
Az élethez közelíteni
OKTATÁS Interjú dr. Parragh Lászlóval, a kamara elnökével
Kőhalmi Kálmán

A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnökét,
dr. Parragh Lászlót a hazai
oktatási rendszer átalakí-
tásának helyzetéről, a ka-
mara törekvéseiről kér-
deztük.

– Hogyan kapott szerepet
a kamara az oktatási rend-
szer átalakításában?

– 2010-ben tettünk egy na-
gyon nem konvencionális lé-
pést, amikor a választásokat
megelőzően megállapodtunk
az akkori legerősebb ellenzé-
ki párttal arról, hogyan lehet-
ne rendbe tenni a magyar
gazdaságot? Azt gondoltuk,
hogy a magyar gazdaságnak
egy olyan döntésképes kor-
mányra van szüksége, amely
meg tudja hozni azokat a lé-
péseket, alrendszeri reformo-
kat, amelyek elengedhetetle-
nek az ország normális műkö-
déséhez. Az élet igazolta lé-
pésünket. Ha megnézzük, mi
történik Görögországgal,
vagy más olyan országokkal,
ahol gyenge kormányzat volt,
és nem tudták végigvinni az
alrendszeri reformokat, ott bi-
zony nagy a baj. Ezen a meg-
állapodáson belül nagyon
fontos szerepe volt az oktatási
rendszer átalakításának, bele-
értve a szakképzést, de a fel-
nőttoktatást is. Volt még per-
sze számos más elem is, pél-
dául, hogy teljesítményköz-
pontú adórendszerre van
szükség, ebből lett az egykul-
csos adó. Azt mondtuk, hogy
meg kell változtatni a nyugdí-
jazási gyakorlatot a rendvé-

delmi szerveknél, fegyveres
testületeknél, harmincöt éve-
sen nem menjen el valaki
nyugdíjba! Azt mondtuk,
hogy át kell alakítani a gazda-
ság szerkezetét, az
uniós forrásokat a
gazdaságba kell irá-
nyítani. Amikor most
arról beszélünk, hogy
jók a makrogazdasági
mutatóink, azt nem a
szél fújta össze. Ha-
nem ezeknek az al-
rendszereknek az átalakításá-
ból fakad. Az oktatás átalakí-
tása viszont tíz-húsz éves táv-
latban értelmezhető csak. El-
indítottuk a szakképzés átala-

kítását, mely tavaly szeptem-
ber elsejétől a magyar kamara
felügyelete alatt van. Mi hatá-
rozzuk meg a tananyagot, mi
mondjuk meg, hogy mikor

vannak a szintvizsgák, ezeken
a szintvizsgákon ott vannak
szakembereink. És elindítot-
tuk a duális képzést ebben a
térségben, a visegrádi orszá-

gok között először. Ennek a
mintája a német-osztrák rend-
szer, lényege az, hogy a szak-
mát tanuló tudásuk egy részét
az iskolában, másik részét, a

gyakorlati képzőhe-
lyen, valós vállalati kö-
rülmények között szer-
zik meg.

– Az elmúlt idő-
szakban fontos intéz-
ményi átalakulások is
elindultak.

– Most éppen a szakképző
intézményeknek az átvétele
történik, a Nemzetgazdasági
Minisztériumhoz kerülnek.

(Folytatás a 15. oldalon.)

A magyar kamara elnöke a dunaújvárosi által szervezett mesteravatóra érkezett a városba
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A gazdasági eredmények
kulcsa az alrendszerek, így

az oktatás átalakítása

EKÁER: beváltott remények
A kamara álláspontja szerint a gazdaság fehérítését szolgálja, ezért támogatják
Kőhalmi Kálmán

Dr. Vereczkey Zoltánt, az
MKIK alelnökét, a kama-
rán belül az EKÁER-rend-
szer bevezetésének szak-
mai vezetőjét kérdezte
lapunk az elektronikus
rendszer céljáról és mű-
ködésének eddigi tapasz-
talatairól.

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a gazdaság fehérí-
tése tárgyában mindig szikla
szilárd álláspontot képviselt,
és minden olyan adó-jogsza-
bálybeli és technikai változta-
tást támogatott, amely a tisz-
tességes vállalkozások ver-
senyképességét volt hivatva
javítani. Így voltak az EKÁ-
ER-rendszer megítélésével is,
hiszen annak tartalma és célja
rendkívül pozitív.

Az EKÁER rendszer nem
más, mint a Közösségi termé-
kértékesítéssel, termékbeszer-
zéssel, valamint az első bel-
földi adóköteles termékérté-
kesítéssel összefüggő áruszál-
lítások e-útdíj és egyéb kame-
rahálózat segítségével történő
nyomon követését, valamint
az elektronikusan – elemez-
hető formában – rögzített
egyes fuvarozási adatok alap-

ján működő NAV kockázate-
lemzési rendszer szerint szer-
vezett ellenőrzést magában
foglaló, komplex árumozgás-
és árueredet-ellenőrző rend-
szer.

Az EKÁER szabályozás
célja az áfát érintő visszaélé-
sek visszaszorítása, a jogkö-
vető piaci szereplők pozíció-
jának erősítése. Fontos szere-
pe még a költségvetési bevé-
telek biztosítása. Az EKÁER
biztosítéki rendszerének al-
kalmazásával az adókötele-
zettségek szabályszerű teljesí-
tésére ösztönöz, megteremti
az árumozgások valós idejű
ellenőrzésének lehetőségét. A

rendszer bevezetésének hoza-
déka lehet továbbá az élelmi-
szerek útjának nyomon követ-
hetőbbé válása.

– Ezek alapján milyen fó-
kuszpontokról, lényeges ele-
mekről tudunk említést ten-
ni? – kérdeztük az alelnököt.

– Az EKÁER-szabályozás
fókuszpontjai közé tartozik az
előzetes bejelentés alapján
valós idejű ellenőrzés megte-
remtése azon árumozgási fo-
lyamatok esetén, ahol az adót
(áfát) a legjelentősebb mér-
tékben eltitkolhatják. Így a
közösségen belüli termékbe-
szerzés, termékértékesítés, el-

ső belföldi adóköteles értéke-
sítés követése az EKÁER
rendszerének a célja. Meg
kell említeni még a hatósági
zár alkalmazásának jelentősé-
gét, a „biztosíték-nyújtási kö-
telezettség” fontosságát az
azonosított kockázati ponto-
kon. Illetve azt a lehetőséget,
ha kockázati tényezők merül-
nek fel, az fókuszpontként je-
lentkezik a rendszerben.

