
sor került. Így többek között a főiskola innovációs tevékenysé-
gével, az ott alkalmazott alternatív energetikai megoldásokkal 
ismerkedtek az érdeklődők, valamint részt vehettek a főváros-
ban a Hatékony Ház Napok programján, továbbá ellátogattak 
az Audi győri és a Mercedes kecskeméti üzemébe is.

A hazai innovációt támogató rendszer kormányzati átalakí-
tásával ez a feladat a későbbiekben elkerült a területi kamarák-
tól, bár a nagyobb kamarák saját erőből továbbra is fel tudnak 
vállalni ilyen jellegű feladatokat.

2014
2014. november 7. A 
Hatékony Ház Napok 
programja keretében több 
helyszínen (így a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen 
is) ismerkedett kamarai 
csoport az új épületener-
getikai megoldásokkal, a 
passzív ház lehetőségeivel.

2014. november 13. Ipar-
jogvédelmi előadások és 
fórum a városi kamaránál.

2014. december 18. A 
központi évzáró elnökségi 
ülésen dr. Parragh László 
elnök átadta a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra Emlékplakettjét Juhász 
Péternek.

2015
2015. április 16. A 
Dunaújvárosi Kamara 
gyárlátogatást szervezett 
a Mercedes kecskeméti 
gyárába.

2015. június 16. A Bartók 
Kamaraszínházban 
megrendezett mesteravató 
és szakképzési ünnepségen 
először került sor Dunaúj-
városban mesterlevelek át-
adására a helyi támogatott 
képzésen és vizsgán végzett 
hatvanegy szakember 
számára.

A kamara innovációs klubja a Hatékony Ház Napok programjának 
első állomásán, a Budapesti Műszaki Egyetem kísérleti épületében 
ismerkedik a fiatal tervezők új építészeti, energetikai elképzelései-
vel 2014 novemberében K
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Máriás József: A Műszerüzemtől 
a szoftverfejlesztésekig

Az 1990-es évek kezdetén a vállalati gazda-
sági munkaközösségünk (VGM) átalakult gaz-
dasági munkaközösséggé (GMK), amely lehetővé 
tette, hogy ne csak a Dunaferr-en belül, hanem 
kifelé is vállalkozzunk. A kilencvenes évek elején 
a Műszerüzemből hoztuk létre a vasműn belül, 
az elsők között a korlátolt felelősségű társaságot, 
a Ferrocontroll Kft.-t, Pelsőczi András vezetésé-
vel. A későbbiekben én lettem a társaság műszaki 
igazgatója, akkor merült fel, hogy a kamarában 
képviseljem mind a Ferrocontrollt, mind pedig a 
GMK-nkat. 

Egy angol üzleti iskola kétéves menedzserkép-
zésen többet megtudtam az európai gazdaság és 
a kamarák működéséről, ez utóbbiaknál főként a 
német- és az angol-típusúak jelentőségéről, és azt 

gondoltam, Magyarországon is hasonló pozícióra tesznek szert. A kamarák feladata a 
gazdaság működési feltételeinek az alakítása, a gazdaság szereplőinek érdekképviselete. 

Az itteni titkárral, Barányi Alberttel sokat beszélgettünk informatikai kérdésekről, 
s felvetette, hogy vállaljak valamilyen funkciót a Kamarában, amire igent mondtam. A 
társadalomban való mozgás mindig is fontos volt számomra, s mivel érdekeltek a gazda-
sági változások, úgy gondoltam, ha valamit hozzá tudok tenni, akkor az mindenkinek 
jó. A kamara informatikai koncepciójának és rendszerének kialakításában segítettem.

Időközben a Ferrocontroll ügyvezető igazgatója lettem. Mit vártunk el a kamará-
tól? Sok tájékoztatót, amit meg is kaptunk. Részt vettem az országos kamara munkájá-
ban is, véleményeket, javaslatokat fogalmaztunk meg, azt szerettük volna, ha a rövid-
távú érdekeket félretéve, azok még inkább megjelennek a hosszabb távú elképzelésekben. 
Néha megjelentek, de ez az, amivel az ember soha nem lehet elégedett.

A helyi kamarákban pezsgőbb az élet, aktívabb, előremutatóbb vélemények jönnek 
elő. Már a megalakulásukat egy tudatos gondolkodás jellemezte, és helyi gazdasági érde-
keket közvetítettek. A Ferrocontroll Kft. megszűnésekor, 2007-ben elköszöntem a Du-
naferr-től, és a cégemet, a DIGITRON Közkereseti Társaságot (KKT-t) működtettem a 
továbbiakban. A 2008. évi gazdasági világválságkor a Hamburger Hungaria Kft-nél 
vállaltam pozíciót. A papírgyári időszakom alatt kezdeményeztem, hogy legyen kama-
rai tag a Hamburger Hungaria. Az új papírgép termékeinek exportjához származási 
bizonyítványra volt szükségük, amit a kamara szolgáltatott. 

Ezt követően a fiammal megalapítottuk Budapesten a Loginet Systems Kft-t, amely 
szoftverfejlesztéssel foglalkozik. Annak vagyok most a gazdasági igazgatója. Néhány 
évvel ezelőtt, az egyik legnagyobb francia tulajdonú üzletlánccal kerültünk kapcsolatba 
a Francia-Magyar Gazdasági Kamarai tagságunknak köszönhetően. 
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Máriás József korábban 
a Ferrocontroll Kft. 
ügyvezető igazgatója volt, 
jelenleg egy szoftverfejlesz-
téssel foglalkozó cég egyik 
tulajdonosa, gazdasági 
vezetője. A kamarai élet-
ben mindig aktív szerepet 
játszott, ma is küldött, 
2008-tól 2012-ig volt 
elnökségi tag:
„Egy gazdaság akkor 
prosperál, ha a gazdasági 
szereplők hatékonyabban 
tudnak működni. Ennek 
feltételei: A törvényesség. 
A gazdasági egyenlőség. A 
vállalkozás szabadsága. 
A kamara szerepe, hogy 
ezekhez segítse az államot 
és a társadalmat.”

A Dunaújvárosi Kamarának 2008 és 2012 között elnökségi 
tagja voltam, és még mindig képviselem a kamarát az Informati-
kai Kollégiumban. Itt helyben, 2012 körül konzultációt is vállaltam. 
2016-ban Szlovéniában előadást tartottam egy informatikai kon-
ferencián, országos és helyi kamarai informatikai tájékoztatókon, 
delegációk tagjaként és szakmai kiállításokon vettem részt. Ezek a 
találkozók a Dunaújvárosi Kamara legitimációját is erősítették 

Egy gazdaság akkor prosperál, ha a gazdasági szereplők hatéko-
nyabban tudnak működni. Ennek feltételei: A törvényesség. A gaz-
dasági egyenlőség. A vállalkozás szabadsága. A kamara szerepe, hogy 
ezekhez segítse az államot és a társadalmat.
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Rendezvények
A városi kamara mindig fontos szerepének tekintette a he-

lyi vállalkozások tájékoztatását, az üzleti partnerségek, együtt-
működések, a szakmai együtt gondolkodás, közösségek, tudás-
bázis kialakulását segítő színvonalas előadások, rendezvények 
szervezését. Kialakult, mely témákban tart visszatérően előa-
dásokat a kamara, klubok jöttek létre, a vállalkozások szélesebb 
körét, valamely ágazatát aktuálisan érintő változások esetében 
rendszeressé vált a határidőkhöz, esetleges módosulásokhoz 
igazodó módon szervezett fórumok gyakorlata. Számos olyan 
témában szervezett programokat a városi kamara, amelyekkel 
kapcsolatban valamely szakma képviselői, vagy az érintett vál-
lalkozások tettek javaslatot. A kamara a térség vállalkozásai-
nak érdekeit képviselő önkormányzatként a rendelkezésére álló 
eszközökkel folyamatosan ösztönzi a helyi gazdaság szereplőit, 
hogy jelezzék a programok szervezésével kapcsolatos aktuális 
igényeiket is.

Nagy helyi népszerűségnek örvendtek a Számviteli Szakem-
berek Egyesületével kötött megállapodás alapján alakult Szám-
viteli Szakemberek Klubja rendezvényei, melynek keretében 
kreditpontos képzésekre is sor került. Szintén kreditpontokat 
hoztak a résztvevő szakemberek számára a felelős műszaki ve-
zetők és műszaki ellenőrök számára tartott előadások, képzések.

A válság időszakában kiemelt fontosságú terület volt a kör-
betartozások kérdésköre, ebben az időszakban a kamara több 
ezzel kapcsolatos rendezvényt is szervezett. Az építőiparban 

2015
2015. szeptember 8. A 
helyi kamara képviselői 
részt vettek a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
klímaváltozás gazdaságra 
gyakorolt hatásairól 
rendezett konferenciáján 
Budapesten, melyen Áder 
János köztársasági elnök is 
előadást tartott.

2015. október 16. A városi 
kamara látogatást szerve-
zett a paksi atomerőműbe.

2015. október 27. Újabb 
Mesteravató ünnepségre 
került sor a Bartókban, 
ahol további ötvenhét 
mesterjelölt kapta meg a 
mesterlevelét a támoga-
tott felkészítési program 
lezárulását követően.

2016
2016. április 8. Kamarai 
szervezésű látogatásra 
került sor a győri Audi 
motorgyárába.

2016. április 25. Először 
adták át a városi kamara 
által alapított Dunaújváros 
Kézművességéért Díjakat 
a szokásos éves kamarai 
küldöttgyűlés keretében.

Megújuló energiákkal kapcsolatos nagyszabású konferencia a vá-
rosi kamaránál 2010. október 12-én, Cserna Gábor polgármester 
mond megnyitó beszédet
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2013 nyarán a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett 
megalakult Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működése, vala-
mint az elektronikus építési napló bevezetése hozott megoldást, 
természetesen ezekben a témákban napjainkig számos rendez-
vényt tartott a városi kamara, adott esetben kapcsolódva más 
építőiparral kapcsolatos aktuális témákhoz.

A helyi kamara segítségével 2011 novemberében került 
megrendezésre a Holnap sikeres női vállalkozói konferencia, 
amely eredményeképpen megalakult a Női Vállalkozók Klub-
ja. A klub további rendezvényeinek megtartását is támogatta a 
kamara.

Kiemelkedő esemény volt 2012-ben az őrző-védők helye 
és szerepe fórum, melyet több hasonló közbiztonsági esemény 
is követett a későbbiekben (helyi rendőrkapitányok is tartottak 
előadást), hiszen a vállalkozások működése, biztonsága szem-
pontjából ez a terület is igen fontos információkkal szolgált.

2013 során több kamarai előadás és tájékoztató cikk segí-
tette az online pénztárgépekre való áttérést a helyi vállalkozások 
körében, majd a későbbiekben is több, a jogszabályi változásokat 
értelmező előadás megtartására került sor a témában. 

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügye-
lőséggel együttműködve több szakmai napot is szervezett a ka-
mara munkavédelem témakörben, és egy munkafüzet kiadására 
is lehetőség nyílt.

A 2015-től kialakult gyakorlat szerint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal munkatársai minden év elején tájékoztató előadá-
sokat tartanak az adott évi, és ősszel az évközi változásokról. A 
vállalkozások számára elérhető pályázati lehetőségekről pályá-
zatíró cégekkel egyeztetve, az aktualitásokhoz igazodva szerve-

2016
2016. május 20. Ksenija 
Škrilec szlovén nagykövet 
látogatott városunkba, 
programja során megbe-
szélést folytatott a helyi 
kamaránál is.

2016. május 24. Együtt-
működési megállapodás 
aláírására került sor a 
Duna Menti Regionális 
Népfőiskola Közhasz-
nú Egyesülettel a helyi 
Foglalkoztatási Paktum 
projekt keretében végzen-
dő a járási munkaerőpiaci 
helyzetet bemutató humá-
nerőforrás-térkép közös 
elkészítésére.

2016. szeptember 5. Le-
zajlott a Dunaújvárosi Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
tisztújító küldöttgyűlése.

2016. szeptember 19-20. A 
szlovéniai Mengesben meg-
rendezett 6. E-Regionális 
konferencián részt vett a 
DKIK küldöttsége egy helyi 
informatikai vállalkozás 
képviselőjével, valamint a 
Dunaújvárosi Egyetem két 
fős delegációjával együtt.

2016. szeptember 21. A 
„DUNA-MUNKA-TOP Helyi 
foglalkoztatási együttmű-
ködések Dunaújvárosban és 
a járás területén” című pro-
jekt nyitókonferenciájának 
megtartása a dunaújvárosi 
kamarában.

Kamara által szervezet látogatás a Paksi Atomerőműben 2016-ban
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ződtek a rendszeres tájékoztatók. Az energiahatékonysággal, új 
energetikai megoldásokkal kapcsolatos előadásokra is a megnyí-
ló lehetőségek kapcsán került sor. A Könyvelőkkel a duális kép-
zésért program pedig évről évre segíti a szakképzésben szerepet 
játszó vállalkozók eredményesebb gazdálkodását az elérhető fi-
nanszírozási lehetőségek ismertetésével.

Az elmúlt évtizedben az említetteken túl több olyan téma 
volt, amelyekben – a témákat ismerők számára érthető módon 
– több éven keresztül rendre szervezett előadásokat a városi ka-
mara. Ilyen volt például az európai általános adatvédelmi rende-
let (General Data Protection Regulation – GDPR), az e-ügyin-
tézés, cégkapu, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszer (EKÁER).

Az Innovációs Klub által elindított gyárlátogatásokat a ké-
sőbbiekben is folytatta a városi kamara, továbbra is nagy siker-
rel. A kiemelt érdeklődésre való tekintettel 2016-ban egy újabb 
Audi, majd 2017-ben egy Mercedes látogatásra került sor, és 
nagyon színvonalas programot nyújtott a Paksi Atomerőműben 
tett látogatás is.

A kamara fontosnak tartotta a vállalkozások folyamatosan 
megújuló informatikai megoldásokhoz igazodó kompeten-
ciáinak fejlesztését is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan prog-
ramjában számos nagyrendezvény szervezésére került sor, erről 
bővebben a következő fejezetben. Ezek mellett több előadás is 
szólt a digitális világ sajátosságairól, az üzletépítés, hirdetések, 
utánkövetés Google, illetve Facebook megoldásai által kínált le-
hetőségekről. Az előadásokon túl workshopokat is szerveztünk 
a megoldások mélyebb megismerésére, az adott vállalkozás igé-
nyeihez igazodó kialakítására, alkalmazására.

Regionális és országos programok
A Modern Vállalkozások Programja keretében informá-

ciós napot szerveztünk Dunaújvárosban 2016. októberében, 
melyhez hasonlót 2017. február 21-én is rendezett kamaránk. 
A Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! 
projekt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálá-
sával, a területi kamarák részvételével jött létre. Célja egy 
olyan szemléletformálás elősegítése volt, amellyel oldani le-
het a kis- és közepes vállalkozások informatikai eszközökkel 
szembeni fenntartásait, az új, hatékony megoldások ismerte-
tésével és elterjesztésével pedig népszerűsíteni lehet az alkal-
mazások használatát. A résztvevők meggyőződhettek arról, 

2016
2016. október 4. A Modern 
Vállalkozások Programja 
keretében információs 
napot tartottak Dunaújvá-
rosban.

2016. október 11. Szabó 
Gábor (Bács-Kiskun Me-
gyei Adó- és Vámigazgató-
ság) tájékoztató előadása 
az online pénztárgép ren-
delet főbb változásairól.

2016. december 7. Du-
naújvárosba látogatott a 
Dél-afrikai Köztársaság 
nagykövete. A találkozó 
célja a hazánk és Dél-Af-
rika közötti külgazdasági 
kapcsolatok erősítése volt, 
amelynek keretében a 
nagykövet az egész Dél-Af-
rikai Fejlesztési Közösséget 
képviselte.

2016. december 9. Tájé-
koztató fórum a 2017. évi 
adójogszabály-változá-
sokról, az egyszerűsített 
adózási formákról.

2017
2017. február 21. A 
városi kamara szervezé-
sében került sor a Modern 
Vállalkozások Programja 
keretében megrendezett 
Információs Napra, mely a 
témában kiírt pályázatra 
való felkészülést szolgálta.K
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hogy a vállalkozás életében a korszerű eszközök bevezetése a 
gazdaságosabb működést szolgálja, használatukkal ledolgoz-
hatják a digitalizáció területén meglévő hátrányukat, fokoz-
hatják versenyképességüket. Emellett fontos szempont volt, 
hogy segítséget kaphassanak ahhoz is, hogy az aktuális pá-
lyázati források bevonásával hogyan tudnak elindulni a fejlő-
dés irányába. A Dunaújvárosban megtartott két rendezvény 
tartalmában – előadássorozat, kiállítás, workshop – igazodott 
a projekt keretében az ország számos helyén megtartott ren-
dezvényhez.

2017 áprilisában nagyszabású karriernapra és munkaerő-piaci 
börzére várták az érdeklődőket a helyi egyetemen a kormányhiva-
tal, az önkormányzat, az egyetem, a szakképzési centrum és a városi 
kamara együttműködő partnerei. Harminchat vállalkozás standja 
fogadta a Duna-Munka-Top program keretében megrendezett 
állásbörze résztvevőit. A sikeres rendezvényt ezt követően min-
den évben megtartották (egészen a pandémiás helyzetig), ahol a 
kamara a szervezésben, a kiállítók, előadók felkeresésében nyújtott 
segítséget, és önálló standdal kiállítóként is rendszeresen megjelent. 
Emellett pályaorientációs céllal az általános iskolás és gimnáziumi 
csoportok szervezésében és körbevezetésében is aktív szerepet töl-
tött be az eseményen.

2018. október 3-án a dunaújvárosi kamara volt a házigazdája 
annak a regionális pályaorientációs konzultációs rendezvénynek, 
melyre a Közép-Dunántúli Régió, azaz Komárom-Esztergom-, 
Fejér- és Veszprém megye pályaorientáció terén érintett intéz-
ményei, szervezetei – tankerületi központok, szakképzési cent-
rumok, kormányhivatalok, NSZFH, pedagógiai szakszolgálatok 
(POK), Új Nemzedék Központ, tanodák, területi kamarák, te-
rületi agárkamarák – kaptak meghívást. A program keretében a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai tájékoztatóját kö-
vetően a résztvevők ismertették a pályaorientáció terén végzett 
tevékenységüket, tapasztalataikat, és tartalmas, konkrét eredmé-
nyeket hozó megbeszélés indult el a szervezetek közötti együtt-
működés kialakításáról, hatékonyságának javításáról. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Országos 
Innovációs Fóruma 2019. február 28-án Dunaújvárosban is 
megrendezésre került, Magyarország újjá szerveződő innová-
ciós ökoszisztémájának bemutatása érdekében. A fórumon az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Kuta-
tási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Dunaújvárosi Egye-
tem, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. képvise-
lői tartottak színvonalas előadásokat, majd az érdeklődők a 

2017
2017. április 11. Nagy-
szabású karriernapra és 
munkaerő-piaci börzére 
várták az érdeklődőket a 
helyi egyetemen. Harminc-
hat vállalkozás standja 
fogadta a Duna-Mun-
ka-Top program keretében 
megrendezett állásbörze 
résztvevőit, a program 
szervezésében a városi 
kamara is közreműködő 
partnerként vett részt.

2017. május 17. Szak-
képzési Klub keretében 
tájékoztattuk a duális 
képzésben résztvevőket az 
aktuális törvényi előírá-
sokról.

2017. június 14. NAV Fejér 
Megyei Adó és Vámigaz-
gatóságának munkatársa 
tartott előadást a szak-
képzési hozzájárulással 
kapcsolatos elszámolási és 
ellenőrzési tudnivalóról a 
Szakképzési Klub kereté-
ben.

2017. augusztus 3. A köte-
lezően bevezetendő szer-
vízdíj témájában hívott 
össze a helyi kamara meg-
beszélést. A dunaújvárosi 
vendéglátás meghatározó 
cégeinek képviselői jelentős 
aktivitást mutattak a 
közös vélemény kialakítá-
sában akár részvevőként, 
akár álláspontjuk előzetes 
elküldésével.
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délutáni workshopon kötetlenebb megbeszélések keretében 
oszthatták meg tapasztalataikat, véleményeiket. A helyi szak-
mai fórum a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara szer-
vezésében valósult meg.

Széchenyi Kártya: programmá szélesedett
A 2002-ben indult Széchenyi Kártyát üzemeltető Ka-

vosz Zrt. a kezdetben kínált maximum 1 millió forintos 
keretösszegű folyószámlahitel limitjét egyre magasabbra 
emelte (ma ennél a hitelterméknél 100 millió forint), illet-
ve egyre újabb konstrukciókat dolgoztak ki a kormányzattal 
együttműködve. Jött többek között a beruházási hitel, a lik-
viditási hitel, az önerőkiegészítő hitel, a támogatást megelő-
legező hitel.

