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Felelősség: két irány

Megújulás –
minden téren!

TISZTSÉGVISELŐK Az új Ptk. egységes szabályai szerint
Kőhalmi Kálmán
A március 15-én hatályba
lépett új Polgári törvénykönyvben megnőtt azon
általános rendelkezéseknek a száma, amelyek valamennyi jogi személyre
alkalmazásra kerülnek,
és bővült a tisztségviselők
felelőssége.

Tóth Noémi

sajátítottak el az elmúlt
hónapokban szakmájukból.
Közös a cél, közös a feladat – és a felelősség is:
a fent vázolt tevékenységben a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara szorosan és folyamatosan együttműködik
az város és térsége intézményeivel, az oktatókkal, a diákokkal és
nem utolsósorban a szülőkkel; a közös munka
gyümölcse nyáron érik
be...
Természetesen ezúttal is
nagyon bízunk benne,
hogy az előző évekhez
hasonlóan idén is szép
sikerekkel zárják a diákok tanulmányaikat.
Így, tavasz idején ez a
legkevesebb, amit kívánhatunk!
Hegyiné Tóth Noémi
DKIK titkár

Az egyes gazdasági társaságok esetében ez a változás
azt jelenti, hogy az adott társasági formára irányadó speciális szabályok mellett alkalmazni kell a gazdasági társaságok közös szabályait, valamint a jogi személyek általános szabályait is. Az új Ptk.
egyik fontos változása szerint
a jogi személy létrehozásáról
a személyek szabadon rendelkezhetnek, a jogi személy
szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják
meg. Emellett a belső viszo- Veszélyes munkahely? – a vezetők számára az új szabályozás miatt talán veszélyesebbé vált
nyok, valamint a jogi személy
szervezetének és működésé- amelyek a magánszemélyek, teles a jogosultnak a követelé- lyainak megfelelően, körültenek szabályozása során a léte- illetve gazdálkodók közötti fi- se behajtásával kapcsolatos kintően jártak el, a kár ennek
sítő okiratban eltérhetnek az zetési fegyelmet, a határidők költségei fedezésére negyven ellenére bekövetkezett... A
új Ptk. szabályaitól. Az új tör- betartását szolgálják. Már a eurónak megfelelő forin- „külső” felelősség megjelenévénykönyv szabályozza tehát múlt év közepén bevezetésre tösszeget megfizetni.
se új elem, a vezető tisztségviaz eddig külön törA gazdálkodók jogkö- selő harmadik személynek
vény hatálya alá tarvető magatartását, a ha- okozott kár esetén nem bújhat
tozott gazdasági tárzai gazdasági működés a jogi személy „védőhálója
Az új szabályozás miatt
saságokat, ezek is
tisztulását célozzák a ve- mögé”, ő is egyetemlegesen
számos változást tartisztségviselők „bel- felelős a kár megtérítéséért.
a felelősségbiztosítások zető
talmaznak, a már
ső”, illetve „külső” feleAz új Ptk.-ról a városi kaműködő társaságoklősségét növelő intézke- mara a múlt hónap végén tarjelentősége nőhet
nak ezeket társasági
dések. A vezető tisztség- tott
tájékoztató
előadást
formától
függően
viselők „belső” felelős- számviteli szakembereknek.
egy, illetve két éven belül kell került a harmincnapos fizetési sége annyiban módosult, hogy Amennyiben kérdései vanhatáridő betartásának kötele- az új Ptk. objektív alapokra nak, keresse a DKIK jogi tahatályosítaniuk.
Az új Ptk. fontos elemeit zettsége,szerint, ha az adós fi- helyezte azt, nem elég arra hi- nácsadóját, dr. Orbán Zsolt
képezik azok a szigorítások, zetési késedelembe esik, kö- vatkozniuk: a szakma szabá- ügyvédet.
Fotó: Kőhalmi Kálmán

Fotó: DKIK

Még ha gyenge is volt
a tél, a tavasz beköszöntése mindig megújulást
hoz – minden területen.
Nincs ez másként a Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara életében
sem: engedjék meg,
hogy sok más változás
mellett ezúttal a szakmai képzésekre, az
utánpótlás mindig fajsúlyos, térségünket és
jövőnket alapjaiban
meghatározó kérdéseire
fókuszáljunk.
Tavasszal kezdődnek a
szintvizsgák, hetek múlva elérkezik a fiatalok
jövőjének egyik fontos
mérföldköve, az érettségi ideje is – e kihívásokra már megkezdték
a felkészülést a diákok,
és őszintén bízom abban, hogy mindenkinek
sikerül begyűjteni a jól
végzett munka gyümölcseit. A szakmunkástanulók is nagy próbatételek előtt állnak: előbb
a szintvizsgák során előzetesen felmérik a diákok tudását, ezt követően az utolsó megmérettetéshez szükséges
finomhangolás vár a növendékekre.
Izgalmas és komoly időszak ez tanárnak és felkészítőnek, gyakorlatvezetőnek egyaránt – arról
nem is szólva, hogy éppen ettől az évtől kezdődően már a kilencedikesek is számot adnak
a szintvizsgán arról, mit

Megyei partnerség

Változások
a Széchenyi
programnál

Foglalkoztatást elősegítő pályázatban működnek együtt

Néhány termékfeltétel változott február elsejével a Széchenyi Kártya Programban.

Kőhalmi Kálmán
Foglalkoztatási Partnerség
Fejér megyében irányító
csoport alakult a megyei
kamara európai uniós és
hazai támogatásból megvalósuló, a foglalkoztatás
növelését célzó pályázati
projektjének keretében.

