
GAZDASÁGI TÜKÖR
A DH MELLÉKLETE A DUNAÚJVÁROSI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TÁMOGATÁSÁVAL • 2015. SZEPTEMBER 25.

Összeértek a szálak
SZAKKÉPZÉS Az új oktatási rendszer centruma alakult meg
Kőhalmi Kálmán

Alulról építkező, haté-
kony, önálló, együttmű-
ködő – a nyáron mega-
lakult Dunaújvárosi Szak-
képzési Centrumról Őszi
Attila főigazgatóval be-
szélgettünk.

A kormány és a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
között 2010-ben megkötött
együttműködési megállapo-
dás alapján nagy ütemben in-
dult el a szakmai képzési
rendszer átalakítása, ennek
fontos állomását jelenti, hogy
a szakképzést érintő törvé-
nyek június 12-ei hatályba lé-
pésével július 1-jén megala-
kultak a szakképzési centru-
mok, melyek a Nemzetgazda-
sági Minisztérium fenntartá-
sában működnek. Fejér me-
gyében két ilyen alakult, a
megyei mellett a dunaújváro-
si, vezetésére Őszi Attila fői-
gazgatót nevezték ki.

A főigazgató tömör értéke-
lése szerint: összeértek a szá-
lak. Az oktatási rendszer áta-
lakításának megkezdése óta
számos fontos lépés történt
meg a szakképzésben, és vég-
re az intézményrendszer mű-
ködtetése is megfelelő helyre,
a Nemzetgazdasági Miniszté-
riumhoz került. A helyi cent-
rumok nem egyszerűen vég-
rehajtói a minisztériumi aka-
ratnak, hanem kellő önállósá-
got kaptak, hogy a tagintéz-
mények összefogásával, alul-
ról építkezve valódi pedagó-
giai műhellyé váljanak, haté-
konyan tudjanak megfelelni

helyi szinten a szakképzéssel
szemben támasztott elvárá-
soknak, a gazdaság, a munka-
erőpiac igényeinek.

Dunaújvárosban, ebben a
tervezett városban a képzési
rendszer a város építéséhez,
az ide telepített ipar igényei-

hez igazodva jött létre, ezek
határozták meg későbbi lép-
csőfokait is. A gyakorlati kép-
zés a vállalatoknál zajlott,
nem voltak iskolai tanműhe-
lyek, ez változott meg a rend-
szerváltással. Azonban valódi,
a gyakorlatban alkalmazható,
piacképes szaktudás csak
ténylegesen piaci környezet-
ben működő gazdálkodónál
szerezhető meg. A kamarák
sokat tettek azért, hogy a gya-
korlati képzés ismét a megfe-
lelő rendszerben történjen. A
kormányzat támogatta ezt a
törekvést, átalakították a tör-
vényi szabályozást, számos
feladatot átadtak a kamarák-
nak: a tanulószerződések

rendszerének működtetésével,
a gyakorlati képzőhelyek szá-
mának, színvonalának növelé-
sével, a duális képzés beveze-
tésével, a kamarai garancia-
vállalás rendszerének kialakí-
tásával jelentős változások in-
dultak el. A területi iparkama-
rák meghatározó szerepet
kaptak a szakképzési irányo-
kat, arányokat meghatározó
megyei fejlesztési és képzési
bizottságok (MFKB) munká-
jában is.

(Folytatás a 15. oldalon.)

Kamara szervezte tavalyi üzemlátogatás a Mester Ferroste gyár-
tócsarnokában: fontos a szakmák megismertetése
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A minisztérium
fenntartásában
működnek a
szakképzési
centrumok

Mesterek lesznek, vizsgáznak
Újabb képzési program zárul hamarosan a városi kamara szervezésében
Kőhalmi Kálmán

Hét szakmában szervezett
mesterképzést és -vizsgát
a helyi iparkamara, már
a második ilyen progra-
mot, ezen ötvenheten
vesznek részt.

A első program eredmé-
nyeként hatvan új mester ve-
hette át júniusban, a Bartók
Kamaraszínházban megtartott
ünnepségen mesterlevelét. A
mostani programban ötvenhe-
ten vesznek részt, mivel még
a vizsgák zajlanak, nem lehet
tudni, pontosan hányan vehe-
tik majd kézbe az október 27-
én, hasonló külsőségek között
megrendezendő eseményen a
kimagasló szakmai tudást iga-
zoló oklevelet.

A mostani, májusban in-
dult programban az elsőhöz
hasonlóan, pályázati forrásból
támogatott módon, húsz szá-
zalék önköltséggel vehettek
részt azok, akik jelentkeztek.
Az általános elméleti, majd a
speciális szakmai felkészítő-
ket követően most zajlanak a
vizsgák. elsőként a központi-
fűtés- és gázhálózat szerelők
vizsgáztak , majd a kozmeti-
kusok, az ipari gépészek és a
hegesztők. A karosszéria la-

katosok vizsgájára lapunk
megjelenésekor kerül sor, az
autószerelők és a szakácsok is
levizsgáznak október első he-
tének közepéig.

A felkészítés és a vizsgák
során számos vállalkozás se-
gítette a programot, a Duna-
ferr iskola informatikai kabi-
netje és tanműhelye, a Bánki

iskola főiskolára költözött
tanműhelye, a Melissza Koz-
metika, a Forgó Kft. ka-
rosszéria műhelye, az Ármos
Gumimax futóműbeállító be-
rendezése, Kovács Gyula au-
tószerelő műhelye, a Fészek
tanétterem színvonalas hely-
színt biztosított arra, hogy a
vizsgázók igazolhassák szak-

mai tudásukat, és a vizsgabi-
zottság is megfelelő körülmé-
nyek között bizonyosodhas-
son meg erről. Az új mesterek
a helyi szakképzés megválto-
zott törvényi előírásainak
megfelelve, az eddig is magas
szintjét erősítve vesznek majd
részt a város és környéke vál-
lalkozásainak működésében.

