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Hivatali szerepváltás

Együttműködéssel
közös ügyeinkért

KÖZIGAZGATÁS Bővülő kapcsolat a gazdasági kamarákkal
Kőhalmi Kálmán

Králik Gyula, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

sok fejlesztési elképzelései
megvalósításában. Koordináló szerepre törekszik
azért, hogy minél több információt bocsásson rendelkezésre a vállalkozások
számára a pályázati lehetőségekkel
kapcsolatban,
hogy összekösse a nagyvállalatokat, az önkormányzatokat a kis- és középvállalkozásokkal, hogy
a létrejövő konzorciumokban, alvállalkozásokban előnyt élvezzenek a térség
gazdasági szereplői, a források és ennek következtében a munkalehetőségek is
a város és térsége számára
biztosítsanak új lehetőségeket, új esélyeket.
Immár ötödször vehetik
kézbe az olvasók a Dunaújvárosi Hírlap és kamaránk közös mellékletét. A
Dunaújvárosi Gazdasági
Tükör továbbra is eltökélt
abban, hogy informatív,
színes és vonzó tartalmakkal szolgáljon a város és a
térség gazdaságfejlesztése
iránt érdeklődőknek, legyen szó akár egy cég döntéshozójáról, akár a helyi
gazdaság folyamataira fogékony „külső” szemlélőről, érdeklődő olvasóról.
Együttműködés, innováció, szerepvállalás – a közösség révén, a közösségért, közös ügyeinkért.
Tartsanak velünk a jövőben is!
Králik Gyula
elnök, DKIK

Megnyíló pályázatok
Új EU ciklus: a kamara segíti a tájékozódást
A 2014-2020-as EU tervezési ciklus forrásainak
terhére már október elején megjelennek az első
pályázatok, és sorban várhatók a továbbiak.

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara titkárától,
Hegyiné Tóth Noémitől megtudtuk, a vállalkozások részéről jelentős várakozás kíséri az
Európai Unió 2014-2020-as
tervezési ciklusába illeszkedő
pályázati lehetőségek megjelenését. Ennek természetesen az
is az oka, hogy az előző tervezési ciklus végével, a pályázati
kiírások kifutásával közel egy
éve megszűnt az ilyen jellegű
forráshoz jutás. A városi ka-

mara több pályázatíró céggel
is felvette a kapcsolatot, informálódik saját csatornáin keresztül, hogy időben tudja értesíteni a térség vállalkozóit a
megnyíló új lehetőségekről,
érdemes tehát figyelni a DKIK
honlapját, a hírlevelet, és rendezvenyen ismertetik az új pályázati tudnivalókat, amint ez
aktuálissá válik.
A téma időszerűségét jelzi,
hogy a kormányportálon a
közelmúltban jelent meg egy
közlemény kilenc új, az aktuális uniós tervezési ciklus forrásainak terhére, a hazai költségvetési kockázatra várhatóan október elején megjelenő
pályázati kiírásról.
(Folytatás a 15. oldalon.)

Záró szakaszába lépett az
intelligens szakosodáson
alapuló kutatási és
innovációs stratégia (S3)
tervezési folyamata,
melyben fontos
koordinátori szerepet
kapott a megyei
kormányhivatal. Ez azt is
jelzi, a jövőben erősödni
fog a kormányhivatalok
közösségszervező
szerepe. Erről kérdeztük
dr. Simon László
kormánymegbízottat.

Az intelligens szakosodáson alapuló kutatási és innovációs stratégia (S3) megalkotása elengedhetetlen Magyarország számára, hogy
hozzáférhessen a Strukturális
Alapokból érkező, több mint
700 milliárd forintnyi európai
uniós kutatási, fejlesztési és

Dr. Simon László kormánymegbízott (portrénk) szerint kiemelt
fontosságú a felsőoktatás és a
vállalkozások kapcsolatának
erősítése: képünkön a kamarai
innovációs klub rendezvénye a
Dunaújvárosi Főiskolán

Stratégiaalkotás a
megyei érintettek
bevonásával

Fotó: a szerző felvételei

innovációs forráshoz. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű folyamat
koordinálásában a kormányhivatalok szerepe a szakmai
és társadalmi konzultáció lefolytatása. Ahogy kérdésünkre dr. Simon László fogalmazott: születtek előkészítő dokumentumok, országos és régiós elképzelések, a Fehér

Könyv, azonban a tényleges
megyei irányok kijelölése
nem a hivatalok, vagy a pályázat kiíróinak a feladata. Az
itt élő, dolgozó szakembereknek, innovatív vállalkozásoknak, felsőoktatási intézményeknek,
kutatóhelyeknek,
kamaráknak, szakmai szervezeteknek, egyesületeknek kell
aktív szerepet vállalniuk a

megyei innovációs stratégia
megalkotásában. Ezt a célt
szolgálta a szeptember 10-én,
Székesfehérváron megtartott
workshop, amelyet a kormánymegbízott
sikeresnek
ítélt, hiszen közel félszáz
szakember (a felsorolt kör
képviseletében) vett részt rajta, közöttük hatan a megyei
és a dunaújvárosi kamarától.

