
Szélesedik a paletta
SZOLGÁLTATÁSOK Nélkülözhetetlenné váljon a kamara
Kőhalmi Kálmán

Dunai Pétert, a Magyar
Kereskedelmi és Iparka-
mara főtitkárát az egyre
bővülő feladataikról, szol-
gáltatásaikról, a kamarai
szervezet erre adott vála-
szairól kérdeztük.

– Az utóbbi években egy-
re több, egyre szélesebb te-
rületet érintő szakképzési
feladat került a kamarákhoz,
hogyan sikerült ezekre felké-
szülni?

– Ez a folyamat már ötödik
éve tart: az akkor hivatalba lé-
pett kormány együttműködési
megállapodást kötött a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
marával a szakképzési fela-
datrendszer megújításáról. Rá
két évvel megjelent az új
szakképzési törvény, melynek
azóta megjelentek módosítá-
sai. Azért mondtam el mind a
három lépést, mert ez egy fo-
lyamat, amelynek keretében
újra bevezetésre került a duá-
lis, gyakorlatorientált képzés,
Magyarországon. Ez nagyobb
esélyt ad arra, hogy életszerű,
valós munkaerő-piaci körül-
mények között sajátítsa el a
szükséges tudást a tanuló. A
gyakorlati képzés teljes felü-
gyeletét megkapta a kamarai
rendszer: tanulószerződések
kötése, gyakorlati képzőhe-
lyek ellenőrzése, szintvizsgák
szervezése, országos verse-
nyek és a legjobbak európai
és világversenyekre történő
felkészítése, a megyei fejlesz-
tési és képzési bizottságok
(MFKB) működtetése, ame-

lyek abban játszanak szere-
pet, hogy arány-irány megha-
tározásokkal befolyásolják a
munkaerőpiac igényei alapján
a jövőbeni beiskolázási struk-
túrát. Ezek a feladatok koráb-
ban is jelen voltak a
gyakorlati képzésben,
azonban minőségi vál-
tozást hozott az, hogy
így koncentráltan, tör-
vény által átruházottan
kerültek át a kamarai
rendszerhez. És hozzá-
jött még a szakmafej-
lesztés, az országos képzési
jegyzék átalakítása. Alapvető-
en a területi kamarák látják el
ezeket a feladatokat, melye-

ket természetesen a szükséges
finanszírozással kaptak meg.
Mindez óriási kihívást jelen-
tett. Mindenhol meg kellett
erősíteni a szakképzéssel fog-
lalkozó csapatot.

– Ez most kiegészült egy
újabb kihívással a tanuló-
szerződések terén.

Nagyon fontos kihívás ez a
jövő vonatkozásában: 2018-ig
el kell érnünk, hogy a képzés-
ben résztvevők hetven száza-
lékának legyen tanulószerző-
dése. Most országos átlagban

kicsivel ötven száza-
lék fölött járunk, Du-
naújvárosban ez az
arány nyolcvan száza-
lék fölötti. El kell ér-
ni, hogy a megnövelt
számú tanulószerző-
déshez megfelelő
szintű gyakorlati kép-

zőhely kapcsolódjon be a
képzésbe, ez nem kis feladat
a területi kamarák számára.

(Folytatás a 15.oldalon.)

Éves számvetés,
kitekintéssel

Dunaújváros és térsége
gazdasága az elmúlt évek-
hez képest nehéz időszakot
zár, amikor a túlélést, a fej-
lődést a vállalkozások ve-
zetőinek, munkatársainak
találékonysága, változatos
munka- és szervezési mód-
szerei, kitartása, együttmű-
ködési készsége, bátorsága
teremtette meg.

A város legnagyobb vál-
lalkozásai jelentős beruhá-
zásokat indítottak. Az ISD
Dunaferr Zrt. az év folya-
mán végig két kohóval ter-
melt. A vállalatcsoport ter-
mékei egész Európában
keresettek.