Területi összhang:
gazdaság, humán
erőforrások,
vezetését is ellátja), dr. CserPalkovics András országgyűlési képviselő, székesfehérvári polgármester, dr. Simon
László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója, a
megyei kamara részéről Sipos
Éva főtitkár, míg térségünket
többek között Králik Gyula, a

Fotó: FEOL

Az irányító csoport alakuló
ülésére még február 5-én került sor a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. Az eseményen jelen
volt Törő Gábor országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke (aki a grémium

Törő Gábor képviselő ismerteti az együttműködés elemeit

Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke, illetve
Poszpischil László, a Dunaferr
Foglalkoztatásért Acélalapítvány titkára képviselte.
A foglalkoztatás javítása
érdekében létrejött megyei
összefogásban az itt működő
vállalkozások, kamarák, civil
szervezetek, önkormányzatok, munkaügyi központok,
képző intézmények, illetve
minden, a célok eléréséért

tenni tudó aktív közreműködésére számítanak, tudtuk
meg a városi kamara elnökétől, aki Dunaújváros szempontjából kiemelten fontosnak érzi azt, hogy a partnerség eredményesen működjön.
Az irányító csoport feladata,
hogy összhangot teremtsen a
térségi gazdaság- és területfejlesztési célok, valamint a
humánerőforrások fejlesztésének lehetőségei között.

A változások szerint
aktualizált üzletszabályzat, valamint az igényléshez szükséges nyomtatványok a Kavosz
honlapján
(www.kavosz.hu) érhetők el. Az
üzletszabályzat, nyomtatványok egyes elemei
a Ptk. változásait vezetik át. Emellett módosultak a hitelkérelem
mellékleteként benyújtandó adóigazolásra vonatkozó előírások. Már
nem zárják ki a programból a hat hónapon
belüli, ötven százaléknál nagyobb tulajdonosváltáson átesett vállalkozásokat, amennyiben
erre a Ptk. szerint közeli
hozzátartozók
között
került sor.
Bővebb információk
a helyi kamaránál:
Magyaródi
Tamás
(tel.: 25/502-060, 30/
585-6563, e-mail: informatika@dkik.hu)

Vizsga mesterséghez
A városban, kedvezményesen is letehető
Egyes szakmákban a városban, bizonyos feltételek megléte esetén kedvezményesen tehető le a
mestervizsga egy TÁMOP
projekt keretében.

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara eddig
nem foglalkozott mestervizsgák szervezésével, hiszen a
városban nem volt ehhez
megfelelő érdeklődés. Azonban 2015. szeptember elsejétől csak olyan gazdálkodó
szervezet végezhet gyakorlati
képzést, ahol mestervizsgával
rendelkező oktatóval rendelkeznek az adott szakmában. A
helyi kamara szakembereinek
becslése szerint ennek az előírásnak a teljesítéséhez a térségben
százötven-kétszáz
szakembernek kell a megadott határidőig mestervizsgát
tennie, hogy a jelenlegi szinten folytatódhasson a városban a szakképzés. Mivel országosan a helyzet legalább
ilyen súlyos, elindították a
TÁMOP 2.3.4 projektet,
amely a mestervizsgák megszerzését támogatja. Dunaújvárosban ennek keretében ötvenöt szakember teheti le
kedvezményesen a mestervizsgát, a költségek nyolcvan
százalékát fedezi a program.
A jelentkezők közül a Duna-

újvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara illetékes szakemberei választják ki azokat,
akik megfelelnek az előírt feltételeknek (a jelentkezéshez
szükséges dokumentumok a
kamara
honlapjáról
–
www.dkik.hu – tölthetők le).
Helyben az igények felmérését követően (ahol a legtöbb
mestervizsgával rendelkező
oktatóra van szükség) várhatóan a következő szakmákban
lesz lehetőség mestervizsga
megszerzésére: esztergályos,
hegesztő,
szerkezetlakatos,
villanyszerelő, központifűtés
és gázhálózat rendszer szerelő, pincér, szakács, cukrász,
bútorasztalos, kőműves, ácsállványozó, kozmetikus, fodrász. Más szakmák esetén a
kedvezményes
mestervizsgáztatást a testvérkamarákkal
együttműködve
szervezik
meg, azonban akkor az érintettnek az adott városba kell
majd utaznia. A felsorolt
szakmákban szervezett mestervizsgáztatás előnyeit nem
csak a kedvezményes lehetőség által érintett kör használhatja ki, hiszen nem csak a
gyakorlati képzésben tevékenykedő szakemberek számára lehet szükséges az, hogy
mestervizsgával rendelkezzenek.
(Folytatás a 15. oldalon.)

GAZDASÁGI TÜKÖR

14 DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP

2014. ÁPRILIS 11., PÉNTEK

●

Még április végéig lehet
pályázni a szakképzés
és a munkaerőpiac közötti kapocsnak szánt
gyakornoki programban
most végzett szakmunkástanuló foglalkoztatására, amennyiben azt a
megszerzett szakképesítésének megfelelő munkakörben alkalmazzák.
A programban egy-egy
foglalkoztatottra
akár
többmillió forintot is elnyerhet egy vállalkozás.
Hiszen nemcsak a kezdő munkavállaló kilenc
hónapos foglalkoztatásának költségeit támogatják, de a mellette
mentorként tevékenykedő szakember bérpótlékát is kifizetik, illetve a
tárgyi feltételek, berendezések, műszaki cikkek beszerzését is támogatják. A helyi kamara
különös figyelmet fordít
a programra, amely várhatóan folytatódni fog:
pályázatírót ajánlanak
igény esetén, nyomon
követik a program teljesülését, helyszíni tanácsadást biztosítanak.
Kérdéseikkel keressék a
szakképzési tanácsadókat!