A vírushelyzet gazdasági hatásainak mérséklése érdeké-
ben 2020-ban a Kavosz Zrt. rekordgyorsasággal dolgozott ki 
és indított el a kormányzat támogatásával új kríziskonstruk-
ciókat, melyek a vállalkozások legszükségesebben kezelendő 
nehézségeire kínáltak megoldást. A válogatott hitelcéloknak 
köszönhetően segítették a cégek likviditását, munkavállalóik 
megtartását, biztosították a működés fenntartásához szüksé-
ges forrást, vagy akár beruházásaik finanszírozását. A koro-

2017
2017. június 26. Újabb 
kamara által szervezett 
gyárlátogatásra került 
sor a kecskeméti Merce-
des-Benznél.

2017. október 5. A helyi 
kamarai mesteravató 
ünnepség keretében a tá-
mogatott képzésen végzett 
huszonhat szakember 
vehette át oklevelét.

2017. október 26. Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Fejér 
Megyei Adó- és Vámigazga-
tósága Jövedéki Főosztály 
Jövedéki Engedélyezési és 
Ellenőrzési Osztály mun-
katársai tartottak előadást 
a jövedéki adót érintő sza-
bályokról, változásokról.

2017. november 30. 
Előadás az új adatvédelmi 
rendelettel kapcsolatban, 
dr. Lojek Levente adatvé-
delmi jogi szakértő gyakor-
lati példákkal illusztrálta 
prezentációját.

2018
2018. március 28. A DU-
NA-MUNKA-TOP „Helyi 
foglalkoztatási együttmű-
ködések Dunaújvárosban 
és járási területén” fóru-
mának a Dunaújvárosi 
Kamara adott otthont.

Dunaújvárosban is megrendezésre került a Magyarország újjászerve-
ződő innovációs ökoszisztémájának bemutatása érdekében indított 
rendezvénysorozat 2019. február 28-án, dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke tart előadást
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navírus járvány hatására kedvezőtlen helyzetben jutott mikro, 
kis- és középvállalkozások kedvezményes feltételek, illetve a 
magasabb állami támogatásnak köszönhetően alacsony fix 
kamat és hiteldíjak mellett juthattak forráshoz.

A Széchenyi Kártya Program hitelei nagyon népszerű-
ek a vállalkozások körében, a Dunaújvárosi Kereskedelmi 
és Iparkamaránál működő iroda pedig arányaiban az egyik 
legjobban teljesítő iroda az országban, jó együttműködést 
alakítottak ki a hitelt nyújtó pénzintézetekkel, illetve értékes 
segítséget nyújtanak a hitelért folyamodó vállalkozásoknak. 
A kamara irodájához forduló ügyfelek számára teljes körű 
információkat nyújtanak, segítenek a hitelek kiválasztásában, 
válaszolnak a hitellehetőségekkel, feltételekkel kapcsolatos 
kérdésekre, közreműködnek a hiteligénylés lebonyolításában, 
a szükséges dokumentáció összeállításában az Üzletszabály-
zatban meghatározottakon túl ellenszolgáltatás (például si-
kerdíj, jutalék, ügynöki díj, tanácsadói megbízási díj) nélkül. 
A kamarai tagok a fizetendő díjakból is kedvezményt kapnak. 
Dunaújvárosban az átadott Széchenyi Kártyák száma mint-
egy 1700 volt a 2002 óta eltelt időszakban, a kihelyezett hi-
teltömeg pedig 12,5 milliárd forint. 

2018
2018. február 21. EKÁER 
a gyakorlatban előadás.

2018. március 13. A szak-
képzést érintő törvényi 
változásokról tartott 
előadást dr. Klész Tibor, az 
MKIK gyakorlati képzési 
osztályvezetője a Szakkép-
zési Klub szervezésében.

2018. április 11. A 
Dunaújvárosi Egyetemen 
részt vett a Kamara a 
„Duna-Munka-Top” Helyi 
foglalkoztatási együttmű-
ködések Dunaújváros és 
járási területén projekt 
keretében a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Foglal-
koztatási Osztálya által 
szervezett Karriernap és 
Állásbörzén.

2018. április 24. Tájékoz-
tatás az érvényes építőipa-
ri jogszabályok, ható-
sági eljárások általános 
szabályainak változásáról 
Kozári Mihálytól (Fejér 
Megyei Mérnök Kamara)

2018. május 8. Digitá-
lis Workshop a Google 
szakértőjének levezetésével 
a kkv-k digitális felzárkóz-
tatása érdekében.

Szép Zoltán (Kavosz Zrt. fejlesztési igazgató) a Széchenyi Kártya 
aktuális hitelkonstrukciójának témájában tartott konzultációs 
megbeszélésen vesz részt a  helyi vállalkozások vezetőivel 2012-ben
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DUNA-MUNKA-TOP helyi foglalkoztatási 
együttműködések

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Fejér 
Megyei Kormányhivatallal, mint konzorciumi partnerrel 2016. 
szeptember 1. és 2020. december 31. között valósította meg 
TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP 
Helyi foglalkoztatási együttműködések Dunaújvárosban és já-
rási területén” című projektjét, amely a releváns munkaerő-piaci 
szereplőinek partnerségére épített. 

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarát Vass Zoltán, 
a Ferrobeton Zrt. vezérigazgatója képviselte a paktum irányító 
szervezetében, felvállalva a Foglalkoztatási Paktum ülések elnö-
ki feladatainak ellátását is.

A paktum partnerei között szerepeltek a járás településeinek 
önkormányzatai, elsősorban a polgármesterek képviseletében, 
Dunaújváros közép- és felsőfokú oktatási intézményei, a térség 
nagyvállalkozói, ill. a legjelentősebb középvállalkozói réteg kép-
viselői, ill. civil szervezetek.

A Dunaújvárosi kereskedelmi és Iparkamara a Dunamen-
ti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesülettel 2016. május 
24-én kötött együttműködési megállapodás alapján közremű-
ködött a térségi munkaerőpiacon aktívan résztvevő munkáltatók 
körében végzett adatgyűjtésben és elemzésben, és az erre épülő 
térségi munkaerőpiaci helyzetet bemutató humánerőforrás-tér-
kép elkészítésében.

A 2016. november végére elkészült humánerőforrás térkép 
alapvető célja a térségben felmerülő foglalkoztatási gondok, 
humánerőforrás igények feltérképezése volt, valamint a helyi 
statisztikai adatok elemzése a foglalkoztatási helyzetkép minél 
teljesebb bemutatása érdekében. A dokumentum két alkalom-
mal, 2018. és 2020. ősz elején aktualizálásra került, mely során a 
szakképzési, demográfiai és a foglalkoztatási helyzetre vonatko-
zó adattartalom frissítése a kamara feladata volt.

A Foglalkoztatási Paktum működése során a projektvezetés 
elsősorban a döntéseket előkészítő dokumentumok kidolgozá-
sánál, valamint a pályaorientációs rendezvények szervezésénél és 
lebonyolításánál tartott igényt a kamara közreműködésére.

A projekt keretében a városi kamara együttműködött a 
2017, 2018 és 2019 áprilisi Karriernap-Állásbörze rendezvé-
nyek, megvalósításában – ahol rendszeresen közel harminchat 
vállalkozás standja fogadta a Duna-Munka-Top program kere-
tében megrendezett állásbörze résztvevőit –, valamint elkészült 
a térség pályaorientáció terén tevékenykedő intézményeinek 

2018
2018. június 25. NAV 
előadás a belföldi adóala-
nyok közötti ügyletekről 
kiállított, legalább 100 
ezer forint áthárított áfát 
tartalmazó számlák adat-
szolgáltatásáról.

2018. október 3. A dunaúj-
városi kamara szervezésé-
ben városunkban tartották 
a Közép-Dunántúli Régió 
pályaorientáció terén 
érintett intézményeinek, 
szervezeteinek közös 
konzultációját. 

2018. október 9. Lezárult a 
negyedik támogatott helyi 
mesterképzés, és -vizs-
gáztatás a mesterlevelek 
átadásával. Az eseményen 
huszonnyolc új mestert 
avattak.

2018. október 29. Köny-
velőkkel a duális képzésért 
címmel egész napos ingye-
nes program a gyakorlati 
képzés folytatásával kap-
csolatos ismeretekről.

2018. november 13. 
Ugyancsak a Dunaújvárosi 
Egyetem adott otthont a 
„Duna-Munka-Top” pályá-
zat keretében megtartott 
Pályaválasztási Kiállítás-
nak, melynek program-
jában a Kamara is aktív 
szerepet vállalt. K
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szolgáltatásait bemutató kiadvány is, amely ezt követően évről 
évre frissített változatban jelent meg. Hasonlóan aktív szerepet 
vállaltunk a jelzett időszakban novemberben tartott Pályavá-
lasztási Kiállítások programjában is.

A városi kamara gyakorlatilag minden alkalommal otthont 
adott a Paktum Szervezet soros üléseinek megtartásához, illetve az 
aktuális mérföldkövek és helyzetkép bemutatásánál a kamara tit-
kára, stratégiai koordinátora és pályaorientációs tanácsadója alkal-
manként előadóként is közreműködött ezeken a rendezvényeken.

Az ország egyik legjobb eredményeket produkáló projekt-
je a dunaújvárosi az Európai Szociális Alapból finanszírozott, 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) 
tartozó foglalkoztatási együttműködések között, derült ki azon 
a fórumon, amelyet a városi projekt keretében Dunaújváros 
önkormányzata és konzorciumi partnere, a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal hívta meg az érdeklődőket, illetve a foglalkoztatási 
paktumhoz csatlakozott tagokat az évet záró hagyományos ülé-
sükre a városi kamara székházába 2019. decemberében.

Vállalkozók Bálja
Az első bált 2011 márciusában szervezték meg a Dunaúj-

városi Főiskola Campus Arénájában, a mostanra már hagyo-
mánnyá vált rendezvény helyszíne azóta is változatlan. Az első 
eseményen még 260-an vehettek részt, azonban a későbbi idő-
szakban az előírások változásával ezt a számot csökkenteni kel-
lett. A rendezvény célja a színvonalas szórakoztatás, közösségi 
élmény nyújtásán túl a helyi gazdasági szereplők közötti össze-

Az első Vállalkozók Bálja 2011-ben, a színvonal, a helyszín azóta is 
változatlan

2019
2019. január 28. E-ügyin-
tézés és cégkapu a gyakor-
latban előadás a kamara 
szervezésében.

2019. január 29. Szakkép-
zési Klub a legfontosabb, 
duális partnereket érintő 
szakképzési feladatokról, a 
gyakorlati oktatói képzés-
ről és vizsgáról.

2019. február 28. Az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium, valamint a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesz-
tési és Innovációs Hivatal 
Országos Innovációs 
Fórumot szervezett Ma-
gyarország újjá szerveződő 
innovációs ökosziszté-
májának bemutatása érde-
kében, Dunaújvárosban 
is. A helyi szakmai fórum 
megszervezését a Duna-
újvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara biztosította.

2019. április 9. Ismét 
közreműködője volt a ka-
mara az Egyetemen a „Du-
na-Munka-Top” pályázat 
gondozásában rendezett 
Karriernap és Állásbőrze 
rendezvénynek.
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tartozás érzésének erősítése, a kapcsolatok építésének elősegíté-
se. A helyi bál ezt a szerepét az évek során sikeresen betöltötte, 
és ahogy dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke (2013-ban volt a bál díszvendége) is utalt rá, kevés 
hasonló kezdeményezés volt képes az országban hosszú ideig, 
ilyen rendszerességgel sikeresen működni.

A helyi gazdaság közösségépítő jellegét erősítve 2014 óta 
ezen a bálon adják át az akkor alapított Év Dunaújvárosi Vállal-
kozása Díjakat három kategóriában (ipari, kereskedelmi és kéz-
műves tagozatok szerint). A díjazottakról az alábbiakban, erről 
szóló fejezetünkben tájékozódhat bővebben.

A rendezvényhez a kezdetektől a jótékonysági szerepvállalás 
szándéka is kapcsolódott. Az első évben összegyűlt felajánlások 
alapján 480 ezer forint támogatást tudtak biztosítani a kórház gyer-
mekosztályának egy pulzoximéter beszerzésére, és azóta is évről 
évre a tombolából származó bevétel jótékonysági, vagy közösségi 
célokat szolgál. 

A pandémiás helyzet sajnos jelentős mértékben érintette 
ennek a rendezvénynek a sorsát is, mivel úgy tűnik, hogy a gaz-
daságra gyakorolt kedvezőtlen hatások miatt hosszabb távon is 
bizonytalanná válik a megszokott formában történő szervezés 
lehetősége.

A jó hangulat minden kamarai bálon garantált volt: táncolók a 
2015-ös rendezvényen 

2019. április 24. Szak-
képzés irányvonalai 
címmel tartott előadást 
Vörös-Gubicza Zsanett, 
a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara oktatási 
és képzési igazgatója a 
Duna-Munka-TOP projekt 
keretében.

2019. április 25. A Hulla-
dékgazdálkodók Országos 
Szövetsége ügyvezetőjének, 
dr. Borosnyay Zoltánnak 
az előadása Körforgásos 
gazdaság – az Európai 
Unió kiemelt projektje 
címmel.

2019. május 21. Turisz-
tikai tájékoztató fórum 
a Nemzeti Turisztikai 
Adatbázis Központtal kap-
csolatos tudnivalókról dr. 
Bocsi Andrea turisztikai 
tanácsadó vezetésével.

2019. június 7. Google 
Ads– Analytics gyakorlati 
képzés a Google szakértő-
jével.

2019. június 19. Ötödik 
alkalommal került sor 
támogatott mesterképzést 
és vizsgát követően a mes-
terlevelek átadására, mely 
keretében két szakmában 
tizenegyen vehették át a 
mestervégzettséget tanúsí-
tó oklevelet. K
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Vállalatvezetői Törzsasztal
Vass Zoltánnak, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 

ipari tagozati elnökének kezdeményezésére 2015-től rendszeres 
találkozók szervezésére került sor a dunaújvárosi nagyvállala-
tok vezetői számára. Az összejövetelek lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy egy kellemes vacsora mellett kötetlen beszélgetéseket 
folytassanak a felsővezetők egymással, ezzel is teret adva a sze-
mélyes kapcsolatok kialakítására, illetve azok erősítésére.

A helyi nagyvállalatok vezetői számos olyan tapasztalattal, 
információval rendelkeznek, amelyek egy ilyen kötetlen talál-
kozó keretében megoszthatók, ugyanakkor nagyban segíthetik 
a többi résztvevő vállalatának sikeres működését, esetleg helyi 
együttműködések kialakítását. Jellemzően 15-20 vállalatvezető 
részvételével zajlottak a Vállalatvezetői Törzsasztal találkozói, 
melyeken rendre hangulatos beszélgetések alakulnak ki, és már 
több üzleti partnerség létrejöttének is kiindulópontja volt egy-
egy ilyen esemény.

2019
2019. október 15. A 
kamara szakképzési 
munkatársai a Dunaújvá-
rosi Szakképzési Centrum 
főigazgatójával, Pocsa-
iné Varga Veronikával 
együttműködve adtak 
tájékoztatást a Szakképzés 
4.0 kormányzati stratégia 
célkitűzéseiről.

2019. november 5. Részvé-
tel a „Duna-Munka-Top” 
pályázat keretében meg-
rendezett Pályaválasztási 
Kiállítás programjában 

2019. december 10. A 
Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamara évzáró 
ünnepsége keretében első 
alkalommal vehették át a 
térség kiemelkedő szakmai 
múlttal rendelkező 
mesterei az arany-, ezüst- 
valamint bronzkoszorús 
mester cím viselésére 
jogosító elismeréseiket.

2020
2020. január 29. NAV 
munkatársainak előadása 
Az adótörvények 2020. évi 
változásai címmel

2020. július 1. Az online 
számlaadat-szolgáltatás 
szabályainak változása és 
a kötelezettek köre című 
webinárium a városi 
kamara szervezésében.K
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Vass Zoltán: Egységben az erő! 
Amikor Juhász Péter leköszönt a Ferrobeton 

Zrt. vezérigazgatói posztjáról és átvettem tőle a 
stafétabotot, átadta nekem a társadalmi tisztségeit 
is, így lettem a Kamarában a Ferrobeton delegált-
ja. Pár hónapot dolgoztam együtt párhuzamosan 
Péterrel az elnökségben megfigyelőként, és a vá-
lasztásokkor az ipari tagozat elnökeként folytat-
tam tovább az általa megkezdett munkát, immár 
nyolcadik éve.

Nagyon furcsa volt megszokni, hogy ez nem 
egy vállalat, másképpen működik a döntési me-
chanizmus. Sokkal demokratikusabb környezet-
ben, lassabban és „megfontoltabban” történnek a 
döntések. Erre példa a kamarai székház kérdése, 
ami egy soha véget nem érő történetként indult, de 
hamarosan pont kerül a végére. 

Mindig fontosnak tartottam, hogy megfelelő pénzügyi bázison, hosszú távon előre 
tekintve működő szervezet tagja lehessek. Ezért nagy hangsúlyt fektettem a költségvetés 
összeállítására: soha nem engedtem mínuszos költségvetést. A kötelező regisztrációból be-
folyó pénzeszközök nagyjából ugyanazt a nagyságrendet érik el, mint a nagyvállalatok 
által önkéntesen befizetett támogatások. Sikerült néhány nagyobb céget bevonni a kama-
ra működésébe, amivel még stabilabbá tettük a működést és a költségvetési gazdálkodást, 
így a gazdaságilag kiegyensúlyozott és megalapozott tevékenységet folytatni tudjuk. A 
kamarai székház megvásárlása ezt nagyban segíti. A fejlesztési pályázatok nem lehetsé-
gesek önrész befizetése nélkül, éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a kamarában 
mindig legyen legalább annyi, amennyit egy pályázati támogatáshoz hozzá tud tenni. 
Arról nem is szólva, hogy ha lesz két-három szűk esztendő, akkor is működnie kell a 
kamarának. Ehhez kell az a háttér, ami pillanatnyilag megvan, köszönhetően annak, 
hogy az alkalmazottak is megérették és átvették ezt a filozófiát. 

Ipari alelnökként én felelek a nagyvállalatokért, a velük történő kapcsolattartásért. 
Nem egyszerű dolog a vállalati vezetőket egy asztalhoz ültetni, időpontot találni velük. 
Több-kevesebb sikerrel, néhány nekifutás után, azért ez sikerült, és a további folytatás-
ban is gondolkodunk. A nagyvállalati vezetők hozzászoktak, hogy megfelelő lobbi-erő-
vel bírnak. A dunaújvárosi kamara az egyik legkisebb kamara az országban, ezért az 
önérvényesítő képessége is ennek megfelelő. Tehát, korlátozott lobbi-erővel bíró szerve-
zetről beszélünk, azonban a helyi együttműködések erősítése mindenképpen előnyt jelent.

Jellemzően nem minden vállalat képviselteti magát vezető státuszú beosztottjával, 
ennek ellenére kialakult a képviselet rendje és respektje van a kamarában való tisztség-
viselésnek.

A Kamarának olyan szolgáltatást kell nyújtania a vállalatok részére, amelyiknek 
van értelme, és ők is látják a szolgáltatásnyújtásban az előnyt. A legjellemzőbb példaként 
említem a Hankook Tire Magyarország Kft.-t, aki önkéntes tagként vált jogosulttá a 
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Vass Zoltán a Ferrobeton 
Zrt. vezérigazgatója, 
elődjét követve a kamara 
elnökségének tagja 2012 
óta, az ipari tagozat 
elnöke:
„A kamarának a piacon 
egymással versenyző 
vállalkozásokat kellene 
úgy összefognia, hogy a 
közös érdekek és célok 
támogatást nyerjenek, 
hiszen: egységben az erő! 
Egy kisvállalkozónak a 
lobbiereje lényegesen ki-
sebb, mint amikor egy kö-
zösséghez tartozik. Nehéz 
azonban megtalálni, hogy 
a helyi kamara mikor éri 
el azt a pontot, amikor az 
egészséges piaci versenybe 
nyúl bele, és mikortól tud 
egy tisztességes érdekképvi-
seletként működni. Mindez 
a kölcsönös párbeszéd 
erősítésével fejleszthető.”

helyi kamarai szolgáltatások kedvezményes igénybe vételére, és így 
gyorsabbá, rugalmasabbá vált számukra az ügyintézések ideje. 

Lokálpatrióta vagyok, és nagyon bántana, ha mindenért Szé-
kesheférvárra kellene utazniuk a vállalkozóknak és az ügyeiket to-
vábbra is ott kellene intézniük. Dunaújvárosi születésűként ponto-
san tudom, hogy a két város között mindig volt némi összefeszülés. 

A mostani kis- és középvállalkozások nem biztos, hogy mindig 
érzik a helyi kamara meglétének előnyeit, de már az is előny, hogy 
nem kell Székesfehérvárra utazniuk, nem kell ott beszerezniük a 
szükséges dokumentumokat, illetve helyben, az itteni viszonyoknak 
megfelelően kapnak segítséget. 

