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Új feladatok, kihívások, együttműködés, tisztújítás – vírushelyzetben

Negyedszázados a városi kamara
Fennállásának talán leg-
több kihívást kínáló évét 
zárja a városi kamara, mely 
egyben jubileumi év is, Krá-
lik Gyula elnököt kérdeztük 
erről a nehéz, ugyanakkor 
eredményeket is hozó idő-
szakról, a jövővel kapcsola-
tos várakozásokról. 

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS A negyedszáza-
dos évforduló megünneplésé-
re év elejétől készült a kama-
ra, a pandémiás helyzet ősszel 
felfutó második hulláma miatt 
azonban az ünneplést később-
re kellett halasztani (erről bő-
vebben Hegyiné Tóth Noémi-
vel készült interjúnkban). Az 
év elején még meg lehetett 
tartani a szokásos nagyren-
dezvényt, a Vállalkozók Bál-
ját, azonban számos tervezett 
rendezvény ezt követően el-
maradt, a kamara működése 
is átalakult a vírushelyzet mi-
att, nem lehetett megtartani az 
elmúlt évet lezáró küldöttgyű-
lést, sőt az elnökségi üléseket 
sem a hagyományos módon.

A vírushelyzet tavasszal je-
lentős visszaesést hozott a vi-
lággazdaságban, így hazánk-
ban is. Pozitív eredményként 
értékelhető azonban – fogal-
maz a városi kamara elnöke 
–, hogy a politika, a gazdasági 
vezetők felismerték, hogy el-
sősorban a gazdasági élet sze-
replőit képviselő kamara tud 
tanácsokat adni a kialakult 
gazdasági válsághelyzetben. 
A különböző támogatási rend-

szereknek a kidolgozásában a 
kormány erősen támaszkodott 
a kamara véleményére. Így 
aztán esetenként több fordu-
lóban a kamara országos há-
lózata felmérte, melyek azok 
az ágazatok, amelyeket leg-
jobban sújtja a válság. A kor-
mányzattal együttműködve 
elkészültek a válságkezelő in-
tézkedések, majd ezek hatását 
is követte a kamara, ezek alap-
ján újabb javaslatok születtek.

„Ami viszont nagyon zavar, 
talán koromnál fogva is, az az 
internetes értekezletek, kon-
ferenciák.” – fogalmaz Králik 
Gyula. „Nem olyan a hangula-
ta, mint egy személyes talál-
kozásnak, nem alakulnak ki 
olyan viták, eszmecserék. Ki-
csit rá is nyomja a bélyegét 
az elnökség munkájára, előre 
kell lépni ezen a téren” – teszi 
hozzá a városi kamara elnö-
ke. Ugyanakkor az előnyei is 
megmutatkoztak a webes kap-
csolattartásnak. Országos ta-
nácsadó testületek alakultak 
elsősorban az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium-
mal együttműködve, melyek 
a különböző intézkedéseket 
készítették elő, azok hatását 
kísérték figyelemmel. Ezek 
a bizottságok sokszor heten-
ként tanácskoztak. A résztve-
vőknek, így Králik Gyulának 
is jobb volt, hogy nem kellett 
akár hetenként többször, du-
góban várakozva a helyszín-
re utaznia. Felerősödött a ka-
marai szakmai kollégiumok 
munkája is, ezek munkájába 
is jobban be tudnak kapcso-

lódni online módon az ország 
elfoglalt szakemberei, válla-
latvezetői, így a dunaújvárosi 
delegáltak is.

Nyáron a rendkívüli helyzet 
megszűnésével meg lehetett 
tartani az előző évet lezáró, az 
idei terveit elfogadó küldött-
gyűlést, majd a négy évente 

esedékes választást, tisztújí-
tást. A gondos, időben indult 
előkészítés alapján mindent 
gördülékenyen, a jogszabá-
lyok szerint sikerült lebonyolí-
tani. Minimális változásokkal 
újraválasztották az elnöksé-
get és a tisztségviselőket (Krá-
lik Gyula negyedik elnökségi 

ciklusára kapott felhatalma-
zást). A három kamarai tago-
zaton (ipari, kereskedelmi és 
kézműves) belüli arányok vál-
tozása, a kisvállalkozások ér-
dekeinek megfelelő képvise-
lete miatt döntöttek az elnök-
ség létszámát hétről kilenc fő-
re emeléséről, a két hely betöl-
téséről a vírushelyzet enyhü-
lésével jövőre dönt majd a kül-
döttgyűlés.