Vizsgáztak
a vizsgáztatók
Közel nyolcvan vizsgabizottsági elnök és tag
számára szerveztek továbbképzést a városi kamaránál, a felkészítés
márciusban tesztvizsgával zárult. A résztvevők
a kormányrendelet által
bevezetett
komplex
vizsga rendszerével ismerkedtek, dr. Barta Tamás főiskolai tanár, az
MKIK szakértője mutatta be számukra a szakiskolai záróvizsgák új
módjával, a megváltozott, elektronikussá vált
adminisztráció menetével kapcsolatos tudnivalókat. Az új rendszerben
a városi kamarának egy
vizsgabizottsági elnököt
és két tagot kell javasolnia a szakhatóságnak.
Ez a feladat komoly kihívást jelent: továbbra is
várják a jelentkezőket
erre a feladatra, keressék a kamaránál Fekete
Mártát, illetve Schvarcz
Tündét (tel.: 25/502060)

Kamarával
a fesztiválra
Az idén hetedik alkalommal, a Hungexpo területén megrendezésre
kerülő Szakma Sztár
Fesztivál jövő héten hétfőn indul, és szerdán adják majd át a díjakat.A
Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
évek óta indít buszokat
a rendezvényre, idén
minden korábbinál több
általános iskolás, felsős
tanuló ismerkedhet a
helyszínen az országos
szakmai versenyek látványos döntőjével, hiszen hétfőn négy, kedden két busz összesen
közel háromszáz diákot
és kísérő tanáraikat juttatja el a helyszínre.

Már a létezésük segíthet
KÖRBETARTOZÁSOK Szakértők igazolhatják a megfelelő minőségű munkát
lultabb ügyeknél, ahol esetleg
a helyszíni szemlén derül ki,
hogy még további iratok kellenének a szakértőknek, ott
szoktunk
időhosszabbítást
kérni, és akkor van szükség a
hatvan napra. Tehát nem csak
a szakértőkön múlik, a hiánypótlási szakaszban, melyet az
esetek kilencven százalékában ki kell tűzni, elméletileg
tizenöt nap lenne a hiánypótlásra, de a kérelmezők ezt a
határidőt jellemzően nem tudják tartani. Fontos viszont fel-

Kőhalmi Kálmán
Máté Miklós, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv vezetője április 23án 15 órától tart előadást
a városi kamara székházában, a vele készült interjúnkban eddigi tapasztalatairól kérdeztük.
– A Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv tavaly július
óta működik azzal a céllal,
hogy hozzájáruljon az építőipari körbetartozások visszaszorításához. Mennyire ismerte meg azóta a szakma
ezt a lehetőséget?

– Egyre inkább ismertté
válik, de azért vannak fehér
foltok, ha megnézzük, hogy
mely területekről érkeztek be
hozzánk kérelmek, látjuk,
hogy vannak olyanok, ahonnan egyáltalán nem. Például
még Dunaújvárosból sem.
Éppen ezért járjuk most ismét
körbe a területi kamarákat, és
tartunk tájékoztató előadásokat az érintetteknek. Együttműködési megállapodást kötöttünk az Építész Kamarával,
ezekre az előadásokra meghívjuk a kivitelező cégek mellett az építő-építész kollégákat is. És ezt szolgálta az is,
hogy kiállítóként kint voltunk
a Construmán.
– Egy ilyen megoldás célja, hogy segítse a peren kívüli megegyezést a felek között, és így akár a szervezet
létezése önmagában eredményeket hozhat. Kapnak
ilyen visszajelzéseket?

– Ötven-hatvanezer építőiparral foglalkozó céget jegyeztek be, ezek nagyrésze
néhány fős kényszervállalkozás, akik nemcsak a TSZSZ
létével, de az alapvető jogi
lehetőségekkel,
jogszabályokkal sincsenek tisztában.
Ők a leginkább kiszolgálta-

Fotó: Ónodi Zoltán

Gyakornoki
program

A Városháza tér átalakításban a Grabarics Kft. vesz részt – portrénkon Máté Miklós tart előadást

Előadás a szakértői szervről, helyben
A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
székházában április 23án, szerdán 15 órától kezdődik az az előadás, amelyen Máté Miklós, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv vezetője
beszél majd az építőiparban új vitarendezési le-

tottak a nem fizetések terén,
így nekik tudnánk a leginkább segíteni. Ők vannak a
kivitelezési lánc végén, akiknek „sportból” nem fizetnek,
hiszen tudják róluk, se jogi,
se anyagi lehetőségük nincs
arra, hogy peres úton megpróbálják behajtani a pénzüket. A megkeresések jelentős
része a kétszázezer és ötmillió forint közötti kategóriába
esik. Ha megvan még a beru-

hetőségként jelentkező
megoldásról. Az előadótól megtudtuk, elsősorban esettanulmányokon,
valós esetek bemutatásán
keresztül igyekeznek
majd ismertetni a szervezet működését, miként
lehet a dokumentumok
előkészítésével, megfelelő vezetésével segíteni
munkájukat.

házó, aki tényleg csak elkerülni akarta a kifizetést, elég
lehet a TSZSZ eljárás ahhoz,
hogy a két éve elfektetett,
vagy visszaküldött számlát
kifizessék. Ebben a kategóriában az ügyek egyharmadánál érkezett visszajelzés,
hogy a felek leültek és megegyeztek. Volt, amikor egy átvett, villanyszerelői munkát
akkor fizettek ki, háromszázezer forint értékben, amikor

megjelentek a TSZSZ szakértői. Ezek többnyire nem
magyarázhatók mással, mint
személyes „egymásnak feszüléssel”, ezekben az esetekben a gyors, viszonylag
olcsó, független szakértői vélemény mindenképpen megoldást jelenthet.
– Mennyire tudják tartani
a jogszabályban előírt harminc, egyszer ugyanennyivel
meghosszabbítható határidőt?

