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Pályaválasztásról minden információ: a kamarai honlapról
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A városi közösség
bölcsessége

Másodszor vehetik kéz-
be az olvasók a Dunaújvá-
rosi Hírlap és a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és Ipar-
kamara közös mellékletét:
a dunaújvárosi Gazdasági
Tükör továbbra is rendület-
lenül igyekszik megfelelni
annak a célnak, hogy infor-
matív, színes és vonzó tar-
talmakkal szolgáljon a vá-
ros és a térség gazdaságfej-
lesztése iránt érdeklődők-
nek. Vagyis mindenkinek,
legyen szó akár egy cég
képviselőjéről, akár a helyi
gazdaság folyamatai és
trendjei iránt érdeklődő,
vagy éppen a gazdasági
önkormányzat – vagyis ka-
maránk – működésére kí-
váncsi olvasóról. Hisszük
és valljuk, hogy mellékle-
tünk tartalmai éppen úgy
felkelthetik a gazdasági
szereplők figyelmét, mint
ahogy számot tarthatnak
a köztestületek, a városi
döntéshozók és a térségi
önkormányzatok érdeklő-
désére is.

Összeállításunkat ismét
határozott céllal bocsátjuk
az olvasók elé. Szeretnénk,
ha nemcsak egy-egy terü-

letet érintő cikkeket látná-
nak kezdeményezésünk-
ben, szeretnénk, ha a duna-
újvárosi Gazdasági Tükör
ismét, a korábbi kísérletnél
is hangsúlyosabban mesél-
ne a kooperáció fontossá-
gáról, a hatékonyságról és
a kreativitásról.

A közösség sokat emle-
getett bölcsességéről –
amely új és új kapcsolato-
kat, új és új együttműködé-
seket, új és új eredménye-
ket generál.

Éppen a közösség révén
– és éppen a közösség ja-
vára.

Králik Gyula
DKIK elnök

Králik Gyula, a dunaújvá-
rosi kamara elnöke
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Innovációs adatok
A Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium támogatásával
a területi kamarák az in-
nováció terén érintett cé-
gek, kutatóhelyek adat-
bázisát hozzák létre.

Az Innoportfólió (www.in-
noportfolio.hu) adatbázis egy-
részt az innovatív cégek aján-
latait, illetve igényeit, vala-
mint a területen dolgozó kuta-
tók adatait tartalmazza.
A honlap célja a hazai ipari és
kutatói innovációs, kutatás-
fejlesztési, innovációs kapaci-

tások és lehetőségek össze-
kapcsolása, abban a remény-
ben, hogy olyan együttműkö-
dések alakulnak ki, amelyek
a nemzetközi szintéren is si-
keresek lehetnek. Az adatbá-
zis feltöltését a területi kama-
rák munkatársai végzik, így
az innováció terén érintett he-
lyi vállalkozások is hamaro-
san találkozhatnak azzal,
hogy a városi kamara munka-
társai megkeresik őket: a kér-
dőív kitöltéséhez elég egy
óra, és az országos rendszer
jó kapcsolatokat hozhat.

Az Export
Directory

A Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara
a cégek külpiaci te-
vékenységének fej-
lesztése érdekében
exportőri adatbázist
hozott létre.

Az országos kereske-
delmi és iparkamara
alapvető feladatának te-
kinti a magyar vállalko-
zások külpiaci tevé-
kenységének fejleszté-
sét. Lehetőséget kíván-
nak biztosítani a kama-
rai regisztrációt teljesítő
vállalkozások számára,
hogy térítésmentesen
bekerülhessenek az on-
line működő adatbázis-
ba. A Hungarian Export
Directory elérhetősége:
www.exportdirecto-
ry.mkik.hu, a szolgálta-
tás igénybevételében
helyben Vince Nóra le-
het segítségére.

Pályaválasztás: oké
A városi kamara pályavá-
lasztást segítő honlapot
hozott létre, a weboldal,
valamint a hozzá kapcso-
lódó Facebook felület be-
vezetését egy vetélkedő
segíti.

Komplex programmal se-
gíti a továbbtanulókat a pá-
lyaválasztás és pályaorientá-
ció útvesztőiben a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és Iparka-
mara. A keresztségben a „Ke-

zedben a jövőd!” címet kapott
program pályaorientációs te-
vékenységéhez a Nemzetgaz-
dasági Minisztériumtól kapott
támogatást a városi kamara.
A program lényege, hogy
minden fronton és minden
platformon igyekeznek meg-
szólítani az érintetteket. En-
nek egyik pillére egy több
fordulóból álló verseny,
amelynek részleteit
a palyavalasztas.dkik.hu hon-
lapon találja meg!

Lánctartozások ellen
TSZSZ: szakmai alapokon, kamarai együttműködéssel

Mint köztudott, az építő-
ipari – lánctartozások
megakadályozását célzó
jogszabálycsomag előírá-
sai nyomán kezdte meg
nyár végén tevékenységét
a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara mellett
független szervként mű-
ködő Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv (TSZSZ).

Az országos hálózat sza-
kértőit pályázati úton válasz-
tották ki – városunkból hár-
man kerültek a testületbe. Át-
láthatóság, szakmai háttér,
gyorsítás – e célokkal bontot-
tak zászlót. Költségeinek fi-
nanszírozása a Nemzetgazda-
sági Minisztérium támogatá-
sával valósul meg, a „forrás-
megosztás” másik elemeként
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a területi kereske-
delmi és iparkamarák bevoná-
sával biztosítja a Teljesítési-

gazolási Szakértői Szerv mű-
ködésének feltételeit.

A szakértői hálózatként ki-
alakított szerv a jogalkotó és
a gazdasági önkormányzatok
közös szándéka szerint építé-
szeti-műszaki beruházásokra
fókuszál. A megrendelő, a ter-
vező, a kivitelező vagy az al-
vállalkozó megbízása nyomán
ad szakértői véleményt min-
den létező vitás kérdésben: ha
a teljesítésigazolás kiadása

nem történt meg, a kiadás vi-
tás, vagy a teljesítésigazolást
ugyan kiadták, de a kifizetés
nem történt meg.