– A kamarának milyen le-
hetőségei voltak a jogszabá-
lyi feltételeknek a vállalkozá-
sok igényeihez történő ala-
kításában?

– A december 5-én meg-
kezdett egyeztetések során
rendkívül sok pozitív válto-
zást tudtunk elérni az érdek-
képviseletek támogató véle-
ményének következtében is a
jogszabályalkotónál. Kaptunk
türelmi időt, és a bevezetést
követően sem vált elsődleges-
sé a bírságolás, hanem to-
vábbra is a jogkövető maga-
tartásra való tudati nevelés és
ismeretterjesztés áll a közép-
pontban. Az utóbbi időben két
jelentős változást tudtunk el-
érni, melyek csökkentik az
érintett vállalkozások admi-
nisztratív terheit.

(Folytatás a 14. oldalon.)

Dr. Vereczkey Zoltán számos előadást tartott az EKÁER-ről
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Siker, a szakmák
ünnepe után is

Alig néhány nap telt el az-
óta, hogy kamaránk történeté-
ben először ünnepeltük együtt
a város szakképző intézmé-
nyeinek országos szakmai
versenyeken sikerrel szerepelt
diákjait, felkészítőiket, vala-
mint a helyi kurzusokon fris-
sen mesterlevelet szerzett
szakembereket. Külön öröm
számomra, hogy a diákok kö-
zött akadt olyan már végzett
és elhelyezkedett növendék,
aki a tavalyi ősszel már a fran-
ciaországi EuroSkills 2014 vi-
adalán, vagyis a szakmák Eu-
rópa-bajnokságán ért el dobo-
gós helyezést!

A fiatal szakemberek ki-
magasló teljesítménye, a mes-
terlevelet szerzett szakembe-
rek példás felkészültsége is
igazolja, hogy jó úton járunk
– és erre szolgál bizonyítékul
a szakképzéssel összefüggő
legfontosabb kamarai mutató
is. Míg a Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparkamara a szak-
ember-utánpótlás biztosítása
érdekében néhány éve huszon-
öt szakma felügyeletét látta el
a középfokú szakképzés terén,
mára mintegy százhuszonöt
szakma esetében vállal vizs-
gabizottsági delegálást, illetve
elnöki képviseletet. Mindezek
mellett eredményesen működ-
tetjük a duális szakképzés
egyik alappillérének számító
tanulószerződéses intézmény-
rendszert; kiépítettük a kama-
rai szakképzési tanácsadó há-
lózatot, nagy figyelmet fordí-
tunk az új gyakorlati képzőhe-
lyek felkutatására, a szintvizs-
ga rendszerének optimális ki-
alakítására. Végül, de közel
sem utolsósorban kiemelt fel-
adatot vállaltunk a szakképző
intézmények növendékeinek
versenyeztetésében – az ered-
mények e területen is kiemel-
kedőek, amint ezt éppen ün-
nepségünk is igazolta.

„Keveset adnak munka
nélkül!” – ősi igazságra fi-
gyelmeztet az egyik legterje-
delmesebb magyar nyelvű
közmondásgyűjteményben

fellelhető szólás. Legalább két
tényezőre figyelmeztet: az
egyik a munka értékteremtő
jellege – vagyis aki dolgozik,
legyen tisztában azzal, hogy
igenis számít, mit és hogyan
tesz. Legyen a legjobbak kö-
zött egy versenyen – vagy le-
gyen szakmája mestere. A
másik a munka önmagában
való fontossága – az, hogy bi-
zony meg kell dolgozni a ja-
vakért, a sikerért, az elismeré-
sért. A rátermettség, a tehet-
ség, az intézményi háttér
szükséges, de közel sem elég-
séges feltétel: a míves munka,
a szorgalom, a kitartás nélkül
mit sem ér – a míves munká-
val, szorgalommal, kitartással
viszont felmérhetetlenül so-
kat. Becsületet, eredményt és
végül elismerést.

Úgy érzem, hogy ünnepelt-
jeink saját tevékenységükkel,
munkájukkal, sikereikkel ép-
pen ezt példázzák. Megérde-
melten arattak szép sikert,
megérdemlik az elismerést. A
szakmák ünnepe után is gratu-
lálok nekik – és további szép
eredményeket kívánok re-
ménybeli hosszú és gazdag
szakmai pályájukhoz!

Králik Gyula

elnök
Dunaújvárosi

Kereskedelmi és Iparkamara

Králik Gyula
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Kétéves lesz a TSZSZ
A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara mellett
működő Teljesítésigazo-
lási Szakértői Szerv
(TSZSZ) 2013 júliusában
kezdte meg munkáját, te-
hát hamarosan kétévesek
lesznek.

Az építőipari körbetartozá-
sok visszaszorítása érdekében
létrehozott, a magyar kamara
mellett tevékenykedő szerve-
zet néhány nap híján két éve
működik. A városi kamara
munkatársai ennek ellenére
rendszeresen találkoznak
olyan, az építőiparban tevé-
kenykedő cégek panaszaival,
amelyek kifejtésekor fel sem
merül, hogy igénybe vették
volna a TSZSZ szolgáltatása-
it. A Teljesítésigazolási Sza-
kértői Szerv ismertségét jelző
térképen még ma is komoly
fehér foltok mutatkoznak.
Dunaújvárosnak egy jellemző
iparága az építőipar, és a
TSZSZ létrehozása körüli

szakmai egyeztetésekben is
jelentős helyi erők vettek
részt. Hiszen a TSZSZ fontos
feladatot lát el, szakértőinek
véleménye sok esetben segít-
heti a felek közötti megegye-
zést, a munkák megfelelő el-
végzésének bizonyítását. És a
bírósági eljárást is könnyebbé
tehetik, gyorsíthatják. A váro-
si kamara fontosnak tartja,
hogy a térségben is mind szé-
lesebb körben ismerté válja-
nak a TSZSZ működésének
előnyei. Honlapjukon
(www.dkik.hu) bővebb infor-
mációk találhatók a Teljesíté-
sigazolási Szakértői Szervről,
tevékenységéről, elérhetősé-
geiről, az eljárás megindításá-
nak módjáról. A kamara őszre
készít elő egy újabb tájékoz-
tató előadást a témában,
melyhez várja a kérdéseket,
javaslatokat. Azonban már
most tájékozódjanak, ha se-
gítségre van szükségük, ke-
ressék a kamara honlapján
megadott munkatársakat!