Bizakodva tekint a kama-
ra jövőjére a városi szervezet 
elnöke, az országos választá-
son végül közmegegyezéssel 
dr. Parragh László lett ismét a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke, régiónkat pe-
dig két alelnök is képviseli 
az országos kamara vezetésé-
ben, a Veszprém megyei ka-
mara elnöke, dr. Markovszki 
György és a Fejér megyei ka-
mara elnöke, Radetzky Jenő. 
A helyi kamara életében pedig 
az hozhat jelentős előrelépést, 
hogy a székház, a ma is az ön-
kormányzattal osztatlan kö-
zös tulajdonú volt óvodaépület 
önkormányzati részét hama-
rosan meg tudják vásárolni. 
Ráadásul egy kifejezetten ka-
marák részére kiírt pályáza-
ton is indulni tudnak majd az 
épület energetikai felújítása 
érdekében. Nagy előrelépést 
fog jelenteni a külső-belső ki-
alakítás terén is a felújítás.

A hazai gazdaságot is sú-
lyosan érintette a vírushely-
zet miatt kialakult válság, 
bár mérsékelte azt, hogy a 
második hullámban nem vol-
tak olyan szigorúak az intéz-

kedések. A kialakult helyzet-
ben jelentősen megnövekedett 
az igény a Széchenyi Kártya 
Program hitelkonstrukciói 
iránt, főként a kedvezményes, 
úgynevezett Plusz konstruk-
ciók bevezetésével (ezeket jö-
vő év közepéig meghosszabbí-
tották, kivéve az Agrár Plusz 
konstrukciót). A legjobban ezt 
az igénylések számának nö-
vekedése mutatja: tavaly 109 
igénylés volt a dunaújváro-
si kamara irodájában, az ösz-
szeg 1,8 milliárd forintot tett 
ki. Idén 207 igénylés érkezett 
4,2 milliárd forint összegben, 
tehát duplázódtak a számok.

A kamarai feladatok bővü-
lésének átalakulásának fon-
tos eleme volt a szakképzés új 
rendszerének, az új alapszak-
máknak, a felnőttképzési tör-
vénynek a bevezetése.  A szá-
mos előremutató elemet tar-
talmazó változások kialakítá-
sában is fontos szerepet ját-
szott a kamara, sikerült ezek 
során számos kedvező ered-
ményt elérni. A bevezetésben, 
működtetésben is lényeges 
szerepet kapnak a területi ka-
marák, még erősebb együtt-
működést kell kialakítaniuk 
a terület szereplőivel, elsősor-
ban a képzésekben résztvevő 
vállalkozásokkal. A követke-
ző időszaknak ez is fontos fel-
adata lesz. 

A városi kamara elnöke Du-
naújváros és a térség vállal-
kozásainak és munkavállaló-
inak áldott, békés karácsonyt 
és az ideinél sokkal sikere-
sebb új évet kíván.

Körkép a helyi gazdaság egy meghatározó időszakáról alakítóinak megszólaltatásával

Könyvbemutatóval is készültek a kamara 
jeles évfordulójának méltó megünneplésére
DUNAÚJVÁROS Az elmúlt hu-
szonöt év, a városi kamara 
megalakulása óta eltelt idő-
szak egyben a helyi gazdaság 
stabilizálódása, megerősödé-
se szempontjából is meghatá-
rozó időszak – Hegyiné Tóth 
Noémi titkárt kérdeztük az 
évfordulóhoz kapcsolódó elő-
készületekről.