A szakértői vélemény elké-
szítésére a felek adhatnak

megbízást a szakértői szerv-
nek – a vonatkozó előírás (a
236/2013. Kormányrendelet
1. sz. melléklete) szerint ada-
tokat kell tartalmaznia. A ké-
relmek benyújtására vonatko-
zóan formai előírást a jogsza-
bályok nem tartalmaznak –
a kérelem és annak mellékle-
tei érkezhetnek papír alapon
vagy elektronikus úton; a be-
nyújtásnál az elektronikus
formát preferálják, mivel a to-
vábbi ügyintézés is elektroni-
kus módon történik.

A több lépcsőből álló fo-
lyamat a lehető legrövidebb
időn belül igyekszik a felek
bevonásával tisztázni a vitás
kérdéseket. Így a területi ka-
marához benyújtott kérelmet
a beérkezés napján továbbít-
ják a TSZSZ vezetője részére,
és amennyiben a benyújtott
kérelem megfelelnek a jog-
szabályi feltételeknek, a meg-
bízást elfogadják.

(Folytatás a 15. oldalon.)

A vitás kérdéseket
a feleket bevonva
tisztázzák

Milliós keretösszegek
KAVOSZ Útdíj hitelprogram: várják a hitelkérelmeket
Nyulasi Zsolt

Megkezdődött a konkrét
hitelkérelmek befogadása
is a Kavosz Vállalkozás-
fejlesztési Zrt. által indí-
tott Útdíj Hitelprogram
keretében – az érintett
vállalkozások helyi igé-
nyek kielégítését a Duna-
újvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara koordinálja;
a részletekről Kis Attila,
a DKIK elnökségi tagja,
a kézműves tagozat alel-
nöke beszélt a Tükörnek.

Jelentős kormányzati tá-
mogatással Útdíj Hitelprogra-
mot indított a Kavosz Vállal-
kozásfejlesztési Zrt. A pro-
gram kidolgozása után a kö-
zelmúltban meg is kezdődött
a konkrét hitelkérelmek befo-
gadása a helyi kamaráknál,
így a Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamaránál is, tu-
datta Kis Attila, a DKIK el-
nökségi tagja:

– Országszerte mintegy
hetven helyi helyszínen, így
városunkban a Vállalkozók
Házában fogadják be az
igényléseket a Kavosz Vállal-
kozásfejlesztési Zrt. indította
Útdíj Hitelprogram keretében,
és már most jelezném, hogy
a nagy érdeklődésre tekintet-
tel a hitelkérelmek lehető leg-
gyorsabb befogadása és lebo-
nyolítása érdekében javasolt
az előzetes időpont-
egyeztetés a kamará-
ban.

A program lénye-
ge Kis Attila szerint
valóban zsebbevágó
segítség: az Állami
Autópálya Kezelő
Zrt.-nél regisztrált
kis- és középvállalkozások az
Útdíj Hitelprogram keretében
igényelhetnek forgóeszközhi-
telt – mégpedig maximum
egymillió forintos támogatást
minden általuk üzemeltetett,
útdíj fizetésére kötelezett gép-

jármű után. Az úgynevezett ru-
lírozó jellegű – vagyis a hitel-
intézeti számla mellé rendelt
kereten alapuló – forgóeszköz-
hitelhez roppant kedvező ka-
mattámogatási konstrukció
kapcsolódik, emelte ki érdek-
lődésünkre az alelnök.

– Az Útdíj Hitelprogram
alapja egy négy százalékos ál-
lami kamattámogatás, amely-
nek köszönhetően az igénylő

által fizetendő nettó kamat
képlete a következőképpen
számítható: 1 havi BUBOR
plusz 1,5 százalék, vagyis
összességében körülbelül 5,5
százalék. A hitel futamideje
egy év, ám fontos tudni, hogy

ez további két alkalommal
meghosszabbítható.

Természetesen alapkérdés,
pontosan kik és milyen for-
mában igényelhetik a kedve-
ző kamatozású hitelt – e téren
is a lehető legtágabban értel-
mezett vállalkozói réteget cé-
lozza a Kavosz.

– A hitelt devizabelföldi
mikro-, valamint kis- és kö-
zépvállalkozók vehetik igény-

be – néhány fontos pe-
remfeltétel teljesülése
esetén. Ilyen szűrő, hogy
az igénylőnek egyfelől
nem lehet lejárt hitel-
vagy köztartozása, emel-
lett megfelel a rendezett
munkaügyi kapcsolatok
követelményének, továb-

bá nem áll csőd- vagy felszá-
molási eljárás alatt. A hitelezői
garanciát erősítheti, hogy az
igénylő nem lehet tartósan
veszteséges, illetve meg kell
felelni az Útdíj Hitelprogram
ÁSZF-ében foglalt egyéb fel-

tételeknek is. Ezt a szigort
a már említett kamattámogatás
nagyságrendje, valamint a tá-
mogatottak igen-igen széles
köre indokolja: országos vi-
szonylatban várhatóan mint-
egy ötezer vállalkozás él e le-
hetőséggel – így a kihelyezett
összeg elérheti a 10 milliárd
forintot is.

A hitelprogramról novem-
ber 6-án, szerdán a Kavosz
Zrt. fejlesztési igazgatója,
Szép Zoltán tartott ismertetőt
a Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara székházában.
Előbb a Széchenyi Kártyát
forgalmazó helyi pénzintéze-
tek vezetőivel találkozott,
a megbeszélés számos hasz-
nos információval látta el
a Kavosz Zrt. fejlesztési veze-
tőjét: a rendezvényről szóló
beszámolónkban a vállalko-
zók reakciói mellett az
ő helyzetértékelését olvashat-
ják.

(Interjúnk a 10. oldalon.)

A hitelprogram célja,
segíteni a fuvarozó kis- és
középvállalkozásokat

Kis Attila, a városi kamara elnökségi tagja szerint az útdíj hitelprogram segítség a vállalkozásoknak
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A kamarai hozzájárulást várják
KÖTELEZŐ Végső megoldás, ha szükség van rá, az adóhatósággal közreműködik
Nyulasi Zsolt

Az adóhatóság közremű-
ködésével szedik be a kö-
telező kamarai hozzájá-
rulást a „feledékeny” cé-
gektől, erősítette meg
kérdésünkre dr. Kováts
Miklós, a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparka-
mara általános alelnöke.