Mestervizsga a kozmetikusoknál, hamarosan újabb félszáz új mester veheti át oklevelét
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Új kihívások, új
együttműködések

Minden ősz és vele minden
új tanév új kihívások elé állítja
az oktatás, benne jelesül a
szakképzés szereplőit – mint
tapasztalhatják, erről tanúsko-
dik mellékletünk több cikke,
összeállítása is. A legfonto-
sabb változás idén az intéz-
ményrendszer átalakítása, az
új szakképzési centrumok lét-
rejötte, amely városunkban is
új feladatokat rótt a szakkép-
zés terén tevékenykedőkre,
köztük a Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparkamarára.
Szervezetünk a kormányzati
törekvésekkel összhangban el-
sősorban a szakképzés gya-
korlati részének szervezésé-
vel, koordinációjával foglal-
kozik – e munka során a szo-
ros együttműködés mellett új
munkakapcsolat alakul a
Szakképzési Centrummal. Kö-
zös tevékenységünk elsőrendű
célja a szakképzés színvonalá-
nak emelése mellett az, hogy
a képző intézmények a gazda-
sági szereplők igényeinek és
elvárásainak megfelelő kép-
zést alakítsanak ki, a lehető
leggyorsabban és legrugalma-
sabban alkalmazkodva a mun-
kaerő-piaci kihívásokhoz.
Mindezt úgy, hogy a rendszer-
ben visszatükröződjenek a vá-
ros gazdasági életének tradíci-
ói, a munkaerő-piaci sajátos-
ságok, a foglalkoztatási struk-
túra sajátos térségi jellemzői.

E program lényeges eleme
az is, hogy a lehető legtöbb ta-
nuló csatlakozzon a duális
szakképzés folyamatosan bő-

vülő rendszeréhez. Örömteli,
hogy kamaránk élen jár a ta-
nulószerződések terén, mint
ahogy fontos tényező a mes-
tervizsgák szervezésének fo-
lyamata is. Éppen ezek az ala-
pelemek jelenthetnek garanci-
át arra, hogy a tanulók a vál-
lalkozások körében, avatott
mesterek irányításával szerez-
nek értékes gyakorlatot, ké-
sőbbi pályájuk során jól hasz-
nosítható tudást, s nem utolsó-
sorban hasznos munkatapasz-
talatot.

A DKIK és a Dunaújvárosi
Hírlap közös kiadványában
visszatérő motívum az új kihí-
vások és új együttműködések
témaköre – tisztelettel aján-
lom a Gazdasági Tükör tartal-
mait minden kedves olvasó-
nak!

Hegyiné Tóth Noémi

titkár
Dunaújvárosi

Kereskedelmi és Iparkamara

Hegyiné Tóth Noémi
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Vállalkozók várnak,
pályázatok késnek

Az EU pályázatokkal kap-
csolatban nagy a vállal-
kozói várakozás, ezt a
már kiírt két gépbeszer-
zési pályázat jól mutatja.
A nagyobbikat a napok-
ban függesztették fel, a
kisebbikre már augusz-
tustól csak a szabad vál-
lalkozási zónákból lehet
pályázni. A folytatást pe-
dig még homály fedi...

A kormányzat többször
hangsúlyozta, ebben az EU
ciklusban teljesen más módon
történik a pályáztatás, mint az
előzőben. Ennek a törekvés-
nek számos üdvözlendő ele-
me van. Mindjárt a legfonto-
sabb: az országba ilyen mó-
don eljutó uniós pénzeknek,
annak a 12 ezer milliárd fo-
rintnak a korábbi ciklusra jel-
lemző tizenhat helyett hatvan
százaléka jut a vállalkozások-
hoz, erősíti azok versenyké-
pességét. A pályázatok kiírása
egy, az EU célkitűzések és a
saját vállalások alapján készí-
tett egységes stratégia, fej-
lesztéspolitika alapján törté-
nik. Egyszerűsödött a pályá-
zatokkal kapcsolatos admi-
nisztráció is, és olyan elemek
kerültek be a rendszerbe,
amelyek segítik az önerő biz-
tosítását, a finanszírozást a
pályázó cégek számára.

Azonban az egyik legfon-
tosabb szemponttá most a

gyorsaság vált. A 2020-ig ter-
jedő hétéves ciklusból már öt
év maradt. A kormányzatnak
erre szintén van válasza.
Csepreghy Nándor, a Minisz-
terelnökség fejlesztéspolitikai
kommunikációért felelős he-
lyettes államtitkára a
Privátbankár.hu által a közel-
múltban, a témában szerve-
zett konferencián (melyen a
helyi kamara több munkatár-
sa is részt vett) tartott előadá-
sában megerősítette azt a né-
hány nappal előtte kommuni-
kált kormányzati törekvést,
hogy 2017 június 30-áig az
összes uniós pályázat kiírásra
kerül.

A helyettes államtitkár
szerint ez azt jelentené, hogy
megelőzzük ilyen szempont-
ból a térség országait. Illetve
biztosítva lenne, hogy az uni-
ós pénzek ne olyan hajrában
legyenek elköltve, mint az el-
őző ciklusban. Bár az min-
denképpen pozitívum, hogy a
rendelkezésünkre álló keretet
ki tudtuk használni, és remé-
nyei szerint ez az aktuális cik-
lusban is így lesz.

A pályázatok legkésőbb
2017 közepi kiírása természe-
tesen nem jelenti azt, hogy
akkor azonnal minden pályá-
zatot be is kell adni. Ma is ta-
pasztalható, hogy a pályáza-
tok a korábbinál hosszabb ha-
táridőkkel kerülnek kiírásra.

(Folytatás a 14. oldalon.)



Az Audi 84 ezer négyzetméteres új csarnokának az építése határozta meg a Ferrobeton idei első négy hónapját. Építettek a gyárnak három hidat is, így bővítéskor könnyen elérhetők lesznek az új helyszínek
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Gyenge rajt után erős évük volt
BETONERŐS A kis- és közepes vállalkozások, beruházók kiszolgálására készül fel a Ferrobeton
Körmendi Erzsébet
kormendi.erzsebet@dh.plt.hu

Dunaújváros – A Dunaúj-
városi Kereskedelmi és
Iparkamara jelentős part-
nere, a város meghatáro-
zó építőipari cége, a Fer-
robeton Zrt. idei évet a
változás és az eredmé-
nyesség jellemzi.

A világ két nagy építőipari
alapanyag- és betongyártója,
a svájci Holcim és a francia
Lafarge egyesülése komoly
versenyhivatali aggályokat
vetett fel, egyeztetéseket vont
maga után. A folyamat két év-
vel ezelőtt kezdődött, és közel
egyéves vizsgálat végén a
versenyhatóságok javaslatot
tettek, mely érdekeltségeket,
eszközöket kellene felajánla-
niuk eladásra annak érdeké-
ben, hogy a fennmaradjon a
legalább háromszereplős ver-
senyhelyzet. A tender ered-
ményeként a dunaújvárosi
Ferrobeton Zrt. anyacége, a
CRH vásárolhatta meg a Hol-
cim és a Lafarge hirdetmé-
nyében szereplő tételeket –
ami több mint 600 bányát,
üzemet és egyéb létesítményt
– jelentett, több mint 6,5 mil-
liárd euró értékben. Az üzlet
szűkebb pátriánkban Szlová-
kiát, Romániát, Magyarorszá-
got érintette. Az adminisztrá-
ciós folyamat 2015. július 31-
én zárult le, és augusztus 1-
től vette át a CRH ezeknek a
cégeknek az irányítását. Az
átszervezések eredményeként
magyar központtal létrejön
egy Észak-Duna régió, amely
Szlovákiát, Magyarországot
és részben Ausztriát fedi le.