GAZDASÁGI TÜKÖR
A DH MELLÉKLETE A DUNAÚJVÁROSI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TÁMOGATÁSÁVAL • 2015. JÚNIUS 19.
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A vendéglátás minősége, ahogy sok más az emberi kultúrában, a részleteken múlik: a Campus étterem rendezvényeivel sokan találkozhattunk a városban, és elmondhatjuk, hogy adnak a részletekre
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Fejlődés: csakis több lábra állva
VENDÉGLÁTÁS A Gasztro-Life Kft. az egyedi megoldásokat keresi az előrelépés érdekében
Kőhalmi Kálmán

A helyi vendéglátás vevő-
köre, működési körülmé-
nyei nagyon átalakultak
az elmúlt húsz évben, a
Campus éttermet üze-
meltető cég több terüle-
ten is a jövőbe való be-
fektetésben bízik – a túl-
élés érdekében.

A túlélés természetesen
mindig előrelépést jelent. Ho-
gyan is hangzik? Ami nem öl
meg, az megerősít! Ez a ven-
déglátásban is nagyon igaz le-
het, ha a mai erősen beszűkült
vevőkör mellett, egy olyan
városban, amely nem idegen-
forgalmi központ, élve kíván
maradni egy vállalkozás. És
még az elveit – elsősorban a
szakmai színvonalat illetően –
sem akarja feladni...

A Dunaújvárosi Főiskola
Campus éttermét és két büfé-
jét üzemeltető, 2008-ban ala-
kult Gasztro-Life Kft. ügyve-
zető igazgatója, Horváth Atti-

la a vendéglátás szinte min-
den szegmensét átfogó szol-
gáltatáscsomagjukban bízik.
És a folyamatos fejlesztések-
ben, nem is egy területen.

Kezdjük az előbbivel, mi-
ért fontos a több lábon állás a
vendéglátásban (is)? A koráb-
ban az Aranyhordót üzemelte-
tő cég 2010-ben váltott a
Campus étteremre. Nagyon
korrekt üzleti kapcsolatuk
alakult ki a Dunaújvárosi Fő-
iskolával, a felsőoktatási in-
tézmény lehetőséget ad szak-
mai törekvéseik kiteljesítésé-
hez. Rendezvényeiket ma

szinte kizárólag a Gasztro-Li-
fe szervezi. És még a város
számos rangos rendezvényét
(például a városi kamara Vál-
lalkozók Bálját), állófogadá-
sát. Aki volt a Campus étte-
remben délidőben, látta, pö-
rög a tálcás étkeztetés, dicséri
mindenki, az al a carte is re-
mek. A különterem rendezvé-
nyei is színvonalasak.

Persze az utóbbi mondato-
kat már kérdés formájában
tesszük fel: hogy sikerült ezt
elérni? Horváth Attila pedig
azt válaszolja: ez ma mind
nem lenne, ha az elején nem
fognak bele a szerződéses
munkákba. Tehát ők főznek, a
megrendelő elszállítja azt. Ma
ezt a tevékenységüket már
egy külső helyszínen is vég-
zik, egy főzőkonyhában. Ezen
a téren például régi jó kapcso-
latuk van a Dunaújvárosi Jó-
szolgáltati Otthonnal, de szá-
mos más megrendelőnek is
dolgoznak. Forgalmuk döntő

részét még ma is ez a terület
biztosítja. Pedig már a koráb-
ban említett tevékenységek is
önfenntartók, de sokat jelent
a biztos háttér...

Az elsősorban a vendéglá-
tóiparban érdekelt cég vezető-
je szerint nagyon fontos,
hogy a képződő eredmény
döntő részét a fejlesztésekbe
forgassák vissza. Mindig a

legújabb elvárásokhoz igazo-
dik az alkalmazott technoló-
gia. És az egyéb eszközök is.
Büszkén mutatja az ügyveze-
tő az egyik legutóbbi állófo-
gadásuk képeit: a japán cég
rendezvényén szakmai tudá-
suk biztosította a távol-keleti
elvárásoknak megfelelő éte-
lek elkészítését, a hozzájuk il-
lő terítéshez pedig már koráb-
ban beszerezték a megfelelő
hozzávalókat.

A vendéglátásban fontos,
kikerülhetetlen terület a kony-
hai, felszolgálótéri eszköz-
park biztosítása. Ehhez azon-
ban a szakmai tartalmat azok
a munkatársak adják hozzá,
akik napi szinten maximális
odafigyeléssel, hozzáértéssel
végzik munkájukat. A Gaszt-
ro-Life Kft. a kezdetektől
foglalkozik tanulók képzésé-
vel. Hogy miért? A szakem-

ber-utánpótlás biztosítása ér-
dekében. A cég hat munkavál-
lalóval kezdte el tevékenysé-
gét, ma a tanulókkal együtt
ötvenketten dolgoznak a vál-
lalkozásban. Megrendeléseik
növekedése, a tervezett továb-
bi bővülés mind újabb szak-
emberigényt generál a cégnél.

Horváth Attila szerint ez-
egy nagyon fontos terület a
társaságnál, egyik legjelentő-
sebb erősségükként tartják
nyilván. Egy jellemző adat: a
hasonló cégvezetők között fi-
atalembernek számító Hor-
váth Attila minden fontosabb
területen dolgozó, irányító
munkatársa a saját nevelése.
Nem csoda, ha bízik bennük,
a munkájukban.