A Hankook Tire Ma-
gyarország Kft.-nél befeje-
ződött a gyár bővítésének
harmadik üteme. Az inno-
váció és az új piaci szeg-
mensek feltárása eredmé-
nyeként a koreai világcég-
nek olyan prémiumkategó-
riás megrendelőket sikerült
elérnie Európában – a he-
lyi gyártásra alapozva –,
mint az Audi, a Mercedes,
a Porsche, a BMW.

A Hamburger Hungária
Kft. beruházásában megé-
pült a nemzetközi színvo-
nalú új erőmű, amelynek
célja az energiahatékony-
ság jelentős mértékű növe-
lése.

A Ferrobeton Zrt. a
CRH csoport Észak-Duna
Régió központja lett,
amely Magyarország mel-
lett Szlovákiát és részben
Ausztriát érinti építőipari
alapanyag- és betongyártás
vonatkozásában egy nagy
jelentőségű felvásárlási és
integrációs folyamat ered-
ményeként. Emellett nagy
projekteket bonyolítottak
le többek között az Epson-
nal, a Takatával, és az Au-
dival.

A DAK Kft., amely vár-
hatóan fennállása óta a leg-
nagyobb eredményt éri el
idén, hosszú távon is törek-
szik pozíciója megtartására
számos szabadalommal,
többek között a biztonsági
korlátok kialakításával az
autópályák és közutak
mentén.

A nagy cégek, vállala-
tok többsége törekedett
legjobb szakemberei meg-
tartására a recesszió idején
is, készülve az újabb fel-
lendülésre. A beruházások
is pozitív hatást gyakorol-
tak a térség foglalkoztatási
helyzetére.

Nagy jelentőségű válto-
zásokra került sor a kör-
nyezetünk szellemi életé-
ben is. A térségi összefo-
gás nagy eredménye, hogy
a Dunaújvárosi Főiskola
2016. január elsejétől Du-
naújvárosi Egyetem néven,
az alkalmazott tudomá-
nyok egyetemeként mű-
ködhet tovább – a gazdasá-
gi szférára is hatást gya-
korló, együttműködő szel-
lemi központként.

Létrejött a Dunaújvárosi
Szakképzési Centrum hét
tagintézménnyel. A cent-
rum együttműködési meg-
állapodást kötött a Dunaúj-
városi Kereskedelmi és
Iparkamarán keresztül a

gazdaság szereplőivel, a
vállalkozások igényeihez
igazodó gyakorlati képzés
érdekében.

Az elkövetkező időszak
legfontosabb feladata Du-
naújváros térségében a kis-
és középvállalkozások fej-
lesztésére irányul. A legna-
gyobb elmaradások ebben
a gazdasági szegmensben
mutatkoznak. Alacsony az
eszköz- és forrásellátottsá-
guk, így az eredmény- és
termelékenységi hatékony-
ságuk is. Az innovációval
vezérelt gazdasági folya-
matokba ezek nagy kocká-
zatvállalást jelenthetnek,
ezért inkább a biztonságos
működés mellett dönthet-
nek.

Az európai uniós pályá-
zatok forráslehetőségeinek
nagy része vissza nem térí-
tendő támogatás, az új cik-
lus pályázatai közül na-
gyobb arányt képviselnek a
közvetlen gazdaságfejlesz-
tési célok, kiemelt módon
a kis- és középvállalkozá-
sok támogatása. A kkv-k
részére más kedvezményes
hitelforrások (gazdaságfej-
lesztési hitel, Széchenyi hi-
tel), finanszírozási lehető-
ségek is rendelkezésre áll-
nak. Bízunk benne, hogy
mind több vállalkozás tud
ezek felhasználásával sta-
bil gazdasági helyzetet kia-
lakítva növekedési pályára
állni. Döntő fontossága
van a hazai gazdaság fenn-
tartható fejlődése szem-
pontjából e folyamat sike-
rének.

Ez a nehéz kihívás is-
mét kitartást, kreativitást
kíván minden gazdasági
szereplőtől: a cégek veze-
tőitől, munkavállalóitól
egyaránt.

A Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparkamara a
térség fejlődése érdekében
a jövőben is együttműkö-
dést kínál, partneri szere-
pet vállal, és erejéhez ké-
pest köztestületként min-
den segítséget megad a
gazdasági szféra fejlődésé-
nek érdekében.

Ezekkel a gondolatok-
kal kívánok a közeledő ün-
nepek előtt boldog, szere-
tetteljes, békés karácsonyt
és sikerekben gazdag új
évet a Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparkamara
minden tagja, tisztségvise-
lője és munkatársa nevé-
ben!

Králik Gyula
elnök

Dunaújvárosi
Kereskedelmi
és Iparkamara

Králik Gyula elnök
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Minőségi változást hozott
a szakképzési feladatok
átruházása a kamarára

Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára legutóbb a mesteravatón volt itt
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Felelősségvállalás a térségben
A gazdaságfejlesztési és az innovációs folyamatok hatásainak erősítése
Kőhalmi Kálmán

Néhány napja szavazta
meg az Országgyűlés a
Dunaújvárosi Főiskola
egyetemmé válását. A jö-
vő pedagógiai lehetősé-
geiről, az egyetemmé vált
főiskola szerep- és para-
digmaváltásáról beszél-
getünk Dr. habil András
Istvánnal, a leendő egye-
tem rektorával.

A város és a régió életében
is nagy horderejű döntés re-
mélhetőleg pozitívan befolyá-
solja a helyi gazdaság szerep-
lőinek oktatáshoz való viszo-
nyát is. Napjaink egyik kulcs-
fontosságú oktatási kihívása a
duális képzések létrejötte,
fenntarthatósága.

– Azt nyilatkozta nemrég,
hogy az egyetemmé válással
nő a térségi szerepünk.
Érintheti ez a változás a he-
lyi gazdaságot is. Ez megvál-
toztatja a felsőoktatási intéz-
mény és a helyi gazdaság
szereplőinek, illetve a Duna-
újvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara kapcsolatát,
együttműködési lehetősége-
it. Hogyan foglalná össze
azokat az előnyöket, amiket

a helyi gazdaság számára kí-
nál az, hogy itt működik
majd az ország egyik alkal-
mazott tudományok egyete-
me?

– Az egyetemi cím termé-
szetesen egyfajta elismerést,
„rangot” is jelent. Nagyon re-
mélem, hogy az elmúlt évek
tevékenységével, a térségi
vállalkozások innovációs fo-
lyamatában való részvételünk

alapján vívtuk ki ezt az elis-
merést. Az egyetemi rang
még nagyobb felelősségválla-
lást igényel az oktatási és ku-
tatási tevékenység színvonala
mellett az úgynevezett „har-
madik misszió” tekintetében
is, amely a felsőoktatási in-
tézmények környezetükre
gyakorolt tevékenységeit és
hatásait is jelenti. Egyik leg-
főbb szerepünk a térségi gaz-

daságfejlesztésekben gyako-
rolt hatások erősítése. Egyete-
münk a tudás- és technológi-
atranszfer tevékenység javítá-
sa által lehetőséget kíván te-
remteni az úgynevezett inku-
bációs szolgáltatásokhoz és a
spin-off vállalkozások alapí-
tásához, és általában a kis- és
középvállalkozási szektor in-
novációs képességének fej-
lesztéséhez. A térségben mű-
ködő vállalkozások innováci-
ós igényeinek felmérése és az
egyetem kutatási portfóliójá-
nak közelítésében az együtt-

működés új lehetősége rejlik,
megítélésünk szerint. Növelni
kívánjuk aktivitásunkat a tár-
sadalmi kihívások kezelésé-
ben, különösen a környezet-
védelem területén: a biztonsá-
gos, tiszta és hatékony ener-
gia, a környezetkímélő közle-
kedés világában folyó kutatá-
si tevékenységeink az elsődle-
ges prioritások.