A kamara egy kiváló platform arra, ha bármilyen kis- és közepes 
vállalkozás próbál valamit véghezvinni. A kamarában megtalál-
hatja a szükséges partnereket, tudást és tapasztalatokat szerezhet 
azoknak a hibáknak az elkerüléséhez, amiket egy másik vállalkozó 
már egyszer elkövetett. 

A vállalkozóknak mindig is lesz egy olyan rétege, amelyik nem 
érti meg a kamara szerepét. A mi feladatunk az, hogy szűküljön ez 
a réteg. Nyilvánvalóan nehéz gondolkodásmódot váltani az egyik 
pillanatról a másikra. A vállalkozók egy jelentős része a piacon egy-
mással versenyez. Az információ: hatalom. Ha a saját kapcsolat-
rendszerét megosztja versenytársaival, nem biztos, hogy jól jár. A 
vállalkozói kör nem egy kollektíva. 

A kamarának a piacon egymással versenyző vállalkozásokat 
kellene úgy összefognia, hogy a közös érdekek és célok támogatást 
nyerjenek, hiszen: egységben az erő! Egy kisvállalkozónak a lobbi 
ereje lényegesen kisebb, mint amikor egy közösséghez tartozik. Nehéz 
azonban megtalálni, hogy a helyi kamara mikor éri el azt a pontot, 
amikor az egészséges piaci versenybe nyúl bele, és mikortól tud egy 
tisztességes érdekképviseletként működni. Mindez a kölcsönös párbe-
széd erősítésével fejleszthető.

Az összefogás erősítése érdekében kiemelt fontossággal bír a ki-
egyensúlyozott kapcsolat megteremtése a város és a környező települé-
sek önkormányzataival is. Ennek fejlesztése lehet a kamara jövőbeni 
feladata.
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Szakképzési Klub
A szakképzési területen tevékenykedők közötti párbeszéd 

serkentése, az információk gyorsabb, jobb áramlása érdekében 
hoztuk létre a Szakképzési Klubot 2016. április elején, amelyre 
elsősorban a duális képzésben közreműködő kamarai gyakorlati 
képzőhelyek képviselőit és az iskolák gyakorlati oktatással fog-
lalkozó vezetőit hívtuk meg. A résztvevők egyetértettek abban, 
hogy az egyre égetőbb szakember hiány orvoslására csak ösz-
szehangolt közös tevékenységgel lehet hatékony megoldásokat 
találni. A klubrendezvények keretében a szakképzés szereplői 
közötti személyes egyeztetéssel, a szakterületet érintő kérdések 
kötetlen hangvételű megtárgyalásával igyekeztünk erősíteni az 
együttműködés lehetőségét. A klub – célja szerint – fontos sze-
repet játszik a pályaorientációs feladatok egyeztetésében is.

Kamarai Szakképzés 
A kamarák a megalakulásuk kezdetétől kiemelt szerepet 

szántak a szakképzés ösztönzésének, hiszen a vállalkozások 
fennmaradásának és fejlődésének egyik meghatározó eszkö-
ze a megfelelően felkészült szakember utánpótlás biztosítása. 
Ugyanakkor a rohamosan fejlődő technológiák mellett tartó-
san jellemző tendencia a munkaerő-piacon, hogy a gazdálkodó 

szervezetek nehezen találnak az igényeiknek megfelelő képesí-
téssel és kompetenciákkal rendelkező fiatalokat. Emiatt a gya-
korlatorientált szakképzésben történő részvétel jelentős tényező 

2020
2020. július 1. után a gaz-
dasági kamarák nyújta-
nak tájékoztatást az egyéni 
vállalkozáshoz szükséges 
általános információkról, 
valamint a képesítéshez, 
illetve a hatósági enge-
délyhez vagy bejelentéshez 
kötött gazdasági tevékeny-
ségekről.

2020. július 21. Online 
előadás a Széchenyi Kár-
tya Program új hitelter-
mékeiről, melyet Krisán 
László, a KAVOSZ Zrt. 
vezérigazgatója.

2020. szeptember 3. Meg-
választották a következő 
négyéves ciklus tisztségvi-
selőit a dunaújvárosi ka-
maránál, a helyi gazdaság 
önkormányzatának elnöke 
ismét Králik Gyula lett.

2020. október 20. A Szé-
chenyi Programiroda Non-
profit Kft. munkatársai 
tartottak előadást a helyi 
kamara székházában:Tá-
jékoztatás aktuális GINOP 
pályázati lehetőségekről.

2020. október 27. Előadás 
az építőipari kivitelezési 
tevékenység szabályozásá-
ban bekövetkezett válto-
zásokról és az elektronikus 
építési napló alkalmazás 
új fejlesztéseiről.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képzési igazgatója, dr. 
 Szilágyi János (a kép bal oldalán szemben) ismerkedik a Dunaferr 
tanműhelyével 2012-benK
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a cégek versenyképessége szempontjából, hiszen lehetőséget biztosít számukra a 
saját szakember utánpótlásuk kinevelésére.

A gyakorlatorientált képzés rendszere már 1990 óta működött a szakkép-
zésben, azonban az 1993-as szakképzési törvény és a gazdasági kamarákról szóló 
1994-es törvény alapján csak az 1996/97-es tanévben köthettek első ízben szerző-
dést a tanulók a gazdálkodó szervezetekkel a gyakorlati képzésre. Ez a szabályozás 
hatalmazta fel a kamarákat is annak ellenőrzésére, hogy a gyakorlati képzőhelyek 
alkalmasak-e a tanulószerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésére.

A 2003-as szakképzési törvény-módosítás néhány alapvető szakképzéssel 
kapcsolatos közfeladatot ruházott át a gazdasági kamarákra. Ekkor került kamarai 
hatáskörbe a tanulószerződés teljes intézményrendszerének működtetése, a gya-
korlati képzésben résztvevő cégek akkreditációja és a képzőhelyek ellenőrzése, a 

kamarai vizsgabizottsági tag delegálása a szakmai vizsgákra, a szintvizsgák szerve-
zése, valamint az OKJ-s szakmák felügyelete és az iskolai tanműhelyek ellenőrzése 
16 szakmában. Az országos kamara koordináló szerepkört kapott, illetve új szak-
mák bevezetésénél a szaktárcákkal való együttműködésben játszott szerepet, amely 
az Országos Szakképzési Tanácsban való részvétel alapján valósulhatott meg.

Ezt követően a szakképzési törvény 2005-től hatályos módosítása már kötele-
ző érvénnyel előírta a tanulószerződések kötését abban az esetben, ha a gyakorlati 
oktatás az iskolán kívüli gyakorlati képzőhelyen történt. A tanulók érdekeltségét 
fokozta a szerződés alapján járó ösztöndíjak mértékének jelentős megemelése. A 
Dunaújvárosi Kamaránál ekkortól indult el a tanulószerződések állományának 
rohamos növekedése, ami szükségessé tette önálló tanulószerződéses tanácsadói 
munkakör kialakítását is.

A duális képzési rendszer fejlesztésében igazi áttörést a Kormány és a Kama-
ra között 2010. november 11-én a szakképzéssel kapcsolatos feladatok átadásáról 
szóló keretmegállapodás hozott. Az államtól átvett szakképzési feladatok a 2012. 

Előadás a Szakmák Éjszakáján a Kereskedelmi iskolában a tanu-
lószerződésről 2017 áprilisában, az előadó Grosch Andrea (DKIK) 
stratégiai koordinátor 
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január 1-én életbe lépett új szakképzési törvényben is rögzítésre kerültek, és a 
finanszírozásuk azóta is évente megújuló pályázati keretek között, költségvetési 
forrásból történik. 

A kamarák szakképzési tevékenységének egységes szabályait a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara Szakképzési Önkormányzati Szabályzata (MKIK 
SZÖSZ) és a területi kamarákkal a szakképzési és felnőttképzési tevékenység 
ellátására évente kötött támogatási szerződések rögzítik. A feladatok évről évre 
növekvő volumenét az is tükrözi, hogy a Dunaújvárosi Kamaránál a támogatási 
szerződés keretében foglalkoztatott szakképzési kollégák létszáma a kezdeti 5 fő-
ről 8 főre emelkedett ebben az időszakban.

A 2012-ben megjelent az új Országos Képzési Jegyzék, a Kamara koordi-
nálásában meghatározásra kerültek az iskolarendszerű képzésben elsajátítható 
szakmák jelentős részének a szakmai és vizsgakövetelményei, kialakult a komplex 
vizsgáztatás rendszere.

A megyei szinten újjászerveződött képzési és fejlesztési bizottságok (MFKB) 
szerepe lett, hogy felmérje a területi munkaerőpiac igényeit, javaslatot tegyenek a 
szakképzés irányainak és arányainak fejlesztésére, a beiskolázások számának és az 
aktuális hiányszakmák körének a meghatározására. Az ebben az időszakban életre 
hívott Szabóky Adolf ösztöndíj kiemelt juttatást biztosított azoknak a tanulóknak, 
akik a nevesített hiányszakmák valamelyikében kezdték el tanulmányaikat. A Fej-
ér megyei MFKB munkájában Fülöp Ilona állandó meghívottként közreműkö-
dött, képviselve a dunaújvárosi térség érdekeit. 

A kamarai garanciavállalás rendszerét 2015-től építjük folyamatosan, amely-
nek célja a duális képzés megerősítése volt azáltal, hogy szabályozott keretek 
között szolgálta a tanulószerződések és a minőségi gyakorlati képzésbe bevont 
gazdálkodó szervezetek számának növelését. Ennek megfelelően csak abban az 
esetben kerülhetett sor iskolai tanműhelyben a gyakorlati képzésre, ha a kamara 
igazolta, hogy az adott szakmában nem talált megfelelő duális képzőhelyet.

Ezt a törekvést szolgálta a mesterképzés 2015. évi újra szabályozása is. A ko-
rábbi mesterképzésekhez képest elsődleges céljává vált a duális képzésben részt 
vevő gyakorlati oktatók magasabb szintű szakmai felkészítése. 
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Horváth Attila: Amikor a lehetőség talál rád…
Ha visszagondolok a gyerekkoromra, már 

nagyon korán megjelent bennem az arra sarkal-
ló érzés, hogy a legtöbbet hozzam ki magamból. 
Mindig is alkotni szerettem volna, a „sor elejére 
kerülni” - ugyanakkor mások segítése és támogatá-
sa, az iránymutatás is ott volt ebben a csomagban. 
Felnőttként különösen jó érzés átadni ebből a hoz-
záállásból: jó látni, amikor a munkatársaim elérik 
a céljaikat, és a folyamatos fejlődésre törekszenek. 
Jó „emelni” másokat.

Az új generáció formálása, segítése a Fészek 
Tanétterem és a hozzá kapcsolódó alapítványi 
működtetésű vendéglátó iskola kapcsán nyílt meg 
előttem. Egykori oktatóként nagyszerű látni, hogy 
azok a gyerekek, akik egykor az iskolapadokban 
ültek előttem, ma felnőttként továbbra is a szak-

mában dolgoznak, éttermek alkalmazásában vagy vezetőiként, itthon és külföldön egy-
aránt. Az én üzletemben is vannak olyan vezető kollégáim, akik nálam tanultak. Ez 
óriási büszkeséggel tölt el, miként az is, hogy ezt a tanítványaink is jó érzéssel gondolnak 
vissza erre az időszakra.

Ha a pályafutásomra gondolok, ahogy kellett, valóban végigjártam a szamárlét-
rát. Az egyik legmeghatározóbb mérföldkő 27 éves koromban érkezett el, ekkor lettem 
vállalkozó. Ez az időszak egybeesik a kamarához való csatlakozással is. Egy pillanatig 
sem volt kérdés, hogy belépek-e - ez adta meg a kezdő löketet ahhoz, hogy más szakmai 
szervezethez is csatlakozzak. Kicsit ijesztő kimondani, hogy már 25 éve vagyok jelen a 
kamarában – persze voltak kisebb szünetek, de továbbra is azt gondolom, hogy az egyik 
legjobb szakmai döntésem volt.

Az évek során a kamarától mindennemű támogatást és segítséget megkaptam – fon-
tos kiemelnem azonban, hogy ehhez szükséges, hogy az üzlet fejlesztés folyamatosan fó-
kuszban legyen, hiszen ezáltal születik meg az igény, hogy miben is várunk támogatást. 
Ha az adott ötletet szeretném új szintre emelni, egyeztetek a kamarával, hogy van-e 
lehetőség a gondolat továbbvitelében. A kamara teljes mértékben támogatja az innová-
cióra való törekvést. De ehhez tény és való, hogy merni kell lépni, együtt gondolkodni és 
ha szükséges, segítséget kérni. Szerintem ez fontos alapja az üzleti életnek.

Az elnökség és a küldöttek társadalmi munkában segítik az itteni tevékenységet. A 
Dunaújvárosi Kamara elnökségi tagsága mellett kamarai küldött is vagyok a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamaránál, ahol már a második ciklust kezdtem meg, és részt veszek 
a Kereskedelmi Kollégium munkájában is.  

A vendéglátóipari vállalkozásaim és családom mellett a sport kiemelt szerepet kap 
az életemben. Egyszerűen futballmániás vagyok. A dunaújvárosi Kohász Öregfiú Lab-
darúgók tagjaként támogatom a labdarúgást, a futsallt, a kispályás labdarúgást, a női 
kézilabdát, és tagja vagyok a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Gyermeksport Bi-
zottságának is. Egy évvel ezelőtt talált rám egy újabb lehetőség, amelyben ötvözhetem 
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a vállalkozói tapasztalatomat és sportot. Ez a Padbol, egy argentin 
fúziós látványsport, amely a futball, a röplabda, a tenisz, és a squash 
(fallabda) elemeinek ötvözete. Most tartunk a magyarországi beve-
zetésénél, Budapesten elkészült az első négy pályánk. 

Úgy gondolom, hogy a vállalkozóvá válás nincs korhoz kötve. 
Természetesen időbe és energiába telik felfedezni, hogy mi az, amivel 
szeretnénk foglalkozni, és persze kell hozzá a megfelelő szakmaiság 
és anyagi háttér, de legfőképpen az akarat és a gondolat fontos, hogy 
miből mit akarok csinálni, és honnan hova akarok eljutni. Ehhez 
persze szükséges a piac és célcsoport ismeret, és az igények megfelelő 
felmérése. Mindkét gyerekem vállalkozó lett, hiszen a feleségemtől és 
tőlem is azt látták otthon, hogy próbálunk értéket teremteni az em-
berek számára. A vállalkozás sikerének kulcsa, ha mások számára is 
feltűnik az, hogy amivel foglalkozunk, azt valóban szívből, minden 
követ megmozgatva csináljuk. Éppen ezért a fiataloknak is azt üze-
nem: ha minőséget szeretnél adni, és kitartó vagy, előbb-utóbb rád 
találnak, vagy a lehetőség talál rád.

Horváth Attila a helyi 
vendéglátás ismert-elis-
mert szereplője, a Campus 
és a Kiskohász éttermet 
működtető vállalkozás 
tulajdonosa, vezetője. A 
szakképzés terén is elkö-
telezett szakember. Már 
2008 óta a kamara elnök-
ségének tagja a Kereskedel-
mi tagozat elnökeként:
„Az évek során a ka-
marától mindennemű 
támogatást és segítséget 
megkaptam – fontos 
kiemelnem azonban, hogy 
ehhez szükséges, hogy az 
üzlet fejlesztés folyama-
tosan fókuszban legyen, 
hiszen ezáltal születik meg 
az igény, hogy miben is 
várunk támogatást. Ha 
az adott ötletet szeretném 
új szintre emelni, egyez-
tetek a kamarával, hogy 
van-e lehetőség a gondolat 
továbbvitelében. A kamara 
teljes mértékben támo-
gatja az innovációra való 
törekvést. De ehhez tény és 
való, hogy merni kell lépni, 
együtt gondolkodni és ha 
szükséges, segítséget kérni. 
Szerintem ez fontos alapja 
az üzleti életnek.”
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Kamarai mesterképzések rendszere
Egyre kiemeltebb kamarai feladattá vált 2015-től a mesterképzések és vizsgák 

szervezése, hiszen ettől kezdve csak az a képzőhely válhatott duális partnerré, aki 
legalább mester végzettségű oktatót foglalkoztatott. A feladat nagyságrendjét mu-
tatja, hogy 2014-től országosan 200 főről 5800 főre emelkedett a mesterképzésben 
résztvevők száma. Dunaújvárosban az első két évben TÁMOP Pályázat keretében 
118 mester avatására került sor, jellemzően a hiányszakmákban, illetve azokon a 
szakterületeken, ahol a tanulók foglalkoztatása zajlott. 

Első alkalommal 2015. június 16-án a Bartók Kamaraszínházban rendezte 
meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara a Mesteravató és szakképzési 
ünnepségét, ahol a kamara által a TÁMOP pályázat keretében szervezett támo-
gatott képzésen végzett 61 fő (szakács, pincér, cukrász, gépi forgácsoló és villany-
szerelő mesterjelölt) avatására került sor. A mesterlevelek átadásában részt vett dr. 
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is.

Még ebben az évben, 2015. október 27-én annak a további 57 mesternek az ava-
tására is lehetőség nyílt, akik ugyancsak a TÁMOP-NFA pályázat kedvezményes 
mesterképzésén hét szakmában (központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, koz-
metikus, ipari gépész, hegesztő, karosszérialakatos, autószerelő, szakács) vettek részt. 
A mesterlevelek ünnepélyes keretek közötti átadására ismét a Bartókban került sor 
Dunai Péter, a Magyar kereskedelmi és Iparkamara főtitkárának részvételével.

A további mesterképzésben - a kezdeti akut hiánypótlást követően - a 2015-ös év-
hez hasonló létszámú jelentkezést nem sikerült elérni, azonban a szakember utánpótlás 
azóta is folyamatosan biztosított a térségben. A jelzett időszakban – a támogatott gya-
kornoki programnak is köszönhetően - egyre több gazdálkodó szervezet vállalt aktív 
szerepet a szakképzésben, így jelentősen emelkedett a duális képzőhelyek száma.

A következő alkalommal 2017. október 5-én huszonhat szakember vehette át 
a mesteroklevelét, autószerelő, ipari gépész, szakács és villanyszerelő szakmákban, 

Az első dunaújvárosi mesterképzés ünnepélyes zárása: dr. Parragh 
László (MKIK elnök) adja át a mesterleveleket 2015. június 16-án a 
Bartók Kamaraszínházban
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majd 2018. október 9-én a negyedik támogatott mesterképzés keretében újabb 
huszonnyolc új mesterrel bővült az avatottak köre ugyancsak autószerelő, ipari gé-
pész, villanyszerelő, továbbá gépi forgácsoló és központi fűtés és gázhálózat rend-
szerszerelő szakmákban.

Az ötödik képzési ciklus eredményeként 2019. június 19-én a sikeres vizsgát 
követően tizenegy mester vehette át oklevelét festő, díszítő, mázoló és tapétázó, 
valamint fodrász szakmában.

2020 augusztusában a térségünkre kevésbé jellemző módon csak szépségipari 
szakmában indítottunk mesterképzést, amely keretében tizenkét kézápoló és kö-
römkozmetikus jelölt teljesítette a mestercímhez tartozó megújult követelménye-
ket. A járványügyi korlátozások már a vizsgák szervezésében is éreztették hatásu-
kat, a mesteravató ünnepség szűk körű megtartására pedig csak a veszélyhelyzet 
elmúltával nyílt lehetőség.

A 2015-től 2020 év végéig terjedő időszakban összesen mintegy százkilencven 
fő mesterjelölt vett részt a városi kamara szervezésében megvalósult felkészítése-
ken, főként a térségre jellemző ipari szakmákban. A legnagyobb arányban autó- és 
karosszéria szerelők (34 fő), villanyszerelők (19 fő), ipari gépészek (18 fő), gépi 
forgácsolók (16 fő), központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelők (11 fő), he-
gesztők (8 fő), valamint festők (5 fő) vettek részt a meghirdetett programokon. 
Emellett a vendéglátó ipari szakmákban is (szakács, pincér, cukrász összesen 45 
fő), továbbá a szépségiparban is (kozmetikus, fodrász, körömkozmetikus összesen 
34 fő) jelentős létszámban kerültek átadásra mesterlevelek.

A 2019-től a Szakképzés 4.0 Stratégiával összehangoltan megújult szakképzési 
rendszer jelentős hatást gyakorol a mesterkövetelmények alakulására is. Az Orszá-
gos Képzési Jegyzéket felváltó Szakmajegyzék képzési és kimeneti követelményeit 
alapul véve az illetékes szaktárcák folyamatosan újraszabályozzák a mesterképzések 
szakmai előírásait, melyekben már kiemelt hangsúlyt kap a digitális kompetenciák 
fejlesztése, az egyes ágazatokon belüli folyamatos fejlődés, megújulás követelménye.