És a bizalom a munkatár-
sakban nagyon fontos ezen a
területen, hiszen az egyre bő-
vülő tevékenységek körét egy

vezető nem is láthatja át, nem
is ez a feladata. A gyakorlati
képzés során jól teljesítő ta-
nulókat igyekeznek megtarta-
ni, az idén végzők közül négy
marad ott állásban. Részt vet-
tek a gyakornoki program pá-
lyázati lehetőségében is, a há-
rom kollégából csak egy távo-
zik, gyökeresen más irányt
vett az élete. A kamara által
szervezett mesterképzésben is
fontos szerepet játszott a
Campus étterem, a gyakorlati
képzéseknek, vizsgáknak biz-
tosítottak helyszínt, és három
pincérük, egy szakácsuk tette
le a mestervizsgát. A vállal-
kozás ezeken túl nyelvi kép-
zésekkel, illetve szakmai, pél-
dául diétás szakács tovább-
képzéssel segíti munkatársai
fejlődését.

A szolgáltatások körébe,
az eszközparkba, a munkatár-

sak szakmai tudásába fekte-
tett erőforrások a vállalkozás
jövőjét szolgálják. Azonban
ez a jövő számos szállal kötő-
dik a város és környékének
gazdasági fejlődéséhez. Hor-
váth Attila évek óta vállal sze-
repet a helyi gazdaság önkor-
mányzatának működésében, a
Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara kereskedelmi
tagozatának elnöke, részt
vesz az országos kamara ke-
reskedelmi kollégiumának te-
vékenységében. A vállalkozá-
sokat, elsősorban természete-
sen a kereskedelem, szolgál-
tatások terén tevékenykedő
cégeket igyekszik ellátni az
őket érintő, befolyásoló infor-
mációkkal, hogy hatékonyab-
ban működhessenek. Hogy ők
is olyan átgondoltan építhes-
sék fel jövőképüket, mint a
Gasztro-Life Kft.

Portrénkon Horváth Attila cég-
vezető, jobbra büszkeségük,

Kaszás Roland szakács, aki most
vette át Kiváló Mester minősí-

tésű mesterlevelét

Fotó:

Befektetések
a jövőbe: enélkül
nincs is jövő

Beváltott remények
(Folytatás a 13. oldalról.)
A nemzetgazdasági mi-

niszter februári rendelete sze-
rint az a közúti fuvarozó cég,
amelynek a két évvel korábbi
mérlegében az éves nettó ár-
bevétel az ötvenmilliárd fo-
rintot elérte – a saját termelé-
sű készlet értékesítéséből
származó nettó árbevétele pe-
dig legalább negyvenmilliárd
forint volt – egyszerűsített
módon kérhet EKÁER-szá-
mot. Ugyanez a szabály vo-
natkozik – árbevételi limit
nélkül – az egyetemes postai
szolgáltatóra is.

Az egyszerűsítés azt jelen-
ti, hogy mindössze három
adatot kell megadni az adóha-
tóság részére az általánosan
megkövetelt huszonegy adat
helyett. Az egyszerűsített ké-
relemhez a következő adatok
szükségesek: a feladó, a cím-
zett neve és adószáma, továb-

bá a fuvarozáshoz használt
jármű rendszáma.

Szintén fontos változásnak
tekintjük, hogy április első
napjától hatályos a törvény-
nek az a szabálya, mely sze-
rint ha a feladó és a címzett is
belföldi, és a nem kockázatos
terméket a címzett maga fu-
varozza vagy fuvaroztatja, ak-
kor az EKÁER-számot is a
címzett kéri meg.

Jelentősen csökkenti az ad-
minisztrációt az is, hogy június
1-jétől egy nemzetgazdasági
miniszteri rendelet szerint elég
lesz egy EKÁER-számot kérni
a fuvaroknál akkor is, ha egy
feladó több helyről szállíttat, il-
letve egy címzett több kirako-
dási helyére történik a fuvar, de
a részletszabályoknak is meg
kell felelni.

A részletszabályok szerint
ha egy feladó több felrakodá-
si címéről, az Európai Unió

más tagállamából belföldi ki-
rakodási címre történő fuva-
rozás esetén, kizárólag a sor-
ban utolsó felrakodási címet
kell bejelenteni. Ellenben a
belföldi feladási címről, bel-
földi vagy az Európai Unió
más tagállamában található
kirakodási (átvételi) címre
történő közúti fuvarozás ese-
tén valamennyi felrakodási
címet be kell jelenteni.

Amennyiben egy címzett
több kirakodási (átvételi) cí-
mére történik a fuvarozás, ak-
kor a belföldről az Európai
Unió más tagállamában talál-
ható kirakodási címre történő
közúti fuvarozás esetén kizá-
rólag a sorban első kirakodási
címet kell bejelenteni. Az Eu-
rópai Unió más tagállamából
– vagy belföldi feladási cím-
ről – belföldi kirakodási cím-
re történő közúti fuvarozás
esetén pedig valamennyi kira-

kodási címet be kell jelente-
nie az erre kötelezettnek.

– Az illegális kereskede-
lem vonatkozásában már
úgy hírlik, hogy eredmé-
nyekről is be lehet számolni.

– Úgy vélem – kezdte vá-
laszát dr. Vereczkey Zoltán

– ez hatósági fellépés, és an-
nak értékelése már nem a mi
feladatunk. Mindenesetre
érdeklődéssel figyeljük azo-
kat a híradásokat, amelyek
egy-egy visszaélés leleple-
zésekor a médiában megje-
lennek. Mindettől függetle-
nül a rendszer még mindig

további finomításokra szo-
rul, ezen a téren a kamara
továbbra is szerepet vállal.
Ugyanakkor még mindig
fontos a kamarának a ta-
nácsadói, ismeretterjesztői
feladat végzése, hogy a ha-
zai vállalkozások működését
segítse.

A rendszer különböző vállalkozásokat, fuvarozókat érintő szabályai még finomításra szorulnak
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Az élethez kell közelíteni
OKTATÁS Interjú dr. Parragh Lászlóval, a magyar iparkamara elnökével

(Folytatás a 13. oldalról.)
Ez a nyárnak a feladata,

hogy ősszel a lehető legkeve-
sebb komplikációval tudjon
elindulni a rendszer.