Dr. Simon László a folyamatról úgy fogalmaz: közreműködésük első sikere az
lesz, ha elkészül a stratégia,
és ezt a jelentős magyar projektet Brüsszel elfogadja.
Utána okosan el kell tudni
költeni a megnyíló forrásokat
azon irányok szerint, amit
most közösen eldöntünk. Végül pedig el kell számolni a
források felhasználásával. A
legfontosabb, hogy jól hasznosuljanak ezek a források,
megvalósuljanak a kitűzött
célok. Fejlődjön a gazdaság,
az innováció, a kutatás-fejlesztés erősödésének eredményeként a vállalkozások növekedjenek, prosperáljanak.
(Folytatás a 14. oldalon.)

Városi siker a szakmák Eb-jén
Dunaújvárosi dobogós helyezés, ebben a szakmában elsőként indult párostól
Kőhalmi Kálmán
Idén a franciaországi Lille
városában rendezték meg
a fiatal szakemberek Európa-bajnokságát, a Euroskills versenyt. A résztvevő huszonöt ország között Magyarország két év
után ismét a hatodik, és
egy dunaújvárosi érmesnek is örülhettünk.

Az idei EuroSkills kiemelt
figyelmet kapott, hiszen
2018-ban Magyarország rendezheti meg a kétévente zajló
eseményt a 2016-os rendező,
Göteborg után. A magyar delegációnak tehát – melyben a
Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara titkára, Hegyiné Tóth Noémi is ott lehetett –
a legfontosabb feladata az
volt, hogy tapasztalatokat
gyűjtsön a négy év múlva esedékes hazai Eb minél eredményesebb
megrendezésével
kapcsolatban.
A dunaújvárosi kamara titkára kérdésünkre elmondta, a
francia Lille központjában,
egy sportcsarnokban megrendezett verseny rengeteg izgalmat tartogatott a hazai indulók számára, hiszen a feladatokhoz nagyon szűk időhatárt
szabtak meg, az eltérő szak-
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Beruházása harmadik
ütemének
befejezéséhez
közeledik a Hankook, gyára mellé erőművet épít a
Hamburger Hungária, az
ISD Dunaferr Zrt. az I.
számú kohó felújításával
ismét kétkohós üzemmódban dolgozik. Mindezek a
folyamatok azt jelentik,
hogy a város nagyvállalatai
jelentős
erőfeszítéseket
tesznek versenyképességük
fejlesztéséért, és ennek következtében a foglalkoztatási szint fenntartásáért, a
térség továbbfejlődéséért.
Ha a város intézményei
életét nézzük, itt is számos
pozitív változással szembesülünk. A legutóbbi hetek
eseményeként jelentős kórházi beruházások valósultak meg a létrejött új műtéti és diagnosztikai szárny
átadásával, amelyek a város lakóinak egészségügyi
ellátását teszik teljesebbé.
A belváros felújításának
eredményeként átalakult a
városközpont, valódi főtér
jött létre. A beruházások
hatására javult az önkormányzati szolgáltatások intézményi háttere is.
A jövőre készülve elkészült több olyan koncepció, így Dunaújváros Integrált Településfejlesztési
Stratégiája is, amely az
újonnan megnyitott európai uniós pályázatok hátterét adja.
Láthatjuk, milyen markáns és jelentős változások
küszöbéhez ért városunk,
térségünk. A gazdaság szereplői, a nagyfoglalkoztatók, a kis- és középvállalkozói szektor egyaránt részesei, közreműködői, szereplői kívánnak lenni a változásoknak – az új utak, új
irányok kijelölésében fontos szerep hárul a Dunaújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamarára (DKIK) is.
Kamaránk az elkövetkező időszakban kiemelten
fontosnak tarja azt, hogy
minél több forrás érkezzen
a városba és a vonzáskörzetbe. Ezért partner kíván
lenni mind az önkormányzatok, mind a vállalkozá-

A magyar mechatronikai csapat munkában, ezüstöt kaptak

mai felkészültség jól érzékelhető volt a versenyek számára
helyet biztosító standokon.
A további huszonnégy európai ország kísérőcsapatai is
hasonló izgalmakat élhettek
át. Hatalmas élmény volt
megtapasztalni, hogy az

egyes, egymással versengő fiatal szakemberek is miként
tudtak örülni egymás sikerének. Hogyan tudták ünnepelni
a nyertest! Nem egyszerűen a
fair play szabályait követve,
hanem elismerve azt a rengeteg munkát – és itt minden-