Az alábbi interjúból az is
kiderül, gazdasági önkor-
mányzatunk csak legvégső
esetben kéri a hatósági
együttműködést – ekkor vi-
szont jelentős többletköltség-
gel számolhatnak a késedel-
mes befizetők.

– Az országos sajtóban
visszatérő téma, hogy sokan
késnek a kötelező kamarai
regisztrációval, illetve a ka-
marai hozzájárulás befizeté-
sével. Nemrégiben napvilá-
got látott az is, hogy a ka-
mara a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal együttműködé-
sével kívánja rendezni az el-
maradt számlákat. Miért?

– Létezik egy egyszerű és
egy valamivel bonyolultabb
válasz. Az egyszerű az, hogy
míg a kamarák hatósági esz-
közök nélküli gazdasági ön-
kormányzatok, a NAV-nak lé-
teznek jogosultságai ilyen tar-
tozások rendezésére – ráadá-
sul birtokában van a végrehaj-
tás alatt lévő adózók listájá-
nak, így elkerülhető, hogy
olyan vállalkozással szemben
kérjen végrehajtást, amelytől
a cég helyzeténél fogva nem
fogja tudni teljesíteni. Éppen
ezért született megállapodás
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint az adó-
hatóság között a törvényben
előírt, de be nem érkező téte-
lek ügyének rendezésére.
A bonyolultabb válaszért
vissza kell nyúlni az időben:
a cégeknek tavalyóta minden
évben 5000 forintos hozzájá-
rulást kell fizetniük, emellett
kötelezően regisztráltatniuk
kell magukat a területileg ille-
tékes kamaránál. Ennek a re-
gisztrációs, valamint fizetési
kötelezettségnek nem tesznek
eleget a mostani történetben
érintett cégek – a türelmi idő
lejárt, hiszen akadnak olyan

vállalkozások, amelyek
ugyan papíron működnek, de
sem tavaly, sem idén nem fi-
zettek. Márpedig a hozzájá-
rulást törvény írja elő a ka-
marai közfeladatok ellátásá-
hoz! 2011 végén módosítot-
ták a kamarai törvényt, ahol
előírták a regisztrációt és
meghatározták a hozzájáru-
lás mértékét is. A törvény ar-
ról is rendelkezik egyébként,
hogy aki nem fizet, attól
a NAV köztartozásként hajtja
be a hozzájárulást.

– Úgy tudom, a kamarai
nyilvántartás szerint mintegy
ezerötszáz dunaújvárosi vál-
lalkozást érint valamilyen
szinten a késedelem – ezek
a cégek egy kalapba kerül-
nek?

– Egyáltalán nem. A kama-
rai regisztráció egyik célja az
alvó és fiktív cégek kiszűrése
– amelyik vállalkozás két éve
nem reagál a megkeresésünk-
re, az inaktívnak minősíthető.
Mindezek mellett létezhetnek
olyan vállalkozások, amelyek
képviselői egyszerű feledé-
kenységből mulasztottak.
Akadhatnak olyanok is, akik
az idei tételt befizették, de
a tavalyival még adósak –
esetükben szintén felmerül
a késedelem. És persze lesz-
nek olyan vállalkozások,
amelyek ilyen vagy olyan ok-
ból, de tudatosan próbálnak
kibújni a fizetési kötelezettség
alól. A kamara és a NAV
megállapodása ez utóbbi kört
célozza – azt szoktam monda-
ni, a hatósági fellépés a végső
megoldás, ha kell. Most is,
ezúton is csak azt tudom ta-
nácsolni, mindenki nézzen
utána, kérdezze meg könyve-
lőjét, rendben vannak-e a ka-
marai befizetések – és ha nin-
csenek, a lehető leggyorsab-
ban rendezze a számlát.

– Szükség van a hatósági
szigorra?

– Még egyszer mondom,
ez már a törvény szabta végső
megoldás – több kört megfu-
tottunk, figyelmeztettünk,
szóltunk szelíden, szóltunk
szigorúbban; itt a mi hatáskö-
rünk lényegében véget is ér.
Úgy tűnik, kell a hatósági

közreműködés, és itt hadd
oszlassak el két félreértést. Az
egyik, hogy a befolyó hozzá-
járulás nem a kamara zsebét
dagasztja, abból fontos, a tör-
vényben pontosan rögzített
feladatokat kell megvalósítani
– a hozzájárulás éppen e köz-
feladatok forrásául szolgál.
Ebből fakad a másik tényező:
a notórius nem fizetők nem-
csak a kamarát rövi-
dítik meg, sőt, nem
elsősorban a kamarát
– közvetve a többi
vállalkozást károsít-
ják meg azzal, hogy
a már emlegetett fela-
datokra forrást kell
átcsoportosítani.

– Szintén az országos
nyilvánosságból tudható,
hogy az adóhatóság is meg-
kéri a behajtás árát: a NAV
az eljárásért ötezer forint dí-
jat számol fel. Ez azt jelenti,
hogy aki egy évi hozzájáru-
lással maradt el, az tíz ezer,
aki mindkét évi tétellel tar-
tozik, az tizenöt ezer forint

befizetési kötelezettségre
számíthat?

– Pontosan, már csak ezért
is érdemes mindenkinek ren-
dezni a számlát, mielőtt
a NAV kéri. Ez egy automa-
tizmus: a közelmúltban tör-
tént egy egyeztetés a megyei
és a dunaújvárosi kamara, va-
lamint az adóhatóság megyei
vezetői között, és ezen el-

hangzott, a benyújtható da-
rabszámmal kapcsolatban
nincs limit, a NAV általános
munkavégzése mellett, üte-
mezve fogja teljesíteni a ka-
marai kéréseket.

– Térjünk vissza a notóri-
us nem fizetők körére: ezen
a körön belül terveik szerint
tesznek különbségeket?