Az első feladat az, hogy
meg kell értetni a magyar
társadalommal: ezeket a
rendszereket át kell alakíta-
ni. És mi nem a magunk
véleményét mondjuk, ha-
nem a cégek által megfo-
galmazottakat. Amikor ezt
elkezdtük, elég nagy ellen-
állásba ütköztünk. Különö-
sen a felsőoktatásban, ha
visszaemlékszünk arra, két
és fél évvel ezelőtt mennyi
diáktüntetés volt, milyen
konfliktusok keletkeztek.
És valójában azért tüntettek
a diákok, hogy olyan szakot
tanulhassanak, amivel nem
tudnak elhelyezkedni, vagy
nem jutnak megfelelő fize-
téshez. Mondok egy példát:
hétszáz formatervezőt kép-
zünk évente. Az üveg for-
matervezők elhelyezkedés-
kori jövedelmi átlaga, mivel
nem főállásban helyezked-
nek el, negyvennyolcezer
forint. Ez nem lehet érdek.
Azt gondolom, hogy közel
kell vinni a munkaerőpia-
cot, a gazdaságot és a kép-
zést. Nálunk ezek teljesen
elszakadtak egymástól.

– A szakképzés terén elin-
dított reformokat miért kö-
vették más területek csak
ennyi idő elteltével?

– A szakképzésben azért
tudtunk a leggyorsabban lép-
ni, mert a kamarának addigra
már felállt egy olyan koncep-
ciója, amit a kormányzat el-
fogadott és támogatott. Illet-
ve a duális képzésre már ké-
szen volt a hálózatunk, ott
már több mint kétszáz em-
bert foglalkoztattunk. Tehát
azt relatíve gyorsan tudtuk
elindítani. A felsőoktatásban
ez láthatóan egy lassabb fo-
lyamat. Megint egy egyszerű
példa. Látták a tüntetést a
Corvinus kapcsán: ne szed-
jék szét az egyetemet! Ma-
gyarázza meg nekem valaki,
hogyha az ország legjobb
közgazdaságtudományi
egyeteméről van szó, akkor
ott miért van borászati vagy
kertépítő szak? Teljesen logi-
kátlan. Ezek egzisztenciafél-
tések, a status quo fenntartá-
sára törekvések.

Kellett egy idő, amíg
megértették az emberek,
hogy egy jó szakma felér egy
diplomával. Megértették,
hogy vannak olyan szakmák,
amik gyakorlatilag felsőfokú
végzettséget adnak, egy me-
chatronikus vagy logisztikus
esetében. Megértették, hogy
ezekkel a szakmákkal el le-
het helyezkedni, egzisztenci-
át lehet belőle építeni. Tíz
százalékkal nőtt már a szak-

mában elhelyezkedők aránya
a tavalyi évben. Elindult a
folyamat, csak az oktatás egy
lassú reagálású rendszer.
Leginkább a felnőttképzés-
ben vagyunk lemaradva, ott
kellene a legnagyobb lépése-
ket tenni, illetve a nyelvokta-
tásban. Képzeljék el például,
hogy bevezetnénk az angol
nyelv kötelező oktatását, ami
a mai világban, az internet
világában teljesen normális
dolog lenne. Viszont nincsen
elég nyelvtanárunk! Mennyi
idő kiképezni enny i nyelvta-
nárt?

– Az egész köznevelési
rendszernek az átalakítása is
most indult el a törvény mó-
dosításával.

– Nem véletlenül nyitot-
tuk ki a vitát az általános is-
kola kilencedik évfolyamá-
ról. Az a véleményünk: gya-

korlatközeli oktatásra van
szükség minden területen. Az
egyik keresztfiam Ausztriá-
ban tanult, a másik Sopron-
ban. Láttam a különbséget.
Az egyik tanult háztartásve-
zetést, kamatos kamatszámí-
tást, hogyan kell beosztani a
pénzt egy hónapban. Volt po-
litechnika: madáretetőt ké-
szítettek karácsonykor. Egy
sor olyan gyakorlati dolgot
megtanultak, ami a normál
életnek a része. Magyaror-
szágon ettől nagyon elsza-
kadt az oktatás. Ha itthon
megtanulta volna a lakosság,

hogy mi az a devizehitel-
kockázat, vagy hogy mi a ka-
matos kamatszámítás, akkor
nem így nézne ki az ország.
Akkor nem vettek volna fel
ennyien devizahitelt. Az ok-
tatásnak a valós életre is fel
kell készítenie az embereket
minden területen. Általános
iskolában – ebbe mi nem
akarunk beleszólni, de azt
gondoljuk –, hogy sokkal kö-
zelebb kellene vinni a valós
élethez a tudástartalmat.

A szakközépiskolai okta-
tásban már van vélemé-
nyünk. Ott azt mondjuk: meg
kell adni egy gyerek-
nek azt, hogy szak-
munkás legyen, ha
akar. Meg kell adni a
lehetőséget, ha már
szakmunkás, akkor le-
hessen érettségije, és
továbbmehessen,
hogyha kedve van
hozzá. És meg kell adni a
legjobbaknak azt is, hogy ne
szakmát tanuljanak, hanem
általános tárgyakat, magya-
rul gimnáziumba járjanak,
hogy onnan tovább tudjanak
lépni majd a felsőoktatásba.
De annak, aki szakmát tanul,
annak is meg kell nyitni a
felsőoktatást, mint lehetősé-
get. Ne az legyen, hogy ti-

zennégyévesen hoz egy dön-
tést, és annak a döntésnek
élete végéig viselnie kell a
következményeit. Hogyha
megtanulta rendesen a szak-
máját, jó kőműves, akkor
kapjon még két évet, hogy
leérettségizhessen. Az érett-
ségivel pedig elmehessen épí-
tészmérnöknek tanulni. Ez
azonban fordítva is igaz, ha
kiderül valakiről, hogy nem
tudja elsajátítani az építész-
mérnöki tudományt, adjunk
neki lehetőséget arra, hogy
megtanuljon egy szakmát.
Ezeket az élethelyzeteket

össze kell kötni. az iskola-
rendszeri változtatás során.
Essen bővebben szó a gimná-
ziumokról, érettségiről: ott
olyan kompetenciákat kell el-
várni, ami már alkalmassá te-
szi az egyetem elvégzésére az
illetőt. Tudjon egy vagy két
nyelvet középfokon. Vagy ér-
jen el egy bizonyos pontszá-
mot. Mérjük a tudását, mér-

jük a színvonalát. Ma a felső-
oktatásból több mint harminc
százalék lemorzsolódik. El-
kezdi a felsőoktatást és nem
fejezi be. Plusz további har-
minc százalék nem kapja meg
a diplomáját, mert nem tud
idegen nyelvet, és ez feltétele
a diploma megszerzésének a
záróvizsga után. Ezeket az

anomáliákat fel kell ol-
dani.