képpen meg kell említeni a
felkészítő oktatók és a szponzorok szerepét –, sokszor
egy-két év kemény felkészülését, ami egy-egy kimagasló
helyezéshez szükséges.
A francia Eb-n indult nemzeti csapatokban megvolt ez a
másik teljesítményét elismerő
szellem, mi pedig büszkék lehetünk, hiszen a 2012-es Eb-t
követően ismét hatodikak lettünk az országok éremtáblázata tekintetében. Kimagasló
eredmény: a hazai gazdaság
jövőjét megalapozó fiatal
szakemberek érték el, szakmai tudásuk alapján. Fontos
elismerése annak a szakmai
munkának, amit a kormányzat a kamarákkal kötött
együttműködési megállapodás alapján tesz ezen a téren.
Dunaújvárosban
külön
örömhír, hogy a Fehér Zsuzsanna és a dunaújvárosi Gál
Mónika Patrícia alkotta páros
az ápolás és gondozás szakmában harmadik helyen végzett. Korábban ilyen szintű elismerésben nem volt része a
helyi szakképzésnek, bár évről évre kimagaslóan szerepel
városunk az országos versenyekben. Pedig, ahogy látjuk
az Eb-eredmények alapján: az
európai mezőnyben is megálljuk a helyünket!
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Az elmúlt években a fémfeldolgozásról átálltak műanyagra, több pályázatot is nyertek a korszerűsítésre. Óriási feladat volt, hogy olyan technológiát vezettek be, aminek nagyon nincsenek hagyományai

Folyamatos fejlődés és innováció
MOMERT A vállalat mindig sikerrel átvészelte a nehéz időszakokat, alkalmazkodik a piaci igényekhez
Gallai Péter
A Magyar Optikai Művek
által 1967-ben létrehozott
dunaújvárosi gyáregység
sikeresen átvészelte a privatizációt, a ma 250 fővel
dolgozó vállalat 113 féle
terméket gyárt és szállít a
világ különböző pontjaira.

A cég vezérigazgatója, Urbán László, aki negyvenegy
éve dolgozik a vállalatnál, elsőként a gyár történetéről beszélt, amivel, mint mondta, az
egész élete összefonódott:
– A dunaújvárosi gyártelepítések sorában az első volt
az üzemünk, ma már csak mi
maradtunk meg ezekből a középkategóriás cégekből. A
MOM az óragyártást hozta
ide az acélgyártás fellegvárába, ami különleges helyzetet
teremtett, hiszen teljes új
technológiát kellett meghonosítani. Elsők voltunk a nyugati együttműködés kialakításában is, a németekkel kezdtünk
írógépet gyártani. Mert már
akkor tudtuk, hogy az óragyártás mellé mást is fel kell
venni a palettára. Ezt a nyolcvanas években elkezdték kiszorítani a számítógépek, akkor jött divatba a személymérleg, s mivel csak import
volt, elkezdtük ezt is gyártani,
ami a mai napig meghatározó
árucikkünk. Persze, itt is jelentős műszaki átalakulás történt az évek során, de még
mindig vannak olyan afrikai

országok, ahová a legelső típust rendelik.
A nyolcvanas években három termék alkotta a palettát,
majd elkezdtek floppy meghajtókat gyártani, ami nagyon
sikeres időszak volt, az egész
keleti blokkba szállították. A
technika fejlődése ezt is „kivégezte”, megszűnt az óragyártás, a profil a mérleg maradt, mivel széles kínálattal
rendelkeztek, piacvezetők lettek idehaza, de olyan szintre
sikerült fejleszteni a gyártást,
hogy a saját tervezésű mérlegből az Egyesült Államokba
például hétszázezer darabot
(!) exportáltak három hónapos határidővel.
– A statisztikák szerint ekkor a világtermelés három-

Urbán László vezérigazgató (kis
képünkön) mesélt a gyár múltjáról és jelenéről. Manapság
számos termék mellett például
kávéfőzőket gyártanak és szerelnek össze (balra) a sorokon
Fotó: Ónodi Zoltán

Afrikába még
mindig az első
mérleget szállítják
négy százalékát lefedtük személymérlegből. Az összgyártás kétmillió volt, ötvenhat
országba szállítottunk, négyezer tonna lemezt használtunk
fel a Vasműből. A dunaújvárosi fejlesztők és emberek keze munkája a világ minden
pontjára eljutott, amire büszkék lehetünk. Órából is egymilliót készítettünk évente,
lehet az mondani, hogy a sorozatgyártás volt az erőssé-

günk. A privatizáció idejében
sikerült a csőd szélén álló, töménytelen adósságot felhalmozó céget megmentenie a
dolgozókból és menedzsmentből összeállt konszernek,
amit ezután egy amerikai üzlet indított el azon a pályán,
hogy a gigantikus tartozásállomány eltűnhessen. Aztán
mindent arra fordítottunk a
későbbi években is, hogy fejlődjünk, fejlesszünk, a nyereséges esztendőkben sem fizettünk osztalékot. Sikerült saját
fejlesztő csapatot, önálló
szerszámüzemet létrehozni.
Az utóbbi években Európában egyedüliként maradt
meg a MOMERT, minden

konkurens Kínába települt,
végül így ők is rákényszerültek arra, hogy az elektronikát
innen szerezzék be, majd a
nagy tömegben gyártott cikkeket is kint gyártatták. Ez az
életben maradáshoz kellett,
hiszen az alapanyagot nem
tudták annyiért megvenni,
mint amennyiért a késztermék
Dunaújvárosba érkezett. A
felszabaduló kapacitásokkal
autóipari, háztartási berendezések beszállítói munkáit vállalták, ami a hárommilliárdos
árbevétel felét jelenti. Mára
kialakult egy több lábon álló
termékszerkezet, megmaradt
a speciális mérleggyártás –
orvosi, gazdasági, csecsemő