– Az első pályázatot követően százötvenöttel, majd a
második pályázat után további harminccal gyarapodott a
szakértőink létszáma. Az eddig lefolytatott ügyekben, lekopogom, a hatvan napot
mindig tudtuk tartani. Hogyha a kérelmező egy jól összerakott dokumentumcsomaggal jön, amiben minden érdemi információ, szerződések,
költségvetések, átadás-átvételi dokumentumok is vannak,
akkor a harminc napot is általában tudjuk tartani. A bonyo-

Minél ismertebbé kell válnia
Grabarics Gábor sokat lobbizott egy ilyen megoldás megvalósulásáért
Kőhalmi Kálmán
A Grabarics Építőipari Kft.
cégvezetője, Grabarics
Gábor már működésük
során is tapasztalta a Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv létezésének előnyös hatását.

A cégvezető úgy ítéli meg,
még sokan nincsenek tisztában a szakmán belül – hiszen
nem telt el sok idő a jogszabály megjelenése óta – a

TSZSZ működésének jelentőségével. A Grabarics Kft. 170
millió forintos tartozását
évekkel ezelőtt a megrendelő
egy negyven lakásos, székesfehérvári ház építése kapcsán
nem fizette ki, az ügy nyolc
évig húzódott. (Első szakértőként a TSZSZ mostani vezetője, Máté Miklós állított ki
szakvéleményt a perben, akkor vívta ki Grabarics Gábor
tiszteletét
szakértelmével,
szakmai kiállásával.) A cégvezető ekkor szembesült az-

zal a lehetetlen helyzettel,
hogy egy nyilvánvaló, szakértők által is elismert munka
utáni tartozás kifizetését évekig elhúzhat egy beruházó,
míg végül a pénzt sem kell kifizetnie, hiszen közben a cég
is megszűnt. Szakmai fórumokon lobbizott – a hazai viszonyok megismerésén túl
ebben segítette a nemzetközi
gyakorlat feltérképezése –,
hogy
a
körbetartozások
visszaszorítása érdekében létrejöjjön egy államilag támo-

A tisztességes
vállalkozók érdeke
a piac tisztulása

Fotó: Ónodi Zoltán

RÖVIDEN

Grabarics Gábor több szakmai fórumon lobbizott: lépni kell

gatott szervezet. Úgy látja, a
TSZSZ megfelelő lehet erre a
feladatra. Újabb személyes
vonatkozás: már volt olyan
esetük, amikor a megrendelő
a TSZSZ eljárásának említését követően, egy héten belül
inkább úgy döntött, fizet...
És még egy személyes élmény, a másik oldalról:
egyik alvállalkozójuk beje-

lentette, a Teljesítésigazolási
Szakértői Szervhez fordul
egy
teljesítéskiadásukkal
kapcsolatban. Grabarics Gábor úgy döntött, tartja magát
az állaspontjához, megvárja
az általa elismert szakértők
döntését. Így legalább a másik oldalról is megtapasztalhatja, miként működik a
szervezet, amelynek létrejöttéért ő is annyit tett. Úgy
tartja, számára fontosabb:
tisztuljon a piac, a tisztességes, szakmailag alátámasztott megoldások jellemezzék
az építőipart.
Az építőipar nem könnyű
szakma, egy beruházási folyamatban bármikor kialakulhat vita a beruházó, a generálkivitelező, az alvállalkozók
között, egy ház megvalósítása
milliónyi apró lépésből, technológiai folyamatból, megoldásból tevődik össze. A cégvezető szerint a szakma
szempontjából káros, ha a viták nem tudnak gyorsan,
megfelelő módon rendeződni.
Az utóbbi években a beruházók felé billent a mérleg, a kitettséget a kisebb vállalkozások esetében csökkentheti a
TSZSZ tevékenysége.

A harminc nap
tartható, ha nem
bonyolult az ügy,
és megvannak
a dokumentumok
hívni rá a figyelmet: nincs
jogszabályban meghatározva,
milyen régi ügyeket vizsgálhatunk. Azt szoktuk mondani,
hogy érdemes a még nem elévült követelések mellé odatenni egy TSZSZ szakvéleményt. Két-három évvel ezelőtti útjavításokat, más munkákat ítéltek meg kollégáink
iratokból és helyszíni szemlékből. Ezt még azok se nagyon tudják, akik egyébként
hallottak a Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv működéséről.
A másik, amit még kevesen
tudnak, hogy a jogszabály
nem zárja ki azt, hogy a megbízó kérje a TSZSZ szakvéleményét abban az esetben, ha
úgy gondolja, hogy a kivitelező nem megfelelően teljesített. Azt is meg tudják állapítani a kollégák, hogy a kivitelezőnek nem jár annyi, mint
amennyit ő szeretett volna
kapni, mert szakmailag megállapítható, milyen munkákat
nem végzett el, vagy rosszabb
minőségben végezte el azt a
szerződésben szereplőnél.

Információk
részletesen
A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara honlapján
részletes információk olvashatók a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel
kapcsolatban.