Ebben jelentős szerep jut a
Ferrobetonnak, mivel az
anyacégtől kapott jelentős tő-
keinjekciónak köszönhetően a
Ferrobeton tulajdonolja a
Holcim Magyarország, ma
már CRH Magyarország kö-
zel száz százalékos, többségi
részvényrészét. Ugyanez a
technika valósult meg Szlová-
kiában, ahol a Ferrobeton
Szlovákia két cementgyárral,
23 betonüzemmel, elosztóbá-
zissal, kereskedelmi egység-
gel gyarapodott.

A folyamat számos felada-
tot adott Vass Zoltán vezéri-
gazgatónak eddig, és az integ-
ráció, az összehangolás vár-
hatóan jövő év februárjáig,
márciusáig eltart, és újabb
tennivalókat jelent a szlováki-
ai vonalon és a megalakuló
Észak-Duna menti régió te-
kintetében egyaránt.

– Kifejezetten jó a hangu-
lat a cégnél, ami köszönhető
annak, hogy a munkavállalók
érdekeit maximálisan figye-
lembe véve, a folyamatos tá-
jékoztatást előtérbe helyezve
intéztük az ügyeket. A CRH
azért vásárolta meg ezeket az
érdekeltségeket, mert jól mű-
ködnek, látott benne fantáziát,
jövőt. A felvásárlás nem pi-
acszerzésre irányult, hanem a
termelés megszerzésére, an-
nak folytatására – hangsú-
lyozta Vass Zoltán.

A tervezett lépések, föld-
rajzi profiltiszítások, érdekelt-
ség-optimalizálások közül
egyet említ példaként a cég-
vezető. A CRH Magyaror-
szágnak három, Holcimtól át-
vett cementelosztó központja
van, Békéscsabán, Ercsiben
és Kecskeméten. A kecske-

méti bérlemény, a fajlagos
költségei magasak, és mivel a
Ferrobetonnak Szolnokon van
egy nagy gyára, óriási terüle-
ten, így adódik a lehetőség,
hogy a kecskeméti cementel-
osztó bázis átkerüljön Szol-
nokra. Ám ez hosszú folya-
mat, várhatóan jövő tavasszal
ülnek le a tulajdonossal, hogy
az elgondolásokat tar-
talommal töltsék meg.

A Ferrobetonra
visszatérve. Az építői-
par szezonalitásából
fakadóan nagyon nehe-
zen indult az év. A la-
kossági piac továbbra
is meglehetősen fa-
gyott, nagy volumenű meg-
rendelésük ebből a szektorból
nem volt ebben az évben sem.
Viszont bizakodásra ad okot
ezen a téren a családok ott-
honteremtési kedvezményé-
nek (CSOK) bevezetése, az
állami finanszírozású progra-

mok elindulása és az új ingat-
lanfejlesztők megjelenése. Az
ezekben rejlő lehetőségeket
szeretné a Ferrobeton a lehető
legoptimálisabban kihasznál-
ni jövőre a lakossági termé-
kek vonalán. Ugyanis a cég
termelésének 85-90 százaléka
idén egyedi tervek alapján ké-
szült termék, amelyeket kife-

jezetten projektekre gyárta-
nak. Az év eleji lemaradást si-
került behozniuk, így év vé-
gére teljesíteni tudják a terve-
zett árbevételt és elvárt ered-
ményt. Az M0-ás, M3-as,
M5-ös, M7-es autópályák be-
vezető szakaszain az elválasz-

tó sávok biztonságosabbá té-
telét szolgáló beruházás ad je-
lentős feladatot: az acélsza-
lagkorlátokat cserélik ki vas-
beton elemekre december 31-
ig. Az Audi 84 ezer négyzet-
méteres új csarnokának az
építése meghatározta a Ferro-
beton idei első négy hónapját.
Emellett építettek az Audinak

három hidat is, hogy
könnyebben elérhetőek
legyenek a későbbi bő-
vítés helyszínei, vala-
mint több mint húsz
autópályafelüljárót ad-
tak át az országban.
Tehát a tavalyi húzóter-
mék, a hídgerenda idén

is a gyártás élmezőnyében
volt. A Pick vágóhidat épít
Mohácson, az Apolló 140
ezer négyzetméternyi teher-
autó és traktor gumiabroncs-
gyártó és logisztikai bázist
hoz létre Gyöngyöshalásziban
– ezeknél is a Ferrobeton a

partner. A Boss is folyamato-
san ellátja a céget munkával.
A 2017-es úszó-világbajnok-
ság legfontosabb helyszíne, a
Dagály Uszodaközpont építé-
se is kiemelt feladat lesz a té-
len

Jövő évre némi visszaesést,
átrendeződést prognosztizál-
nak az építőiparban. A 2020-
ig tartó uniós ciklus prioritá-
sai megváltoznak: a működő
gazdaságot, a kis- és közepes
vállalkozásokat helyezik elő-
térbe. Ehhez alkalmazkodva
rendezi a Ferrobeton is a so-
rait: a mega beruházások he-
lyett a kis és középvállalkozá-
sokat kell kiszolgálnia, sok
apróbb beruházó megrendelé-
sével kell kiváltania az idei,
nagyjából kétszáz projektjét.
Erre hangolódnak rá most:
keresik a szakembereket,
hogy új struktúrában, pro-
jektstábokkal készüljenek az
elkövetkező évek kihívásaira.

Vass Zoltán vezérigazgató el-
mondta azt is: a tavalyi húzó-
termék, a hídgerenda idén is a
gyártásuk élmezőnyében van

Fotó: Ady Géza, Ferrobeton

A Dagály Uszodaközpont
építése is kiemelt feladat

lesz a télen

Vállalkozók várnak, pályázatok késnek
(Folytatás a 13. oldalról.)
A két, vállalkozók által

nagyon várt eszközbeszerzé-
si pályázat ugyanis azt mu-
tatja, nagyon nagy az igény
az ilyen jellegű, hosszabb
ideje elérhetetlen lehetősé-
gek iránt. Bár az előző cik-
lus óta (melyben szintén
voltak hasonló pályázatok) a
kör a feldolgozóipari cégek-
re szűkült (az azóta új elem-
ként belépett szabad vállal-
kozási zónákat kivéve), a
beadott pályázatok hamar
átlépték a kiíró által felállí-
tott határt.