–, a jövőben pedig szeretnék a
saját termékek – például kávéfőzők, infralámpák – arányát növelni. Komoly elképzelések vannak, de ehhez fejlesztések kellenek, ezért minden fillért korszerűsítésre fordítanak, az elmúlt években a
fémfeldolgozásról
átálltak
műanyagra. Óriási feladat
volt, hogy olyan technológiát
vezettek be, aminek nincsenek hagyományai, az oktatásban sem. A technológia korszerűsítésére is több pályázatot nyertek. A vezérigazgató
alapító tagja volt annak az elnökségnek, ami a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarát létrehozta:

– Hosszú éveken keresztül
elnökségi tag és országos küldött voltam, így közelről volt
rálátásom erre a munkára.
Sajnos olyan kis-középvállalati réteg, ami meghatározóvá
válhatna, még nem alakult ki
Dunaújvárosban. Nem volt
egyszerű, és most sem az,
hogy a kamara összehozza a
cégeket. A kötelező tagság
egy kicsit segíthet abban,
hogy a kínált lehetőségeket
jobban igénybe vegyék. A
legfőbb feladat az ipari tanulók oktatása, valamint az,
hogy a kétlépcsős oktatás miként valósul meg, amely során a gyakorlati képzést a vállalatok végeznék.

Hivatalok szerepváltása
kapott szerepe valójában egy
koncepcióváltás jele. A kormánymegbízott szerint ezt, a
korábbi tevékenységüktől, a
közigazgatási, hatósági feladatoktól némiképp eltérő szerepet azért kaphatták, mert a
kormányhivatalok a pörgős,
ütemes munkához, az operatív feladatokhoz szoktak, a
határidők tartásához, a felelősséghez. Ez lendületet vihet

Stratégiakészítés: további lépések
A következő lépés az október 15-ei workshop,
ahol már a Nemzeti Innovációs Hivatal által – a
megyékben megfogalmazott irányokat beemelve
– elkészített stratégia tervezetét vitatják meg.
Azonban nem csak nekik
van beleszólásuk a stratégia alakulásába, hiszen

az S3 honlapján
(www.s3magyarorszag.hu) eddig is várták
a véleményeket, október
15-étől pedig már a stratégiai terv dokumentumai
is véleményezhetők lesznek. A szakmai meglátások alapján pontosított
stratégiáról novemberben
dönt majd a kormány.

az ilyen jellegű feladatok végrehajtásába. Azt az eszközrendszert, amit a kormányhivatalok képviselnek, majd a
megvalósítás fázisában is fokozottan igénybe fogja venni
a kormányzat. Emellett a területi közigazgatásban a kormányhivatalok szerepe tovább
fog erősödni, a gazdaság területén többek között közösségszervező funkciót is el fognak
látni, de szerepet kapnak a
források hatékony célba juttatásában is. Hiszen a kormány
akaratának területi szintű
megvalósítója a kormányhivatal, a kormánymegbízott.
Az államreform várható lépései számos feladatot rónak
a kormányhivatalokra. A cél
az – dr. Simon László szerint
nagyon helyesen –, hogy
csökkenjen a bürokrácia, egyszerűbben, gyorsabban menjen az ügyintézés. A hivatal
ne gátja, hanem segítője legyen az emberek mindennapjainak. És ne csak az állam-

polgárok esetében. A vállalkozások is segítséget kapjanak ügyeik intézésében, minél gyorsabban, egyszerűbben
megkaphassák a működésükhöz, beruházásaikhoz szükséges engedélyeket. Hogy mielőbb termelni tudjanak, munkahelyeket teremteni, fejlőd-

Egyszerűbb,
gyorsabb, olcsóbb
ügyintézés a cél
ni. A reform során átalakul a
szervezet, az ügyintézés menete, összevonnak hatóságokat, de csökkennek a közszolgáltatási díjak, illetékek, rövidül a jelenlegi közigazgatási
törvényben megszabott alaphatáridő is, és sorolhatnánk.
Emellett egy kommunikációs
program keretében arra törekszenek, hogy mindenki meg-

Fotó: a szerző felvétele

(Folytatás a 13. oldalról.)
Ezen a téren is kiemelt
szerepet kap az oktatás, szakképzés, felsőoktatás gazdaság
igényeihez igazítása, a szükséges szakemberek biztosítása, az oktatási intézmények,
egyetemek, főiskolák gazdaság szereplőivel való kapcsolatainak erősítése.
A kormányhivatalok innovációs stratégia készítésében

Az államreform során számos feladatot kap a kormányhivatal

ismerhesse, hol, hogyan tudja
elintézni az egyes hivatali
ügyeit.
A kormányhivatal új feladatainak ellátása során több
területen is számít a gazdasági kamarák együttműködésére. A kormánymegbízott szerint a kamarák – a területi kereskedelmi és iparkamarák,
de az agrárkamara is – további erős jogosítványokat, fontos feladatokat kapnak, hiszen
a kormány szerepüket erős

pozícióban képzeli el. A Fejér
Megyei Kormányhivatal –
hangsúlyozza a kormánymegbízott – szorosan együttműködik a megyei és a dunaújvárosi kereskedelmi és iparkamarával. Ők a közösségszervezés területén túl fontos
szerepet játszhatnak a reformok sikeres végrehajtásához
szükséges információáramlásban is saját csatornáikon keresztül, vagy akár információs pontok működtetésével.
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A kamara kutatóintézete
KÖZGAZDASÁG Piacvezetők a vállalati adatfelvételek terén hazánkban
Kőhalmi Kálmán
Az MKIK Gazdaság- és
Vállalkozáskutató Intézetet (GVI) 1999-ben alapította a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
melynek munkáját hiteles
kutatásaik mind több területen segítik.