– Igen, mindenképpen, hi-
szen már említettem, ezer és
egy oka lehet a késedelem-
nek. A kamarai álláspont
egyértelmű: egyfelől ki sze-
retnénk szűrni a fiktív vagy
alvó cégeket, másrészt vi-
szont szeretnénk a lehető leg-
humánusabban, ugyanakkor
az elvárható maximális haté-
konysággal hozzájutni ahhoz

a hozzájáruláshoz, ame-
lyet az idézett törvény-
módosítás rendelt a ka-
marai feladatok ellátá-
sára. Az említett tárgya-
láson például több fon-
tos alapkérdésben meg-
állapodtunk: ilyen pél-
dául, hogy a NAV az el-

ső körben a fizetési kötele-
zettségüket két éve nem telje-
sítő, ugyanakkor a benyújtás-
kor még aktív cégekkel szem-
ben fogják kérni a végrehaj-
tást. A megyei kamarával
egyeztetett fontos lépés, hogy
inkasszót vagy letiltást ké-
rünk – a foglalás ekkora tétel-
nél túlzott szigor volna.

– A már említett plusz
költségen túl érheti további
retorzió a „feledékeny” vál-
lalkozókat?

– Rossz hírem van, igen:
azon túl, hogy a végrehajtási
díjjal lényegében duplázódik
a költsége, arra is számíthat-
nak a mulasztók, hogy ame-
lyik céggel szemben második
alkalommal járnak el, ott
a cégmásolatban szerepeltetik
a végrehajtás tényét – és ez
bizony nem válik egy-egy cég
előnyére például egy pályáza-
ti anyagban. Még egyszer arra
biztatnék mindenkit, nézzen
utána, tartozik-e a kamarai
hozzájárulással. E téren min-
denképpen közösek a céljaink
– el szeretnénk kerülni a fe-
lesleges fizetést és a felesle-
ges feszültséget egyaránt. Ép-
pen e hetekben minden tarto-
zó kap tőlünk egy utolsó utáni
felszólítást, várhatóan csak
ezt követően kezdődik meg
a végrehajtási procedúra. Ér-
demes figyelni, reagálni, re-
gisztrálni és fizetni – a követ-
kező kört már a NAV futja!

A kamarai regisztráció
célja az alvó, illetve fiktív

cégek kiszűrése

Dr. Kováts Miklós, a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és Iparka-

mara általános alelnöke: a vá-
rosi kamara egyik legfontosabb
feladata a szakképzés koordi-
nálása, a pályaválasztás segí-

tése, a kamarai hozzájárulásból
származó összegek ezt a célt is

szolgálják...

Fotó: Ady Géza

Útdíjra hitelt lehet kérni, érdemes is
Az olcsó pénz felpezsdítheti a kisvállalkozások beruházási kedvét, a szakértők szerint
Kőhalmi Kálmán

Az augusztus közepe óta
igényelhető Útdíj Hitel-
program nagy népszerű-
ségnek örvend a fuvarozó
vállalkozások körében –
ugyanakkor a témában
indított roadshow számos
kérdést vetett fel.

Az Útdíj Hitelprogramról
is tájékozódhattak tegnap az
érdeklődők a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara
által szervezett rendezvénye-
ken: Szép Zoltán, a Kavosz
Zrt. fejlesztési igazgatója dé-
lelőtt a helyi, Széchenyi Kár-
tyát forgalmazó bankok veze-
tőivel találkozott. Már nem
először, az igazgató szerint
más kamaránál nem találkoz-
tak ilyen kezdeményezéssel,
pedig munkájukhoz nagyon
fontos lenne, hogy a kártya-
programot közvetítő pénzin-
tézetek tapasztalataival gaz-
dagodva térhessenek haza

egy-egy ilyen fórumot köve-
tően.

Délután két órától már
a helyi fuvarozók képviselői-
vel találkozott a Kavosz Zrt.
fejlesztési igazgatója. Az ér-
deklődés elmaradt a várttól,
a hozzáértők azonban megad-
ták a választ. Az elektronikus
útdíj fizetése jelentős teher-
ként nehezedik a fuvarozó
vállalkozások vállára, ahogy
a Fuvarozó Vállalkozók Or-
szágos Szövetségének főtitká-
ra, Peredi Péter a találkozón
elmondta: majd háromezer
hazai fuvarozó vállalkozás
szűnt meg azóta, hogy a tör-
vény megjelent. És ez többe-
zer alkalmazottat jelent.

A tanácskozáson Szép Zol-
tán kifejtette, az Útdíj Hitel-
program kidolgozására na-
gyon kevés időt kaptak. Az
elmúlt időszakban azonban
sikerült egy valóban vállalko-
zásbarát, a kormányzati elvá-
rásoknak megfelelő (igazából

ennyi a lényeg: 3,5 tonna fe-
letti jármű érvényes műszaki
vizsgája esetén egymillió fo-
rint a hitel összege az útdíjra)
hitelprogram kidolgozását
megoldani a Kavosz Zrt.-nél.

Azonban, mivel a vállalko-
zások jelentős számban szűn-
tek meg, főként és kisebb vo-
lumenű cégek, a Kavosz Zrt.-
nek azzal kellett szembesül-

nie, hogy a prognosztizált
hatezer ügyfél helyett siker-
ként kell értékelniük, ha né-
hány száz hiteligénylő jelent-
kezik az Útdíj Hitelprogram-
ba. Ennek ellenére érzékelték,
hogy a program céljai megfe-
lelőek, bár újra kellett gon-
dolniuk: miként tudják fedez-
ni a programhoz kapcsolódó,
nagyobb felhasználói körre

optimalizált állandó költsé-
geket.

A megbeszélésen elhang-
zott, hogy a kormányzati be-
vételek messze meghaladják
az útdíj bevezetése kapcsán
a tervezettet. A hazai vállal-
kozások azonban nem re-

ménykedhetnek a terhek
csökkentésében, hiszen az út-
díj kapcsán befizetett pénzek
döntő többségét a külföldi cé-
gek állják, a kormányzati
szándéknak megfelelően.

Az elmúlt időszak igazából
próbaként szolgált az e-útdíj
bevezetése kapcsán. Ennek
ellenére meglepte a szakem-
bereket, hogy a felmérések
szerint két százalék alatti volt
ebben az időintervallumban is
a bliccelők aránya, Pedig egy-
egy cégnél ebben az időszak-
ban is több százezer forintos
nagyságrendet kellett fizetni
útdíj esetében.