(Folytatás a 16. oldalon.)

A név változása András István rektor szerint szerepváltozás is
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Aktivitásnövelés
a társadalmi
kihívások terén

GAZDASÁGI TÜKÖR
A DH MELLÉKLETE A DUNAÚJVÁROSI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TÁMOGATÁSÁVAL • 2015. DECEMBER 18.



Minőségi alapanyag és küllem
OTTHONOS A Jakó tizenöt szakmunkást képez – tanulóik bármelyik cukrászdában megállják a helyüket
Körmendi Erzsébet

kormendi.erzsebet@dh.plt.hu

Dunaújváros – A Dunaúj-
városi Kereskedelmi és
Iparkamarával kiváló kap-
csolatokat ápoló helyi Ja-
kó Cukrászda a minőségi
alapanyagokra, a küllem-
re és a képzésre különö-
sen nagy hangsúlyt fektet,
jelenleg is tizenöt szak-
munkás tanul a termelő
egységében.

A Vasmű úton lévő cuk-
rászdájukban találkozunk Ja-
kóné Mészáros Júliával, aki
azonnal a díszítésre hívja fel a
figyelmet. Hálás Carissa vi-
rágboltnak, mert neki köszön-
hetően áraszt adventi hangu-
latot a helyiség: a fali és asz-
tali díszek, üveg gömbök szí-
nükben és kompozíciójukban
egyaránt illeszkednek a cuk-
rászda egyedi, igényes dizájn-
jához. „Csillagos ötös a díszí-
tésért”, mondja a tulajdonos
felesége, aki nemcsak az élet-
ben társa a férjének, hanem
az üzletben is. Kávépalettá-
jukról nem könnyű eldönteni,
mit válasszunk, ugyanis ti-
zenegy félét kínálnak a gyen-
gétől a közepesen át az erő-
sig. Kiváló Arabica az alap-
anyag, amit szirupokkal ízesí-
tenek, igény szerint. Megálla-
pítjuk: ide vissza kell térni, ha
minden kávét meg akarunk

kóstolni, ami felkeltette az
érdeklődésünket. Mellé a sü-
temény mennyei ízvilág... –
csak sanda pillantásokat me-
rünk vetni a pultra, mert
egyik gyönyörűség csábítóbb
a másiknál.

– Csak kiváló alapanya-
gokból dolgozunk. A minőség
a mi védjegyünk, erősségünk.
Messze elkerüljük a zsákok-
ban szállított porokat, amiket

csak össze kell keverni, de te-
le vannak műanyaggal. Én
sem szeretném, ha a gyere-
kem vagy az unokám ilyesmit
enne. A süteményeink tényle-
gesen tojással, vajjal, tejszín-
nel, belga csokival készülnek.
A fagylaltjainkat is gyü-
mölcsből készítjük, tejből,
tejszínből főzzük az alapot.
Három kiló fagyihoz például
egy kiló nyolcvan deka gyü-
mölcsöt használunk fel, és
felszeleteljük az almát, ami
megtartja értékes tápanyagait,
mivel nem hőkezeljük. Olyan
lesz a végeredmény, mintha a
friss gyümölcsbe harapnánk –
mondja Jakóné Mészáros Jú-
lia. Kiderül a szavaiból, hogy
belga csokitortájuk kezdettől
fogva a nagy sláger a vendég-
körben, népszerű a csokis-
keksz, a joghurtos-gyümöl-
csös torta, de a nagy klasszi-
kus, a krémes sem veszít a
népszerűségéből. Karácsony-
ra pedig beiglikkel, mézeska-
lácsházikókkal és más külön-
legességekkel készülnek.