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) számára
rendkívül fontos egy olyan tudományos háttér, amely segítségére van a gazdaság állapotának felmérésében, várható
fejlődésének előrejelzésében,
a különböző folyamatok megítélésében – fogalmazott kérdésünkre Kompaktor Emília,
az MKIK közgazdasági igazgatója. A tizenöt éves GVI
(MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft.)
rendszeresen közzé teszi
mintegy húszezer cég felmérése alapján készült konjunktúra vizsgálatát, amely az
MKIK mellett immár komoly
tájékozódási pontot jelent
más intézmények számára is
a vállalatok helyzet-megítéléséről, gazdasági várakozásairól.
A kutatóintézet szakmai
tevékenysége egyedülálló a
tekintetben is, hogy – az országos kamarai hálózatnak
köszönhetően – a legszélesebb vállalkozói bázisra épül,
így az MKIK és a területi kamarák hiteles kutatásokra,
elemzésekre támaszkodva fogalmazhatják meg véleményüket, javaslataikat.
Az MKIK támaszkodik a
kutatóintézetre abban is –
fogalmazott a közgazdasági
igazgató –, hogy a GVI
minden kutatását, vizsgálatát elérhetővé teszi honlapján. Ott megjelennek folyamatosan bővülő szolgáltatásai, ezek a kereskedelmi és
iparkamarák által regisztrált
vállalkozások mellett min-

Portréinkon Kompaktor Emília
és Tóth István János, jobbra
Dunaújváros madártávlatból,
az adatok sajátos gazdasági
szerkezetet mutatnak

lálható meg (www.szakmavilag.hu).
A GVI olyan non-profit,
független kutatóműhely – fogalmazott
érdeklődésünkre
Tóth István János kandidátus,
a MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója –, amely
elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.
Célja, hogy elméletileg és empirikusan megalapozott ismereteket és elemzéseket nyújtson a magyar gazdaság számos területéről és a magyar
vállalkozások helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági
és társadalmi folyamatokról.
Az intézet Magyarországon
piacvezető a vállalati adatfelvételek terén, hiszen évente
mintegy húszezer cég kérdőí-

Fotó: GVI

Olyan szakmát, amit szerethet

Az egyes foglalkozási csoportok népszerűsége az apa iskolai végzettsége szerint

A GVI pályaorientációs
felmérésének talán legfontosabb eredménye az volt
Tóth István János kandidátus szerint, hogy nagyobb
eséllyel tud elhelyezkedni
szakmájában a végzést követően az, aki olyan pályát
választott, amit szeret. Ha
tehát segíteni akarjuk gyermekünket, az általunk oktatott tanulót a pályaválasztásban, a belső késztetéseket kell felszínre hoznunk,
azok viszik majd sikerre az
életpályát. Hogy ezt hogyan
lehet elérni? Az Általános

iskolások pályaválasztása
2014 felmérés adatai elérhetők a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
honlapján (www.dkik.hu).
Sok segítséget adhatnak az
abban közölt adatok!
Emellett számos pályaorientációs témájú honlap segíti a választást. A GVI által
létrehozott, a kutatóintézet
szakmai bázisát, felméréseit
tükröző
honlap,
a
Szakmavilág.hu számos információval segít eligazodni
a döntés meghozatala során.
A Nemzeti Munkaügyi Hi-

MKIK GVI októberi
felmérés
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft.
1998 óta évente kétszer rendszeresen felméri a magyar
vállalkozások üzleti helyzetét
és várakozásait. Az intézet e
vizsgálattal képviseli Magyarországot az Eurochambres
éves európai konjunktúra
vizsgálatában, amely az EU
országaiban mintegy 18 millió
vállalkozás adataira alapozva
ad előrejelzést az európai gazdasági konjunktúra várható
alakulásáról. Az eddigi tapasztalatok szerint felvételeik
eredményei pontosan jelzik
előre a magyarországi GDP
várható alakulását. Eredményeiket többek között felhasználja az OECD, a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) és a magyar
kormányzat a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzései
és elemzései során. Kérik,szakítson időt kérdőívük kitöltésére, mely 8-10 percet vesz
igénybe:http://ola.gvi.hu/konjunktura.