A Kavosz szerint a három-
öt kamionnal rendelkező cé-
geket célozták volna meg
a programmal, de a tapaszta-
latok alapján a több mint ti-
zenöt kamionnal rendelkező
vállalkozások jelentkeztek
a felhívásra, ez nem jelent
gondot, a lényeg a gazdaságé-
lénkítés.

Szép Zoltán a Kavosz Zrt. fej-
lesztési igazgatója
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A hitel
igényléséhez nem
szükséges fedezet

Szakértői
képzés

A törvényi előírások
alapján kötelezővé vált
a kamarai szakértők
képzése, az ennek alap-
ján elindított szakmai
képzést előkészítő ren-
dezvényen mintegy
nyocvan szakember vett
részt, a felkészítésük,
a konzultáció az elmúlt
időszakban megtörtént.
A vizsgákra a hétvégén
kerül sor, a személyes
konzultációkra a hétvé-
gén is lehetőség van, ha
valamelyik szakértő erre
igényt tart.

A városi kamara által
várt érdeklődést messze
meghaladta a szakértők
képzése iránti igény.
A Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparkamara
által szervezett képzé-
sek tartalma hozzájárul
ahhoz, hogy a delegált
szakértők feladatukat
megfelelően lássák el.
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RÖVIDEN

A Duna térség
kohéziójáért
Negyedik alkalommal
rendezik meg a Duna
térségi kohézió nemzet-
közi konferenciát no-
vember 14-15-én a Du-
naújvárosi Főiskolán.
A két és félnapos konfe-
rencia felkért fővédnöke
Áder János Magyaror-
szág köztársasági elnö-
ke. A tudomány hete
egyhetes konferenciaso-
rozatának idekapcsoló-
dó témái között a vízmi-
nőség helyreállítása,
a fenntartható energia
használatának ösztönzé-
se, és a dunai turizmus
élénkítése szerepel.

Innováció,
akadálymentes
November 20-án, szer-
dán 10 órától a Dunaúj-
városi Kereskedelmi és
Iparkamara székházá-
ban újabb kreditpontos
előadásra kerül sor az
építészek számára. Far-
kas Zsolta mozgáskorlá-
tozottakkal kapcsolatos
előírásokat ismerteti, az
akadálymentesítéssel
kapcsolatos jogszabályi
előírásokat. Ugyanakkor
fontos arra is figyelem-
mel lenni, hogy az aktu-
ális kormányrendelettel
a felelős műszaki veze-
tők, műszaki ellenőrök
kreditpontok szerzésé-
vel kapcsolatos kötele-
zettsége megszűnik:
2014. január elsejétől
már nem kell erre kon-
centrálniuk.

Szaképzési díj
A Német-Magyar Ipari
és Kereskedelmi Kama-
ra pályázatot hirdet
Szakképzési Díjra, a díj-
jal kapcsolatos pályáza-
tot a Dunaújvárosi Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra honlapján találja meg
(www.dkik.hu).

A lánctartozások leküzdésére
TELJESÍTÉSIGAZOLÁS A szakértői szervhez három dunaújvárosi szakember csatlakozhatott

(Folytatás a 13. oldalról.)
Az elfogadásról értesítik

az eljárást kezdeményező fe-
let. Hiányosan benyújtott ké-
relem esetén hiánypótlásra
van lehetőség.

A jogalkotó egyértelmű
célja, hogy a vitás ügyek
nagy része lehetőleg a bíróság
elkerülésével, a TSZSZ által
kiadott szakvéleményben fog-
laltaknak megfelelően oldód-
jon meg. Ha ez mégsem így
történik, a vállalkozó a szá-
mára kedvező szakvélemény
birtokában a neki járó pénz
kifizetését a bíróságon na-
gyobb eséllyel érvényesítheti
– így a bíróság a felperes ké-
relmére már a per kezdetén
elrendelheti a vitatott összeg
kifizetését. Az is kedvező fej-
lemény a pénzére váró számá-
ra, hogy a bírósági ítélet elő-
zetesen végrehajtható, és az
ilyen perek a kiemeltekre vo-
natkozó gyorsító szabályok-
nak megfelelően zajlanak; el-
őreláthatóan befejezésük nem
tart majd évekig.

A hivatkozott kormányren-
delet szerint ugyanakkor a ké-
relmezőnek szakértői díjat
kell fizetnie. Ennek összege
a kérelmező által megjelölt
vitatott nettó érték egyszáza-
léka, legkevesebb 60 ezer fo-
rint, és nem haladhatja meg
a 450 ezer forintot. (Az
összeget a kérelem beadása-
kor a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elkülönített al-
számlájára kell átutalni.)

Ahogy írtuk, a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és Iparka-
mara illetékességi területén
három szakértő aspirált siker-
rel a TSZSZ pályázatán. Dei-
mel Jánoskiterjedt feladatkör-
rel pályázott: környezetvédel-
mi igazságügyi szakértőként
talajvédelem, felszín alatti
vízvédelem, szennyvízkeze-
lés, továbbá hulladékgazdál-
kodás, valamint zaj- és rezgé-
sártalommal összefüggő sza-
kértői tevékenységet végez:

– Az egész építőipar, de
a magyar vállalkozói szféra
elemi érdeke, hogy felgyor-
suljon az építőipari lánctarto-
zások felszámolása. A szakér-
tői szerv működése révén lé-
nyegében a bírósági ítélettel

egyenértékű határozatok szü-
lethetnek – a szakmai mega-
lapozottságot igazolja, hogy
a szakértői álláspontot a bíró-
ság nem ellenőrzi, hanem
helybenhagyja. Ennek nyo-
mán rövid úton megol-
dódhatnak azok a vitás
kérdések, amelyek ed-
dig bírósági úton több
év alatt jutottak el az
ítéletig. A szakértői
szerv működésének
már most lehet olyan
közvetett eredménye,
hogy a korábbinál biztonsá-
gosabban, átláthatóbban üze-
melő rendszert eredményez –
hiszen már a TSZSZ léte is
egyfajta szűrő ahhoz, hogy
a zavarosban halászók ki-
szálljanak a rendszerből. Az
már a jövő zenéje, a követke-
ző ütem feladata lesz, hogy
felgyorsuljon a pályázatok,

közbeszerzések lefutása – eb-
ben szintén fontos szerep jut-
hat a vitás kérdések szakmai
alapú, a korábbinál nagyság-
rendekkel gyorsabb rendezé-
sének!