Mestervizsga az első képzési ciklus végén 2015 májusában pincé-
rek számára (koktélkészítés) a Corner étteremben
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Grábics Gábor: Ötven év a szakmában
Régebben a KISOSZ, illetve a KIOSZ fog-

ta össze a vállalkozókat és a mesterképzés is náluk 
zajlott. Nekünk, akik vállalati szinten dolgoz-
tunk, nagyon kevés lehetőségünk adódott arra, 
hogy ilyen vizsgát letehessünk. Amikor a városi 
kamara 2014-ben elindította a mesterképzést, azt 
mondtam, hogy nagyon szívesen beülök nyugdíjas-
ként is az iskolapadba, és végigpörgetem azokat a 
témákat, amiket az oktatók elmondanak. Nagyon 
aktív voltam, és sok mindenben kiegészítettem a 
mondandókat. A fiatalok először méregettek, de a 
végére jó barátságba kerültünk egymással. Nem 
csak a kort tisztelték bennem, hanem a szakmában 
eltöltött éveimet: pontosan ötven esztendőt. A mes-
terképzéssel a szakma megbecsültsége növekedett.

A tanulóképzés sajnos, még nincs azon a szin-
ten, ahol tartania kellene. A szakmában van néhány kiemelkedő felszolgáló, szakács, 
üzletvezető, a köztes emberek „szélfújta emberek”, akikben nem az elhivatottság munkál. 
Ez a szakma olyan, mint a szinusz-görbe, egyszer lent, egyszer fent. Azért javaslom 
a leendő kollégáknak, hogy próbálják ki magukat másban is. Nekem is volt a mostani 
világjárványos időszakhoz hasonló veszteségem. Jugoszláviában polgárháború tört ki, 
és a kamionos forgalomból profitáló út menti fogadómat, a Szélkakast elkerülték, mert 
elterelték a közúti áruszállítást Olaszország fele. Azt gondoltam, a béke beálltával visz-
szatérnek a vendégeim, de tévedtem. Rá kellett eszmélnem, hogy vannak időszakok, 
amik nem rajtunk múlnak, és soha nem jön vissza az, ami előtte volt. 

Egy dolog biztos, hogy az élet kockázatok tömkelege, a szakmánk is tele van kocká-
zatokkal. Szükség van arra, ha az ember az egyik tevékenységével megakad, átlépjen 
egy másikba, hiszen a családunkért egzisztenciálisan is felelünk. Lépést kell tartanunk a 
folyamatos változásokkal. Vannak divatirányzatok, és azokat az elemeket kell megtalál-
ni, amiktől megmarad egy üzlet vonzereje. Ennek megtalálása nem egy emberen múlik, 
hanem egy kollektíva érdeme. 

Külföldön kevésbé számít, hogy milyen előzetes képzésen vett részt valaki. A ma-
gyar szakemberek lexikális tudása nagyobb, de erre nem mindig van igény. A képzett 
szakembereink a nagyobb fizetés reményében szerencsét próbálnak külföldön, tőlünk el-
mennek, ezáltal nálunk is hiány mutatkozik. Felemás megoldás jön ki ebből, az itthoni-
ak továbbra is nehezen keresik a kenyerüket, a kintieket jobban megfizetik, ezért többet 
is eltűrnek. Akik külföldi munkavállalásból hazatérnek, legalább a nyelvet megtanulták 
valamilyen szinten. Sokan beleszeretnek ebbe a szakmába, míg mások kiábrándulnak 
belőle. Ha indítanak szakmásító képzéseket, éljenek vele, végezzék el, akár idősebb kor-
ban is. 

Meg kell barátkoznunk a kiszállítással, az internetes ételrendeléssel. Ezt hozta az 
idő, miként az automatizálást és gépesítést. Kurrens lesz, ha egy robot hozza ki a kávé-
mat. Hiába jó egy szakember, ha az ő személyiségét nem teszi mellé, az sosem lesz teljes. 
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Kell a személyes bája, hozzáértése, figyelmessége, gyorsasága. Biztos 
vagyok abban, hogy nagyon nagy változások előtt állunk. 

Amikor a gazdaság jól megy, többet költenek az emberek, még 
inkább igény van jó éttermekre, vendéglátóhelyekre és egyéb szolgál-
tatásokra. Színvonalas éttermek nyíltak idehaza, azonban a turista 
forgalom lecsökkenésével többen kénytelenek bezárni, jellemzően Bu-
dapesten.

Amikor maszek lettem, kerültem a kamara közelébe, azóta ka-
marapárti vagyok. Nekem a német kamara szolgált mindig is pél-
daként, náluk szakmailag csak akkor tud valaki tovább haladni, ha 
kamarai tag. Ott az engedélyeket a kamara adja ki, ezt a munkát 
felkészült szakemberek segítik. Akkor jó a kamara, ha a politika nem 
telepszik rá.

A városi kamara munkáját is elkötelezett tagként igyekeztem 
segíteni lehetőségeimhez képest az évek során, küldöttként, nyolc éven 
keresztül pedig az ellenőrző bizottságot vezettem. Fontos a kamara 
vállalkozói érdekérvényesítő funkciója, de fontos emellett szakmai, 
tudásközvetítő fórumként, és kiemelt feladata az utánpótlás biztosí-
tása a szakképzés szervezésén keresztül. Ezt a tevékenységét mindig 
is támogattuk, szerepet játszottunk benne mind a szakképzés, mind 
a mesterképzés terén.

Grábics Gábor méltán 
elismert helyi vállalkozó 
(Arany Csillag, Öreg Ha-
lász, Szélkakas, Corner), 
„kamarapárti”, aki a helyi 
mesterképzésben szerzett 
mesterlevelet, nyugdíjas-
ként:
„A városi kamara munká-
ját is elkötelezett tagként 
igyekeztem segíteni 
lehetőségeimhez képest az 
évek során, küldöttként, 
nyolc éven keresztül pedig 
az ellenőrző bizottságot 
vezettem. Fontos a kamara 
vállalkozói érdekérvé-
nyesítő funkciója, de 
fontos emellett szakmai, 
tudásközvetítő fórumként, 
és kiemelt feladata az 
utánpótlás biztosítása a 
szakképzés szervezésén 
keresztül. Ezt a tevékenysé-
gét mindig is támogattuk, 
szerepet játszottunk benne 
mind a szakképzés, mind a 
mesterképzés terén.
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Egységes kamarai gyakorlati oktatói képzés bevezetése
A duális képzés egységes minőségbiztosításának érdekében 2018-tól a szak-

képzési törvény új elemként vezette be a kamarai gyakorlati oktatói képzés rend-
szerét. Ennek értelmében 2019. szeptember 1-jét követően csak olyan személy 

vehet részt gyakorlati oktatóként a duális képzés folyamatában, aki az alapvető 
szakmai követelményeken kívül legalább kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvány-
nyal rendelkezik. Erre azért volt szükség, mert nem minden szakma esetében 
szerezhető meg a mestervégzettség, azonban minden gyakorlati oktatónak, sza-
koktatónak rendelkeznie kell legalább azokkal a kor követelményeinek megfelelő 
pedagógiai, szociálpszichológiai és módszertani ismeretekkel, amelyek a mester-
képzés keretében is megszerezhetőek. Természetesen a mestervégzettséggel, vagy 
a felsőfokú végzettséggel rendelkező oktatók mentesülnek a kamarai gyakorlati 
oktatói végzettség megszerzésének kötelezettsége alól.

A támogatott képzés keretében elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretekről 
vizsgán kell számot adniuk a jelentkezőknek. A gyakorlati oktatói képzési prog-
ram elindulása óta eddig 73 fő tett sikeres vizsgát a Dunaújvárosi Kamaránál.

Az új felnőttképzési törvény értelmében 2019. szeptember 1-től felnőttképzé-
si tevékenység kizárólag bejelentés vagy engedély alapján végezhető. Ennek meg-
felelően a kamarák által szervezett kamarai gyakorlati oktatói képzés és a mester-
képzések is engedélyköteles felnőttképzésnek minősülnek. Ezért a Dunaújvárosi 
Kamara is úgy döntött, hogy vállalja a szükséges akkreditációs eljárás lefolytatását, 
melynek eredményeként 2020. december 14-től E/2020/000414 nyilvántartási 
számon folytathatja tovább felnőttképzési tevékenységét.

Gyakorlati oktatói képzés a városi kamara szervezésében: érzelmi 
intelligencia tréning a konferenciateremben
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Duális képzési tanácsadói hálózat működtetése
Annak ellenére, hogy az országos tendencia szerint a szakképzési évfolyamo-

kon évről évre csökkennek a tanulói létszámok, Dunaújvárosban tartósan a diákok 
75-85%-a, átlagosan 1100 tanuló rendelkezik tanulószerződéssel, amely megyei 
összehasonlításban is kiemelkedő nagyságrendet képvisel.

A Dunaújvárosi Kamara szakképzési tanácsadói mára már egy stabil duális 
képzési hálózatot működtetnek. Több mint 100 képzőhellyel állnak kapcsolatban, 
folyamatos tanácsadással és a szakképzést érintő aktuális szakmai információkkal, 
dokumentációkkal segítik a vállalkozókat, felkészítve őket az időszakos ellenőrzé-
seken történő sikeres részvételre. A kamarai Szakképzési Klub rendezvények ke-
retében a rendszeres tájékoztatás mellett lehetőséget biztosítanak a duális képzés 
szereplői közti konstruktív párbeszéd és a hatékony együttműködés kialakítására.

Évről évre rendszeresen szerveznek tájékoztató előadást a vállalkozások gazda-
sági szakemberei, könyvelői részére a szakképzési hozzájárulás elszámolását érintő 
törvényi változásokról, a tanulószerződésekkel és az együttműködési megállapo-
dásokkal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok egységes értelmezésének és 
kezelésének biztosítása érdekében.

A folyamatosan változó szakképzési struktúrában a képzési típusok között 
további jelentős átrendeződés tapasztalható 2016-tól: egyrészt a nappali képzés 
mellett – az első két szakma ingyenes megszerezhetőségével és a saját munkavál-
lalókkal történő tanulószerződés-kötés lehetőségével élve – jelentős létszám je-
lent meg a felnőttoktatásban (Dunaújvárosban évente közel 500 fő); másrészt a 
szakgimnáziumi képzéseket választók aránya is jelentősen megnövekedett, tovább 
redukálva a szakképzési évfolyamokon tanulók számát.

A folyamatosan átalakuló szakképzési rendszer újabb mérföldköve a Kormány 
által 2019. március 28-án elfogadásra került Szakképzés 4.0 – A Szakképzés és 

Szakképzési Klub tájékoztató előadás Dr. Klész Tibor, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara duális képzési osztályvezetője részvéte-
lével 2018-ban



115

Felnőttképzés Megújításának Középtávú Szakmapolitikai Stratégiája. A stratégai 
egyik kiemelt célja a szakképzés még gyakorlatiasabbá és még vonzóbbá tétele, a 
lemorzsolódók arányának csökkentése, a IV. ipari forradalom kihívásainak megfe-
lelő készségekkel és kompetenciákkal rendelkező szakemberek képzésének bizto-
sítása, illetve az egész életen át tartó tanulás megalapozása. Ezzel párhuzamosan 
2019. január 1-től hatályba lépett az új Országos Képzési Jegyzék, amely alapján a 
korábbi 283 szakma helyett 175 alapszakma oktatása valósulhat meg iskolarend-
szerű képzés keretében. Az új szakmák tartalmának kialakításában közreműködő 
Ágazati Készségtanácsok munkájában meghatározó szerepet töltöttek be a duna-
újvárosi vállalkozások a kohászat és a gépipari ágazat képviseletében. 

2019. szeptember 1-től már az új Szakmajegyzék szerint indultak el az alap-
szakmákban a kezdő évfolyamok. Az új szakképzési rendszer értelmében az isko-
lák feladata az ágazati alapoktatás keretében az alapkompetenciák elsajátításának 
biztosítása, míg a szakmai gyakorlati tartalom jellemzően a duális képzőhelyen 
kerülhet átadásra.

A 2020. július 1-jétől hatályos új szakképzési törvénynek és végrehajtási kor-
mányrendeletének egyik legfontosabb célkitűzése a duális képzés további megerő-
sítése. Ennek érdekében számos új feladatot határoznak meg a gazdaság szereplői, 
illetve a duális képzőhelyek részére, amelyek egyben új lehetőségeket is hordoznak. 
Ezek megvalósításához az országos és területi gazdasági kamaráknak továbbra is 
kiemelt feladatuk a szakképzésbe történő bekapcsolódás népszerűsítése, a vál-
lalkozások széleskörű tájékoztatása. Egy megújuló, hatékony és rugalmas szak-
képzési rendszerre van szükség ahhoz, hogy a gyorsan változó követelményekhez 
alkalmazkodva a gazdaság valamennyi ágazatában megfelelő arányban lehessen 
biztosítani a felkészült munkaerő rendelkezésre állását.

A jogalkotói szándék szerint a tanulószerződést felváltó szakképzési munka-
szerződéses forma jobban szolgálhatja a munkáltatói igényeket a munkaerő-után-
pótlás biztosítása érdekében. A megújult szakképző intézményekben, azaz a há-
roméves szakképző iskolákban és az ötéves technikumokban a tanulók a képzés 

Szakképzési Klub szűkebb körben: pályaorientációval kapcsolatos 
egyeztetés a területen tevékenykedő városi szereplőkkel 2017-ben
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első szakaszában közös ágazati alapozásban vesznek részt, ezt követően a képzés 
második szakaszában kerülhet sor a duális képzőhelyeken a szakképzési munka-
szerződések megkötésére.

A kamarai feladatok között új elemként jelenik meg egy korszerű minősé-
girányítási szempontrendszer alkalmazásának támogatása a duális képzőhelyek-
nél annak érdekében, hogy a szakmát tanuló diákok gyakorlati képzése valóban 
minőségi, modern és szakmailag ellenőrzött keretek között valósulhasson meg. 
Ezt a célt szolgálja az oktatandó szakmákban a képzési programok előkészítésé-
nek kötelezettsége is, amely alapvető feltétele lesz a kamarai duális képzőhelyek 
jövőbeni nyilvántartásba-vételének. Ennek megfelelően az új kamarai duális kép-
zőhely-nyilvántartásba a jövőben csak olyan vállalkozások kerülhetnek felvétel-
re, akik az előzetes tájékoztatások és egyeztetések alapján megfelelnek a változó 
követelményeknek. Jelentősen megváltozik a duális képzők állami támogatásának 
rendszere is, amely illeszkedik a változó feltételekhez, előírásokhoz. Mindezeknek 
a tényezőknek a tanácsadások és tájékoztató fórumok keretében történő ismer-
tetése mellett, kiemelt feladata a kamarák duális képzési tanácsadói hálózatának 
a képzőhelyek nyilvántartásba vételének és időszakos hatósági ellenőrzésének a 
biztosítása is.

Természetesen a kifutó tanulószerződéses évfolyamok még a régi rendszer-
nek megfelelő szabályok szerint fejezhetik be a tanulmányaikat, így a következő 
átmeneti időszakban a szakképzésben közreműködő partnerek számára komoly 
kihívást fog jelenteni a régi és az új szakképzési rendszer párhuzamos együttélése.

Mindezek a változások jelentős hatással lesznek a Kamarák szakképzéssel 
kapcsolatos további szerepkörére is. Az eddigieknél még hangsúlyosabbá válik a 
keresletvezérelt szakképzést ösztönző munkaerő-piaci előrejelző rendszer és ko-
ordináció kialakítása és működtetése mind az iskolarendszerű képzés, mind pedig 
a felnőttképzés vonatkozásában. A szakképzési tanácsadók munkájában a kifutó 
rendszerben 2024-ig működő tanulószerződéses tanácsadói hálózat működtetése 
mellett egyre meghatározóbb lesz a gazdálkodó szervezetek tájékoztatása, ösz-
tönzése az új duális szakképzésbe történő bekapcsolódás feltételeit, lehetőségeit 
illetően.

Átalakuló vizsgáztatási rendszer
A szintvizsgák szervezése a kamarai törvény hatályba lépésétől egészen 2020. 

július 1-ig kamarai hatáskörbe tartozott. Annak mérését szolgálta, hogy a tanulók 
az első szakképzési évfolyamon elsajátították-e az irányítás melletti munkavégzés-
hez szükséges ismereteket, azaz alkalmasak-e külső duális képzőhelyen a gyakor-
lati képzés folytatására. 

A szakképzést választó tanulók létszámának csökkenő tendenciája megjelent 
az elmúlt évek szintvizsga létszámainak alakulásában is. Az elmúlt öt évben több 
mint 250 fővel kevesebben tettek sikeres szintvizsgát, ami a tanulói létszámok 
radikális csökkenése mellett a menet közben lemorzsolódó diákok magas rész-
arányával is magyarázható. Míg a 2015-16-os tanévben közel 500 fő jelentkezett 



117

szintvizsgára és közülük 456 fő le is vizsgázott, addig a 2018-19-es tanévben a 
sikeres vizsgázók száma mindössze 203 főre tehető.

A kifutó szakképzési rendszer keretében a 2019/20-as tanévben volt utoljára 
lehetőség szintvizsgák szervezésére, amely körülményt tovább bonyolították a jár-
ványügyi korlátozó intézkedések.

Az új szakképzési rendszerben a szintvizsgát felváltja a szakképző intézmény 
által szervezett ágazati alapvizsga, melynek elnökét a területileg illetékes gazdasági 
kamarák delegálhatják. Ennek sikeres letételét követően kerülhet sor a szakirányú 
oktatás duális keretek között történő megszervezésére.

Továbbra is a területi kamarák törvényi feladata, a kifutó OKJ-s rendszerben 
124 szakmában a szakmai záróvizsgákra történő vizsgabizottsági elnöki és tagi 
delegálás, a további szakmákban pedig a bejelentett vizsgáknak megfelelően vizs-
gabizottsági tagi delegálás biztosítása. Az új szakképzési rendszerben a szakmai 
záróvizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) is 
a szakmai vizsga helyszíne szerinti területileg illetékes gazdasági kamara jelöli ki.

A gazdasági kamara, a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai 
szervezetekkel együttműködve látja el az Országos Képzési Jegyzékben valamint 
az új Szakmajegyzékben szereplő szakképesítést nyújtó állami szakmai vizsgák 
vizsgabizottságaiba történő elnökök, kamarai tagok, illetve vizsgafelügyelők de-
legálását.

A kamarai vizsgadelegálás területén – figyelembe véve a korábbi évek felnőt-
toktatásának és az iskolarendszeren kívüli szakmai képzéseinek jelentős arányát – 
a komplex vizsgák számában mérsékelt növekedés volt tapasztalható az elmúlt öt 
évben, 127-ről 157-re növekedett, míg a delegált elnökök és tagok száma mintegy 
86 fővel emelkedett. A vizsgázók összlétszámának aránya ezen a területen is csök-
kenő tendenciát mutat, azonban egyre többen szereznek valamilyen hiányszakmá-
ban szakmai bizonyítványt.

A kamarával együttműködő szakértők és vizsgaelnökök részére szakmai kon-
zultációkat, egyeztető fórumokat biztosít a Kamara, valamint a tisztségek betöl-
téséhez szükséges időszakos vizsgákra történő felkészítő programok szervezése is 
fontos feladattá vált az évek során.

Pályaorientáció
2013 óta vesznek részt kiemelten a pályaválasztásban is a kamarák, immár 

hagyományosan együttműködő, összekötő szerepet betöltve az általános és közép-
iskolák, a gazdálkodó szervezetek és a szülők között. Ettől az évtől alkalmaznak 
a területi kamarák – így a dunaújvárosi is – az évről évre megújuló támogatási 
szerződések keretében pályaorientációs tanácsadót. A tanácsadói hálózat tevé-
kenységét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálja, illetve szakmailag 
támogatja.

Dunaújvárosban a pályaorientációs tevékenység megkezdését nagyban segí-
tette, hogy már jó ideje folyt ilyen jellegű tevékenység a helyi kamaránál, a kollé-
gák szülői értekezleteket, osztályfőnöki órákat tartottak, újságcikkek jelentek meg, 
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együttműködések alakultak ki a területen tevékenykedő intézményekkel, önkor-
mányzattal, iskolákkal, munkaügyi központtal, vállalatokkal.