Oktatókat
keresnek

Fotó: DKIK, DH archív

den érdekeltnek is rendelkezésére állnak.
A GVI három weboldalt is
indított ingyenesen hozzáférhető adatbázisokkal. A magyar munkaerő-piaci prognózisra vonatkozó adatok (Magyar Munkaerőpiaci Prognózis címmel, www.mmpp.hu) a
munkavállalóknak, munkát
keresőknek, a munkaadóknak
és képzést végző szervezeteknek szolgáltat hasznos információkat a várható tendenciákról. A GVI kiválasztott kutatásainak
adatbázisa
a
http://ola.gvi.hu címen érhető
el. Az összes szakképző iskolában tanulható szakma, beleértve a képzés tartalmát és a
végzést követő munkaerő-piaci
esélyeket
is,
a
Szakmavilág.hu honlapon ta-

RÖVIDEN

vatal Nemzeti Pályaorientációs
Portálja
(eletpalya.munka.hu) pályaválasztóknak, szülőknek, pedagógusoknak szolgáltat információkat és eszközöket
(kérdőíveket, interaktív játékokat) a pályadöntések
meghozatalához.
A területi kereskedelmi
és iparkamarák fontos feladatává vált a pályaorientáció, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamaránál is
foglalkoztatnak pályaorientációs tanácsadót, kérdéseikkel bátran keressék meg!

ves felmérését végzik el több
módszer (személyes lekérdezés, telefonos vizsgálat, online
lekérdezés) segítségével.
A kutatóintézet feladata,
hogy a kamarai megrendelé-

vizsgálataik mellett a magyar
kereskedelmi és iparkamarák
bővülő feladataihoz illeszkedő vizsgálatokat is folytatnak.
Ezek sorában mindenképpen
meg kell említeni azt a kuta-

A nagyipar túlsúlya
Dunaújvárosban a nagyvállalatoknál foglalkoztatottak aránya (a Hankook
Tire-t is figyelembe véve)
az összes foglalkoztatott
62 százaléka. A kkv-szektor, illetve a közigazgatás,
oktatás, egészségügy teszi
ki a maradék 38 százalékot. A GVI 2012-es adatai
alapján a vállalkozások által foglalkoztatott 2,7 millió főből kétmillió a kis- és
középvállalkozásoknál dolgozott. Az arányok tendenciájukban 2002 óta nem
változtak: az összes foglalkoztatott 72–74 százaléka
dolgozik a kkv-szektorban.
Hogy tovább menjünk: a
foglalkoztatottak létszámkategória szerinti szerkezetében sem történt számottevő változás az elmúlt tíz
évben: a mikrovállalkozások aránya 37–39 százalék
a foglalkoztatásban.
seken keresztül segítse a hazai vállalkozások, elsősorban
a kis- és középvállalkozások
működését. Ugyanakkor kutatási eredményeik „közjószágnak” minősülnek, hiszen közpénzekből valósulnak meg,
így bárki számára hozzáférhetőek.
A GVI kutatási eredményeire mind több hazai orgánum hivatkozik. Erre vonatkozóan Tóth István János elmondta, hogy igyekeznek jó
kapcsolatot ápolni a médiával. Hiszen ezen a téren is jelentős piaci verseny zajlik a
kutatóintézetek között. Ennél
fontosabb, hogy a hazai kamarai rendszer jelentősége,
jogosítványai, feladatai folyamatosan növekszenek. Így
mind nagyobb figyelem kíséri
a magyar kamara döntéseit elősegítő kutatóintézet működését is. Rendszeresen megjelenő elemzéseik, konjunktúra-

Ezen adatok a nagyvállalatok túlsúlyát jelzik Dunaújvárosban, míg országos szinten gyakorlatilag
éppen fordított arányt képvisel ez a szektor. A nemzetgazdasági ágak szerinti
bontás alapján a kkv-k súlya a legtöbb ágban 70 százalék felett van. A foglalkoztatottak legalább 90
százaléka kkv-nál dolgozott például az építőiparban; az ingatlanügyletek
területén; a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági
ágban; az oktatásban; a humán-egészségügyi, szociális ellátás területén.
Dunaújvárosban az elmúlt két évtizedben számos stratégia született a
hátrányos foglalkoztatási
helyzet megváltoztatására,
finomhangolásuk még folyamatban van.
tást, amely a kamarák (törvénybe foglalt új feladatához
igazodó) pályaorientációs tevékenység szakmai hátteréül
szolgál. Az Általános iskolások pályaválasztása 2014 című kutatás során közel tízezer hetedikes megkérdezésével készült országos felmérés,
Dunaújvárosban ennek során
kétszáz kérdőívet töltöttek ki
a diákok.
A felmérés eredményeiről
szintén több média beszámolt, az ügyvezető igazgató
szerint a jó együttműködés, a
közös gondolkodás, a nemzetközi együttműködés mindenképpen megalapozhatja az
új kamarai feladatok felkészült átvételét. A GVI a legjobb szakemberek alkalmazásával segíti ezt a munkát. És
ha jövőképről beszélünk: több
országban is a legelismertebb,
hasonló profilú kutatóintézet
a kamara mellett működik...