Ezek az információk, a
kapcsolódó dokumentumok, a
TSZSZ szakértőinek listája
megtalálható minden területi
kamara honlapján, így a Dunaújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara honlapján is
(www.dkik.hu). A Gazdasági
Tükör előző lapszámában beszámoltunk arról, hogy három
dunaújvárosi szakértő nyert
pályázata alapján felvételt a
Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv tagjainak listájára: Deimel János, Krokovay Attila és
Vönöczky Balázs.
A kérelmek az alábbi címekre nyújthatók be:
Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, elektronikusan: dkik@dkik.hu, postai
úton: 2400 Dunaújváros, Latinovits Z.u.10.
DKIK
kapcsolattartói:
Komjáti Andrea, Vincze Nóra
(tel: 25/502-060, fax:502061)
Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, elektronikusan:
kerelem@mkik-tszsz.hu
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A Ferencváros stadion csak egy a fővárosi nagyberuházások közül, amelyből a dunaújvárosi székhelyű Ferrobeton Zrt. jelentős részt vállalt, és amely gyarapítja a nívós referenciákból álló palettáját

Készülnek a paksi erőműbővítésre
ÉPÍTŐ Speciális, sugárelnyelő beton gyártásában együttműködnek a műszaki egyetemmel
Dunaújváros – A DKIK gerincét az ipari cégek alkotják. A Ferrobeton is
ilyen bástya. Meggyőző
referenciákkal rendelkezik
ahhoz, hogy a paksi
atomerőmű-bővítés egyik
beszállítója lehessen.

A Ferrobeton a mintegy 90
ezer dolgozót foglalkoztató
CRH cégcsoport európai részlegének dél-kelet európai
központja, amelyhez szlovákiai, romániai, ukrajnai, hazai
gyárak, telephelyek, kereskedelmi egységek tartoznak. Vezérigazgatója, Vass Zoltán, a
DKIK ipari tagozatának elnöke, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara Építésügyi
Kollégiumának tagja.
A vállalat alapításakor,
hajdan még húzóágazatnak
számító lakossági termékek
ma már elenyésző részét teszik ki a Ferrobeton termékeinek. A tradicionális magasépítés, az ipari és kereskedelmi
célú létesítményekhez gyártott épületszerkezetek terén
viszont éllovasnak számítanak. A cég gyártotta a szerkezetét Dunaújváros összes bevásárlóközpontjának,
része
volt a Hamburger Hungária,
az északi ipari parki üzemek,
a Hankook mindhárom ütemének kivitelezésében. Nincs
olyan beruházás helyben, és
Budapesten is alig van, amely
valamilyen formában nem

köthető a céghez, a Lehel utcai piactól kezdve az Arénáig,
vagy a Ferencváros stadionig.
Az infrastrukturális fejlesztések, autópályaépítések szintén a folyamatosan megújuló,
termékeit fejlesztő Ferrobetonnak kedveztek. A cég a
Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala
Innovációs-díját
nyerte meg 2010-ben, az akkor általa kifejlesztett nagy
fesztávú hídgerendájával, ami
biztonságosabbá, olcsóbbá teszi a szerkezetet. Újdonságaik
palettája széles, most buszmegálló betonburkolattal rukkoltak elő.
Távolabbi nagy feladat, remélhetően a Paksi Atomerőmű-fejlesztés lesz. Hazánkban talán négy olyan nagy

A villamos művek
előminősítésén
már átestek
cég van, amely előregyártóként képes lenne beszállító
lenni. A beruházás óriási, a
szállítási távolság nem elhanyagolható, ezért például egy
hódmezővásárhelyi cégnek A
Ferrobetonnál kevesebb az
esélye arra, hogy komoly
munkára leljen Pakson.
– De mindegy, hogy valaki
részt vesz az erőmű építésében, vagy sem, mert a beruházás akkora kapacitásokat von

Vizsga mesterséghez
A városban, kedvezményesen is letehető

Fotó: Ferrobeton, Ónodi Zoltán

el a honi építőipari piacról,
hogy aki részese, az közvetlenül érzi a hatását, aki valamilyen ok miatt kimarad, az
dúskálhat a piac egyéb területein felszabaduló lehetőségek
között – mondta Vass Zoltán.
Referenciáik kiválóak, ám
atomerőműről lévén szó, az
előminősítés kicsit más, mint
a korábbiak voltak, például az
Audi vagy a Mercedes gyár
esetében az eljárásrend és a
minőségbiztosítási rendszer

fenntartása és üzemeltetése
vonatkozásában. Termékeiknek, szerkezeteiknek ÉME és
CE minősítésük természetesen van, melyek mellé teljesíteniük kell az ÉMI nukleáris
létesítmények építéskivitelezésében közreműködő szervezet minősítésére vonatkozó
programját. A Magyar Villamos Művek regisztrálta már
Ferrobeton Zrt.-t potenciális
közreműködőként az új atomerőműi blokkok megvalósítá-

sában, emellett részt vett a
Roszatom által kezdeményezett programban, melynek
célja az együttműködési lehetőségek feltárása volt a Roszatom és a magyar vállalatok
között a Ferrobeton Zrt. A következő, hosszabb folyamat
az ÉMI nukleáris minősítésének a megszerzése lesz. A
műszaki egyetemmel együttműködnek speciális, sugárelnyelő beton gyártásában. A
know-how
maradéktalanul

rendelkezésre áll: az anyaholding hálózata kiterjedt, korábban belga és francia atomerőművekhez szállított előregyártott szerkezeteket, így
rajta keresztül is hozzájut a
Ferrobeton olyan technológiákhoz, amelyek szükségesek
lehetnek az erőműbővítéshez.

Az innováció marketingje
Együttműködések segítik a szakmai klubok hatékony működését
újrahasznosításával foglalkozó cég innovációit, fejlesztéseit, melyeket az esemény
résztvevői a helyszínen meg
is tekinthetnek. Akik a kamara által fél négykor indított
busszal szeretnének kijutni a
rendezvényre, legkésőbb április 15-éig jelezzék azt Koniorczykné Magó Ilonának a
kfi@dkik.hu e-mail címre.