Megtudjuk azt is, hogy szá-
mítógépes program segítségé-

vel ellenőrzik a termékeik táp-
értékét, ez kötelező is lesz ja-
nuár elsejétől mindenütt. Úgy
kell elképzelni, hogy egyesé-
vel betáplálják a számítógépbe
például a Rigó Jancsi alapa-
nyagait, a lisztet, a csokolá-
dét... és még sorolhatnánk,
ezek alapján a gép kiszámolja
a tápértékeket, azt, hogy
mennyi szénhidrát, fehérje,
zsír van benne, külön kitér az
allergizáló anyagokra, ami az
ételérzékenyeknek nagyon
fontos információ.

A Jakó Cukrászda
jottányit sem enged az
önmagával szemben
támasztott magas
szakmai, minőségi kö-
vetelményekből már
évtizedek óta. Talán
ennek köszönheti a
talponmaradást. Fantasztikus
közösség, szinte nagy család
az övék, a vezetők megbecsü-
lik az alkalmazottakat, akik
10-20-25 éve dolgoznak ná-
luk, fluktuáció szinte nulla, és
Jakóéknál a tanulók is jól ér-
zik magukat, megtalálják a
hangot a fiatalokkal.

Cukrásztörténetük 1989
április 19-én kezdődött, ami-
kor fagylaltozót nyitottak
nyárra a Március 15. téren. A
szezon végén a fagyigépek
helyére sütők kerültek, és 56
négyzetméteres eladótérrel
cukrászdaként folytatódott a
vállalkozás. A fagylaltokat
ma is ott főzik, a sütemények
viszont a Lobogó utcai terme-
lő üzemükben készülnek,
amelyet a kilencvenes évek
közepén nyitottak meg, egy

kis értékesítő hellyel kombi-
nálva. A város szívében, a
Vasmű úton pedig 2000 óta
térhetünk be Jakó Cukrászdá-
ba, fagyira, különleges kávé-
ra, sütire. Azért is érdemes
körülnézni náluk, mert lehe-
tőséget adnak festőknek az al-
kotásaik kiállítására – fél-

évenként változik a falakon
látható „kollekció”. Ehhez
kapcsolódva mondja Jakó Ta-
másné, hogy fantasztikus
mestercukrászaik vannak, kö-
zülük Végh Csilla remekül
bánik az ecsettel: ha valaki
például téli tájat szeretne a
tortájára, akkor azt Csilla
megfesti neki a marcipánra.

– Tizenöt cukrász szak-
munkást képezünk jelenleg is
a Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamarával együttmű-

ködve, és nyugodt lelki-
ismerettel mondhatom,
hogy tanulóink az or-
szág bármely cukrász-
dájában megállják a he-
lyüket. A második éve-
sek már önálló munkára
képesek. A kamarával jó
a kapcsolatunk, minden-

ben segítenek. Most is na-
gyon hasznos információs fü-
zetet kaptam tőlük a szak-
munkásképzésről, megtudtam
belőle mindent, ami eddig
nyitott kérdésként motoszkált
bennem. Pirospont érte a ka-
marának – hangsúlyozza az
üzletasszony.

Jakóné Mészáros Júliával be-
szélgettünk a vállalkozásukról,
a cukrászdájukról, a kamarával

való kapcsolatukról.
A legelszántabb diétázó is ne-
hezen tud ellenállni a csábító
tortaszeletnek, amit Németh

Norbert kínál

Fotó: Zsedrovits Enikő

Kiállítják festők alkotásait,
félévente változik

a falakon látható minitárlat

Németh Norbert kávét szolgál fel a vendégeknek a cukrászdában

Mindent dokumentálni!
Sokat segíthet a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv, ha megvannak a papírok

Kőhalmi Kálmán

Már több mint négyszáz
kérelemmel fordultak a
2013 közepén alakult, a
Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mellett mű-
ködő Teljesítésigazolási
Szakértői Szervhez
(TSZSZ), az eddig beadott
kérelmekhez tartozó be-
ruházási érték mintegy
százhúszmilliárd forint.