Az évforduló megünneplé-
sére már év elejétől készült 
a városi kamara, hiszen ez 
a negyedszázad a város, és 
annak gazdasága szempont-
jából is igen fontos időszak 
– szögezi le a városi kama-
ra titkára. A múltat felidézve 
Dunaújvárosban 1995. május 
29-én alakult meg a Fejér Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara Dunaújváros Városi Ka-
marája. Az 1999-es új kama-
rai törvény alapján 2000. ok-
tóber 4-én a dunaújvárosi és a 
soproni országgyűlési képvi-
selők kezdeményezésére ön-

álló városi kamara alakulha-
tott Dunaújvárosban. Mind-
két lehetőséggel kezdemé-
nyezőként éltek a helyi meg-
határozó vállalkozások, első-
sorban természetesen a Du-
naferr, amelynek elnök-ve-
zérigazgatója, Horváth István 
átlátta, hogy milyen jelentő-
séggel bír egy, az országban 
a város méretét, lélekszámát 
meghaladó gazdasági erővel 
rendelkező helyi, vállalkozá-
sokat képviselő gazdasági ön-
kormányzat a térség fejlődése 
szempontjából.

A negyed évszázados időtar-
tam még lehetőséget terem-
tett arra, hogy a helyi gazda-
ság ezen időszakának fontos 
szereplői, akik a helyi kama-
ra létrehozásában, célmegha-
tározásában, megerősödésé-
ben lényeges szerepet játszot-
tak, saját maguk mondhassák 
el emlékeiket, meghatározó 
törekvéseiket. Az elmúlt két 

és fél évtized kamarai műkö-
dését befolyásoló, elkötelezett 
vállalkozókkal, szakemberek-
kel Szente Tünde, helyi tema-
tikus történeti könyvek szer-
zője, szociológus készített in-
terjút.  Több olyan személy-
lyel, akik lényegi szerepet ját-
szottak a városi kamara életé-
ben – Horváth István, Dr. Var-
ga Lajos, Barányi Albert – saj-
nálatos módon már nem volt 
lehetőség lefolytatni a beszél-
getést. A könyv történelmi fe-
jezeteiben bemutattuk minda-
zokat a gazdaságpolitikai, tár-
sadalmi változásokat, ame-
lyek a helyi kamara létrejöt-
tét és feladatkörének alakulá-
sát is formálták.  Ezek elkészí-
téséért a városi kamara PR te-
vékenységét kezdetektől vég-
ző újságíró, Kőhalmi Kálmán 
volt a felelős. A könyvben kép-
tárat, a történetet felidéző tab-
lókat is találnak majd az olva-
sók.

A 25 éves ünnepi megemlé-
kezésre a kialakult járvány-
helyzet miatt nem kerülhetett 
sor idén. Erre az eseményre ter-
veztük a Kamarai körkép című 
könyv bemutatóját is, melyet 
a járvány enyhülését követő-
en, remélhetőleg tavasszal már 
meg lehet majd tartani. KK

Hegyiné Tóth Noémi titkár

Králik Gyula, a dunaújvárosi iparkamara elnöke Fotó: DKIK

A huszonöt év történetét feldolgozó könyv borítója Fotók:DKIK 
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Átalakulóban a szakképzés és a felnőttképzés rendszere

Gyorsan változó munkaerőpiac: 
megerősítették a duális képzést 
A területi kereskedelmi és 
iparkamarák fontos felada-
ta az új szakképzési rend-
szerrel kapcsolatos tudniva-
lók megismertetése az érin-
tettekkel – a városi kamara 
stratégiai koordinátorával, 
Grosch Andreával és Lizák 
Istvánné okleveles könyv-
vizsgálóval, a kamara gaz-
dasági szakértőjével beszél-
gettünk.

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS A 2019. márciu-
sában megjelent Szakképzés 
4.0 középtávú stratégia a szak-
képzés rendszerének teljes át-
alakítását, megújítását tűzte 
célul, válaszként a negyedik 
ipari forradalom kihívásaira. 
Ennek a célkitűzésnek a gya-
korlati megvalósítása a 2020. 
január 1-től hatályos új szak-
képzési törvényben és annak 
végrehajtási rendeletében ke-
rült szabályozásra. 