Koniorczykné Magó Ilona

Fotó: Ónodi Zoltán

(Folytatás a 13. oldalról.)
A mestervizsgát eddig is
sok szakember azért szerezte
meg, mert rangot, illetve a hazai és a külföldi munkavállalás esetében is előnyt jelentett, egyes esetekben a külföldi foglalkoztatók kifejezetten
elvárják. Bizonyos szakmák
gyakorlásának pedig feltételévé vált a mesterlevél megléte,
így autószerelőknél, kőműveseknél, villanyszerelőknél.
Nem véletlen tehát, hogy a
helyben letehető, illetve kedvezményes
mestervizsgák
iránt jelentős az érdeklődés,
érdemes tehát mielőbb jelentkezni. Még meg sem hirdette
a helyi kamara a lehetőséget,
már közel harminc jelentkezési lap futott be hozzájuk. A
jogszabály által megszabott
határidő erősen közelít, hiszen a mestervizsgára való
felkészülés több hónapot vesz
igénybe. A jelentkezések elbírálását, a csoportok kialakítá-

A Ferrobeton Innovációs Díjat
nyert a 2010-ben kifejlesztett
nagy fesztávú hídgerendájával,
ami biztonságossá és olcsóbbá
teszi az autópályák
hídszerkezeteit. Vass Zoltán a
dunaújvárosi székhelyű zrt.
vezérigazgatója

Mestervizsgát hegesztők is
letehetnek Dunaújvárosban

sát követően a program elindul. A szervezés a közelmúltban kezdődhetett meg a TÁMOP projekt feltételeinek
megismerését követően.
Kérdéseikkel, a jelentkezéssel kapcsolatban Varga
Esztert kereshetik, tel.: 25/
501-951, 30/755-1303.

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara által
a múlt évben létrehozott
Innovációs Klub iránt kialakult szakmai érdeklődés csak akkor maradhat
tartós, ha megfelelő szakmai partnereket találnak.
Találtak!

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, hiszen
több térségfejlesztési stratégiai
anyag is az innovációt jelölte
meg kitörési pontként a város
és környéke számára, Innovációs Klubot szervezett. A múlt
évi két, a Vállalkozók Házában
megtartott rendezvényt követően az idei évre a kamara vezetése úgy döntött, hogy kihelyezett rendezvényeket fog tartani a klub. Elsőként a főiskola
innovációt érintő szolgáltatá-

Fotó: Ady Géza

Körmendi Erzsébet

Az Innovációs Klub a Budafilter Kft. mezőfalvi üzemébe látogat

saival ismerkedhettek a klubrendezvényen résztvevők.
A következő rendezvény
április 24-én, 16 órakor kezdődik a Budafilter Kft. mezőfalvi telephelyén. A rendez-

vényt a HÍD Egyesülettel, illetve annak Marketing Klubjával közösen szervezik. A
cég tulajdonosa, Simon Lajos
előadásában bemutatja majd a
PET palackok begyűjtésével,

Közösen szervezik
a Híd Egyesülettel,
Marketing Klubbal
Érdemes már beírni a naptárba, az ezt követő klubnap
május 8-án lesz, a helyszíne
Pentele, ahol a városfejlesztésről, mint innovációról lesz
szó. Bővebben erről később!
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Napelemekről tévhitek nélkül
ZÖLDENERGIA Az alternatív energiaforrások egyre inkább elterjedtebbek szerte a világon
Ahogy egyre több napelemes rendszer működik
az országban, úgy szaporodnak a tévhitek is a
működésükkel, megtérülésükkel kapcsolatban.
Összegyűjtöttük a leggyakoribb tévedéseket – és
az igazságot ezekkel a
tévhitekkel kapcsolatban.

Igaz-e, hogy a napelemek
drágák, és a napelemes rendszerek soha nem térülnek
meg?
Ez már évek óta nem igaz.
A napelemes rendszerek árai
az utóbbi években 50 százalékkal csökkentek. Ennek az
árzuhanásnak a legfontosabb
indokai az olcsó, dömpingszerűen érkező kínai napelemek,
a német napelempiac beszűkülése és a gyártási technológiák
jelentős fejlődése, automatizálása voltak. Egy átlagos napelemes áramtermelő rendszer
már 400-500 Ft/W áron kompletten megvalósítható. Ez azt
jelenti, hogy például 1,5 millió
forintból (3360 W-os rendszerrel) egy olyan ház teljes éves
villamos energiaigényét ki lehet váltani napelemes termeléssel, amelyik évente 4000
kWh áramot fogyaszt, azaz
közel évi 190 ezer forint villanyszámlát fizet. Kiszámolható, hogy ma a napelemes

áramtermelés az egyik leggyorsabban megtérülő energetikai beruházás!
Igaz-e, hogy a háztartási
méretű kiserőművek által termelt áramot az áramszolgáltatók nem vagy csak nagyon
olcsón veszik vissza?
Ez az egyik leginkább elterjedt tévedés. A háztartási
méretű kiserőművek a valóságban könnyen, egy-két hónap alatt csatlakoztathatóak a
hálózatra, és nem kell hozzájuk építési engedély sem. Ezután a szolgáltató oda-vissza
mérő villanyórával méri a termelést és a fogyasztást, amit
éves szinten összevezet. Amíg
a ház egy év alatt összesen
ugyanannyit termel, mint