– Hogyha a kéte-
zertízben elképzelt
utat nézzük, hogy lát-
ja, a kamara mennyit
tett meg ezen az
úton?

– Azt gondolom, hogy az
iskolarendszer átalakításá-
val a folyamat bevezetésé-
nek a végére érünk. Onnan-
tól kezdve évek kellenek,
hogy az eredmények meg-
jöjjenek, de az első eredmé-
nyek már egy-két év után
jelentkezni fognak, sőt bi-
zonyos pozitív jeleket már
most is látunk.

RÖVIDEN

Fókuszban
az eszközbeszerzés
A fenti címmel, Ki , mire és
hogyan pályázhat? alcímmel
tartanak tájékoztató előadást a
Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara székházában
június 23-án, kedden tíz órá-
tól. A bemutató a meghirdetett
új eszközbeszerzési pályáza-
tokról sszól majd, amelyek-
ben a feldolgozóiparhoz kap-
csolódó fejlesztéseket prefe-
rálják. Előadó Benedek Bá-

lint, az Econoserve Kft. pályá-
zati tanácsadója.

Exporttevékenység
elősegítése
Az EXIM tevékenységéről
jnúnius 23-án, kedden három-
negyed 11-től (a fenti előadást
követően) tartanak tájékozta-
tót a Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara épületé-
ben. A Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium irányítása
alatt álló Magyar Export-Im-
port Bank Zrt. (Eximbank) és
a Magyar Exporthitel Biztosí-
tó Zrt. (MEHIB) célja, hogy a
magyar exportőrök számára
hatékony finanszírozási és
biztosítási konstrukciókat
szolgáltasson, ezt közös szer-
vezetben és megjelenéssel,
EXIM elnevezéssel végzik.
Nemrégiben nyitottak képvi-
seletet Székesfehérváron. A
térség külkereskedelmi kap-
csolatainak élénkítése érdeké-
ben megtörtént a kapcsolatfel-
vétel a Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamarával, en-
nek eredménye a mostani elő-
adás.

Magyar-német
üzleti kapcsolatok
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Magyar-Német
Tagozata június 30-án, kedden
14 órától konzultációt szervez
a németországi export és piaci
lehetőségekről Magyarország
Berlini Nagykövetsége, illetve
a németországi külpiaci szer-
vezet képviselőinek közremű-
ködésével az MKIK székhá-
zában. A konzultáció előadói:
Bódi Lászlóelnök, MKIK Ma-
gyar-Német Tagozat, Juhász

Imre, a Nagykövetség Gazda-
sági Osztályának osztályveze-
tője, külgazdasági attasé, Ma-
gyarország Berlini Nagykö-
vetsége.

Javult a hazai
üzleti klíma
Az MKIK Gazdaság- és Vál-
lalkozáskutató Intézet (GVI)
negyedévente készít elemzést
a vállalkozások megkérdezése
alapján. A legutóbbi, április-
ban felvett konjunktúra-elem-
zésnek a címben megfogalma-
zott eredménye volt (a részle-
tes elemzés a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara
honlapjáról elérhető,
www.dkik.hu). A városi ka-
mara honlapján ugyanakkor
rendszeresen megtalálhatók a
GVI gyakrabban megjelenő
jelentései, vizsgálati eredmé-
nyei is. Ahogy a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara
elektronikus hírlevelei, illetve
a brüsszeli képviselet EU ha-
vonta megjelenő összefoglaló-
ja is. Mindkettő számos olyan
hírt, információt, elemzést,
adatot, pályázati lehetőséget
tartalmaz, amelyek fontosak
lehetnek a vállalkozások tájé-
kozódásához. Keressék fel a
városi kamara honlapját!
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A város mesterei
A város történetében el-

sőként szervezett mester-
képzést és -vizsgát tavaly
ősszel a TÁMOP pályázati
forrását felhasználva a Du-
naújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara. A mestera-
vatón ezt a kurzust ered-
ményesen teljesítők, hatva-
nan vehették át mesterleve-
lüket cukrász, pincér, sza-
kács, gépi forgácsoló, vil-
lanyszerelő szakmákban.

Azóta elindult a második
turnus képzése, melyen ha-
sonló számban vesznek
részt szakácsok, autószere-
lők, kozmetikusok, köz-
pontifűtés- és gázhálózat-
szerelők, karosszérialaka-
tosok, ipari gépészek és
hegesztők. A százhúsz új
mester biztosíthatja, hogy
a városban folyó gyakorlati
képzés színvonala megőr-
ződjön, emelkedjen.

Képek a városi kamara által a
Bartók Kamaraszínházban meg-

tartott mesteravatóról, díjáta-
dóról. A felső képen Parragh
László a Kiváló Mester díjat

adja át Varga András pincér-
mesternek, balra a közönség,

köztük az országos szakmai
versenyek döntőjébe jutott

díjazottak, jobbra a mesterle-
velüket éppen átvett szakácsok

csoportképe, az alsó fotón
virággal pedig Gál Mónika

Patrícia, aki bronzérmet
szerzett tavaly a szakmák

Európa-bajnokságán

Fotó: Ady Géza

Aki tizennégyévesen
meghoz egy döntést,

legyen lehetősége váltani

Kiemelkedő
szerepben

Dunaújvárosban idén
tizenheten jutottak az
országos szakmai ver-
senyek döntőjébe, szá-
mukra a keddi ünnep-
ségen adtak át elisme-
rést. Ahogy akkori kö-
szöntőjében Králik
Gyula, a városi kamara
elnöke elmondta, ezzel
a területi kamarák kö-
zött hatodik helyen ál-
lunk, csak Budapest és
négy megye előzi meg
a várost, ez gazdasági
és oktatási súlyunkat
messze felülmúló tel-
jesítmény.



Befektetésnek is kiváló
A Pentele Solar Kft. vezetője szerint ezért nőtt az eladás
Kőhalmi Kálmán

A napelemek beszerzése
az energiaszámlák lenul-
lázására ma pénzügyi be-
fektetéseknél sokkal jobb
beruházás, mind többen
ezért vágnak bele.