Hogy miként is alakultak
ezek a pályázatok, arról Bü-

ki Pétert, az Econoserve Pá-
lyázati Kft. vezetőjét kér-
deztük. A cég a Dunaújváro-
si Kereskedelmi és Iparka-
mara honlapja
(www.dkik.hu) pályázati ro-
vatának és a pályázati hírle-

vélnek a szerkesztésében
vesz részt együttműködő
partnerként. A szakembertől
megtudtuk, már nem érhető-
ek el az egyes pályázatokkal
kapcsolatos adatok: hány
pályázat érkezett be, a kere-
tösszeg mekkora részére. A
szakma becslése szerint
azonban (a Pályázatírók Or-
szágos Szövetsége tanácsa-
dói által benyújtott pályáza-
tok alapján) a július eleji
nyitás óta a múlt hét végén
felfüggesztett GINOP-1.2.1-
15 pályázatra, amely vi-
szonylag nagy, minimum
százmilliós projektekhez
biztosít forrást, hétszázhat-
van és nyolcszáz közötti pá-
lyázat érkezhetett, míg a ke-
ret nagyságrendileg ötszáz
pályázatra elegendő.

A „kisebbik”, GINOP-
1.2.2-15 pályázatban a tá-
mogatás minimális összege

5 millió forint. Ezt a pályá-
zatot már augusztusban
részlegesen felfüggesztették,
hiszen már csak a szabad
vállalkozási zónákból fo-
gadnak be pályázatokat. Bü-
ki Péter szerint erre a pályá-

zatra a szakma szerint eddig
kétezerötven fölött jelent-
kezhettek.

Ezeken kívül igazából
már csak a külpiacra jutási
és két innovációs pályázat
várja a vállalkozások jelent-
kezését. Az egyik az iparjog
területén nyújt vissza
nem térítendő támo-
gatást, a másik a vál-
lalatok önálló, na-
gyobb innovációs
projektjeit támogatja.
A szakember szerint
utóbbi esetében is
számos pályázati öt-
let kerülhet elő a fiókból,
így akinek ilyen van, ne vár-
jon, hiába a kétéves „ablak”,
az első értékelési határnap
október 31., a második már-
cius 28. Nem valószínű,
hogy ezt követően még nyit-
va lenne ez a pályázati lehe-
tőség. Mi hallottunk már ke-

vésbé optimista becslést is.
A lényeg: sietni kell!

Ugyanakkor a pályázatok
kiírói nem kapkodják el a
dolgot. A már említett kon-
ferencia résztvevőinek jó ré-
sze szerint ennek oka éppen
az előző ciklus sikeres zárá-

sa. Akkor minden pénzt el-
hoztunk, de a hajrában fel-
torlódott ügyek még jelentős
kapacitást kötnek le.

Büki Péter szerint pedig a
többi ágazat, informatika,
energetika, építőipar is na-
gyon várja a pályázatokat. A
tavasszal megjelent pályáza-

ti menetrendhez képest már
jelentős csúszások tapasztal-
hatók.

Az országos sajtóban fel-
kapott hír lett, hogy már
vagy félszáz pályázat kiírá-
sával van elmaradva saját
menetrendjéhez képest a

kormány. Ezeknek
persze csak egy része
érintené a vállalkozá-
sokat. Nekik viszont
nehéz így tervezni ez-
zel a nagyon várt lehe-
tőséggel. A vállalko-
zások számára jutta-
tandó jelentős forrás

bizonyos elemeire ma még
nagy a kereslet, így a vára-
kozás is. Azonban az előző
ciklushoz képest nagyság-
rendekkel nagyobb források
hatékony elhelyezéséhez, az
innováció felfuttatásához
idő kell. Így 2017 közepe
messze van, 2020 túl közel!

Büki Péter
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Most értek össze a szálak
SZAKKÉPZÉS Az új oktatási rendszer centruma alakult meg a nyáron

(Folytatás a 13. oldalról.)
A kamarák sokat tettek

azért is, hogy növekedjen a
szakképzési rendszer von-
zereje, a kétkezi munka el-
ismertsége, így mind több
fiatal válassza ezt az irányt
a továbbtanulás folyamán.
Az oktatás intézményrend-
szerének legutóbbi átalakí-
tása nagy előrelépés volt
azon a téren is, hogy nőjön
az átjárhatóság, az egyes
képzőintézményekben tanu-
lók hasonló lehetőségekkel
választhassanak maguknak
életpályát, további tanulási
lehetőséget. Így a szakkép-
zést választók sem érezhe-
tik zsákutca jellegűnek az
előttük álló pályát. Nyitott
az út számukra az érettségi
gyorsabb megszerzésére,
így akár a felsőoktatásba is.
Ha pedig kiderül, hogy a
választott szakma nem ne-
kik való, vagy nincs iránta
kereslet a munkaerőpiacon,
már a második szakma
megszerzése is ingyenes.
Ezen a téren egy országo-
san sikeres programindítá-
son vannak túl a szakképzé-
si centrumok. (Részletek
keretes írásunkban!)

A megkezdett irányok, a
már „kihúzott szálak” erő-
sítése fontos feladata a nyá-
ron megalakult szakképzési
centrumoknak, tudjuk meg
Őszi Attilától. A kitűzött
célokhoz az eddiginél haté-
konyabb, hiszen a korábbi-
nál kisebb, önállóbb, a kap-
csolatrendszerét helyi és or-
szágos szinten működtető, a
tagintézményeknél kiala-
kult szakmai tapasztalatok-
ra, helyi hagyományokra,
érdekekre építkező rend-
szert alakított ki a Nemzet-
gazdasági Minisztérium
(NGM) a szakképzési cent-
rumok létrehozásával.

A MEGALAKULÁS óta
még három hónap sem telt
el. Azonban a főigazgató
szerint már látszanak a ked-
vező jelek. A hét tagintéz-
ménnyel jó kapcsolat ala-
kult ki az átadás-átvétel so-
rán is, a főigazgatóval egy
nyelvet beszélnek az intéz-
mények vezetői, hiszen
hosszú időn keresztül ő is
az egyik, sikeresen működő
szakképző intézmény, a Lo-
rántffy iskola igazgatója
volt. És a helyi intézmé-
nyek vezetői között eddig is
jó volt a kapcsolat.