Ennek folytatásaként a pályaorientációs tevékenység keretében rendszeresen 
tartott kiscsoportos beszélgetések, konzultációk, üzem- és tanműhely látogatások 
szervezése, az osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken való részvétel mellett az 
elmúlt években kiemelt célul tűzte ki a Dunaújvárosi Kamara egy városi komplex 
pályaorientációs program kialakítását. A folyamat hosszú, azonban mind gördülé-
kenyebb együttműködések alakultak ki a helyi tankerülettel, az általános iskolák-
kal, amelyekben minden évben számos pályaorientációs nap teljes megszervezését 
vállalja fel a kamara. Hasonló módon működünk együtt a Széchenyi István Gim-
názium pályaorientációs programjaiban is. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum-
mal együttműködve a helyi kamara tanműhelylátogatásokat szervez, csoportokat 
visz az iskolák nyílt napjaira, bevonja őket az általános iskolák pályaorientációs 
napjainak megtartásába. A DSZC Digitális Alkotó Műhellyel rendszeres progra-
mokat szervezünk a robotika, a drónok világa, a 3D nyomtatás és a hagyományos 
technológiák (fém, fa, bőr, textil) megismertetése, megtapasztalása érdekében.

A növekvő munkaerőhiány, az ennek ellenére meglévő elhelyezkedési nehézsé-
gek, a lemorzsolódás, a szakmaelhagyás magas aránya miatt egyre hangsúlyosabb 
feladat a pályaorientáció, melyben továbbra is fontos szerepet kapnak a vállalkozók 
érdekeit, elvárásait közvetítő kamarák, azonban ez a feladat csak széles összefogás-
sal hozhat érezhető eredményt.

Hazai és nemzetközi szakmai versenyek
2008 óta kerülnek megrendezésre a kamarák szervezésében szakmai verse-

nyek. A területi írásbeli fordulókat és előválogatókat követően a Szakma Kiváló 
Tanulója Verseny (SZKTV) budapesti döntőjére „Szakma Sztár Fesztivál” néven 

Pályaorientációs versenyen győztes osztályok látogatása a pécsi 
Zsolnay Negyedben 2014 tavaszán: látványos fizikai kísérletek a 
Varázsórán
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évről évre a Hungexpo területén kerül sor, ahol a dunaújvárosi diákok rendszerint 
jelentős arányban és kiváló teljesítménnyel szerepelnek. A döntőbe kerülés szem-
pontjából kiemelkedő év volt a 2013-as, amikor 15 fő jutott be a döntőbe, majd a 
2015-ös évben újabb rekordot állítottak fel a városi intézmények, hiszen 17 diák 
képviselte a térségünket a megmérettetésen. Az elért eredmények tekintetében is 
büszkék lehetünk, hiszen az elmúlt 10 évben 18 szakmában több mint 70 tanulónk 
szerepelt a döntőkben. Közülük 9 első, 8 második és 5 harmadik helyezettünk volt, 
ami azt igazolja, hogy a dunaújvárosi szakképző intézmények és a gyakorlati kép-
zők élen állnak a diákok felkészítésében. 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban egymás 
után 2-2 első helyezettünk is volt géplakatos, hegesztő, automatikai technikus és 
magasépítő technikus szakmákban. 2017-ben a bőrdíszműves szakmát képviselő 
tanuló hozta el az első helyet, 2019-ben pedig egy ipari gépész aranyérmesünk 
volt. Kamaránknál hagyománnyá vált, hogy a döntőben bejutott versenyzőket és 
felkészítő tanáraikat, gyakorlati oktatóikat ünnepélyes fogadás keretében köszönt-
jük, ahol munkájukat, eredményeiket kamarai elismeréssel is kitüntetjük.

A budapesti Szakma Sztár Fesztivál nemcsak a versenyzők szempontjából 
fontos, hanem a kamarai pályaorientációs tevékenység országosan kiemelkedő je-
lentőségű rendezvénye is. Több ezer pályaválasztás előtt álló általános iskolai tanu-
ló és már szakmát tanuló középiskolás diák buszos utaztatását szervezik a területi 
kamarák a fesztiválra, hiszen itt egy helyszínen valamennyi szakmáról átfogó képet 
kapnak az érdeklődök, mellette pedig színes, szórakoztató, élménydús programok-
ban is részt vehetnek. A Dunaújvárosi Kamara hagyományosan minden évben 180 
tanuló buszos utazását biztosítja a rendezvényre, amely lehetőséggel az általános- 
és középiskolai érdeklődők örömmel élnek, maximálisan feltöltik a rendelkezésük-
re álló létszámkereteket.

A 2018-as év különleges volt a szakmai versenyek életében, hiszen az országos 
szakmai versenyek mellett Budapest adott otthont a szakmák Európa-Bajnoksá-
gának nevezett EuroSkills nemzetközi versenynek is, ugyancsak a Hungexpo terü-

Fotó a Szakma Sztár fesztiválra kijutott tanulókról, felkészítő taná-
raikról a díjátadót követően 2017 áprilisának végén
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letén. A verseny keretében 28 ország, közel 525 versenyzője 37 szakmában mutatta 
meg tudását, mintegy 85 ezer látogató előtt. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a SkillStar szervező csapatának ko-
ordinációja mellett már 2018. márciusában megkezdődött a szeptember végi ver-
sennyel kapcsolatos területi feladatok egyeztetése, a látogatói keretszámok megha-
tározása és az utaztatás feltételrendszerének megteremtése.

Annak ellenére, hogy a szervezés és az utaztatás lebonyolítása a Szakma Sztár 
Fesztiválhoz hasonló rendszerben történt, mégis komoly figyelmet és koordinációt 
követelt, hiszen 180 fő helyett az előzetes tervek szerint 800 tanuló szervezett és 
biztonságos részvételét kellett a helyi kamarának megoldania a program során. 
Kamarai szervezésben a kísérőkkel együtt összesen 320 fő általános iskolás és 462 
fő középiskolás diák utaztatását és tájékozódását tettük lehetővé a nemzetközi 
verseny során.

A következő évek fontos feladata, hogy a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Ipar-
kamara is népszerűsítse a nemzetközi versenyeket, így minél több helyi fiatal jus-
son el a világ- és Európa-bajnokságra. A EuroSkills versenyen már nyert is érmet 
helyi induló, hiszen a 2014 őszi megmérettetésen, a franciaországi Lille városában 
a Fehér Zsuzsanna és a dunaújvárosi Gál Mónika Patrícia alkotta páros az ápolás 
és gondozás szakmában harmadik helyen végzett.

Kézművesek
A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara fontos feladatának tekintette – 

kezdetektől – a helyi kisvállalkozások (akiket a kézműves tagozat fog össze), illetve 
a tényleges kézművesek, a hagyományos kétkezi mesterségek, szolgáltatások mű-
velőinek elismertetését, a sikereikhez a lehetőségekhez igazodó hozzájárulást. A 

Hagyományos kamarai ünnepség 2016-ban az országos szakmai 
versenyek döntőjébe jutott fiatalok és felkészítő tanáraik elisme-
résére, díjazására
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kézművesek támogatásában fontos partnere volt a városi kamarának a Vállalkozók 
Ipartestülete. 

A Magyar Kézműves Remek pályázatot rendszeresen propagálták, segítették 
az érdeklődőket a felkészülésben, a pályázati feltételek teljesítésében. Ennek az 
együttműködésnek több sikert is köszönhetünk, így 2013-ban a CsoKiss Manu-
faktúra Kft. és Szabados Károly késkészítő kapott díjat, illetve Steixner István bőr-
díszműves is két elismerést kapott ezen a pályázaton.

A kamara közreműködésével 2013. október 21-én megalakult a Pentelei Kéz-
műves Egyesület, mely az év végén – szintén a kamara támogatásával – kiállítással 
és vásárral mutatkozott be a nagyközönségnek.

A városi kamara által alapított Dunaújváros Kézművességéért Díjakat 2016 
áprilisában adták át először a szokásos éves kamarai küldöttgyűlés keretében. A 
díj azon kisvállalkozók, iparos emberek életpályáját ismeri el, akik kiemelkedőt 
alkottak egy-egy szakma, szolgáltatás helyi történetében. A Dunaújvárosban mű-
ködő, több mint háromezer egyéni, illetve mikro- és kisvállalkozás közül választják 
ki évente – az elnökségi döntés előkészítésébe bevont személyek javaslata alapján 
– azt a hármat, amely a legismertebb, illetve tevékenységének minősége, megbíz-
hatósága alapján a legelismertebb a városban. A díj eszmei értékét növeli, hogy 
hosszabb, több évtizedes kiemelkedő munka, gyakorlatilag egy egész életpálya 
megítélése alapján nyerhető el. A helyi kamara által alapított elismerést minden 
évben Králik Gyula elnök, Fülöp Ilona, a kézműves tagozat elnöke és dr. Kováts 
Miklós elnökségi tag adják át.

A Magyar Kézműves Remek díjátadója a Budapesten rendezett 
Euroskills versenyen, díjat nyert Steixner István bőrdíszműves 
griffes kollekciója, az átadók: dr. Parragh László (MKIK elnök), dr. 
György László (gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős ál-
lamtitkár), Fekete Balázs (MKIK kézműipari alelnök)
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Kamara Galéria
2010 áprilisától Kamara Galéria néven kiállításokat szerveztek a Vállalkozók 

Házában, ahol az érdeklődők a városban és környékén élő képző- és iparművészek 
alkotásaival ismerkedhettek meg. A program Tábori Csaba festőművész szakmai 
vezetésével zajlott. 2012 és 2013 végén katalógus jelent meg a Kamara Galéria 
kiállításairól. A folyosógaléria helyén 2017-től a várost, a helyi vállalkozásokat be-
mutató állandó fotógaléria tekinthető meg.

Kommunikáció: folyamatos, eredményes átmenet
A korábbi ciklusokhoz hasonlóan, ebben az időszakban is kiemelt szerepet 

kapott a kamarának a gazdaság önkormányzataként kapott feladatainak, tevé-
kenységének a város lakóival, döntéshozóival, a térség gazdaságának szereplőivel 
való megismertetése, elfogadtatása, az érintettek pozitív hozzáállásának, együtt-
működésének erősítése. A kamara vezetése mindig kereste az aktuálisan legjobb 
megoldásokat, melyekhez kezdetben nem a digitális világ megoldásai jelentették 
az alapvető elérési utat, hiszen a vállalkozások jelentős része akkoriban még nem 
annyira preferálta ezt a kommunikációs formát. 

A 2005-től működő, az országos kamarai rendszer által kifejlesztett - ugyan-
akkor meglehetősen kezdetleges - kamarai honlaprendszer megléte önmagában is 
hatalmas előrelépést jelentett az akkoriban még az internet lehetőségeivel ismer-
kedő területi kamaráknak. A városi kamara is igyekezett a honlaprendszer által 
rendelkezésre bocsátott megoldásoknak a legjobb kihasználására, a vállalkozások 
által igényelt információk ilyen módon is történő közvetítésére. Ezzel együtt a 
hagyományos levelező rendszeren keresztül, a kamarai elektronikus hírlevelekben 

A Kamara Galéria tárlatsorozata 2010 április 1-jén Egresi Zsuzsan-
na grafikusművész kiállításának megnyitójával indult
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folyamatosan személyre szóló értesítést kapott a tagság az őket érintő valamennyi 
fontos tudnivalóról.

A kommunikáció főbb felületei jellemzően továbbra is a hagyományos „csator-
nák” voltak. A Dunaújvárosi Hírlapban rendszeresen jelentek meg oldalas kamarai 
összeállítások, illetve aktuális hírek. A helyi lapokban, televíziókban, rádiócsator-
nákon is folyamatosan hírt adott magáról a helyi kamara, melynek biztosítása a 
mindenkori titkár kiemelt feladata. A Dunaújvárosi Hírlap kamara által finanszí-
rozott Gazdasági Tükör című melléklete 2013-ban jelent meg először, akkoriban 
még négy oldalon, évi négy alkalommal. Később az aktualitásokhoz igazodóan 
egy-két oldalra és igény szerinti gyakoriságra módosult a közzététel. Az InfoDu-
naújváros havi programmagazinban is minden hónapban jelent meg egy-egy oldal 
kamarai információkkal, tematikus anyagokkal.

A 2010-es évek elején már nyilvánvalóvá vált, hogy haladva a kor kihívásaival 
egyre több vállalkozás kommunikál elektronikus levelekkel, figyeli a híreket az 
interneten. A kamarai honlaprendszer 2012-ben újult meg. Bár a hírportál jellegű 
megjelenés kissé idegenül hatott egy szervezet honlapjaként, viszont erősítette azt 
a képet, hogy a kamara egyik legfontosabb feladata a tagvállalkozások, illetve a tér-
ség gazdasági szereplőinek sikerességét befolyásoló információk közvetítése. Eze-
ket az információkat sok esetben, leghatékonyabban rendezvényeken, előadásokon 
juttathatja el a kamara az érintetteknek, ahol a jelenlévők a kérdéseiket is felte-
hetik, véleményüket, gondjaikat is megfogalmazhatják. Azonban a rendezvények 
megszervezéséhez is kiemelten fontosak a hatékony, sokak által olvasott felületek, 
és a városi médiában éppen ezen időszakban ezen a téren elég erős visszaesés volt 
tapasztalható.

A megújult honlap a számadatok alapján, de az olvasottságot mutató egyéb 
tapasztalatok, például a rendezvények látogatottsága szerint is elérte célját, ahogy 
a többször átalakított formájú, technológiájú elektronikus hírlevelek is. 2018-ban 

A városi kamara finanszírozásával megjelenő Dunaújvárosi Hírlap 
melléklet, a Gazdasági Tükör első megjelenésének címoldala 2013. 
június 28-án
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indult el a városi kamara Facebook oldala, 2019-ben pedig már egy szervezet hi-
vatalos honlapjához méltó, ugyanakkor a híreket is kiemelt helyen megjelenítő 
kamarai honlap készült, szintén az ország több kamarájához (így az MKIK-hez) 
igazodó rendszerben. Az elektronikus hírlevelek is már profi hírlevélküldő rend-
szeren keresztül jutnak el a címzetthez, mely méri az olvasottsági adatokat is.

Új kamarai feladatok
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény, „a gazdasági kamarák 

a gazdaság fejlesztésével” című fejezete új ponttal egészült ki, mely 2020. január 
1-gyel vált hatályossá. Ezen módosítás szerint a kamarák a munkaügyi előírások 
végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenységet is vé-
geznek. A városi kamara, ahogy a területi kamarák nagyobb része a honlapon elhe-
lyezett információs oldallal segíti a vállalkozások informálását ezen a téren, illetve 
a fontosabb tudnivalókat az évente megjelenő kamarai kiadvány is tartalmazza.

2020. július 1-je után a gazdasági kamarák nyújtanak tájékoztatást az egyéni 
vállalkozáshoz szükséges általános információkról, valamint a képesítéshez, illet-
ve a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről. 
A kamara székházában illetékes munkatársak állnak valamennyi érdeklődő szíves 
rendelkezésére felvilágosítással, információkkal az egyéni vállalkozás keretében 
folytatott tevékenységek és a hatósági bejelentések, engedélyek kapcsán.

Működés a pandémiás helyzetben
A koronavírus járvány 2020-as megjelenése rendkívüli helyzet elé állította a gaz-

daságot. A Kormány részéről országos szinten olyan szigorú, korlátozó intézkedések 
kerültek bevezetésre, amelyek alapvetően befolyásolták a köztestületi működés ala-
pintézményeinek a tevékenységét is. A bevezetett korlátozások kihatottak a keres-
kedelmi és iparkamarák tagsági-, illetve hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek 
működésére, emellett a kamarák küldöttgyűléseire és más testületi szerveire is.

A kamara munkatársai 2020-ban, a járvány első hullámában home office-ban 
látták el a feladataikat, így csak azoknál a feladatoknál biztosítottuk az előírt biz-
tonsági szabályok betartásával a személyes ügyintézés lehetőségét, ahol ez nem 
volt áthidalható (Széchenyi Kártya ügyintézés, származási igazolások kiadása). A 
veszélyhelyzet ideje alatt legfontosabb feladatunknak azt tekintettük, hogy a vál-
lalkozásokat minél gyorsabban és részletesebben tájékoztassuk az aktuális rende-
letekről, szabályokról és lehetőségekről. Nemcsak kamarai oldalról juttattuk el az 
információkat, hanem a vállalkozások is folyamatosan jelezhették felénk az észre-
vételeiket, javaslataikat, amelyeket továbbítottunk az MKIK felé.

2020. március közepétől a szakképzési intézményeknél is életbe lépett a digi-
tális munkarend, amely a duális gyakorlati képzőket is kihívás elé állította. Szak-
képzési tanácsadóink folyamatosan biztosították a témában megjelenő miniszteri 
határozatok és kamarai szakmai állásfoglalások tartalmának megismertetését a 
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Mestervizsga műkörmösöknek 2020 novemberében, a pandémiás 
időszakban

gyakorlati képzőinkkel, tájékoztatták őket a gyakorlati oktatással kapcsolatos le-
hetőségeikről és kötelezettségeikről.

2020. május közepétől a kamarai munkaszervezetnél részleges irodai munka-
rendben, feles váltásban fogadtuk az ügyfeleket, majd június közepétől pedig már 
teljesen visszaállt a hivatali munkarend.

Testületi ülések a pandémiás időszakban
A járványhelyzet miatt a testületi ülések sem valósulhattak meg a tervezettek 

szerint. Az év elején még személyes jelenléttel lehetett lebonyolítani az elnökségi 
ülést, a következőre azonban csak írásbeli szavazással kerülhetett sor. A kormány-
rendeletnek megfelelően a küldöttgyűlést a veszélyhelyzet utánra kellett halasztani.

A veszélyhelyzet feloldását követően megtartott küldöttgyűlésen adtuk át ötö-
dik alkalommal a Dunaújváros Kézművességéért Díjakat is.

A küldöttválasztási és tisztújítási folyamat az eredeti terveknek megfelelően 
zajlott, és a 2020. szeptember 3-án megtartott küldöttgyűléssel sikeresen zárult.

Ezt követően 2020. november 16-ától ismét veszélyhelyzeti állapotot rendelt 
el a Kormány, így el kellett halasztani a 25 éves jubileumi évzáró ünnepségünket.

Székház: immár saját tulajdon
A helyi kamara megalakulásától fontos törekvés volt a megfelelő, saját tu-

lajdonú ingatlan megvalósítása, ehhez azonban még hosszú utat kellett bejárni. 
Célkitűzés volt, hogy a kamarai szervezetnek egy olyan reprezentatív ingatlanban 
legyen helye, amely nem csupán funkcióiban (megfelelő termek, irodahelyiségek, 
tárgyalási lehetőségek), hanem megjelenésében, energetikai megoldásaiban is a 
mai kor igényeinek és technikai elvárásainak megfelelve képviseli a vállalkozókat. 
Ezen túlmenően, folyamatosan figyelemmel kísérte a kamara vezetése a pályázati 
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lehetőségeket, konzultáltak a testvérkamarákkal, számos háttérbeszélgetést foly-
tattak a térségben és szélesebb körben is.

A 2018-as év fontos fejleménye volt, hogy a Vállalkozók Ipartestülete a Piac 
téren lévő, addig a szakképzési munkatársaink számára bérelt irodáinak helyet adó 
ingatlant kamaránknak ajándékozta. Az ingatlan átvétele elhúzódó folyamat volt, 
számos egyeztetést kellett lefolytatnunk a NAV-val, hogy mentesüljünk az illeték 
megfizetése alól.

2018-ban két pályázatot is benyújtott a városi kamara Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatához a kamarai székház önkormányzati tulajdonrészé-
nek megvásárlására – ezt a tulajdonrészt az önkormányzat nyilvános pályázaton 
hirdette meg értékesítésre –, azonban a pályázatot az önkormányzat sikertelennek 
minősítve lezárta.

2020-ban az önkormányzat ismét nyilvános értékesítési pályázatot írt ki a ka-
mara székházaként működő, a Latinovits Zoltán utcai ingatlan önkormányzati 
tulajdonrészére vonatkozóan, amelyre ismét benyújtottuk pályázatunkat, amely 
immár sikerrel zárult: a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara nyerte meg a 
Latinovits Z. u. 52 hrsz. ingatlan értékesítési pályázatát.

Az önkormányzati határozat 2020. november 20-i hatállyal jogerőre emel-
kedett, majd az adás-vételi szerződés megkötését és a Magyar Államot megille-
tő elővásárlási jogról szóló lemondó nyilatkozat megérkezését követően, a teljes 
vételár megfizetése 2021. január 5-én realizálódott, és a kamara tulajdonjoga a 
Földhivatalban bejegyzésre került.

Az önkormányzati tulajdonrész megvásárlásával egy évtizedre visszanyú-
ló kezdeményezésnek tettünk pontot a végére. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara immáron saját tulajdonú székházában és telephelyén fogadja ügyfeleit.

Székház – már százszázalékos kamarai tulajdonban
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Horváth József: A mesterség tisztelete 
az iparos becsülete

Az 1990-ben létrejött helyi Ipartestületnek a 
kezdetektől fogva nemcsak dunaújvárosi, hanem 
a környező települések vállalkozói is tagjai vol-
tak. Az önkormányzatok segítették és támogatták 
a szervezet munkáját. A Piac téri Szolgáltató-
házban központot építettünk, saját erőből alakí-
tottuk ki a működésünket és számtalan szakmai 
tanfolyamot, valamint mestervizsgát szervez-
tünk. Példásnak számított a helyi kamarával való 
együttműködésünk is. A Vállalkozók Dunaújváro-
si Ipartestületének elnöki tisztét 1996-tól 2019-ig 
láttam el, a kistérséget képviselve pedig 2000-től 
2008-ig a helyi kamara elnökségi tagja voltam.