A négy éve alakult Pentele
Solar Kft. ügyvezetőjétől,
Tassó Zoltántól megtudjuk, a
közelmúltban egy megrende-
lőjük, egy matematikus el-
mondta, addig különböző
pénzügyi megoldásokban fial-
tatni próbált pénzét azért fek-
tette napelemek beszerelteté-
sébe, mert így évi tíz százalé-
kos kamatot tud elérni azzal,
hogy gyakorlatilag nem kell
többé energiaszámlát fizetnie
a szolgáltatóknak. (Azóta
egyébként már egy bővítést is
megrendelt.)

Magyarország hatalmas le-
maradásban van Európában a
napelemek alkalmazása terén.
Pedig a leghatékonyabb alter-
natív energiaforrásról van szó,
mely nem terheli a környeze-
tet, anyaga tulajdonképpen ho-
mok (üveg, szilikon). A régió
országai közül mi igyekszünk
legkevésbé kihasználni adott-
ságainkat. A Pentele Solar
alapításakor azért döntöttek a
cég indításában, mert a tíz év-
vel ezelőtti napelemárak a ne-
gyedére estek vissza. Így már
támogatások nélkül is megté-
rülést garantálhatott a hazai
vásárlóknak.

Azóta az árak tovább csök-
kentek, a felükre. Egy éve vi-
szont a csökkenés leállt, mert
a németek kezdeményezésére
az EU kvótával sújtotta a kínai
importot. Így nincs értelme

már arra várni, hogy később
olcsóbb lesz a beruházás.

A jelenlegi árak mellett
nyolc év megtérüléssel lehet
számolni, a rezsicsökkentett
árnál... Tassó Zoltán szerint
sok megrendelőnek az is na-
gyon fontos, hogy így függet-
lenné válhat (jól kalkulált
rendszernél nem kell fizetnie)
a szolgáltató áraitól. Jöhet vál-
ság, bármi. Mai, bizonytalan
világunkban ez nagy előny.

Az ügyvezetőtől megtud-
juk, hosszú távra terveznek.
Nagyon fontos ezen a piacon
a megrendelőknél kiépített bi-
zalom. Japán és német, minő-
ségi napelem-rendszereket
szerelnek, amelyek a kísérleti
mérések szerint hatvan-het-

ven év múlva is garantáltan jó
hatékonysággal működhet-
nek. A már csak minimálisan
olcsóbb kínai napelemek kö-
zül sokat a németeknél öt-hat
év után cserélni kellett, mert
egyik pillanatról a másikra
drasztikusan visszaesett az ál-
taluk szolgáltatott áram.

A Pentele Solar megrende-
lői számára biztosított moni-
toring hálózat folyamatosan
figyeli az általuk kiépített
rendszerek működési paramé-
tereit. A kiváló minőségű nap-
elemek beszerzése mellett na-
gyon fontos a beszerelés mi-
nősége, melyre a cég tízéves
garanciát vállal, a gyártó által
elvárt technológiákat alkal-
mazva, a megrendelői igénye-
ket maximálisan figyelembe
véve. Az ügyvezető igazgató
szerint nagyon fontos, hogy
az említett bizalom már a
megrendelőhöz igazodó rend-
szer tervezése során kialakul-
jon, és a kivitelezést követő-
en, az üzemeltetés során is
fennmaradjon.

Hosszú távú
befektetés, így is
kell előkészíteni
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Összeállításunk célja. hogy a térségünkben mű-
ködő vállalkozások megismerjék a kamaránk által
nyújtott szolgáltatásokat, bíztatva őket arra, hogy
keressék fel irodánkat konkrét ügyeik megoldásá-
hoz.

A kamarai törvény értelmében kötelezően nyújtan-
dó kamarai alapszolgáltatások tag és regisztrált vállal-
kozásoknak:

Tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez
jutási kérdésekben

A tanácsadások részben külsős szakemberek igény-
bevételével (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 biz-
tosítani: Üzlet@hálón, Innomentor projekt keretében
létrejött Datatech adatbázis segítségével, ill. az Enterp-
rise Europe Network és a kamarai regisztrációs rend-
szerből 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 le-
hetőségekről.

A törvényben kötelezően előírtakon túlmenően to-
vábbi, mindenki számára ingyenesen elérhető szolgál-
tatásokat nyújt kamaránk:

Szakképzés területén
Szakképzési tanácsadás, pályaorientációs tanácsa-

dás, tanulószerződések gondozása, megkötése, módosí-
tása, 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

Kamaránk szolgáltatásai
készítése (www.innoportfolio.hu), adatbázisba való in-
tegrálás, Nyitott Labor (www.nyitottlabor.hu) adatbá-
zisba 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 meg-
találni.

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, Telje-
sítésigazolási Szakértői Szerv.

További információ: Vincze Nóra, Komjáti Andrea
– tel.: 25/502-060, 25/ 502-061

További térítésköteles szolgáltatások:
Cégkivonat kiadása, Széchenyi Kártya Program hi-

teleinek ügyintézése (Folyószámlahitel, Forgóeszközhi-
tel, Beruházási Hitel, Önerő Kiegészítő Hitel, Támoga-
tást Megelőlegező Hitel, Agrár Széchenyi Kártya), jogi
tanácsadás.

Kamarai tagoknak a térítésköteles szolgáltatások
közül számos szolgáltatást térítésmentesen biztosít ka-
maránk:

Kamarai adatbázis igénybevételével adatszolgálta-
tás, üzleti partnerség építés, iparjogvédelmi tájékozta-
tás, minőségügyi tanácsadás, kamarai hírlevél küldése.
Széchenyi Kártya Program hiteleinek ügyintézése.

Kedvezményes szolgáltatások kamarai tagoknak:
Rendezvényszervezés (tájékoztatók, képzések), üz-

letember-találkozók szervezése, hirdetési lehetőség a
kamarai honlapon, tárgyalóterem bérbeadása, eszköz-
biztosítás (projektor, laptop), származási igazolás hite-
lesítése.

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.