Az új keretjellegű szabá-
lyozásban új intézményrend-
szer került kialakításra a ré-
gi alapjain, új fogalmak és kö-
vetelmények jelentek meg. Ez-
zel egy olyan szemléletfor-
málás veszi kezdetét – fogal-
maz Grosch Andrea, a helyi 
kamara szakképzési területé-
nek vezetője –, ahol a szakkép-
zés egy teljesen önálló, minő-
ségközpontú, ugyanakkor ru-
galmas oktatási ágazattá vá-
lik, amely szakmai oktatás-
ra és szakmai képzésre tago-
lódik, felölelve az iskolarend-
szerű szakképzést és a felnőtt-
képzést.

Az átmeneti időszak komoly 
kihívást jelent a szakképzés 
valamennyi szereplője számá-
ra, hiszen kifutó jelleggel a ko-
rábbi rendszer szabályai is ér-
vényben vannak még azokra 
a tanulókra, akik 2020. május 
31-ét megelőzően létesítettek 
tanulói jogviszonyt. Ugyanak-
kor idén szeptember 1-től már 
az új rendszer keretei között, 
az új szabályoknak megfelelő-
en indultak el a frissen beis-
kolázásra került évfolyamok.

A korábbi OKJ helyébe lépő 
új Szakmajegyzékben szerep-
lő 175 alapszakma vonatkozá-
sában továbbra is ingyenes a 
szakképzés, és felnőttképzési 
jogviszony keretében is elsa-
játítható. 

A korábbi, kamarák által 
szervezett szintvizsgát felvált-
ja az adott ágazatba tartozó 
valamennyi szakma alapisme-
reteit felölelő ágazati alapvizs-
ga, amelyre az ágazati alapok-
tatást követően iskolai szer-
vezésben kerül sor. Új elem, 
hogy az ágazati alapvizsga le-
tétele a technikus képzésben 
is kötelező a második év után, 
és ezt követően ebben az isko-
latípusban is duális keretek 
között valósulhat meg a szak-
irányú oktatás.

Az új szakképzési rendszer 
egyik alapvető célkitűzése a 
duális képzés megerősítésé-
vel a gyorsan változó mun-

kaerő piaci követelmények-
nek megfelelő felkészítés biz-
tosítása, amely számos új fel-
adatot határoz meg a gazda-
ság szereplői és a duális kép-
zőhelyek számára is. Mind-
ezek a feladatok és felelőssé-

gek egyben új lehetőségeket is 
hordoznak, mivel az új rend-
szer a szakmai vizsgára törté-
nő felkészítés kötelezettsége 
mellett az eddigieknél haté-
konyabb eszközt kínál a saját 
utánpótlás kiválasztására és 

kinevelésére, a szakmai tar-
talom és a helyi specialitások 
összehangolására, valamint a 
pályakezdők szervezeti kultú-
rába történő zökkenőmentes 
beillesztésére.

A duális képzőhelyeken az 
ágazati alapvizsgák letéte-
lét követően leghamarabb a 
2021/22-es tanévtől, a tech-
nikus képzés esetében pedig 
a 2022/23-as tanévtől szak-
képzési munkaszerződés, az-
az határozott idejű munka-
viszony keretében kerülhet 
sor a szakirányú oktatásra – 
mondja el Lizák Istvánné, a 
téma helyi kamarai gazdasá-
gi szakértője. Ennek megfele-
lően a tanulói juttatást felvált-
ja a munkabér és az egyéb jut-
tatások, a pihenőidőt a szabad-
ság, valamint a tanuló jogo-
sulttá válik valamennyi társa-
dalombiztosítási és munkerő-
piaci ellátásra is. A tanulók-

nak járó megnövekedett jut-
tatásokhoz illeszkedik 2021. 
január 1-től az állami norma-
tív támogatás új rendszere, 
amely jelentősen megemelke-
dik (a korábbi 480 ezer forint-
ról 1 200 ezer forintra). 

Új követelményként jelenik 
meg a szakmai képzésben a 
kamara által kidolgozott kor-
szerű minőségirányítási 
szempontoknak történő meg-
felelés érvényesítése, amely-
lyel dokumentáltan igazolha-
tóvá válik a gazdálkodó szer-
vezetek által nyújtott minősé-
gi, modern szakmai képzési 
tevékenység. Ezt a célt szolgál-
ja az oktatandó szakmákban a 
képzési programok előkészíté-
sének kötelezettsége is, amely 
alapvető feltétele lesz a kama-
rai duális képzőhelyek jövőbe-
ni nyilvántartásba-vételének.