Akár a teljes
villanyszámlát
megspórolhatjuk
amennyit fogyaszt, addig senki nem fizet senkinek. A szolgáltató „ingyenes akkumulátorként” működik. Ez a leggazdaságosabb módja a napelemes áramtermelésnek, hiszen a teljes aktuális villanyszámlát megspórolhatjuk vele.
Amennyiben a rendszerünk egy év alatt többet ter-

Fotó: Flexiiblelearning

Tóth Péter

Napelemes rendszer működése, érdemes a kiserőművet az éves áramfogyasztáshoz igazítani

mel, mint amit fogyasztunk,
akkor a túltermelést kiszámlázhatjuk az áramszolgáltató
kereskedőnek. Ekkor azonban
csak a helyi áramdíjat köteles
kifizetni, ami 20 Ft/kWh körüli összeg.
Ebből következik, hogy
háztartási méretű kiserőművünket legjobb akkorára tervezni, amekkora az éves fo-

Ízvarázslat a piacon
Anna Pecsenyesütője évek óta finom falatokkal csábít
Nyulasi Zsolt

„Jót – elfogadható áron!” –
ezzel a mottóval és küldetéssel magyarázza a sikeres üzletmenetet Szabó Istvánné, az
Anna Pecsenyesütője vezetője és egyben névadója.
A kis helyiségbe térve nem
is kell sokáig bizonygatnia
igazát: egyfelől az éhes vándort fogadó illatorgia, másrészt a folyamatosan cserélődő vendégsereg a fényes bizonyíték arra, valóban népszerű
hely a piactól pár lépésnyire
álló bázis.
Szabó Istvánné még néhány tényezőt említ a siker
zálogaként: az egyik, hogy a
pecsenyéző nem a semmiből
született. Sőt: évtizedes múlt
és tradíció alapozta hírnevét.
Sok törzsvendég még a
„klasszikus” vásártéri vásárokban kóstolta először Anna
asszonyék jóféleségeit, később a piaci sütöde valóságos
legendának számított 20102012 között. A költözés után
a követők is hűségesen tiszteletüket tették a kicsiny, de takaros, és a már említett pompás illatfelhőkkel folyamatosan csábító helyen.
Arra a kérdésre, melyik a
legnépszerűbb termék a kíná-

Fotó: Nyulasi Zsolt

Kevés fenyegetőbb dolog
létezik egy haspók tudósító számára, mint pecsenyesütőt és annak gazdáját bemutatni: Anna Pecsenyesütője évek óta
csábítja finom falatokkal
a vendégeket – most éppen a Kenyérgyári út piac
felé eső sarkán. Az érv,
hogy a betérők hetven
százaléka törzsvendég –
de hol a titok?

Anna pecsenyesütőjét új helyére is követték a kuncsaftok

latban, az üzletvezető a jó
gazda bölcsességével vágja rá
azonnal; a szintén évtizedek
óta azonos forrásból származó hartai sült kolbásznak közel és távol sincs párja.
A bevált receptek mellett a
nyitva tartási renden sem mó-

A betérők hetven
százaléka
törzsvendég
dosítottak – hétköznapokon
reggel 6 és délután 14 óra között, szombaton és vasárnap
reggel 6-tól déli 12 óráig várják a falatozni vágyókat. Arra
a kérdésre, hogy volt-e számottevő módosítás a 2012-es
költözés/nyitás óta, egy tényezőt említ Szabó Istvánné.

A fogyasztói igényekhez igazodva bővítették a déli menüválasztékot – a sültek, levesek
mellé immár a főzelékek is
helyet kértek a palettán. Fontos, hogy a menü kínálata és a
pecsenyesütő választéka tetszés szerint variálható – ez a
tényező szintén növelte a bázis vonzerejét.
A közönség pedig – naná –
hálás:
fogyaszt,
dicsér,
visszajár. Az egyik vendég
éppen ott jártunkkor zengett
ódát a frankfurti bordáról, és
Anna mosolyogva, egyáltalán
nem titkolt büszkeséggel meséli: betérőik hetven százaléka törzsvendég.
Ennél nincs, de nem is lehet nyomósabb érv az ízvarázslat mellett – a kínálat pedig egyúttal a legfontosabb
garancia arra, hogy senki, de
senki ne távozzon üres hassal
Anna Pecsenyesütőjéből!

gyasztásunk kielégítésére elegendő.
Igaz-e, hogy a napelemek
előállítása több energiával
jár, mint amennyit megtermelnek?
A mai modern technológia
mellett a napelemes rendszerek 1,5-2,5 év alatt „visszafizetik” a gyártásukra fordított
energiát és ezt követően még

legalább 25 évig termelik az
energiát .
Igaz-e, hogy a napelemes
rendszerek nagy gondot jelentenek az ország villamos ellátásának?
Szerencsére ez sem igaz. A
tévhit alapja, hogy a szél- és
napenergia alapú áramtermelés az időjáráshoz alkalmazkodik, és nem a fogyasztói

igényekhez. Egy gázerőmű
bármikor ki- és bekapcsolható
az igények függvényében. Ez
azonban már az atomerőművekre sem igaz, ezért hosszú
távon az országunknak meg
kell oldania az áramtárolás
problémáját.
Fontos különbség azonban,
hogy a naperőművek pont akkor termelnek a legjobban,
amikor a fogyasztási igény is
a legmagasabb – azaz napközben és nyáron, amikor a
klimatikus hűtés miatt az ország jelentős áramimportra
szorul.
Tehát a naperőművek terjedésével a csúcsidejű áramár
akár olcsóbb is lehet majd!
Igaz-e, hogy a napelemek
csak napsütésben termelnek,
pedig nálunk sokszor borongós az időjárás?
A napelem (angolul solar
panel) valójában fényelem
vagy fotovoltaikus elem, azaz
bármilyen megvilágítás hatására áramot termel. Igaz,
hogy a legtöbb energiát tiszta
napsütésben termeli, de egy
átlagos borús napon is megtermeli akár az 50 százalékát
is a derült napi termelésnek.
Nem véletlen, hogy a napelemek olyan országokban is nagyon elterjedtek, ahol 30-40
százalékkal kevesebb a globális sugárzás, mint nálunk, például Németországban és
Skandináviában.