Többet, gyorsan és olcsóbban
AKKUMULÁTOROK Helyben tárolni, majd amikor kell, felhasználni a megtermelt energiát
Kőhalmi Kálmán

Az általunk felhasznált
energia szinte kizárólag
a hagyományos energe-
tikai hálózatokon érkezik
hozzánk. Az alternatív
energiaforrásokból szár-
mazó is. Ez a helyzet na-
gyon megváltozhat a nem
is távoli jövőben...

Házunk tetejét beborítjuk
napelemmel, hogy energiát
takarítsunk meg. Ebből nyer-
jük az energiát házi rendsze-
reink villamosenergia-fel-
használásához? Dehogy! A
hagyományos szolgáltatóval
kötött elszámolási szerződés
alapján nyert árammal. És en-
nek az árát millió tényező be-
folyásolja. Ha globálisan néz-
zük, mi is részévé válunk egy
technológiáját tekintve rossz
hatékonyságú nemzetközi há-
lózatnak, így az alternatív
energiaforrás által biztosított
előnynek csak egy töredékét
élvezzük.

Több évezredesnek nevez-
hető a probléma, miként vi-
hetjük át az egyik helyen ke-
letkezett energiát egy másik-
ra. Évszázadokig ez a távol-
ság méterekben volt mérhető.
A hagyományos primer, majd
szekunder energiahordozók
megjelenésével, az elektro-
mos hálózatok kialakulásával
ennek a távolságnak csak a
gazdaságosság szabott határt.
A szállítási költségek, a kelet-
kező veszteségek, a károsa-

nyag-kibocsátási mutatók
egyre fontosabbá válásával
azonban a kiépült hagyomá-
nyos energetikai logisztika el-
avultsága egyre inkább nyil-
vánvalóvá vált.

Kivált azáltal, hogy a nagy
hálózatok működését mindin-
kább megterhelte a sok kis al-
ternatív energiaforrás, a széle-
rőművek, napelemek és más
eszközök elterjedése, cikli-
kussága. Egyre sürgetőbb
igénnyé vált, hogy a helyben
megtermelt energiát helyben
is használhassák fel, de nem
akkor, amikor keletkezik. Hi-
szen világítani este szoktunk,
amikor semmit nem érnek a
napelemek, a fűtési időszakot
sem a napsütéses órák magas
aránya jellemzi.

Az elektromos autók elter-
jedésére az első ténylegesen
működő alternatívát kínáló
(bár jelenleg a gazdagokat
megcélzó) amerikai Tesla
dolgozott ki erre is elsőként
hatékony megoldást a közel-
múltban bevezetett Powerwall

és Powerpack modellcsalá-
dokkal. Előbbi a lakások szá-
mára nyújt megoldást, tárolva
a megtermelt energiát, a Po-
werpack a nagyobb egységek,

üzemek számára nyújt hason-
ló lehetőséget. Az ötlet igazá-
ból nem forradalmi, a megva-
lósítás mögött azonban hatal-
mas erő rejlik. Hiszen termé-
kük árát, így a vevőnek a
megtérülést hosszabb távon
nagymértékben befolyásol-
hatja az épülő gyáruk, melyet
nemes egyszerűséggel Giga-
factoryként emlegetnek. A lu-
xusautóik iránti hatalmas ke-
reslet, valamint a tőzsdei
szárnyalás bőven biztosít rá
fedezetet.

Azért fontos ez, mert a vi-
szonylag gyorsan és sokszor

tölthető, nagy kapacitású ak-
kumulátorok nem olcsók.
Áruk a nagy volumenű gyár-
tással jelentősen csökkenthe-
tő. Ráadásul a Tesla a napele-
mek gyártásában is szerzett
érdekeltséget. Így annak is pi-
acot bővíthetnek, Ezen köz-
ben még az akkumulátorok és
napelemek terén saját fel-
használásuk is tovább szélesí-
ti a piacaikat.

Az akkumulátorok terén
zajló forradalomnak azonban
ez csak egyik szegmense.
Több kísérleti stádiumú, bár
fejlesztői szerint hamarosan a

boltokba kerülő termék kínál-
hat forradalmi változást az
akkumulátorok feltöltésének
időtartamában, az elérhető
kapacitásban, így a méret-
csökkentés terén is. Ezek el-
sőként a kisebb „kütyükben”
jelenhetnek meg, mobiltelefo-
nunkkal, laptopunkkal, eset-
leg okosóránkkal kapcsolatos
apróbb töltési gondjainkat
megoldva.

Persze nem kell forradalmi
akkumulátor sem, hogy na-
gyobb méretben is hatékony
energiatárolóvá váljanak az
akkumulátorok. A mobil esz-

közök töltését lehetővé tevő
indukciós töltőkhöz hasonló-
val nagyobb méretekben is
próbálkoznak, például autók
töltését akár menet közben le-
hetővé tevőkkel. Azonban
még ilyen technológiai inno-
vációra se feltétlenül van
szükség. Egy kínai megoldás
szerint a járatos buszokat
minden megállóban, míg fel-
szállnak az utasok, feltölte-
nék. A következő kisebb távra
ez elegendő energiát biztosí-
tana. Persze ehhez is ki kell
fejleszteni egy hatékony és
biztonságos csatlakozórend-
szert. Talán még van, aki em-
lékszik rá, amikor a pesti vil-
lamosok áramszedőit a végál-
lomáson a vezető leakasztot-
ta, a másikat meg fel. Na így
nem működne...

És akkor még szót kell ej-
teni arról is, hogy ugyan az
alternatív, környezetkímélő
alkalmazások jobb hasznosí-
tása, az energia szállítása so-
rán keletkező problémák ke-
zelése terén szerepe lehet az
akkumulátornak, viszont ma-
ga is problémahalmazt okoz.
A mai technológiák drágasá-
guk mellett veszélyesek a
környezetre, bár az említett,
fejlesztés alatt lévő megoldá-
sok ezen a téren is előrelépést
kínálnak. Így sem véletlen,
hogy az elemzők nagyobb ré-
sze a cseppfolyós hidrogén
alkalmazásában látja a jövőt.
Csak sikerüljön biztonságo-
sabbá – és persze olcsóbbá –
tenni használatát.

Az alternatív energia tárolására szolgáló eszközök most kerültek az érdeklődés középpontjába
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A tárolási
megoldásokat
fejleszteni kell

A környezetet legkevésbé terhelő erőforrás Tassó Zoltán szerint
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