Bár a városban több rém-
hír is terjedt az átalakulás
kapcsán, így például az
egyik intézmény, a Bánki
bezárásáról, vagy az isko-
lákban uralkodó káoszról,
ezek nem igazak. Az átme-
net sikeresen zajlik, az in-
tézmények megőrizték ön-
állóságukat, saját arculatu-

kat, maguk gazdálkodnak a
rendelkezésükre bocsátott,
elegendő forrásból. Fontos
feladata a változásnak az is,
hogy a megfelelő finanszí-
rozást biztosítsa. Ugyanak-
kor az első félév átmeneti
állapot ebből a szempont-
ból, hiszen az alulról épít-
kezés jegyében az intézmé-
nyeknek jövőre új költség-
vetés készül.

Őszi Attila szerint a mi-
nisztérium nagyon jó felfo-
gásban intézi a szakképzés
új rendszerének ügyeit. A
Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hiva-
tallal (NSZFH) a
szakképzési centru-
mok havonta egyez-
tetnek a központi
egységes elvek, eljá-
rás rend, központi
programok tekinte-
tében, egyben a
centrumok rendszeresen
osztják meg tapasztalataikat
egymás között is arról, mi-
lyen megoldásokkal értek
el eredményeket.

A HÉT tagintézményben
háromezer-nyolcszázötven
diák tanul. Az alkalmazotti
létszám ötszáztíz, közülük
háromszázhetvenen peda-
gógusok. A Dunaújvárosi
Szakképzési Centrumban
tizenhárman dolgoznak.
Őszi Attila fontosnak tartja
megemlíteni: bármikor
megtalálhatók, elérhetők, a
Gárdonyi iskola egyik
szárnyépületében található
irodájuk nyitva áll minden-
ki számára. A velük kap-
csolatos friss információk

honlapjukon (www.dunauj-
varosiszc.hu) megtalálha-
tók.

A tagintézmények cent-
rumba szervezésének fon-
tos hozadéka, hogy le lehe-
tett tisztítani a képzési pro-
filt, illetve az mindig gyor-
san tud alkalmazkodni a
megváltozott, újként jelent-
kező igényekhez, a gazda-
sági, munkaerő-piaci elvá-
rásokhoz. Két intézmény-
ben vezetik ki a profiltisztí-
tásnak megfelelően a gim-
náziumi oktatást. Százhat-
vanhét szakmában, huszon-

két ágazatban folyik képzés
a tagintézményekben, illet-
ve felnőttoktatás, felnőtt-
képzés, tanfolyamokat is
szerveznek. A duális képzés
(mely esetében a képzés új
rendszer, tanterv szerint
zajlik, a gyakorlati képzés
külső vállalati képzőhelyen
történik) aránya a szakkép-
ző évfolyamokon mintegy
hatvan százalék.

A DUÁLIS képzés idei kö-
telezővé válásával ez az
arány természetesen –
ahogy kifutnak a korábbi
korosztályok – hamar száz
százalékra ugrik. Azonban
a szakképzési centrum kitű-
zött céljai (a kormányzati-
ak, és amiket maguknak ki-
tűztek) már nem ilyen auto-
matikusan válnak elérhető-
vé. És nem is elég hozzá az
sem, ha belül sikerül meg-
valósítani a jó összefogást,
és a fenntartó irányítása
alapján alulról építkezve
működtetni a rendszert. A
sikerekhez széles kapcso-
latrendszert kell kialakítani
a szakképzési centrumnak
környezetével. És ugyan
még az átalakulás, az ala-
pok lerakása köti le fő fi-
gyelmüket, erre is nagy
gondot fordítanak.

Hogy a térségben élők
minél jobban megismerhes-
sék tevékenységüket, saját,
illetve más helyi szerveze-

tekkel közösen megtartandó
rendezvények formáit ké-
szítik elő, részvételüket he-
lyi eseményeken. Megkezd-
ték felvenni a kapcsolatot a
helyi önkormányzatokkal.
A városi kamarával készül
az együttműködési megál-
lapodás, a gyakorlati kép-
zés terén már így is több te-
rületen napi kapcsolat van a
két szervezet között. A fői-
gazgató szerint ezt ki kell
bővíteni pályaorientáció te-
rén, hiszen a szakképzési
centrum fontos feladata,
hogy mind többen vá-

lasszák a piacképes
szaktudás megszerzé-
sét kínáló képzéseket.
A megalapozott pálya-
döntés azt is jelenthe-
ti, hogy csökkenhet a
szakképzésből lemor-
zsolódók azt elhagyók
ma magasnak mond-

ható száma. A pályaorientá-
ció területén közös szakma-
bemutatókra, üzemlátogatá-
sokra is sor kerülhet a ka-
marával. A munkaügyi köz-
pontokat is bevonva pedig
állásbörzékre.

A KAMARÁVAL való kap-
csolat amiatt is fontos a
szakképzési centrum szá-
mára, hangsúlyozza Őszi
Attila, mert a szakképzés-
nek a gazdaság szereplői-
nek igényeihez kell igazod-
nia, ezen a téren pedig a vá-
rosi iparkamara tud szá-
mukra segítséget nyújtani,
közvetíteni ezeket az igé-
nyeket feléjük. Ugyanilyen
szempontból fontos termé-
szetesen az MFKB-val is a
kapcsolat erősítése.

Az eddigi munka során
is találtak már olyan szak-
mát, amely esetében a mun-
kaerőpiac igényelné a helyi
képzést. Például nagy igény
mutatkozik hentesek iránt,
ebben a szakmában jövőre
már el kell indítani a kép-
zést, fel is került a támoga-
tott szakmák közé, megin-
dult a képzés feltételeinek
megteremtése. A másik
szakma a kéményseprőké,
ehhez a Lorántffy iskolában
minden feltétel biztosított,
el lehet indítani a tanfolya-
mot.

A legnagyobb ereje az új
rendszernek a főigazgató

szerint, hogy gyorsan tud
reagálni a változásokra. En-
nek a jelenlegi világunkban
nagy a fontossága. Ha csak
az EU 2020 célkitűzéseket
nézzük, a foglalkoztatási
arány bővítése, a kutatás-
fejlesztés, innováció ösz-
tönzése, az oktatás színvo-
nalának emelése, a lemor-
zsolódás csökkentése, a
szegénység, kirekesztés
visszaszorítása a szakkép-
zés rendszerét is komoly ki-
hívások elé állítja, ahogy az
ezen célok és a nemzeti
programok alapján megfo-
galmazott elvárások is.