A kamara alakulása idején 1994-ben - annak 
legerősebb része a kézműves kamara lett. A szerve-
zésnél azzal a problémával szembesültünk Fülöp 

Ilonával, hogy a tagság jelentős része az ipartestületek megújulását várta, többen azon-
ban nem láttak erre garanciát, ezért a kézműves kamarába belépés mellett döntöttek. Ez 
a tény számos konfliktust okozott korábban egymással jóban lévő emberek között, végül 
azonban sikerült azt elérni, hogy a kamarák az ipartestületek segítségével alakuljanak 
meg. 

2000-ben törvény született a kézműves kamarák iparkamarákba történő beolvadá-
sáról, megjegyzem, ekkortól lettem az Ipartestületek Országos Szövetsége Elnökségének 
tagja. A székesfehérvári székhelyű kézműves kamarának Dunaújvárosban az Ipartes-
tületnél volt egy fiókkamarája, ahol próbáltuk az ügyeket úgy rendezni, hogy minél több 
embert bevonjunk az együttműködésbe, függetlenül attól, hogy kötelező-e a tagság. Vá-
lasztási lehetőségük volt, hogy a kézműves vagy az iparkamarába tagozódnak-e be. Ele-
inte el sem tudtuk képzelni, hogyan fognak befogadni bennünket, egy egyéni vállalkozó 
egy Dunaferr-rel hogyan tömörülhet egy kamarába. 

A törvényi beolvadás során az iparkamara hatalmas gesztust tett a kézművesek 
felé, azt mondta, hogy mindenkit átvesz. Az iparkamarában, a létszámot illetően, a 
kézművesek hatszor annyian voltak a többiekhez képest, ezért, a küldötteknél a kézmű-
vesek kerültek többségbe. Ezt a komoly bázist maga mögött tudva, jelentősen javultak 
az önálló dunaújvárosi kamara megalakíthatóságának esélyei. Emellett megtartottuk 
az Ipartestületet is, hiszen a kamara egy köztestület, az ipartestület pedig alapvetően 
érdekképviseletként működött. Ugyan mára már összeolvadt a két funkció, de akkor úgy 
gondoltuk, az ipartestületek nélkül nincs biztosítva az iparosság érdekvédelme. A kama-
rákkal egyeztetve végeztük a munkánkat, segítséget kérve tőlük, segítséget adva nekik: 
nagyon jól együtt tudtunk működni. 

Amikor önállósult a dunaújvárosi kamara, én is bekerültem az elnökségbe, mint 
a kézműves tagozat elnöke. Két elnökségi időszakkal a hátam mögött döntöttem úgy, 
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hogy átadom a helyemet másnak, mivel úgy éreztem elértem azt a 
kort, amikor már nem kell, hogy megváltsam a világot. Feltettem 
magamnak a kérdést, hogy ipartestület vagy kamara? A szívem az 
ipartestület felé húzott. 

Összességében huszonnégy évig „elnököskedtem” az ipartestület-
nél. A vállalkozók érezték az előnyeit annak, hogy a kamara és az 
ipartestület jól dolgozott egymás mellett. Időközben a kamarák meg-
kapták az érdekképviselet lehetőségét, ezzel együtt pedig megszűntek 
az ipartestületek, ami nagy szívfájdalmam volt. A törvény úgy ren-
delkezett, ha egy érdekképviselet megszűnik, a székháza az államra 
száll, vagy átadhatja a hozzá hasonló feladatokat ellátó szervezet-
nek. Hosszas egyeztetés után a legjobb helyre került az ingatlanunk. 
Abban maradtunk a Dunaújvárosi Kamarával, ha az ipartestület 
újjáéledne, egy irodát biztosítanak a részünkre. 

Munkám során azt vallottam, hogy a mesterség tisztelete az ipa-
ros becsülete. Mindig kerestem az újat, mindig kerestem a lehetősé-
geket. 1988-ban a székesfehérvári Kisipari Mestervizsga Bizottság 
előtt a kőműves szakmában mestervizsgáztam. Ezt követően valaki 
felvetette, hogy vizsga után lehet másokat is vizsgáztatni, így jelent-
keztem, és még Veszprémben is vizsgáztattam. Közben megalakult 
a mestervizsga bizottság, ott is bizottsági tag lettem. Amikor az el-
nök megbízatása lejárt, felkértek a kőműves mestervizsga bizottság 
elnökének, amelyet egészen 2019. őszéig láttam el. Nagyon szép és 
felelősségteljes megbízatás volt.  

Harminchét éve vagyok a Cukép Kft. (Előszállás) ügyvezető-
je. Fő profilunk: teljes-körű építőipari szolgáltatás. Mindig voltak 
tanulóim, összesen úgy negyvenen, ötvenen lehettek az évek során. 
Nekik hála, folyamatosan naprakész lehettem a szakmai követel-
ményeket illetően, aminek a vállalkozásom is hasznát látta. Ugyan 
hirdetik, hogy egy szakma felér egy diplomával, de egy szakma nem 
ér semmit, ha nincs mögötte megfelelő tudás és tapasztalat. Folya-
matosan változik a szakképzés rendszere, növekednek a követelmé-
nyek. Amikor virágkorát élte a tanulóképzés, akkor is tudtuk, hogy 
nagyjából huszonöt százalékuk marad a pályán, most jó, ha kettő 
százalék ez az arány. Sokba kerülnek a tanulók és csak az utolsó év-
ben kezd megtérülni ez a fajta befektetés. Ha a szakmai követelmény 
szintje emelkedik, akkor vélhetően lesznek még jó szakemberek, ha 
pedig lesznek szakemberek, lesznek vállalkozók is. A vállalkozóknak 
valahova tartozniuk kell, így vélhetően mindig lesznek fiatal ka-
marai és elnökségi tagok is. Ez a megújulás záloga és a folytonosság 
lényege.

Horváth József építőipari 
vállalkozó, közel negyven 
éve az előszállási Cukép 
Kft. ügyvezetője. Alakulá-
sától közel negyedszázadig 
volt a dunaújvárosi Vál-
lalkozók Ipartestületének 
elnöke. A városi kamara 
elnökségében 2000-től 
2008-ig vállalt szerepet:
„A vállalkozók érezték az 
előnyeit annak, hogy a 
kamara és az ipartestület 
jól dolgozott egymás mel-
lett. Időközben a kamarák 
megkapták az érdekkép-
viselet lehetőségét, ezzel 
együtt pedig megszűntek 
az ipartestületek, ami nagy 
szívfájdalmam volt. A 
törvény úgy rendelkezett, 
ha egy érdekképviselet 
megszűnik, a székháza 
az államra száll, vagy 
átadhatja a hozzá hasonló 
feladatokat ellátó szerve-
zetnek. Hosszas egyeztetés 
után a legjobb helyre 
került az ingatlanunk. 
Abban maradtunk a du-
naújvárosi kamarával, ha 
az ipartestület újjáéledne, 
egy irodát biztosítanak a 
részünkre.”
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Tisztújítások: létrejött egy csapat
A jelenig tartó kamarai dekád legfontosabb momentuma a tisztségviselők te-

rén, hogy kialakult egyfajta stabilitás, létrejött egy „csapat” (ahogy egy interjúban a 
városi kamara elnöke jellemezte), amely aktívan, elkötelezetten dolgozik társadal-
mi megbízatásában a szervezet a helyi gazdaság érdekében végzett tevékenységé-
nek megőrzéséért, fejlesztéséért.

Králik Gyula elnök 2008 óta tölti be ezt a tisztet, és az elnökség több tagja 
is azóta vesz részt a testület munkájában, vagy akár már jóval régebben, utaljunk 
csak az elnökség munkáját segítő Fejes László tiszteletbeli elnökre, vagy dr. Kováts 
Miklósra, aki több ciklusban is általános alelnöki posztot töltött be.

A 2012-es választáson a kamara általános alelnöke ismét dr. Kováts Miklós lett 
(Quint-Ex Bt.). A küldöttek a kamara alelnökeinek és a hétfős elnökség tagjainak 
választották meg az ipari tagozatból Vass Zoltánt (Ferrobeton Zrt.), a kereskedel-
mi tagozatból ismét Horváth Attilát (Gasztro-Life Kft.), a kézműves tagozatból 
újra Kis Attilát (De-Plano Kft.), valamint az elnökség további tagjainak Bencs At-
tilát (Hamburger Hungaria Kft.) és Sümeginé Juhász Ilonát (egyéni vállalkozó). 
Sümeginé Juhász Ilona lemondását követően 2014-ben került be az elnökségbe 
Fülöp Ilona, aki a kezdetektől aktív munkát végzett a városi kamarában, elsősor-
ban a szakképzési és kézműves területen, illetve fontos partnerként a Vállalkozók 
Ipartestületének titkáraként.

A 2016-os tisztújításon Kis Attila váltotta dr. Kováts Miklóst az általános al-
elnöki poszton. dr. Kováts Miklós tanár úr továbbra is aktív tagja maradt az elnök-
ségnek, így mindössze egy újabb sikeres cégvezető érkezett az irányító testületbe 
Tarány Gábor (DAK Acélszerkezeti Kft.) személyében.

Az újabb tisztújításon, 2020-ban - a korábban elfoglaltságai miatt a feladatot 
nem vállaló ügyvezető igazgató helyett - újra képviseletet kapott az elnökségben 
a Hamburger Hungária Kft. Vass Jenő személyében. Ebben az évben döntés szü-
letett arról is, hogy az egyes tagozatok közötti arányok megváltozása miatt (ebbe 
minden helyi, regisztrált, az adott területen tevékenykedő cég beszámít) az elnök-
ség létszáma kilenc főre változzon. 

A több mint tíz éves folyamat során tehát kirajzolódik valóban az a „csapat”, 
amely a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara közelmúltját, jelenét és jövő-
jét meghatározza. A választásokon megválasztott küldöttek esetében is minimális, 
esetenként húsz százalék körüli mozgás volt tapasztalható. A választások, tisztújí-
tások eredményei akár az érdektelenséggel is magyarázhatóak lennének, azonban 
a kamara tisztségviselőit az elmúlt tizenkét évben jellemző együttgondolkodás, si-
kerre törekvés egyértelműen meglátszik a városi kamara által elért eredményeken, 
a működés stabilitásán, a küldöttek, tisztségviselők aktivitásán.
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Tarány Gábor: Legyünk büszkék és éljük 
meg a legkisebb sikereinket is!

Sándorházán az első acélszerkezetek gyártá-
sa a születésem körül vette kezdetét és tavaly ün-
nepelte fennállásának 55. évfordulóját. Az üzem 
1990-ben önálló kft-ként, az első Dunaferres cég-
ként vált külön és lett önálló vegyes tulajdonban, 
mint Dunaferr Acélszerkezeti Kft. Többszörös tu-
lajdonosi-kör váltást követően már 17 éve magyar 
magánszemélyek tulajdonában működik.  

Minden ember éhes a sikerre. Arra tanítom a 
gyerekeimet is, hogy mindent meg kell élni, érteni 
és minden lehetőséget ki kell használni, mert hi-
szem, hogy ezekből lehet pozitív energiát szerezni. 

Bármerre utazok, mozgok a világban, mindig 
figyelek, megpróbálom megérteni az ok és okozati 
összefüggéseket. 

A pályámat kétkezi munkásként kezdtem, 
mert önálló akartam lenni. Nagyon sok képzést végeztem el munka mellett, amit java-
részben az akkori Dunaferr képzéspolitikájának köszönhettem. A középiskoláig köze-
pes-jó tanuló, utána viszont minden tanulmányom során kitűnő voltam. Talán akkor 
kezdtem el saját magamért gondolkodni. Azt mondják rólam, hogy munkamániás va-
gyok, pedig ez csak „lustaság”, mivel mindig azt keresem, hogyan lehet egyszerűbben, 
költséghatékonyan, gyorsabban megoldani a dolgokat. Folyton azt keresem, hol tudok 
kiteljesedni. 

Általában az én fejemből pattannak ki az ötletek, de a megvalósítás már csapat-
munka. Eddigi munkáink elismeréseként több díjat is kaptunk, többek között innovációs 
nagydíjat. Amire leginkább büszke vagyok, az a középvállalati kategóriában elnyert 
nemzetközi minőségi- és innovációs díj, amelyet Prágában vehettem át ugyanakkor, 
amikor a nagyvállalati kategóriában a Volvo autógyár elnök-vezérigazgatója nyerte el 
az elismerést. Személyesen gratulált: - Nem is gondolta, hogy ilyen jól tud működni egy 
ennyire egyszerű rendszer! 

Bevezettük a piacra az általunk fejlesztett termékeinket, amelyek hamar elfogadottá 
váltak, és azóta is egy viszonylagos stabilitást biztosítanak a cégnek. 

Egy másik cégemnél, a Magnus Aircraft Zrt-nél működő csapatommal több más 
fejlesztésünk, gyártásunk is létezik, mint a kisrepülőgép-, kajak-, lélegeztető gép-, vagy 
például az elektromos kisyacht gyártása is a Balatonra. Ebbe is azért fektetek nem ke-
vés energiát, mert szeretnék magyarként büszke lenni arra, amit elértünk. Nemcsak a 
profit a cél, hanem a SIKER! Számomra ez egy alapvető érték, hogy büszkék lehessünk 
a sikereinkre!

2014-ben Vass Zoltán barátom és Hegyiné Tóth Noémi hívott, hogy vegyek részt a 
kamara munkájában, majd két évre rá a DAK Acélszerkezeti Kft. nagyvállalati kate-
góriában elnyerte az Év Dunaújvárosi Vállalkozása Díjat. Még abban az évben, 2016-
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Tarány Gábor a DAK Acél-
szerkezeti Kft. ügyvezető 
igazgatója, a városi kama-
ra elnökségének 2016 óta 
tagja: 
„Többek között a kamará-
ba is azért szeretek járni, 
mert ott vannak hozzám 
hasonló és a földön járó, 
korrekt módon gondol-
kodó emberek. Mi egy 
iparváros vagyunk. Kell 
az eszmecsere, az együtt 
gondolkodás arról, mit 
és hogyan lehet jobbá 
tenni. Ha a fiatalok előtt 
jó példával akarunk és 
tudunk elől járni, és ha 
megmutatjuk az eredmé-
nyeinket, akkor esetleg ők 
is megpróbálnak vállal-
kozni. A mintaadásnak és 
mintakövetésnek nagyon 
komoly szerepe van.”

ban beválasztottak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara el-
nökségébe. 

Társadalmi munkában szívesen támogatom a sportokat is, de 
jellemzően nem az élsportot, hanem inkább azokat a területeket, ahol 
gyerekekkel foglalkoznak. Függetlenül attól, hogy a nevelés, a közne-
velés és az egészségügy véleményem szerint főleg állami feladat, ha 
látok megoldandó problémát vagy segítségre éhező egyesületet, szer-
vezetet, csapatot, olyankor megpróbálok segíteni. Ezért is vállaltam 
el a Dunaferr Sportegyesületben az elnökségi tagságot. 

Többek között a kamarába is azért szeretek járni, mert ott van-
nak hozzám hasonló és a földön járó, korrekt módon gondolkodó 
emberek. Mi egy iparváros vagyunk. Kell az eszmecsere, az együtt 
gondolkodás arról, mit és hogyan lehet jobbá tenni. Ha a fiatalok 
előtt jó példával akarunk és tudunk járni, és ha megmutatjuk az 
eredményeinket, akkor esetleg ők is megpróbálnak vállalkozni. A 
mintaadásnak és mintakövetésnek nagyon komoly szerepe van.

A mostani világjárvány komoly kihívást jelent. Hatására a fo-
gyasztás lecsökkent, a beruházási kedv lanyhult, bezuhant a világ-
gazdaság. Egy ilyen helyzetben a kamara abban tud segíteni, hogy 
a hazai termékek vásárlására, fogyasztására irányítja a figyelmet. 
Nem csak a kereskedelemre és a turizmusra kell összpontosítani, ha-
nem azokra a cégekre, amelyek itthon termelnek, beruháznak, szol-
gáltatnak. Tovább kell erősíteni azt a szemléletet, mi szerint sokkal 
jobban járnunk, ha a hazai gyártást segítjük, a hazai beszállítói kört 
támogatjuk. 

A dunaújvárosi kamara szerintem azért tud jól működni, mert 
itt nem jellemző az „egymás elleni sakkozás”. Itt helyben ismerjük 
egymást és mi még köszönünk egymásnak. Több rendezvényen talál-
kozunk és szükség esetén számíthatunk a nyitott hozzáállásra. Úgy 
gondolom, hogy minden nehézségen csak összefogással lehet sikeresen 
túljutni.
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Kamara: a helyi gazdaság önkormányzata
Tegyünk említést arról is, hogy milyen jelentős feladat négy évente az ügyin-

téző szervezet számára a választások, tisztújítások megszervezése. Ezek az esemé-
nyek a helyi gazdaság önkormányzatának ünnepei, a demokrácia érvényesülését 
szolgálják, így minden szempontból érvényesíteni kell a jogszabályokban és kama-
ra szabályzataiban megfogalmazott előírásokat és elveket.

A kamarai küldöttek választásában valamennyi gazdálkodó részt vehet, válasz-
tójoga van. Küldöttnek a kamarai önkéntes tagvállalatainak képviselői választha-
tók.

A választás előkészítéseként létre kell hozni a lebonyolításban szerepet ját-
szó bizottságokat: Választási-, Jelölő-, Szavazatszámláló- és Mandátumvizsgáló 
Bizottság. Ezeknek a bizottságoknak működéséhez az ülések megszervezésével, 
illetve a jegyzőkönyvek elkészítésével nyújt segítséget a munkaszervezet.

Rendszeresen sort kell keríteni a DKIK Választási Szabályzatának felülvizs-
gálatára, illetve módosítására a választási szabályok minél egyértelműbb gyakorlati 
alkalmazhatósága érdekében, melynek során az illetékes kollégák jogi egyezteté-
seket folytatnak le, majd elvégzik azok dokumentáción való átvezetését. Választási 
ütemtervet állítanak össze, amely kellő támpontot ad ahhoz, hogy a bizottságok 
működése a szabályoknak megfelelően történjen.

Elkészítik tagozatonként a választási névjegyzéket és a választási tagjegyzé-
ket, melyeket a törvény által előírt időszakban közszemlére tesznek. A nyilvános-
ság biztosítása érdekében hirdetéseket jelentetnek meg a választással kapcsolatos 
tudnivalókról, illetve a kamara honlapján (dkik.hu) minden szükséges információ, 
dokumentum elérhetővé válik egy külön menüpont alatt. 

Összevont tagozati ülés keretében tagozatonként (ipari, kereskedelmi, kézmű-
ves) külön-külön jelölő- és küldöttválasztó tagozati üléseken kerülnek megválasz-

Tisztújító küldöttgyűlés 2020 szeptemberének elején, az elsősor-
ban a vendégek Szabó Zsolt alpolgármester, dr. Parragh László 
MKIK elnök, Pintér Tamás polgármester
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tásra a következő négyéves ciklusra a kamarai küldöttek, és pótküldöttek, illetve a 
küldöttek maguk közül megválasztják a tagozati elnököket, akik a DKIK elnöksé-
gének tagjává válnak.

A tagozati ülések sikeres lebonyolításához a résztvevők összehívásával, a for-
gatókönyv összeállításával, a személyi és tárgyi feltételek biztosításával (választási 
dokumentumok, jelölő lapok, elfogadó nyilatkozatok, meghatalmazások, jelenléti 
ívek, szavazólapok és -urnák, kivetített információk, jegyzőkönyv, stb.) segíti a ka-
marai apparátus a választási bizottságok munkáját.

A tisztújító küldöttgyűlésen megválasztásra kerülnek a DKIK elnökségének 
tagjai, a tagozati alelnökök, a bizottságok tisztségviselői, kiválasztásra kerülnek a 
városi kamara képviselői, akik az MKIK szakmai kollégiumaiban méltóképpen 
képviselik a város gazdálkodó szervezeteinek érdekeit, illetve az országos kamarai 
küldötteket is megválasztják. A küldöttgyűlés lebonyolításában is a tagozati ülé-
sekhez hasonlóan aktívan közreműködik a kamarai munkaszervezet.

A választás eredményeiről hírt ad a városi kamara a helyi médiában, közzé-
teszik az eredményeket a hivatalos honlapon, hírlevélben értesítik a gazdálkodó 
szervezeteket, valamint tájékoztatják a társkamarákat és a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamarát az újonnan megválasztott tisztségviselőkről.