Hasonló húrokat pendített
Krokovay Attila igazságügyi
szakértő is. Az építészet és
tartószerkezetek, valamint
épületenergetika terén illeté-
kes szakértő:

– Mint a pályázathoz kap-
csolt szakmai önéletrajzban is
megfogalmaztam, számomra
evidens lépés volt, hogy most,

amikor megteremtették a ko-
rábbinál átláthatóbb folyama-
tokat biztosító jogszabályi
hátteret, létrejött a szakmai
alapokon, kamarai együttmű-
ködéssel működő TSZSZ,

részt vállaljak a fela-
datokból.

A TSZSZ rendszer-
be állásával lényegé-
ben a bírósági szakot
megelőzően egy kom-
pakt, okadatolt szak-
mai álláspont kialakí-
tása a cél. Egy szakér-

tői álláspont nyomán nem
maradnak, nem maradhatnak
vitás szakmai kérdések, így
a TSZSZ közreműködése
nyomán az esetek többségé-
ben akár feleslegesség is vál-
hat a bírósági szak: a nagy
kérdések előbb eldőlnek!

A faipar és a környezetvé-
delem, ezen belül kivált a hul-

ladékgazdálkodás terén vállal
szakértői megbízásokat Vö-
nöczky Balázs.:

– Nagyon fontos motívum
a szakértői szerv működésé-
ben a megfelelő, szakmailag
megalapozott álláspont – de
még ennél is nagyobb,
a konkrét eseteken messze
túlmutató jelentősége lehet
a szakértői szerv működésé-
nek, hogy megteremti a lehe-
tőséget az elvégezett munka
teljesítésének monitorozására,
a minőség és a határidők be-
tartására, ha tetszik, a teljesít-
mény ellenőrzésére., így meg-
teremtik a feladatokkal és tel-
jesítésekkel összefüggő pénz-
ügyi mozgások ellenőrizhető-
ségét.

Már rövidtávon is ez az át-
láthatóság lehet a TSZSZ pro-
gramjának legfontosabb ho-
zadéka.

Az egész építőipar, de a magyar vállalkozói szféra elemi érdeke, hogy felgyorsuljon az építőipari lánctartozások felszámolása.
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Így tudják kiszűrni
a zavarosban halászókat

a hatóságok

Online pénztárgép: itt lesz a megoldás
Az adóhatósághoz bekötött gépekkel kapcsolatban még számos kérdést vethetnek fel a felhasználók

Nyulasi Zsolt

Országos viszonylatban
a hetedik, a városban az
első online pénztárgépet
üzemelte be a közelmúlt-
ban a Vasmű úti Zizi
Computer szaküzlet.

A berendezés működésével
lényegében az adóhatóság is
teszteli a rendszert – a többek
között a pénztárgépek eladá-
sával is foglalkozó bolt veze-
tőjét, Izing Gábort kérdeztük
az első tapasztalatokról.

– A beszélgetésre készül-
ve elárulta, hogy bár éles
üzemmódban működik az
online pénztárgép, lényegé-
ben még mindig a tesztü-
zemnél tartanak. Mit értett
ez alatt?

– Valóban kicsit furcsa ket-
tőségről beszélhetünk: a lé-
nyeg, hogy a városban elő-
ször – és országos viszonylat-
ban hetedikként – üzembe ál-

lítottuk az Euroflexy 150 tí-
pusú gépet, a szlovák gyártá-
sú berendezés tehát üzemel.
A teszt a teljes rendszer mű-
ködtetésére vonatkozik: a be-
rendezés forgalmazója kere-
sett meg a lehetőséggel, mi-
szerint az értékesítésen túl
szeretnék, ha tesztelnénk
a NAV szerverét és rendszerét
a már beállított gépekkel.

– Lehet egy ilyen kérés-
nek nemet mondani?

– Örömmel vállaltuk a fel-
adatot. Úgy érzem, ez egy jó
lehetőség számunkra, hogy
tapasztalatainkkal segítsünk
a később zökkenőmentes üze-
melés érdekében – ráadásul
számunkra is jelent egyfajta
szakmai kihívást például
a rendszerhibák kiszűrése,
megtalálása. És persze az is
fontos, hogy az itt működő
gép már „Big Brother üzem-
módban fut” – számunkra
nem utolsó szempont, hogy
hozzászoktassuk magunkat és

ügyfeleinket ahhoz a gondo-
lathoz, hogy a gép révén bár-
milyen aktivitást figyelemmel
kísér a hatóság.

– Kérem, röviden és szi-
gorúan laikusoknak foglalja
össze a berendezés műkö-
dését, illetve a rendszer üze-
meltetésével összefüggő

költségeket. Kezdjük ott,
hogy egy vállalkozó vesz egy
online pénztárgépet...

– A vállalkozó vesz egy
online pénztárgépet, kifizet
érte 128 ezer forintot,
amennyiben jogosult, ehhez
igényelhet 50 ezer forint ked-
vezményt. A gép mellé kap
egy úgynevezett SIM-chipet,

ez kommunikál az adóható-
sággal – a működéséhez
szükség lesz egy adatforgalmi
előfizetésre, ennek ára 2300
forint plusz ÁFA havonta, az
összeg a mobilszolgáltatók-
hoz fut be. Mindezek után
a beüzemelés már gyerekjá-
ték, lényegében minden segít-
séget megkap a szerződő
a rendszer és a berendezés
biztonságos működtetéséhez.

– Milyenek az első ta-
pasztalatok?

– Összességében egyértel-
műen kedvezőek. A kezdeti
stádiumban voltak apróbb hi-
ányosságok, frissítést igényelt
a szoftverháttér: a hónap de-
rekán végrehajtott módosítás
érdekessége, hogy az új pro-
gramot már a NAV tette onli-
ne módon a tesztüzembe állí-
tott gépekre. Ezzel együtt jók
a tapasztalataink: gyors, csen-
des, megbízhatóan üzemel
a masina – eddig hibátlan
működést tapasztaltunk!