A SZAKKÉPZÉSI centru-
mok fontos lépést jelenthet-
nek a gazdaság igényeihez
igazított oktatás terén.
Ugyanakkor a pedagógiai
műhelyek azon a téren is
fontos szakmai központok,
hogy az oktatás ne csak a
pillanatnyi igényekhez iga-
zodjon, például ne szűnjön
meg teljesen egy képzés,
mert éppen kisebb igény
mutatkozik iránta, hiszen az
akár egy szakmai kultúra
helyi elvesztését is jelenthe-
ti. Őszi Attila reményei sze-
rint az új szakképzési cent-
rumok az ilyen jellegű, ár-
nyaltabb, a helyi hagyomá-
nyokat, jövőképet is figye-
lembe vevő kérdésekre is
megfelelő választ tudnak
majd adni.

RÖVIDEN

Paksi látogatás
a városi kamarával
A Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara már több gyár-
látogatást szervezett az érdek-
lődők számára az ország, tá-
gabb környezetünk kimagasló
jelentőségű üzemeinek megis-
merésére, legutóbb a kecske-
méti Mercedes gyárba szer-
veztek utazást. Október 16-án
a paksi atomerőművet lehet
megtekinteni a városi kamara
szervezésében, várják a jelent-
kezőket az utazásra a kamara
ismert elérhetőségein.

Közvetlen brüsszeli
pályázatok
Jelentős pályázati forrásból
indított magyar nyelvű honla-
pot a Magyar Fejlesztési Köz-
pont. A Közvetlen Brüsszeli
Források címmel, Pályázatok
magyarul alcímmel indított,
www.palyazatokmagyarul.eu
honlap az unióban elsőként,
mindenki számára elérhető,
felhasználóbarát internetes fe-
lületen nyújt naprakész tájé-
koztatást a közvetlen uniós
forrásokra pályázni kívánók-
nak. A weboldalon magyar
nyelven, közérthetően, rend-
szerezve, tematikusan megte-
kinthetőek az Európai Bizott-
ság tizenhat közvetlen támo-
gatású szakpolitikai program-
jában megjelent pályázati kií-
rások összefoglalói.

Webes Ügysegéd
vállalkozóknak is
A KEKKH honlapján 2013.
január 1. óta érhető el a We-
bes Ügysegéd szolgáltatás,
amely az Ügyfélkapu-regiszt-
rációval rendelkező állampol-
gároknak teljes körű elektro-
nikus ügyintézési lehetőséget
biztosít egyes ügytípusok ese-
tén, beleértve az elektronikus
fizetést is. Az EKOP-2.1.15-
2012-2013-001 számú, „In-
tegrált ügyfélszolgálatok in-
teroperábilis informatikai inf-
rastruktúrájának kialakítása”
elnevezésű projekt keretében
a Webes Ügysegéden elérhető
szolgáltatások bővítésével az
egyéni vállalkozók számára
megnyílik a teljes körű elekt-
ronikus ügyintézés lehetősé-
ge. Az Általános Nyomtat-
ványkitöltő (ÁNYK) űrlapos
megoldása helyett 2015. októ-
ber 1-jétől az egyéni vállalko-
zással kapcsolatos ügyek
elektronikusan kizárólag We-
bes Ügysegéden keresztül
lesznek intézhetőek.

Megnyílt az OMÉK
a Hungexpón
Idén szeptember 23-27. között
ismét Budapesten, a Hungex-
pón gyűlik össze az agrárium
színe-java, az ország legna-
gyobb és legelismertebb me-
zőgazdasági seregszemléjén,
az OMÉK-on. Az Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Kiállítás és Vásár Ma-
gyarország legnagyobb, legré-
gebbi, és nagy tradíciókkal bí-
ró agrárgazdasági rendezvé-
nye, amely több mint százé-
ves múltra tekint vissza. A
rendezvény mindenkori kül-
detése az volt – és ma is az –,
hogy az agrárszektor eredmé-
nyeit bemutassa. Emellett
azonban teret kapnak bemu-
tatkozási lehetőséggel, kiállí-
tással, vásárral a rendezvé-
nyen a kézművesek is, így az
iparkamarák számára is fon-
tos az esemény.

Második szakma
Két év tanulással, in-

gyenesen szerezhető már
második szakma is, az ér-
deklődésre jellemző, hogy
országosan tizenegyezer-
ötszázan jelentkeztek a
szakképzési centrumok ál-
tal meghirdetett képzések-
re. A munka mellett elvé-
gezhető, iskolarendszerű
felnőttoktatás a centrumok
tagintézményeiben törté-
nik. Dunaújvárosban két-

száznyolcvan jelentkező-
ből kétszázharmincketten
tudtak beiratkozni, így ti-
zenhárom csoport indulha-
tott el különböző szakmák-
ban. Aki még gyorsan je-
lentkezik, bekapcsolódhat
ezekbe, de már továbbiak-
ra is lehet jelentkezni, me-
lyek a keresztfélévben in-
dulnak. Bővebb informáci-
ók a centrum honlapján:
www.dunaujvarosiszc.hu.

Az oktatásnak a gazdaság
igényeihez kell igazodnia,
szélesebb kitekintéssel

Intézmények

A Dunaújvárosi Szak-
képzési Centrumhoz
hét tagintézmény tar-
tozik: a Bánki, a Duna-
ferr, a Hild, a Kereske-
delmi, a Lorántffy, a
Rudas és a pusztasza-
bolcsi Szabolcs Vezér
iskola. Az intézmények
nevébe bekerült, hogy
a helyi szakképzési
centrumhoz tartoznak,
azonban sajátos arcu-
latukat megőrizték. A
tagintézmények között
centrumszintű össze-
fogásra van szükség,
hogy eredményes, he-
lyi pedagógiai műhely-
ként működjenek.

A szakképzési centrum irodahelyiségei a Gárdonyi iskola épületében, Ősz Attila szerint nyitottak, minden érdeklődőt várnak
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A legnagyobb elismerés
Horváth József Előszálláson kapott díszpolgári címet
Kőhalmi Kálmán

Több mint harmincéves
vállalkozói múlt, számos
közéleti tisztség az élet-
pályán, patriotizmus, el-
kötelezettség a szakmája
és a vállalkozások iránt.

Vidéken is lehet sikeres va-
laki, összegzi legfőbb életta-
pasztalatát az előszállási vál-
lalkozó, aki itt hozta létre épí-
tőipari vállalkozását, a Cukép
Kft.-t, és egy másik vállalko-
zást is, az idősek otthonát,
amelynél éppen most készült
el egy 170 milliós, százszáza-
lékos állami támogatással
megvalósult fejlesztés. Az in-
tézmény igazgatója felesége,
Klári, aki nélkül élete, vallja
Horváth József, a vállalkozás
terén se lehetne sikeres.