Dunaújváros Kereskedelmi és
Iparkamara a TÁMOP-2.3.4.
B-13/1
azonosító
számú
„Dolgozva tanulj!” elnevezésű projekt keretében meghirdetett mesterképzések lebonyolításához oktatókat keres.
Olyan szakemberek jelentkezését várják, akik megfelelő
szakmai végzettséggel és legalább ötéves gyakorlattal rendelkeznek. A kiválasztásnál
előnyt élveznek a felnőttképzési, és vizsgáztatási tapasztalattal rendelkező személyek.
A mesterképzés általános és
szakmai részből áll. Az általános képzés pedagógiai, jogi,
marketing, pénzügyi és számviteli ismereteket foglal magában. A szakmai résznél a
gépi forgácsoló; villanyszerelő; cukrász; szakács; pincér
szakmák élveznek elsőbbséget. További információk a
www.dkik.hu honlapon.

Megnyíló
pályázatok
(Folytatás a 13. oldalról)
A 120 milliárd forintos keretösszegben jellemzően a korábbi ciklusban is kedvelt pályázati lehetőségek vannak,
melyek aktuális részletei még
nem jelentek meg.
Így ismét támogatás szerezhető majd a kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseihez, kapacitásfejlesztéséhez, külpiacra lépéséhez, a fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatásához. Jelentősebb
keretösszeg áll majd rendelkezésre a huszonöt évnél fiatalabb munkavállalók foglalkoztatásának
segítésére.
Emellett a megnyíló pályázati
lehetőségek olyan további célokat szolgálnak majd, mint a
munka és magánélet összeegyeztetése, a kisgyerekkori
nevelés támogatása, az egészségügyi ellátás fejlesztése, az
ivóvíz minőségének javítása,
és (a legnagyobb, ötvenmilliárd forintos keretösszeggel) a
szennyvízkezelés. A 20142020-as EU időszak nagyobb
volumenű pályázati lehetőségeiről szóló információk csak
ezután várhatók, figyeljék a
városi kamara híreit!
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Itt az elektromos hajtás, pajtás!
PEDELEC A bringázás, két keréken ingázás, túrázás új kategóriája: lehetséges a lehetetlen
Négy keréken egyre több
jármű kap elektromos
motort, hódítanak a hibridek. Két keréken is
mind több próbálkozás
van a motorok környezetszennyezésének csökkentésére. De mit keres a villanymotor egy kerékpáron?

Amikor megkaptam ezt a
témát – melynek megírásában
szakmai segítséget, háttéranyagot Szatzger Ákostól, az
Ebikeshop.hu webáruház tulajdonosától kaptam, aki webáruházat, blogot, közösségi
oldalt is működtet a témával
kapcsolatban –, bennem felmerült a fenti kérdés. És hogy
azonnal lelőjem a csattanót:
órákat töltve a weboldalak
böngészésével, a szakemberrel beszélgetve, rájöttem, nagyon kellene egy elektromos
bringa! Tehát, akit nem fertőzött még meg a téma, felhívjuk a figyelmét: függőséget
okozhat!
A Gazdasági Tükör ezen
területén rendre a megújuló
energiákkal foglalkozó cikkeket szoktunk közölni. Akkor
nézzük, most miért döntöttünk az elektromos kerékpárokról szóló írás megjelenése
mellett? Először is tisztázzuk,
mi az elektromos kerékpár?
Őszintén megmondom, nekem új volt, szerintem még
sokan vannak így, ezért leí-

rom: nem az elektromos robogó, amin csak a „gázt” húzzuk, a pedálok pedig csak a
közlekedési szabályok megkerülését szolgáló kellékek.
Az elektromos kerékpárok
(KRESZ szerint is kerékpárnak minősülő járművek) esetében az elektromos motor
csak rásegítő, ami segít a pedálozásban, ismert nevén pedelec (pedal electric cycles).
Minél többet segít, annál rövidebb ideig bírja az akkumulátor (ez folyamatosan szabályozható a terepviszonyok, az
erőnlét függvényében). A mai
fejlett akkumulátorcsomagokkal az elektromos kerékpárok

Az élmény marad,
a lehetőségek
viszont kitágulnak
több napi ingázást kibírnak,
vagy más felhasználást nézve,
kevesen tudnánk akkora túrára elindulni, hogy közben lemerítsük.
Igen, de mi értelme? Mi
értelme az általunk ismert világegyetem
legfejlettebb
energetikai rendszerét, az emberi testet elektromos motorral megtámogatni? Ez mitől
zöld megoldás? És miért nem
dolgoztatja az izmait az a kerékpáros, így szolgálva az
egészségét legalább abban a
kis időben, amit egyéb elfog-

Fotó: ebikeshop.hu

Kőhalmi Kálmán

Elektromos bicikli: alig látszik meg rajta az elektromos rásegítés, mely mindössze hat kilogramm

laltságai a bringázásra biztosítanak?
Aki nem űzi napi szinten
ezt a sportot, nem biciklis futár, vagy Superman, városunkban is hamar talál olyan emelkedőket, amelyeken nem tud
feltekerni (aztán marad az
unalmas, fárasztó tologatás).
Ez hamar elveheti az ember
kedvét a rendszeres használattól, például az ilyen módon
történő munkába járástól. Pedig sokan keresik a tömegközlekedésnél kényelmesebb, az
autózásnál olcsóbb megoldá-