– Végül, de közel sem
utolsósorban essen szó ar-
ról, hogy milyen lépéseket
kell tenniük az online pénz-
tárgépek működtetésére kö-
telezett vállalkozóknak ah-
hoz, hogy elkerüljék a ható-
sági büntetést.

– Ez roppant érzékeny te-
rület, hiszen közismert, hogy
a korábbi tervek szerint
a rendszernek már szeptem-
ber 1-jén működnie kellett
volna – a csúszást egyébként
éppen a megbízható, jó gépek
beszerzésének elhúzódása
okozta, de úgy érzem, mos-
tanra elhárult minden techno-
lógiai akadály. A hatóság ál-
láspontja e téren egyértelmű:
jelen állás szerint akik igé-
nyelték a gépet és a kapcsoló-
dó NAV-kódot, azok minden
retorzió alól mentesülnek,
amíg üzembe nem helyezik
berendezéseiket! A hírek
a határidő módosulásáról
szólnak, azonban nem nyer-
tek még megerősítést.

Az online pénztárgépé a jövő
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Értékképzés kétkezi munkával
KÉZMŰVES A pentelei egyesület kiállítást és vásárt szervez, a megalakulást követően
Szente Tünde

Október 21-én megala-
kult, november 28-án
már kiállítással és vásárral
mutatkozik be a nagykö-
zönségnek a Pentelei
Kézműves Egyesület.

A tisztán kézműves termé-
kek készítői portékáikkal re-
ményeik szerint a figyelem
fókuszába kerülnek, nem csu-
pán a közeledő ünnepek kap-
csán, hanem a távolabbi jövő-
ben is. Az egyesület vezetésé-
nek két hölgy tagjával, Nyíri
Andrea titkárral és Kissné Ke-
serű Erika általános alelnök-
kel a közelgő premierről be-
szélgettünk.

– Még nem teltek le a ha-
táridők, folyamatosan érkez-
nek a jelentkezések a vásárra
és a kiállításra. Az egyesület-
ben kiosztottuk a feladatokat,
mindenki dolgozik, ha elakad
valami, segítünk egymásnak –
szólal meg elsőként Nyíri
Andrea, akinek tapasztalatai-
ra nagyban számít az új civil
szervezet. – Az egyesületnek
mindenképpen volt létjogo-
sultsága, néhányan már pró-
bálkoztunk összefogni, ami-
nek eredményeként egy éve
rendezzük a Míves Emberek
Vásárát havonta az MMK-
ban. Már az alakuló ülésen az
egyesület közhasznúvá válá-
sának fontosságára hívtam fel
a többiek figyelmét, ugyanis
az a pályázatokhoz, a
támogatásokhoz előnyösebb
forma.

Az egyesület titkára az
ISD Dunaferr munkavállaló-
ja, s néhány évvel ezelőtt
kedvtelésből kezdett ékszerek
készítéséhez, először magá-
nak, utána ajándékba, majd
rendelésre. A Parádon látott
üvegfúvás azonban már jóval
előtte magával ragadta, így
esett a választása az üvegre,

mint alapanyagra. A kézzel
hengerelt síküveget méretre
vágja, az egy-két-három dara-
bos üvegkompozíciókat a ke-
mencében összeolvasztja, az
idei évtől már saját kemencé-
ben égeti, és sosem készül két
egyforma darab.

– Amivel meg szeretnék je-
lenni a kiállításon, az egy tit-
kos projekt. Annyit azért elá-
rulok, hogy üvegből képet ké-
szítek, természetesen ékszer-
szettet is viszek – mosolyog
a kiállítás és vásár előtti izga-
lommal az arcán Nyíri And-
rea.

– Az egyesület és a kiállí-
tás célja, hogy kedvet csinál-

junk azoknak is, akiknek
nincs munkájuk, de mások-
nak is bebizonyítsuk, hogy le-
het és érdemes váltani, mert
a kétkezi munkája is
értéket tud képezni –
folytatja a beszélgetést
Kissné Keserű Erika,
az egyesület általános
alelnöke, akinek kez-
deményezésére elké-
szült a Facebook Pen-
telei Kézműves Egye-
sület csoportja, várják a csat-
lakozókat. Kissné Erika –
a CsoKiss Manufaktúra Kft.
termékeivel a Magyar Kéz-
műves Remek cím birtokosa-
ként hallat mind többet magá-

ról. Nagyon hosszú folyamat
eredményeként, egy francia-
országi útnak köszönhetően
döntötték el férjével közösen,

hogy megtanulják a csokolá-
dékészítést, ehhez elvégezték
a Csokoládé Akadémiát, amit
megfejeltek egy belgiumi
képzéssel is. Csupán hobbi-
ként indult el a tevékenység,

a család, a barátok igényeinek
kielégítésére, azonban ma
már a Frangepán utcában van
a műhelyük, és másnak is

tudnak munkát biztosí-
tani, ami nagyon fon-
tos dolog.

– Fontos, hogy a tö-
megtermékekhez ké-
pest előtérbe kerülje-
nek a magas minőségű
kézműves termékeink.
Az egyesület segítsé-

gével meg tudjuk mutatni ma-
gunkat és a helyi kézművesek
termékeit. Szeretnénk, ha
megismernék azt a munkát is,
ami egy kézműves termék el-
őállítása mögött van – fejezte

be a beszélgetést Kissné Ke-
serű Erika.

A CsoKiss Kft. kézműves,
természetes alapanyagokból
készült, magas minőségű pré-
mium csokoládékkal – téli,
karácsonyi termékekkel, Mi-
kulásokkal, hóemberekkel
(mi mással ebben az időszak-
ban, amikor napjainkban ők
a „sztárok”– jelenik meg a ki-
állításon és vásáron.

Andrea és Erika a kiállítás
és vásár ideje alatt – alkotói
és fogyasztói – kedvcsináló-
ként bemutatót is tart.

Az esemény részletes pro-
gramját írásunk mellett olvas-
hatják.