Az életét jelenti a vállalko-
zói lét, ezért is olyan elkötele-
zett, hogy tegyen a vállalko-
zások érekeinek képviseleté-
ért. Társadalmi tisztségeit fel-
sorolni is nehéz. A kilencve-
nes években ott volt a kézmű-
ves kamara megalakulásakor,
majd a beolvadást követően a
dunaújvárosi iparkamarának
volt három cikluson keresztül
tagozati elnöke. Az IPOSZ
országos elnökségi tagja volt
nyolc éven keresztül, a helyi
Vállalkozók Ipartestületének
pedig már 1996 óta elnöke.

Az előszállási közéletnek
is aktív tagja, volt képviselő
és alpolgármester is. Ha a tá-
mogatását kérik egy helyi
ügyben, segít. Annyit ad,
amennyit adni tud, és annyit
segít, amennyit tenni tud,
akar. Úgy gondolja, nincs eb-
ben semmi különös, fontos-

nak érzi a helyi közösséget,
amelyet nem is akart soha el-
hagyni,elköltözni vállalkozá-
saival. Meg is lepődött a dísz-
polgári címen, melyet élete
legnagyobb elismerésének
érez, hiszen a környezetében
élők ítélték meg eddigi élete
munkáját így, érdemesként az
elismerésre.

Horváth József számára
családi vállalkozásaiban már
a legfontosabb, hiszen jól mű-

ködnek hosszú évek óta (az
elmúlt öt évben az építőipari
cég 66 millió forintnyi pályá-
zatot nyert el), hogy az utód-
lást biztosítsa. Ez, úgy néz ki,
sínen is van, hiszen két, saját-
jukként nevelt keresztgyere-
kük készen áll a vállalkozá-

sok átvételére, több éve veze-
tik is az adott vállalkozást.

A szakmai utánpótlás érde-
kében Horváth József 1986
óta – saját számítása szerint –
több mint negyven tanulót ok-
tatott az építőipari szakmákra.
Nagyon fontosnak tartja,
hogy a szakképzés területén
tevékenykedők összefogásá-
val, együttműködésével minél
több jó szakmai tudással ren-
delkező, pályán maradó, elé-
gedett szakember dolgozzon
az építőiparban (is). Maga ré-
széről Horváth József, ahol
tudott tett is ezért, hiszen pél-
dául a Fejér megyei mester-
vizsga bizottság elnöke, vizs-
gabizottsági tag kőműves és
burkoló szakmákban.

Gazdag életút áll tehát a
hatvanéves vállalkozó mögött,
aktivitását ismerve a követke-
ző években is számos módját
találja meg annak, hogy te-
gyen a közért. Teszi ezt a ma-
ga természetességével, mert
tennie kell, ezt diktálja a lel-
kiismerete.

A közért tenni,
ahogy diktálja
a lelkiismeret

Horváth József a nemrég elkészült öregek otthona előtt
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Spórolás egy konnektorossal
HIBRIDEK Ma már nagyon megéri számolni, főként ha pénze, háza, esetleg napeleme van
Kőhalmi Kálmán

Megújuló energiákkal
foglalkozó rovatunkba
nem új témát keresni ne-
héz, hanem dönteni a
sok „ajtón bekopogtató”
közül. Most a plug-in
hybrid autóipari techno-
lógiát ítéltük a leghango-
sabb kopogtatónak.

Hibrid, ez érthető. Van
benne hagyományos robbanó-
motor és elektromos hajtás is.
Abba ne menjünk bele, hogy
az a hagyományos benzin-
vagy dízelmotor sem olyan
már, mint amikor egyedül
uralta a hajtásláncot. Mond-
juk, azt is el tudjuk képzelni,
hogy a család által eddig bir-
tokolt mobiltelefonok akku-
mulátorainak sokszorosát épí-
tették be az adott autó alváza
közelébe. És ez mitől lesz jó?
Mobilunk hiányát nehezen vi-
seljük el, tölteni is sokunknak
örök kín. Az aksi drága, az el-
ső, ami tönkre megy. Kell ez
nekem? Nekünk?

Úgy tűnik, kell! A több
mint tíz éve (inkább közel
húsz) folytatott kísérletek
ugyanis azt mutatták, a tech-
nológia szélesebb körben is
alkalmazható. És hogy mi-
lyen kísérletek? Hát a
Toyotáé! A Toyota Priusnak a
napokban, Frankfurtban mu-
tatták be a negyedik generáci-
óját. Ez se egy luxusautó,
ahogy elődei se voltak azok.
És régen elmúltak azok az

idők is, amikor az aktuális
környezettudatos celebnek azt
kellett mondania a Top Gear-
ben, hogy Priusszal jár,
amelyre kedvenc, azóta kirú-
gott műsorvezetőnk a benzin-
gőzösök elvárt arckifejezését
adta, sok rajongót, kevés utá-
lót szerezve... A technológia
azonban azóta hosszú éveket
húzott le a Toyota luxusmár-
kájában, a Lexusban, és ma
már kevés autógyártó hagy-
hatja ki kínálatából, akár a
felsőbb régióban, akár a tuca-
tautók között keresgél a vevő.
Persze a pénzesebb fajta... És
a legegyszerűbb háziasszony
sem tálalhatja fel a húslevest
egy késői vasárnapi ebédnél
hibridautó élménye nélkül, ha
éppen F1 megy a tévében.

Közel húszéves technoló-
gia, kis megtakarítás, sok pa-
rasztvakítás, még több autói-
pari trükközés, mi ebben az
új? Az, ami az ajtón is tud ko-
pogni egy ilyen rovatban?

Az alapkoncepció bizonyí-
totta fantasztikus tartósságát,
alacsony fenntartási költsége-
it, fogyasztásban (így össz-
költségeiben) viszont nehéz
harcban volt a dízelekkel. A
legutóbbi időszak azonban
nagy változást okozott. Az
elektromos autók egyelőre itt-
hon még mikroszkóppal, nyu-
gaton már kisebb nagyítóval
is (ne beszéljünk Norvégiáról,
vagy az USA egyes államai-
ról) mérhető terjedésével, a
töltőállomások megjelenésé-
vel valami átbillent.

Egyre-másra jelentek meg
a hálózatról is tölthető (plug-
in) hibridek. Elsőként talán
nem is a vásárlói igények mi-
att, hanem mert így az ostoba
fogyasztási előírásokat alkal-
mazva még fantasztikusabb
adatokat írhattak be a pros-
pektusokba a gyártók. És a
vásárlók rájöttek, ez tényleg
működik. Este feltöltöm az
autót, amivel úgyse nagyon
megyek többet (be az irodába,
közben kerülő a családdal és
bevásárolni) , mint az a cirka
negyven kilométer, amit tisz-
tán elektromos hajtással meg

tud tenni a jármű. Ha mégis
több lesz, bekapcsol a szén-
hidrogénégető.