A demokratikus intézményrendszer lehetőséget biztosít minden helyi vál-
lalkozás számára, hogy résztvevőjévé, alakítójává váljon a helyi gazdasági önkor-
mányzat tevékenységének, céljai kijelölésének. Így aktív szerepet vállalhat abban, 
hogy a város és térsége gazdasága erősödjön, és hogy minél kedvezőbb fejlődési 
pályára állhassanak a helyi együttműködések, valamint az érdekérvényesítés rend-
szere, a helyi kamara tevékenysége által.
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V. Képek a kamara életéből
DKIK elnökségei
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DKIK munkatársai

Kamarai munkatársak 2000 októberében

Mikulás ünnepség a munkatársak számára 2004 decemberében
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A kamara kollektívája búcsúztatja 2006 októberében a nyugdíjba vonuló Martonné 
Kúsz Máriát, aki Barányi Albert titkár (beszédet mond a képen) jobbkezeként kezde-
tektől segítette a helyi kamara működéséhez kapcsolódó feladatokat

Évzáró-évnyitó ünnepség – elsőként az új székházban – 2006-2007 fordulóján kamarai 
munkatársak és elnökségi tagok részvételével
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Barányi Albert nyugdíjas búcsúztatója 2010 márciusában

Csapatépítő kirándulás Budapesten 2015 novemberében
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Mesterlevél átadóünnepségre készülnek a kamara dolgozói 2017 októberében

Csoportkép munkatársainkról 2019 júniusában
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DKIK kitüntetései
Év Dunaújvárosi Vállalkozása Díj
Év vállalkozása díjazottak 2014

Az Év Dunaújvárosi Vállalkozása Díjat a helyi kamara azzal a céllal hozta lét-
re, hogy általa elismerje a térségben kimagaslóan gazdálkodó, példamutató ered-
ményeket elérő, a város gazdasági fejlődésében szerepet játszó vállalkozásokat.

A Kézműves Tagozatban Szabados Károly késkészítő mester (képen közé-
pen) kapta az elismerést, aki a 90-es évek óta főállásban készít késeket, 1992-ben 
elnyerte a Népi Iparművész címet, több nemzetközi kiállításon és vásáron vett 
részt, számos nemzetközi díjban is részesült, 2013-ban a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Kézműves Remek pályázatán nyert elismerést. Éves szinten mintegy 
ötszáz kést készít, melyeket részben külföldön értékesít.

A Kereskedelmi Tagozatban a Campus Éttermet is üzemeltető Gasztro-Life 
Kft. kapta az elismerést, melyet Horváth Attila ügyvezető (képen balról a harma-
dik) vett át. A Gasztro-Life Kft. 2008-ban alakult, akkor hat fővel. A díj elnyeré-
sekor a tanulókkal együtt 44-en dolgoznak a Campus étteremben, két büfében és 
egy kisvendéglőben. A cégnél foglalkoztatott tanulók szakmai képzésére kiemelt 
hangsúlyt fektetnek.

Az Ipari Tagozatban a Hankook Tire Magyarország Kft. lett az év vállalkozá-
sa, az elismerést Lee Sang Il ügyvezető igazgató (képen jobbról harmadik) vette 
át. A Hankook Tire a világ egyik legdinamikusabban fejlődő gumiabroncsgyártója. 
Dunaújvárosban, illetve Rácalmáson 2007-ben kezdte meg működését a gyár, és 
azóta is folyamatosan fejlődik, bővül.
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Év vállalkozása díjazottak 2015

Hamburger Hungária Kft. – a díjat Vass Jenő, a Hamburger Hungária logisz-
tikai vezetője vette át (a képen balról a második). A cég meghatározó szerepet tölt 
be a hazai környezetiparban. A tulajdonosok 1990-es jelenlétük óta folyamatos 
fejlesztésekkel biztosítják a legmodernebb infrastrukturális, technológiai és kör-
nyezetvédelmi színvonalat a vállalatnál. A díj átadásának idején zajlott 150 millió 
eurós beruházással a gyár hő- és villamosenergia-ellátását biztosító erőmű építése.

Momert Zrt. – a díjat Urbán László alapító vezérigazgató vette át (a képen 
jobbról a második). A társaság a Magyar Optikai Művek által 1967-ben létreho-
zott dunaújvárosi gyáregység utódja. A sikeres privatizációt követően a cégnek 
rendre alkalmazkodnia kellett a folyamatosan változó kihívásokhoz, új technoló-
giákat vezettek be, új piacokon jelentek meg. A vállalkozás alapító vezérigazgatója 
a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara életében is jelentős munkát végzett, 
elnökségi tagként szerepet játszott annak megalakulásában is.

Tolna-Őr Vagyonvédelmi Kft. – a díjat Takács Titusz ügyvezető vette át (kö-
zépen) A vállalkozást 2009-ben alapították, tevékenységével a biztonságtechnikai 
piac összes kérdésére megfelelő válaszokat próbál adni és szolgáltatásainak színvo-
nalát folyamatosan fejleszti. Szolgáltatási területén Dunaújváros és vonzáskörze-
tének legnagyobb biztonságtechnikai cége lett.
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Év vállalkozása díjazottak 2016

Cukép Kft. – a díjat Horváth József ügyvezető tulajdonos vette át (képen jobb-
ról harmadik), a cég 1994 óta azonos tulajdonosokkal működő, folyamatosan fejlő-
dő építőipari vállalkozás. Horváth József 1984-ben kisiparosként kezdte vállalko-
zói tevékenységét, 1987-ben mestervizsgát tett, és azóta folyamatosan foglalkozik 
szakmunkástanulók képzésével, a megye szakmunkástanulóinak vizsgáztatásával. 
1994-től több cikluson keresztül a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara el-
nökségi tagja volt, 2015-ben Előszállás díszpolgára lett.

Corner Trade Kft. – a díjat a cég képviseletében Grábics Gábor vette át (közé-
pen). A gazdasági társaság tulajdonosi köre számos szolgáltatást, vállalkozást indí-
tott el a városban, illetve az országban, cégcsoportot kiépítve. A történet 1994-ben 
a dunaújvárosiak által jól ismert édességbolttal kezdődött. Ott indult az első kis 
pénzváltó is, mellette a borszaküzlet, majd a kávézó, étterem nyílt meg. Pénzvál-
tókat, zálogházakat üzemeltetnek számos városban, a Sárga Taxi fő részvényesei.

Ferrobeton Zrt. – a díjat Vass Zoltán vezérigazgató vette át (a képen balról a 
harmadik). A vállalat sok évtizedes múltjának egyik legeredményesebb időszaká-
ban volt. Jelentős tőkeinjekcióban részesültek a tulajdonostól, a CRH Csoporttól, 
mely fontos cégvásárlásokat hajtott végre a térségben. A vasbeton előregyártó ipar-
ágban meghatározó szerepet játszik a cég piaci szereplőként, de emellett élen jár a 
műszaki fejlesztésekben is. A Ferrobeton a városi kamara megalakulása óta aktív 
a gazdasági önkormányzat működésének segítésében, Vass Zoltán a Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja, az ipari tagozat elnöke.
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Év vállalkozása díjazottak 2017

Jakó Tamás egyéni vállalkozó (a képen balra) 1989-ban nyitotta első cuk-
rászdáját: a Március 15. téren. Ezt a helyiséget hamarosan kinőtték, felépítette új 
cukrászdáját a Béke városrészben, a Lobogó út 1.-ben, mely azóta is működik a 
városrész lakóinak nagy megelégedésére. 2000 óta üzemel a belvárosi, Vasmű úti 
üzlete. A vállalkozó aktív tagja volt a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamará-
nak, a rendezvények beszállítója.

ISD Portolan Kft. – a díjat Szabó Gyula kikötővezető vette át (képen jobbra). 
Az 1992-ben alapított társaság az ISD Dunaferr Zrt. 100 %-os leányvállalata. 
Fő feladata az ISD Dunaferr Csoport logisztikai kiszolgálása, tevékenysége során 
közúton, vasúton, belvizen és tengereken biztosítja a vállalatcsoport alapanyaggal 
történő ellátását, valamint a késztermékek vevőkhöz történő eljuttatását. A cég 
működteti a vállalatcsoport dunaújvárosi kikötőjét. A vállalkozás a Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és Iparkamara aktív tagja, a cég kikötőjét vezető Szabó Gyula az 
etikai bizottság elnöke.

DAK Acélszerkezeti Kft. – a díjat Tarány Gábor ügyvezető igazgató vette 
át. A cég telephelyén 1964 óta végeznek acélszerkezet-gyártást. Korábban a Du-
nai Vasmű tagvállalataként működött ez a tevékenység, 27 éve önálló kft., és 18 
éve 100%-ban magyar magántulajdonban van a vállalkozás. A cég két telephe-
lyén mintegy 500 főt foglalkoztat. Vevőivel tartós, hosszú távú kapcsolatokat ápol, 
vannak olyan vevők is, akikkel 25-27 éves az együttműködés. Nagy jelentőségűek 
számukra a külföldi piacok is, hiszen termékeiknek közel 40%-át exportálják. A 
társaság a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara aktív tagja, Tarány Gábor az 
elnökség tagja.
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Év vállalkozása díjazottak 2018

Meiser Ferroste Kft. – a díjat Berényi László Tamás ügyvezető igazgató vet-
te át (balról harmadik). A cég a díjátadás előtti évben ünnepelte huszonötödik 
születésnapját. A Dunaferr és egy német magáncég, a MEISER vállalatcsoport 
részvételével alakult vállalkozás célja az volt, hogy Magyarországon bevezessék 
a MEISER típusú járórácsokat. A társaság az azóta világméretű szereplővé vált, 
több mint hatvanöt éves MEISER cégtől új munka- és technológiai kultúrát ho-
zott és honosított meg Magyarországon.

Amper 99 Kft. – a díjat Molnár János tulajdonos ügyvezető vette át (jobbról 
harmadik). A nyolcvanas évek eleje óta végeznek ipari villamos tervezési, kivitele-
zési munkákat, az erős középvállalkozás azóta bizonyítja profizmusát, korrekt üz-
leti magatartását. Az alapítás óta elsődleges piacként tekintenek a város és térsége 
ipari vállalkozásaira, számos iparvállalatnál látnak el karbantartási és üzemviteli 
feladatokat, vesznek részt beruházások megvalósításában.

Quality Dunaújváros Autószerviz Kft. – a díjat Nyakacska Zsolt ügyvezető 
vette át (balról második). A tíz évvel előtte alakult vállalkozás a modern technoló-
giák bevezetésére, az azt működtetők képzésére, a szakember-utánpótlásra fordítja 
nyereségét. Céljuk, hogy vezető szerepet töltsenek be a térség autószervizei között. 
A céget aktív társadalmi szerepvállalás jellemzi, kamarai tagok, szerepet játszanak 
a szakképzésben, a mestervizsgáztatásban.
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Év vállalkozása díjazottak 2019

Duna-Via Építőipari Kft. – a díjat Molnár Mihály ügyvezető vette át (közé-
pen). A 2007-ben alapított társaság fő tevékenységi köre az út- és közműépítés, 
ezen belül azt a szegmenset célozták meg, ami az egészen kisvállalkozásoknak 
túl nagy feladatnak számít, a nagy, sokszor nemzetközi hátterű cégeknek pedig 
kicsinek. A gyakorlatilag családi vállalkozásként működő cég nem is tervezi, hogy 
ebből a piaci pozícióból elmozduljon, közepes méretű kisvállalkozásként határoz-
zák meg magukat.

Kine Bau Kft. – a díjat Nemes Zoltán ügyvezető igazgató vette át (jobbra). 
Az építőipari kivitelezések terén dolgoznak közepes méretű munkákon, nagy ipari 
vállalatok nagyobb építkezésein, de elvállalnak lakossági megrendeléseket is. Az 
1997-ben alakult vállalkozást tapasztalatai, szakma iránti elkötelezettsége, minő-
ségbiztosítási, környezetirányítási rendszerei segítették a eredményei elérésében, 
megrendelőik elismerésének kivívásában, partnereik számának állandó növekedé-
sében.

Prodom Kft. – a díjat Deimel János ügyvezető vette át (balra). 1990-ben ala-
kultak meg, kifejezetten munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok ellátására. 
A város nagy-, közép- és kisvállalatainak széles körét találjuk az ügyfeleik között. 
A rendszeres képzéseknek és szakmai fejlődésüknek köszönhetően már szakértői 
irodaként is működnek. Ehhez folyamatos szakmai fejlődésre, jogszabályfigyelésre 
van szükség, és a mind több hazánkban megjelent nemzetközi vállalkozás miatt 
nyelvtudásra is. A társaság a térségben szakterületein mindezt egyedülálló komp-
lexitásban ötvözi.
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Év vállalkozása díjazottak 2020

Clasman Kft. – a díjat Mendi Tamás és Pintér Attila tulajdonos-ügyveze-
tők vették át (balról harmadik, negyedik). A társaságot 2011-ben alapították, a 
klasztermenedzseri feladatok ellátását hamar kiegészítették különböző technoló-
giai rendszerek kivitelezésével, csövek szerelésével, kisebb acélszerkezetek megva-
lósításával. Elindították a rozsdamentes termékek, tartályok gyártását elsősorban 
az élelmiszeripar, a borászatok számára. Ezekhez hagyományos acélszerkezeteket 
készítenek, és a helyszínen készre szerelik a kapcsolódó berendezésekkel, csőrend-
szerekkel, vezérlésekkel együtt. A tervezéstől a gyártáson keresztül az átadásig 
komplex szolgáltatást nyújtanak.

Reál-Száll Bt. – a díjat Kakas Antal és fia, Dávid tulajdonos-ügyvezetők vet-
ték át (jobbról harmadik, negyedik). A cég 1993-ban alakult, kezdetben a Dunai 
Vasmű salakfeldolgozó üzemét szolgálták ki rakodógépekkel, szállító eszközökkel. 
Foglalkoztak közúti áruszállítással, gépjavítással is. 2011 óta végzik a kokszoló el-
adásra szánt termékeinek osztályozását. Az ISD Dunaferr megrendelésére üze-
meltetik a Péter motoros hajót. A hazánkban őshonosnak számító kisbéri félvér 
fajta tenyésztésével 1998 óta foglalkoznak.

Szabó Istvánné egyéni vállalkozó (középen). A nevét viselő Anna Pecsenye-
sütőjét nyolc ével korábban nyitotta a piac Kenyérgyári úti sarkán, a modern szol-
gáltatóház részben. Vendégei követték korábbi, a piac belső részén lévő üzletéből, 
hiszen már ott bizonyította minőség iránti elkötelezettségét. 2020-ban már két 
üzletet visz egyedül, mivel öt évvel korábban megnyitotta a volt laktanya területén 
Manna nevű üzletét is, amelyből már kiszállítást is vállalnak.
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Dunaújváros Kézművességéért Díj
Kézműves díjazottak 2016

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara által 2016-ban alapított Duna-
újváros Kézművességéért Díjat hagyományosan az éves rendes küldöttgyűlés előtt 
adják át: azon kisvállalkozók, iparos emberek életpályáját ismeri el, akik kiemelke-
dőt alkottak egy-egy szakma, szolgáltatás helyi történetében. Az alapító kamara 
szándéka szerint így elsősorban életpályák elismerésére szolgál az elismerés, azon-
ban kivételes szakmai teljesítmény elismerését is szolgálhatja.

A díjat az első évben négyen kapták meg. Posztumusz elismerésben részesült 
Mikus Ferenc, aki a Pintes Pince létrehozása, üzemeltetése kapcsán vívott ki elis-
merést vendégei, pályatársai között (özvegye a képen középen).

Szintén legendás név a vendéglátásban András Sándoré, a következő díjazotté, 
aki az Aranyhordó Étterem, majd a Corso Ételbár irányításával alkotott meghatá-
rozót szakmájában (képen balra).

Más szakterületen tevékenykedik, de szintén megírhatatlan neve nélkül egy, a 
helyi vállalkozások legújabbkori születését, megerősödését leíró történeti munka: 
Ármos Bálint. Gumiszervize, -kereskedése széles körben ismert a térség autósai 
között (képen jobbra).

Torontáli Elemérné idén éppen hatvanéves ipara pedig nők nemzedékei (és 
férfiak korosztályai) számára oldotta meg a ruházkodással kapcsolatos, máshol 
nem, vagy nehezen orvosolható gondokat, igazi kézművesként (betegség miatt 
nem tudott részt venni az átadáson, és hamarosan elhunyt).
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Kézműves díjazottak 2017

Bedő Tibor (képen jobbra) a vendéglátás terén végzett tevékenységével írta 
be magát a szakma helyi történetébe. Üzemeltette a Vigadót, az Aranyhordó ven-
dég¬lőt, de legtöbbünk számára a Sport Ételbár által vált ismertté. És persze em-
lítsük meg a Pálma Cukrászdát, a Flamingó Cukrászdát és a Gólyafészek Étter-
met, Fogadót. Nagyon sok fiatal ismerkedett meg szakmájával, a munka világával 
a keze alatt. 

Léhner Lajos bőrdíszműves (képen balra), elhivatott munkaszeretetét min-
denki ismeri, aki betért a Dózsa György úton található műhelyébe, ahol a díj át-
adásának idején is aktívan dolgozott.

Szarka László (a képen középen) a város legrégebben működő horgászboltját 
nyitotta meg 1990-ben a Szórád Márton úton. A családi vállalkozást megelőzte a 
horgászat szeretete: évekig volt magyar válogatott, a 90-es évek elején szövetségi 
kapitány is. Tapasztalatait, fotóit könyvekben és különböző médiafelületeken osz-
totta meg a horgászok táborával.
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Kézműves díjazottak 2018

Erdőssy Ágnes női szabó (a képen jobbról a második) nemcsak megvarrja a 
ruhát, de megtervezi, beszerzi a hozzá szükséges anyagot és abból valami egyedit 
alkot. Visszajáró megrendelői már csak annyit mondanak, milyen alkalomra kell a 
ruha, a többi az ő dolga. Tudja, hogy adott megrendelője alkatához, egyéniségéhez 
mi áll jól, és azt a ruhát készíti el. Olyan bizalmi kapcsolat alakul ki megrendelő és 
vállalkozó között, amiből mindketten profitálnak.

Erdőssy Erika kozmetikus (a képen bal szélén) 1983-ban váltott vállalkozói 
igazolványt, az azóta eltelt majd négy évtized alatt több mint félszáz szakmunkás-
tanulót nevelt, tanulói közül többen eljutottak a Szakma Kiváló Tanulója verseny 
döntőjéig. Mint minden szakma, a kozmetikus szakma is folyamatosan fejlődik, 
ennek megfelelően a legmodernebb technológiák alkalmazása mellett natúr, szí-
nezék és illatmentes anyagokkal dolgozik.  Mindezeknek és pontos, precíz munká-
jának köszönhetően nagyon rövid idő alatt kialakította vendégkörét, mely állandó, 
visszajáró vendégekből áll.

Juhász Imréné férfiszabósága attól vált kedveltté, hogy az első perctől kezd-
ve maximálisan a lakossági igények maradéktalan kielégítésére törekedett. Meg-
rendelői elégedettek és el sem tudják képzelni, hogy máshol rendeljenek ruhát, 
végeztessenek átalakítást, mint Juhászéknál. Mert egy igazi kézműves nemcsak 
vállalkozó, hanem alkotó is. Az igazi méltatást azok a termékek jelentik, amik 
kezei közül kikerülnek.

Kovács János vendéglőst (a képen balról a második) Csoki becenéven ismeri 
mindenki, Anonimus együttesükkel a Kohászban, majd a Hangulat presszóban 
biztosították az élőzenét. A vendéglátás világa ebben az időben szippantotta ma-
gába Kovács Jánost, továbbtanult, elvégezte az üzletvezetőképzőt. Dolgozott veze-
tő beosztásokban a Kohászban, a Béke étteremben, a Hangulat presszóban, majd a 
Béke éttermet tette vállalkozásával felkapott hellyé.
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Kézműves díjazottak 2019

Bazsó László elektro-lakatos (a képen balra) 1975-ben váltotta ki az ipart, 
általában egyedi gyártású, bonyolult alakú, különleges minőségű, főként ötvözött 
acélszerkezetek előállításával foglalkozik. Munkája minősége, szakmai precízsége, 
időtállósága szerzett hírnevet számára, így termékei Dunaújvároson kívül az or-
szág különböző területeire is eljutottak, ahonnan évtizedek óta visszajáró ügyfél-
köre van.

Horváth Gábor késes műköszörűs (középen) a javítás, köszörülés mellett ré-
gebben saját tervezésű kések, ollók gyártásával is foglalkozott, szakmai elkötele-
zettségét, kreatív hozzáállását jellemzi az is, hogy tizenegy bejegyzett találmány 
köthető a nevéhez. A nyolcvanas évek végétől érkező árudömping következtében 
tevékenységét kiterjesztette különböző szerszámok, gépek javítására.