Jól és jó áron kell dolgozni
Szalavics József tető alá hozta az evangélikus templomot is

A nagyvenyimi Szalavics
József 1992 óta vállalkozó, de
maszekként már előtte, a ´80as években kipróbálta magát.
Jelenleg a fiával, Gáborral
ketten dolgoznak. A környék
számos családi házának udvarára ismerősként tekintenek
be, ők készítették a tetőt, a teraszt, vagy a család kedvenc
filagóriáját. Dolgoztak lakóhelyükön az iskola épületén
is, valamint számos műemlék
épület tükrözi a szakértelmüket. Székesfehérváron a Bútorpalota, az illetékhivatal, az
evangélikus templom tetőszerkezetét készítették.
Az apa büszkén meséli,
hogy Gábor fia nála volt tanuló. A fiatalember a Bánkiban
kezdte a tanulmányait, de ha-

Fotó: Amatőr felévtel

Körmendi Erzsébet
Szalavics József ácsmester
szakértelmét és keze
munkáját dicséri számos
középület tetőszerkezete,
családi ház kerti filagóriája a környéken. Gábor
fia követi a nyomdokait.

Dolgoztak műemlékeken és gyönyörű kerti pihenőket is készítettek

mar kiderült, hogy a fémeknél
sokkal jobban vonzza a fa, és
mindaz, ami abból készíthető.
Megérte a pályamódosítás:
Gábor a Hildben tanulta ki az
ács szakmát, és ott végzett hét
évvel ezelőtt, amikor a kamara által szervezett Szakma Kiváló Tanulója verseny orszá-

gos döntőjében harmadik helyezést ért el. A következő évben a fiatal szakemberek világbajnokságán a rangos negyedik helyen végzett.
– Nagyon szeretem a fát,
gyönyörű dolgokat lehet belőle alkotni – vélekedik a fiatal
szakember, akinek külön vál-

A fából gyönyörű
dolgokat lehet
alkotni

Szalavics József örömmel dolgozik együtt fiával, Gáborral

lalkozása van, ám örömmel
dolgozik együtt édesapjával.
– Ha az ember megfelelően dolgozik és jó áron, akkor
meg tud élni a szakmából. Mi
garanciát vállalunk a munkáinkra. De még sehova sem
kellett visszamenni javítani –
teszi hozzá Szalavics József.

sokat. Egy robogó vásárlásával
pedig sok fókabébire adjuk fel
a kenetet. Mennyivel jobb lenne, főként a zsúfolt városokban, ha mind többen erre a
közlekedési módra váltanának.
És még csak nem is lenne
olyan megterhelő, mint teljesen az izomerőre hagyatkozva.
Az akkumulátorok eseti feltöltése helyben biztos nem okoz
környezetszennyezést, reméljük, máshol, az erőműveknél
is mind kevesebbet.
És akkor gondoljunk bele,
milyen szép hosszú, vagy pél-

dául hegyi túrákat tehetnénk
egy ilyen eszközzel, amit
önerővel
nem
bírnánk?
Mennyivel többet mozdulnánk ki a szabadba? A bringázás rengeteg élménnyel járó tevékenység, nagyon szabadnak érzi közben az ember
magát, ezt a szabadságfokot
tolja ki egy elektromos kerékpár. Hányan motoroznak a hasonló szabadságot biztosító
érzésért? Ez jóval természetés tájközelibb. És persze környezetbarátabb. Biztonságosabb, békésebb. Egy erdei tú-

raútvonalon csapatás pedig
hasonló mennyiségű adrenalint szabadíthat fel, mint egy
krosszmotor, és talán a környéken élők sem feszítenek ki
drótokat a nyakunk magasságában.
És az is nyilvánvaló, hogy
a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó szolgáltatások egyre
nagyobb szeletet hasítanak ki
a fejlett világban a CO2-kibocsátási grafikonokból. Ez egy
olyan módja a szabadidő eltöltésének, amivel nem járulunk ehhez hozzá.
A végére maradt a fekete
leves. Az ár. Talán úgy lehetne
hazaira lefordítani: vagy ötszerese annak, amit egy normál biciklire szánnánk. Drága
a hajtás, még drágább az akkucsomag. Na de ennyire? Ha
végiggondoljuk, nem is olyan
nagyon. Csak az alapul szolgáló kerékpár minősége jobb
jelentősen, mint az itthon jellemzően vásárolt. Az akkucsomag is kibír vagy ezer feltöltést, 5-6 évet, nem árt, ha a bicikli is bírja. A technológia
fejlődésével,
a
gyártási
mennyiség növekedésével pedig az akkuk ára is jelentősen
csökken. Már most is van hazai gyártmány 200 ezerért, átépítőkészlet 150 ezerért.
Kezdjenek hát spórolni rá,
vagy lecsípni a következő autó árából! Tudom, sokunknak
ez még nem alternatíva. De
még lehet… És talán mind
több kölcsönzési lehetőség
adódik, informálódjanak!

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.: 25/501-951
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
portfólió

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.