Ezek az autók drágák. Ha
drágát veszek, nem nagyon,
ha olcsót, akkor nagyon.
Mondjuk egy tizenkétmilliós
Golf már erősen túllépi a fáj-

dalomküszöböt, egy harminc-
millióhoz közelítő autónál
már sok mással nagyságren-
dekkel jobban meg lehet vas-
tagítani az eladó cerkáját. A
kínálat sem olyan széles még,
mint egy mai átlagautó első
héten a tulaj által kikapcsolt
vezetést segítő rendszerei ese-
tében.

A rossz hír tehát az: a spó-
roláshoz nem kevés pénz kell!
Ma még használtan se olcsó
töltős hibridet venni. Viszont
könnyű kiszámolni, hogy még
a drága is elég hamar megté-
rülhet. Mondjuk már a hibrid-

sége miatt is. Ha úgy túl las-
san, akkor azért, mert néha rá
tudom dugni az országosan
egyre terjedő –nyugaton gom-
bamódra szaporodó –, és ma
még ingyenes töltők egyikére
útjaim során. Ha még ez is
kevés, akkor azért, mert a ga-
rázsban – ehhez persze nem
árt egy ház a drága autó mellé
– rádugom estére tölteni, és
az áram olcsóbb, mint az
üzemanyag. És ha igazi
ínyenc vagyok, tehát környe-
zettudatos, spórgép és kilo-
méterfaló egyben, akkor úgy
méretezem a ház napelemét,
hogy ezt a fogyasztást is bele-
számolom. Azért szépen dob-
hat a napelem megtérülésén,
és jó sok kilométert ingyen
járhatok az autómmal.

Azt már írtuk, hogy a hib-
rid hajtás miatt a szervízkölt-
ségen is megtakarítunk, pél-
dául kevésbé fogynak a fék-
tárcsák, hiszen koptatásuk he-
lyett mozgási energiát termel
a rendszer fékezéskor. És az
autó egésze is kevésbé fogy.
Máshogy kapja a terhelést, az
elektronika pedig a közel
húsz év alatt bizonyított, és
egyre megbízhatóbbak, na-
gyobb kapacitásúak lesznek
az akkumulátorok is. Egy
ilyen autó használtan is hozza
az új korában ráfizetett több-
let arányos részét. És kereslet
lesz rá, mikor el akarja adni!

Akkor ez a jövő? Biztos
nem! Átmeneti megoldás, de
még jó ideig érdemes lesz ve-
le számolni!

Plug-in hibridek, balra fent a hibrid technológia első fecskéjével, éppen most cserélik le
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Drágák, de egyre
inkább megtérülő
beruházások
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Összeállításunk célja. hogy a térségünkben
működő vállalkozások megismerjék a kama-
ránk által nyújtott szolgáltatásokat, bíztatva
őket arra, hogy keressék fel irodánkat konkrét
ügyeik megoldásához.

A kamarai törvény értelmében kötelezően
nyújtandó kamarai alapszolgáltatások tag és re-
gisztrált vállalkozásoknak:

Tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hi-
telhez jutási kérdésekben

A tanácsadások részben külsős szakemberek
igénybevételével (gazdasági, pénzügyi, adózási),
részben munkatársaink közreműködésével (hitel)
valósulnak meg.

Érdeklődni Tóthné Nagy Etelkánál és Magya-
ródi Tamásnál – tel.: 25/502-060, 25/ 502-061

Üzleti partnerkeresés
Üzleti partnerkeresésre több lehetőséget is tu-
dunk biztosítani: Üzlet@hálón, Innomentor pro-
jekt keretében létrejött Datatech adatbázis segít-
ségével, ill. az Enterprise Europe Network és a
kamarai regisztrációs rendszerből nyerhető infor-
mációk nyújtásával.

Pályázatfigyelés
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hon-

lapján (www.mkik.hu) található Kamarai Pályá-
zatfigyelő Rendszerhasználatával minden regiszt-
rált vállalkozás tájékozódhat a tevékenysége sze-
rint szűrt pályázati lehetőségekről.

A törvényben kötelezően előírtakon túlmenő-
en további, mindenki számára ingyenesen elérhe-
tő szolgáltatásokat nyújt kamaránk:

Szakképzés területén
Szakképzési tanácsadás, pályaorientációs ta-

nácsadás, tanulószerződések gondozása, megkö-
tése, módosítása, megszüntetése, együttműködési
megállapodások gondozása, képzőhelyek két-
szintű ellenőrzése, Szakma Kiváló Tanulója ver-
seny szervezése, vizsgabizottsági tagi pályázatok
kezelése, vizsgabizottsági tagi, elnöki továbbkép-
zés szervezése, vizsgadelegálás, gyakorlati szint-
vizsga szervezése, tájékoztatás mestervizsgákkal
kapcsolatban.

További információ: Fülöp Ilona – tel.: 25/
501-951

Kamaránk szolgáltatásai

Útdíj Hitel ügyintézése
Információ: Magyaródi Tamás – tel.: 25/502-

060, 25/ 502-061
Külkereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás

Eseti jelleggel szervez a kamara külgazdasági
eseményeket, fórumokat, külföldi tanulmányuta-
kat, vásárlátogatásokat.

Bővebb információ a 25/502-060 telefonon.

Törvény által meghatározott egyéb térítéskö-
teles feladatok:

Gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántar-
tásba 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 Pro-

gram hiteleinek ügyintézése (Folyószámlahitel,
Forgóeszközhitel, Beruházási Hitel, Önerő Kie-
gészítő Hitel, Támogatást Megelőlegező Hitel,
Agrár Széchenyi Kártya), jogi tanácsadás.

Kamarai tagoknak a térítésköteles szolgáltatá-
sok közül számos szolgáltatást térítésmentesen
biztosít kamaránk:

Kamarai adatbázis igénybevételével adatszol-
gáltatás, üzleti partnerség építés, iparjogvédelmi
tájékoztatás, minőségügyi tanácsadás, kamarai
hírlevél küldése. Széchenyi Kártya Program hite-
leinek ügyintézése.

Kedvezményes szolgáltatások kamarai tagok-
nak:

Rendezvényszervezés (tájékoztatók, képzé-
sek), üzletember-találkozók szervezése, hirdetési
lehetőség a kamarai honlapon, tárgyalóterem bér-
beadása, eszközbiztosítás (projektor, laptop),
származási igazolás hitelesítése.

Szervezetünk arra törekszik, hogy a vállalko-
zások 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 ügyin-
tézési helye: Dunaújváros, Piac tér 2.