Az egyesület és a kiállítás
célja, hogy sokaknak

kedvet csináljon
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Nyíri Andrea (felső kis kép), Kissné Keserű Erika (alsó kis kép). Nagy képünkön pályaválasztási kiállítás a Dunaújváros Sportcsarnokban

Talajhő, mint hőforrás
Simon Zsolt

Az elmúlt években egyre
nagyobb jelentőséggel
bírnak az alternatív ener-
gia hasznosítás lehetősé-
geinek kihasználásai
a Földön.

Magyarországon igen el-
terjedt a geotermikus energia,
a talajhő alkalmazása. Az al-
kalmazás során megkülön-
böztethetünk mély-, illetve
sekély geotermiás rendszere-
ket. Mély geotermián a nagy
mélységből történő hőenergia
kinyerését értjük. Közismert,
hogy hazánk rendelkezik az
egyik leggazdagabb termál-
vízkészlettel a világon, mind-
ez pedig a Kárpát-medence
geológiai adottságainak kö-
szönhető. A földkéreg itt vé-
konyabb a világátlagnál, így
a forró magma a felszínhez
közelebb van. Mindezek,
a magas talajhőmérséklet,
a hévizek, a legalább 30 °C-
os rétegvíz kedveznek a hő-
szivattyús technológiáknak.

A sekély geotermiánál
a felszín közeli hő illetve
a felszíni vizek hőkészletének
hasznosítását értjük. két leg-
nagyobb változatát a vízkivé-
teles és a szondás-kollektoros
rendszerek alkotják. Ezek
a rendszerek az elterjedteb-
bek ma Magyarországon.

Hideg vizes.

A talajvíz-kútból búvárszi-
vattyú segítségével nyert víz
hőjének elvonása után a vizet
vagy egy másik kútba, vagy
felszíni vízbe ( tó, patak, fo-
lyó) vezetik. A talajvíz állan-
dó hőmérséklete (7-12 C) és
jó hővezető képessége révén
ideális hőforrás.

További speciális alkalma-
zások, amikor hőforrásként
tó, folyó vagy tenger vagy
technológiai melegvíz szol-
gál.

- Zárt szondacsövek lehe-
lyezése

Max. 150 m. mély földhő-
szonda-fúrások (B)

Horizontális talajhő-kol-
lektorok (C)

Sekély hőgyűjtő spirálok,
enegiacölöpök

Talajhő-kollektoros rend-
szer

Az igénytől függően több-
száz méter hosszú speciális

PVC köpennyel ellátott réz
vagy polietilén csövet fektet-
nek le 1-2 méter mélyen. Se-
gítségével 20-30 W energia
nyerhető négyzetméterenként.

Ennek nagysága függ a talaj
hővezetésétől, nedvességtar-
talmától. Elsősorban új házak
építésénél érdemes alkal-
mazni

Talajszondás rendszer
Talajszondás rendszer ese-

tén kb 150 mm átmérőjű, 50-
150 m hosszú furatokat készí-
tenek. Ebbe kerül a 32-40
mm-es haszoncső, amiben
a hőszivattyúval zárt rend-
szerben kering a hőközlő fo-
lyadék. Jellemzően egy-egy
szondáról 4-6kW teljesítmény
vehető le. Lehet két- vagy há-
romkörös a rendszer, attól
függően, hogy a szondában
a hűtőközeg áramlik vagy
a fagyálló folyadék adja át
közvetetten hőjét a hűtőkö-
zegnek.

A geotermikus hőszivattyú
az a rendszer, ami képes a ge-
otermikus energiát hasznosí-
tani. A szondák gyűjtik össze
a föld hőjét. A szondákból az
összegyűjtött hőt, vagy a ku-
takból kitermelt vizet szige-
telt csővezetékkel elszállítjuk
a hőszivattyúhoz. A geotermi-
kus hőszivattyú viszonylag
alacsony hőmérsékletű vízből
képes meleg vizet előállítani.
A földből körülbelül 12-16
C°-os hőt tudunk felszínre
hozni és a hőszivattyúba jut-
tatni. A hőszivattyú ebből az
alacsony hőmérsékletű folya-
dékból 45-55 C°-os meleg vi-
zet állít elő. Ezt a meleg vizet
fel lehet használni fűtésre,
használati meleg vízre, me-
dencék fűtésére

Elterjedt
a geotermikus
energia

Talajhő-kollektoros rendszer
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Kereskedelmi és
Iparkamara

2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.
Tel.: 06 (25) 502-060, Fax: 06 (25) 502-061
E-mail: dkik@dkik.hu nWeb: www.dkik.hu

Általános ügyfélfogadási idő:
hétfőtől csütörtökig 7:30-12:00 és 13:00-16:00

Kamarai tagsággal kapcsolatos ügyintézés
Magyaródi Tamás (Széchenyi kártya ügyintéző)
Időpont egyeztetés a 06 (25) 502-060-as telefonszámon.
Fax: 06 (25) 502-061, E-mail: kartya@dkik.hu

Széchenyi-kártya, agrár széchenyi-kártya, forgóeszköz
hitel, beruházási hitel, kombinált mikro hitel ügyintézés

Magyaródi Tamás (Széchenyi kártya ügyintéző)
Időpont egyeztetés a 06 (25) 502-060-as telefonszámon.
Fax: 06 (25) 502-061, E-mail: kartya@dkik.hu

Cégkivonat, származási igazolások
Magyaródi Tamás (Széchenyi kártya ügyintéző)
Időpont egyeztetés a 06 (25) 502-060-as telefonszámon.
Fax: 06 (25) 502-061, E-mail: kartya@dkik.hu

Kötelező kamarai regisztráció
Ügyfélfogadási idő:
hétfőtől csütörtökig 7:30-12:00 és 13:00-15:30 óráig
Vincze Nóra (munkaerő piaci ügyintéző)
E-mail: kamreg@dkik.hu
Érdeklődni lehet: Tel.: 25/502-060, Fax: 06 (25) 502-061

Építésügyi regisztráció
Ügyfélfogadási idő:
hétfőtől csütörtökig 7:30-12:00 és 13:00-15:30 óráig
Komjáti Andrea (titkársági ügyintéző)
Elérhetőségek: E-mail: dkik@dkik.hu
Tel.: 06 (25) 502-060, Fax: 06 (25) 502-061