Kamaránk szolgáltatásai
Összeállításunk célja. hogy a térségünkben működő vállalkozások megismerjék a kamaránk által
nyújtott szolgáltatásokat, bíztatva őket arra, hogy
keressék fel irodánkat konkrét ügyeik megoldásához.
A kamarai törvény értelmében kötelezően nyújtandó kamarai alapszolgáltatások tag és regisztrált vállalkozásoknak:
Tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben
A tanácsadások részben külsős szakemberek
igénybevételével (gazdasági, pénzügyi, adózási),
részben munkatársaink közreműködésével (hitel) valósulnak meg.
Érdeklődni Tóthné Nagy Etelkánál és Magyaródi
Tamásnál – tel.: 25/502-060, 25/ 502-061
Üzleti partnerkeresés
Üzleti partnerkeresésre több lehetőséget is tudunk
biztosítani: Üzlet@hálón, Innomentor projekt keretében létrejött Datatech adatbázis segítségével, ill. az
Enterprise Europe Network és a kamarai regisztrációs
rendszerből nyerhető információk nyújtásával.
Külkereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás
További tájékoztatásért hívja Koniorczykné Magó
Ilonát – tel.: 25/502-060, 30/524-1493
Pályázatfigyelés
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján
(www.mkik.hu) található Kamarai Pályázatfigyelő
Rendszerhasználatával minden regisztrált vállalkozás
tájékozódhat a tevékenysége szerint szűrt pályázati lehetőségekről.
A törvényben kötelezően előírtakon túlmenően további, mindenki számára ingyenesen elérhető szolgáltatásokat nyújt kamaránk:
Szakképzés területén
Szakképzési tanácsadás, pályaorientációs tanácsadás,tanulószerződések gondozása, megkötése, módosítása, megszüntetése, együttműködési megállapodások gondozása, képzőhelyek kétszintű ellenőrzése,
Szakma Kiváló Tanulója verseny szervezése, vizsgabizottsági tagi pályázatok kezelése, vizsgabizottsági
tagi, elnöki továbbképzés szervezése, vizsgadelegálás, gyakorlati szintvizsga szervezése, tájékoztatás
mestervizsgákkal kapcsolatban.
További információ: Fülöp Ilona – tel.: 25/501951
Útdíj Hitel ügyintézése
Információ: Magyaródi Tamás – tel.: 25/502-060,
25/ 502-061
Innovációs Klub működtetése
Innovációs rendezvények szervezése, klaszter
portfólió (www.klaszterportfolio.hu), innovációs port-

fólió készítése (www.innoportfolio.hu), adatbázisba
való integrálás, Nyitott Labor (www.nyitottlabor.hu)
adatbázisba való felvétel.
További információ: Koniorczykné Magó Ilona –
tel.: 25/502-060, 30/524-1493
Külkereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás
Külkereskedelmi ügyletekhez szükséges szakmai
információkat, az egyes célországok jellegzetességeit
ismertető tanulmányokat, ill. az ügyek intézéséhez
(pl. árukísérő okmányok, igazolásokat), a külpiaci
munkát segítő hasznos linkeket az MKIK honlapján
lehet megtalálni.
További információ: Koniorczykné Magó Ilona –
tel.: 25/502-060, 30/524-1493
Törvény által meghatározott egyéb térítésköteles
feladatok:
Gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántartásba
vétele, építőipari kivitelező nyilvántartásba vétel, Teljesítésigazolási Szakértői Szerv.
További információ: Vincze Nóra, Komjáti Andrea
– tel.: 25/502-060, 25/ 502-061
További térítésköteles szolgáltatások:
Cégkivonat kiadása, Széchenyi Kártya Program
hiteleinek ügyintézése (Folyószámlahitel, Forgóeszközhitel, Beruházási Hitel, Önerő Kiegészítő Hitel,
Támogatást Megelőlegező Hitel, Agrár Széchenyi
Kártya), jogi tanácsadás.
Kamarai tagoknak a térítésköteles szolgáltatások
közül számos szolgáltatást térítésmentesen biztosít
kamaránk:
Kamarai adatbázis igénybevételével adatszolgáltatás, üzleti partnerség építés, iparjogvédelmi tájékoztatás, minőségügyi tanácsadás, kamarai hírlevél küldése. Széchenyi Kártya Program hiteleinek ügyintézése.
Kedvezményes szolgáltatások kamarai tagoknak:
Rendezvényszervezés (tájékoztatók, képzések),
üzletember-találkozók szervezése, hirdetési lehetőség
a kamarai honlapon, tárgyalóterem bérbeadása, eszközbiztosítás (projektor, laptop), származási igazolás
hitelesítése.
Szervezetünk arra törekszik, hogy a vállalkozások
igényeinek ismeretében a kínálatot tovább bővítse, és
ezáltal a térség gazdasági fejlődéséhez hozzájáruljon.
Bővebb információ honlapunkon (www.dkik.hu)
érhető el.
Címünk: 2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.
A szakképzéssel kapcsolatos feladatok ügyintézési
helye: Dunaújváros, Piac tér 2.