Rozsnyai Zoltán (képen jobbra) gépszerelő szakmunkás végzettséggel a MOM 
dunaújvárosi óragyárának nyomdájában kezdte pályáját, majd dolgozott fotóripor-
terként a Dunaújvárosi Hírlapnál. Pályája egy Regensburg közeli város nyomdájá-
ba vitte, családjával Németországba költöztek, itt mélyítette el nyomdaipari isme-
reteit. Közel két és fél évtizede családi vállalkozásban működteti Dunaújvárosban 
nyomdáját, a Rolling Nyomda Ház 2009 óta a Budai Nagy Antal úton működik.
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Kézműves díjazottak 2020

Erős István mesterszakács (a képen balról a második) szakmai tanulmánya-
it Budapesten, a híres Miksa utcai Szakmunkásképző Intézetben végezte. Első 
munkahelye 1962-ben szakácsként a Vigadó Étteremben volt, később a Kohász 
Étterem konyhafőnöke lett. 1976 őszén a megyében elsőként szerezte meg a mes-
terszakács címet. Számos szakmai versenyen vett részt kollégáival. Különleges ké-
pességeit hamar felismerték országos szinten, a KGST delegációk vendéglátásánál 
foglalkoztatták. A Castellum Ételbár főséfje, a Habana Ételbár, a Sörkert, majd a 
HBH üzletvezetője lett. Az 1990-es évek végén a Club Tihany éttermének kony-
hafőnökeként dolgozott, onnan vonult nyugdíjba.

Majlinger János cipész (balszélen) a Dunaújvárosi Vegyesipari Vállalat Ci-
pőgyártó részlegében a Duna Cipőgyár gyáregységében, Junior Cipőgyárban dol-
gozott. 1985-től kisiparos javító műhelyt működtet, ahol a cipőgyártás és javítás 
terén szerzett tapasztalatait hasznosítja a városlakók nagy örömére. Esetenként 
innovatív szakmai képességeit gyakorolja: súlyemelő, illetve sporttáncban haszná-
latos cipőket alakít át igény szerint, valamint csípőműtéten átesett emberek részére 
készít speciális cipőket. Tevékenységét magas szinten is elismerték, 1987-ben a 
Könnyűipari Miniszter „Kiváló Munkáért” kitüntetésben részesítette.

Takács Kálmán és felesége (jobb oldalon) kárpitosként dolgozik, együtt kapták 
az elismerést. Takács Kálmán városunkba 1957 legelején került, az ő vezetésével 
jött létre a Vegyesipari Vállalat kárpitos műhelye. Később kiváltotta az iparenge-
délyt, nem kizárt, hogy elsőként Dunaújvárosban. Mesterlevelének dátuma 1969. 
február 20. Nagy szakmai elhivatottsággal működtették műhelyüket, sok városban 
élő megelégedésére, tevékenységüket fiuk folytatja.

Antalfiné Szente Katalin kerámikus (nem tudott ott lenni az átadáson) fér-
jével együtt a 60-as években költözött Dunaújvárosba, a Dunai Vasműben terv 
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statisztikusként kezdett dolgozni. Műkedvelőként festett, tűzzománc alkotásokat 
készített, de a kerámia vonzotta leginkább. Autodidakta módon tanulta ki a szak-
mát, miközben kialakított egy saját stílust. A 70-es évek közepén indított vál-
lalkozást családi házukban. Néhány év múlva már kiállításokon ismerhették meg 
műveit az ország sok városában, Szekszárdtól Budapestig. Valamennyi alkotása a 
Képző-és Iparművészeti Lektorátus által zsűrizett termék. Fő témái az anyaság, az 
anya-gyermek, a férfi-nő kapcsolat. A Magyar Képcsarnok Vállalat galériáiban ál-
lított ki és értékesített, de kapcsolatban állt több privát galériával is. Országos szin-
ten ismerik, de termékei eljutottak Bécsbe, Frankfurtba és több európai városba is.
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Képgaléria

Három évre szóló megállapodás aláírása a városi kamara és az önkormányzat között 
1996 október 1-jén, a képen Barányi Albert titkár, Fejes László elnök, Almási Zsolt pol-
gármester Radetzky Jenő megyei kamarai elnök
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Küldöttgyűlést tart a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Dunaújváros Városi Ka-
marája 1997 április 17-én a Városháza közgyűlési termében

Városi szervezésű rendezvény 1999 szeptemberében – a támogatók között volt a városi 
kamara is, Európa Nap a Városháza téren felállított sátorban 



161

Kamarai választás 2000 őszén a Csillagházban

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara delegációja látogatott el a megalakulást köve-
tően a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarához 2000. november 7-én: dr. Varga 
Lajos (DKIK elnök), Dunai Péter (MKIK) főtitkár, dr. Parragh László (MKIK elnök), dr. 
Vereczkey Zoltán (MKIK általános alelnök)



162

Adózással kapcsolatos előadás a kamara konferenciatermében 2000 decemberében

Egyeztető megbeszélés: Barányi Albert titkár, dr. Varga Lajos elnök és Fülöp Ilona, a 
Vállalkozók Ipartestületének titkára, szakképzési vezető
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Fejér Megyei Bíróság végzése a Dunaújváros Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Ipar-
kamara nyilvántartásba vételéről
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által azóta is minden évben megrendezett Gaz-
dasági Évnyitó dunaújvárosi résztvevői Orbán Viktor előadását hallgatják a budapesti 
Kongresszusi Központban 2001. február 8-án

Döntéshozatal a 2001. májusi rendes éves küldöttgyűlésen a Csillagházban lévő kama-
rai konferenciateremben



165

Dunaújvárosi Expo megnyitója 2002 októberében

Kamarai fórum a helyi gazdaságról, a Dunaferr helyzetéről 2002 december elején, 
melyen részt vett Dunai Péter MKIK titkár és Ecsődi László országgyűlési képviselő is: 
Hónig Péter prezentációja a vállalatcsoport jelentőségéről, a kistérségben betöltött 
szerepéről
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Együttműködési megállapodás megkötése 2003 áprilisában a Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara (aláíró Radeczky Jenő elnök) és a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Dunaújváros Városi Kamarája között (aláíró Réti Vilmos elnök), az esemé-
nyen jelen van dr. Kálmán András polgármester, országgyűlési képviselő is

Kamarai látogatás az épülő, fejlődő, az Innopark Kht. által üzemeltetett északi ipari 
parkban 2003-ban, középen Illéssy István ügyvezető igazgató
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Tagozati ülés a 2004-es tisztújítás folyamatában, szeptember végén

Szavazás a tisztújító küldöttgyűlésen 2004. október 8-án
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Elnökségi ülés 2004 novemberében

Magyarország mint logisztikai központ címmel logisztikai roadshowt tartottak 2005-
ben az országban, a helyi, kamaránk által is támogatott fórumon Chikán Attila, a Ma-
gyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) társelnöke, volt gazda-
sági miniszter tart előadást
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A HÍD Egyesülettel közösen szervezett konferencia 2005-ben a Duna-hídról: a részt-
vevők

Az új kamarai székház átalakítási munkálatai: a mesterek a konferenciatermen dol-
goznak
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Elkészült a kamarai székház konferenciaterme: átadásra vár az épület

Barányi Albert DKIK titkár kamarai díjat kap dr. Parragh László MKIK elnöktől a Latino-
vits utcai kamarai székház avató ünnepségén 2006. április 19-én
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Az első éves rendes küldöttgyűlés az új kamarai székházban 2006-ban

Acél-Híd Program keretében tartott konferencián, 2006 májusában a Hankook Tire 
Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója és az ISD Dunaferr Zrt. vezérigazgatója
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Találkozó a szerbiai testvérváros, Sremska Mitrovica delegációjával, gazdasági kama-
rájával 2007. március 22-én a kamarai székház tárgyalójában

Bihall Tamás, az MKIK oktatási- és képzési ügyekért felelős alelnöke tart előadást a 
dunaújvárosi kamara szakképzési fórumán 2007. május 25-én, prezentációján a bővü-
lő kamarai szakképzési feladatok, eredmények
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Konferencia a kamarai székházban az Acél-Híd program keretében 2007. július 24-én, 
a díszasztalnál Barányi Albert DKIK titkár, Pintér Attila gazdasági alpolgármester, Réti 
Vilmos DKIK elnök (a köszöntő beszédét mondja) és Valerij Naumenko, a Dunaferr ve-
zérigazgatója

Hosszú időn keresztül a városi kamara kiemelt, a városlakók által kedvelt, látogatott 
rendezvénye volt a Dunaújvárosi Expo, a képen a 2008 tavaszi esemény helyi idegen-
forgalmi standja



174

Megbeszélés a kamara titkári irodájában: Fejes László általános alelnök, dr. Kálmán 
András polgármester, Réti Vilmos elnök 

Ünnepség a kamara munkatársai és elnöksége részvételével az önálló városi kamara 
alakulásának 10. évfordulóján 2010. októberében
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A városi kamara gesztorálásával létrejött Közép-Duna Térségi Gazdaságfejlesztési Plat-
form aláírói 2010. december 10-én: Juhász Péter (Ferrobeton), dr. Bognár László (Du-
naújvárosi Főiskola), Bencs Attila (Hamburger Hungária), Králik Gyula (DKIK), Cserna 
Gábor polgármester, Valeriy Naumenko (ISD Dunaferr), Lee Sang Il (Hankook Tire)

A 8-as főút fejlesztésének elősegítése érdekében megállapodást írt alá a Közép-Du-
nántúli Régió három érintett kamarája 2010 végén, az aláírók: Králik Gyula (dunaúj-
városi elnök), Radetzky Jenő (Fejér megyei elnök), dr. Markovszky György (Veszprém 
megyei elnök), Gaál József (Bács-Kiskun megyei elnök)
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A Közép-Duna Térségi Gazdaságfejlesztési Platform tanácskozása Rácalmáson 2011-ben

Danuwin konferencia 2011-ben a Dunaújvárosi Főiskolán
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Konferencia a megújuló energiákról 2010 októberében

Látogatás a Dunaújvárosi Főiskolán végzett kutatói tevékenység, a laborok megismeré-
se érdekében a kamara Innovációs Klubjának szervezésében 2012 januárjában
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A kamara által biztosított stand a Pályaválasztási Kiállításon 2013 őszén, amelyen a 
két Magyar Kézműves Remek díjazott, a CsoKiss Manufaktura (a képen Kissné Keserű 
Erika) és Szabados Károly késkészítő mutathatta be tevékenységét, termékeit

Tisztújító küldöttgyűlés a városi kamaránál 2012 szeptemberében, a választás eredmé-
nyét a Dunai Péter MKIK főtitkár mögötti táblán összegezték, a főtitkár az új testület 
számára szóló köszöntő beszédét mondja
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A veszprémi kamara delegációjának látogatása Dunaújvárosban Hankook Tire gyárlá-
togatással fűszerezve 2013-ban

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara delegációja, melyet dr. Szilágyi János képzési 
igazgató vezetett Észak-Rajna-Vesztfáliában 2013 nyarán, Fülöp Ilona, a dunaújvárosi 
kamara szakképzési vezetője és Fekete Márta szakképzési tanácsadó is részt vett az 
utazáson
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A városi kamara által szervezett látogatás a szerémségi regionális gazdasági vásáron 
2013 októberében, Pintér Lajos, Palkovics Katalin és Máriás József is részt vett az uta-
záson

María del Carmen Gonzálesz, Ecuador nagykövete látogatott el Kulcsra, ahol Kálik Gyu-
la dunaújvárosi kamarai elnökkel is találkozott 2015 szeptemberében
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Ksenija Škrilec szlovén nagykövet érkezik megbeszélésre dunaújvárosi látogatása so-
rán a kamarához 2016 májusában

A Dél-afrikai Köztársaság nagykövete látogatott 2016. december 7-én kamaránkhoz
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A résztvevők egy csoportja a 2015 áprilisi kamarai látogatáson a Mercedes kecskeméti 
gyárában

Audi üzemlátogatáson 2016 áprilisában Győrben a kamara szervezésében
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Csoportkép a Mercedes-Benz kecskeméti gyára előtt 2017 júniusában

A Paksi Atomerőmű látogató központjában figyelik a kamarai utazás résztvevői az érde-
kes, informatív előadást az interaktív installációk között
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Piacképes duális műszaki képzés fejlesztése az ország közepén konferencia a kamara 
és a főiskola szervezésében 2015 novemberében

DUNA-MUNKA-TOP Helyi foglalkoztatási együttműködések Dunaújvárosban és a járás 
területén projekt keretében tartott workshop 2016 novemberében
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A TOP foglalkoztatási paktum ülés keretében 2019. december 19-én tart előadást 
Hegyiné Tóth Noémi kamarai titkár a HR térkép készítése kapcsán a járás népességi 
jellemzőiről

A vállalkozások infokommunikációs kompetenciáinak növelésére indított Modern Vál-
lalkozások Programja keretében tartott előadássorozat, kiállítás és workshop megnyi-
tója Dunaújvárosban 2017 februárjában
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Rendszeresen tartunk építőipari fórumot a terület által érintett vállalkozók számára, a 
visszatérő előadók: Máté Miklós (Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezetője) és Kozá-
ri Mihály (Fejér Megyei Építészek Kamarája) 2017 áprilisában

Előadás az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) bevezetésével kapcsolatban 2018 
májusában
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Google digitális alapképzés: a Digital Workshop keretében a helyi kamara meghívá-
sára, az általános tartalmú tájékoztatókat követően egy háromórás intenzív oktatást 
tartottak 2018 májusában

Az aktuális adóváltozásokról évente két-három alkalommal (azok jellegétől függően) 
rendez előadásokat a városi kamara a NAV munkatársainak részvételével: a 2018 janu-
árjában tartott esemény az év elején életbe lépett változásokról
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évzáró díszebédjén, 2019 decemberében Fülöp 
Ilona és dr. Kováts Miklós, a városi kamara elnökségi tagjai MKIK Emlékplakettet ve-
hettek át dr. Parragh Lászlótól, az országos kamara elnökétől

A városi kamara éves rendes küldöttgyűlése 2020. július 8-án, a pandémiás előírások 
betartásával
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Jó hangulat az első Vállalkozók Bálján 2011-ben – jó alap volt a jó kezdés a folytatás-
hoz, azonban hatalmas mennyiségű szervezési munka, odafigyelés és finom arányérzék 
kellett évről évre a sikeres folytatáshoz

A színvonal fenntartása fontos szempont volt, a 2012-es bál a szokott helyszínen, a 
Campus Arénában
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A dunaújvárosi Show Time csoport bemutatója a 2016-os Vállalkozók Bálján

A 2017-es bál sztárvendége Polyák Lilla volt: műsora megtöltötte a táncparkettet
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Takács Nikolas fellépése is igazolta a szervezők döntését 2018-ban, fénypontja volt az 
estének

A sztárfellépők mellett is színvonalas előadásokat láthattak a bálozók: Horváth Luca 
– légtorna kocka világbajnoki aranyérmes légtornász amatőr kategóriában – előadása 
2019-ben
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Az első mesterképzés, -vizsgáztatás Dunaújvárosban 2015-ben: gépi forgácsolók vizs-
gája

Az első mesterlevélátadó a városban: öt szakmában (szakács, pincér, cukrász, gépi for-
gácsoló és villanyszerelő) hatvanegyen váltak mesterré 2015. június 16-án



193

Kozmetikus mestervizsga 2015 szeptemberében

Mesterképzés autószerelőknek 2017-ben
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Mesteravató a Városházán 2017 októberében

Fodrász mesterképzés 2019-ben
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Arany-, Ezüst- és Bronzkoszorús mesterek avatása 2019 év végén a Campus Étteremben

A 2012-es, Spa-Francorchamps F1-es pályáján megrendezett Euroskills verseny me-
chatronikában győztes hazai párosa, Losonczy László és Ulrich István tart élménybe-
számolót a Dunaferr iskolában a városi kamara szervezésében
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Euroskills 2014 a franciaországi Lille-ben – a szakmák Európa-bajnokságának díjá-
tadója, melyen dunaújvárosi bronzéremnek örülhettünk

A 2014. október 2-4. között megtartott Európa-bajnokságon 3. helyezést ért el ápoló szak-
mában Gál Mónika Patrícia, a Lorántffy iskola volt tanulója (a kép bal oldalán látható)
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Krúdy emlékverseny Siófokon, az azonos nevű középiskola szervezésében 2014-ben, 
melyen a dunaújvárosi résztvevők (képünkön a felszolgálók) kiemelkedő eredményt 
értek el

Rácalmási általános iskolások és kísérő tanáruk a 2018-as Szakma Sztár Fesztiválon – 
a városi kamara minden évben 4-6 buszt indít az országos szakmai versenyek döntőjére 
helyi és környékbeli általános és középiskolák diákjaival
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Karriernap-állásbörze: a megyei kormányhivatal, az önkormányzat, a szakképzési cent-
rum, az egyetem és a kamara együttműködésével évről évre megvalósuló esemény ka-
marai standja 2017-ben

Pályaorientációs üzemlátogatás a Momertben
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Látogatás pályaválasztás előtt álló általános iskolások számára számára a MÁV buda-
pesti javítóüzemében

Egésznapos pályaválasztást segítő program a kamara székházában: különböző szak-
mai területeken mértük az érdeklődését, teljesítményét a hetedikes osztálynak a Tá-
joló Napon
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Szakképzési Klub rendezvény a kamara szakképzési feladatairól 2017 májusában, He-
gyiné Tóth Noémi titkár beszél a témáról a szakképzés terén tevékenykedő intézmé-
nyek, gyakorlati képzőhelyek illetékesei számára

Dunaújvárosban tartották a régió (három megye) pályaorientáció terén tevékenykedő 
intézményei, szakemberei számára szervezett megbeszélést 2018 októberében
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A kamara és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum közös pályaorientációs programja 
a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben 2020 októberének végén, a járványügyi zárás 
előtt

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Vaskohászati Szakosztály Du-
naújvárosi Szervezete havonta kamaránknál tartja szakmai klubnapjait. A fotón a Du-
naferr Alkotói Nívódíjak átadása 2013. június 20-án
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A Pentelei Kézműves Egyesület alakuló ülése: 2013. október 21.

Farkas Mihály és Farkas Éva Mária festőművészek kiállításának megnyitója a Kamara 
Galéria tárlatsorozatában 2011 augusztusában: Horváth Attila, ifj. Koffán Károly, Far-
kas Éva Mária, Farkas Mihály
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A Kamara Galéria 2011 év végi tárlata: az év során kiállító művészek munkáit meg is 
lehetett vásárolni

Nézelődők a Kamara Galéria egyik tárlatán
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A helyi művészek számára hangulatos összejövetelek, beszélgetések helyszínei voltak 
a Kamara Galéria havonkénti megnyitói

Brindza László festőművész tárlata, jobbra a kiállító, balra a Kamara Galéria állandó 
kurátora, szervezője, Tábori Csaba, középen egy érdeklődő műpártoló: Tóth László, a 
Dunaferr volt vezérigazgatója



205

Zárszó
Tisztelt Olvasó!

Ön a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Ipar-
kamara 25 éves fennállásának alkalmából szer-
kesztett kiadványunkat tartja kezében, melyben 
az elmúlt negyedszázad főbb kamarai történé-
seinek áttekintését tűztük célul. 

A történeti fejezetekben bemutattuk mind-
azokat a gazdaságpolitikai, társadalmi válto-
zásokat, amelyek a helyi kamara létrejöttét és 
feladatkörének alakulását is formálták. Egyben 
szerettünk volna emléket állítani mindazoknak 
az elkötelezett vállalkozóknak, szakemberek-
nek és lokálpatriótáknak, akik hite és kitartó 
munkája nélkül nem lehetne jól működő, önál-
ló gazdasági kamarája a dunaújvárosi térségnek.

Köszönjük az interjúk során közreműködő 
valamennyi nyugalmazott és jelenleg is aktív kamarai tagunknak, hogy segítettek 
feleleveníteni az elmúlt időszak legfontosabb és legemlékezetesebb történéseit. 
Hálásak vagyunk, hogy megosztották velünk személyes hitvallásukat és gondola-
taikat, valamint a kamara múltjával, jelenével, jövőbeni lehetőségeivel kapcsolatos 
benyomásaikat.

Bízunk benne, hogy a helyi összefogás történetének e pozitív példája inspirá-
lóan hat a jövő generációi számára is, akiket újként üdvözölhetünk majd kamarai 
tagjaink körében!
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Kiadvány támogatói
• DAK Acélszerkezeti Korlátolt Felelősségű Társaság

• DUNAFIN Gyártó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

• DUTRADE Acéltermékfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

• FERROBETON Dunaújvárosi Beton- és Vasbetonelem-gyártó 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

• HAMBURGER Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

• HANKOOK TIRE Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

• ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

• ISD Kokszoló Korlátolt Felelősségű Társaság

• ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

• MOMERT Magyar Optikai Művek Elektromechanikai Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

• Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
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