Az új szabályok szerint a 
duális képzőhely már nem-
csak a gyakorlati ismeretek 
oktatására jogosult, hanem 
arányosan növekvő norma-
tív támogatás mellett szere-
pet vállalhat az elméleti tar-
talom átadásában is. Mindez 
jóval szorosabb együttműkö-
dést igényel az oktatási intéz-
ményekkel, hiszen a képzé-
si programokban egyértelmű-
en dokumentálni kell a gaz-
dálkodó szervezet által vállalt 
képzési tartalmat és az előírt 
tanulási eredmény alapú kö-
vetelményeket.

Az új keretrendszerű sza-
bályozás összehangolt együtt-
működést igényel a szakkép-
zés valamennyi szereplőjétől, 
hiszen mindazokban a kérdé-
sekben, amelyeket nem rög-
zít tételesen a jogszabály, a fe-
lek megállapodása, konstruk-
tivitása az irányadó. A kama-
ra célja, hogy minél több in-
formációval segítse, ösztö-
nözze a vállalkozásokat az új 
rendszerre történő sikeres és 
zökkenőmentes átállás érde-
kében. A helyi kamara duális 
tanácsadói igény szerint sze-
mélyes tájékoztatás keretében 
is igyekeznek megadni ehhez 
minden segítséget.

Megújult a mesterképzés és vizsgáztatás rendszere is

Egy életpálya-modell kezdete
DUNAÚJVÁROS 2020-tól meg-
újul a mesterképzés és vizs-
gáztatás rendszere is, mely-
nek keretében - összhangban 
az új Szakmajegyzék előírá-
saival - megújulnak a kép-
zési és kimeneti követelmé-
nyek. A mester szakmájának 
kiválója, aki követi a techni-
kai, technológiai változáso-
kat, újít és megújul, és tudá-
sa mellett ezt a szemléletet to-
vább is adja. Az új rendszer-
ben a mestercím elérését nem 
a tanulási folyamat lezárásá-
nak, hanem egy „Mester élet-
pálya-modell” kezdetének te-
kintjük, amelynek megismer-
tetése már az iskolai pályaori-

entációs szakaszban elkezdő-
dik. Az első pilot képzés kere-
tében a Dunaújvárosi Kama-
ránál 12 fő kézápoló és köröm-
kozmetikus mester felkészíté-
sére és vizsgáztatására került 
sor 2020. augusztus 28. és de-
cember 9. között. Az új köve-
telményrendszernek megfele-
lő program az elméleti és gya-
korlati tartalom tanulási ered-
mény alapú elsajátítása mel-
lett pedagógiai tréninggel, va-
lamint portfolió készítéssel és 
informatikai prezentációval 
egészült ki. A mesterlevelek 
átadására a veszélyhelyzet el-
múltát követően, a jövő év ele-
jén kerítenek sort. KK

Könyvelőkkel a duális képzésért
November 30-án az érvény-

ben lévő járványügyi szabályok-

nak megfelelően online formá-

ban szervezte meg a kamara a 

Könyvelőkkel a duális képzésért 

című fórumot a gyakorlati kép-

zésben résztvevő vállalkozások 

gazdasági és humán szakem-

berei részére. A program kere-

tében Lizák Istvánné okleveles 

könyvvizsgáló, a kamara gaz-

dasági szakértője adott részle-

tes tájékoztatást mindazokról a 

szabályokról, amelyeket a duá-

lis képzés régi és új rendszeré-

ben még egyaránt alkalmazni-

uk kell a gyakorlati képzőknek. 

A program résztvevői örömmel 

fogadták a 2021. január 1-től 

életbe lépő – mindkét rendszert 

kedvezően érintő – normatív tá-

mogatás részletes bemutatá-

sát. A kamara bízik benne, hogy 

az új szakképzési rendszer ki-

hívásainak és lehetőségeinek 

mérlegelését követően minél 

több, a duális képzésben együtt-

működő partnert tudnak majd 

regisztrálni kamarai nyilvántar-

tásukban.
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Kézápoló és körömkozmetikus mesterek vizsgája decemberben a 

kamara székházában