Az elmúlt két és fél év ta-
pasztalatairól beszélt a Du-
naújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamaránál megtartott el-
őadásában Csermely Gábor ,
a TSZSZ vezetőhelyettese
szerdán. Az építőipari kint-
lévőségek, lánctartozások
gyors rendezése érdekében
jogszabályi háttérrel létreho-
zott szervezet működése, az
általuk nyújtott előnyök még
mindig népszerűsítésre szo-
rulnak, ezért tartanak rend-
szeresen előadásokat or-
szágszerte, ahogy Dunaúj-
városban is évente többet.

Azért az már elmondható,
hogy a helyi vállalkozások
számára sem ismeretlen a
TSZSZ, hiszen eddig négy
ügyben fordultak kérelem-
mel a városból hozzájuk,
ezek együttes értéke jelen-
tős, kétszázötvenmillió fo-
rintra tehető.

A szakértői szerv eljárása
a kérelem beadásával indul,
határideje harminc
nap, mely egyszer
ugyanennyivel meg-
hosszabbítható, ha in-
dokolt. A TSZSZ által
kirendelt három főből
álló szakértői tanács
ezen időszak alatt
vizsgálja meg az elé-
tárt vitás kérdéseket. Építé-
szeti műszaki tervezési, épí-
tési, kivitelezési szerződés
teljesítéséből eredő kérdé-
sekben ad szakvéleményt,
ha a teljesítésigazolás nem
került kiadásra, kiadása vi-
tás, vagy a teljesítésigazolás
kiadása megtörtént, de kifi-
zetése nem. A szerv vélemé-
nye a szerződést biztosító

mellékkötelezettségek érvé-
nyesíthetőségéhez is kérhető
– például bankgarancia, zá-
logjog, kezesség –, ha az a
felek között vitás. Fontos
tudni, hogy a törvény szerint
csak magyarországi építési
beruházások esetében jár-
hatnak el.

És még egy fontos infor-
máció: csak írásos szerződés

megléte esetén fogadhatják
be a kérelmet. Az írásos do-
kumentumoknak egyébként
is nagy szerepe van az eljá-
rás során, hiszen – bár hely-
színi szemlére is sor kerül-
het, azt akár rendőri segéd-
lettel is kikényszeríthetik –,
a dokumentumokat vizsgál-
va fogalmazhatják meg
szakvéleményüket ilyen rö-

vid idő alatt. Azt már ne is
emlegessük, hogy a törvény
is részletesen szabályozza
az írásbeliséget az építőipar-
ban, nem véletlenül, az előa-
dó számos példával illuszt-
rálta, milyen hiányosságok
vannak ezen a téren.

Azért ezek közül egy-
konkrét területet had emel-
jünk ki: a TSZSZ-hez meg-

bízók is fordulhatnak,
ha úgy érzik, túlfizet-
tetik velük a beruhá-
zást, vagy az nem az
előírt, vagy megálla-
podásban rögzített
tartalommal valósult
meg. Így akár magán-
személyek, társashá-

zak is kérelmezőként indít-
hatják el a TSZSZ eljárását.
Ilyen esetekben azonban
még kevésbé elterjedt a
szerződéskötés, a teljesítési
igazolások megléte...

Pedig a szakértői szerv
szakvéleménye jelentősen
meggyorsíthatja a vitás fe-
lek között a megegyezést,
ennek hiányában megindí-

tott kereset alapján a bíróság
kiemelt jelentőségű perként
foglalkozik az üggyel.

A Teljesítésigazolási Sza-
kértői Szervvel kapcsolatos
kérdésekkel, a kérelem bea-
dásával kapcsolatban bátran
keressék a Dunaújvárosi Ke-
reskedelmi és Iparkamara
ezzel foglalkozó munkatár-
sait. Személyük, elérhetősé-
gük megtalálható a városi

kamara honlapján
(www.dkik.hu), ahol további
információk érhetők el a
TSZSZ működésével kap-
csolatban. Ha ügyük nem
sürgős, megvárhatják a kö-
vetkező helyi kamarai előa-
dást is, az év első hónapjai-
ban biztos sor kerül egyre,
ahol a szakértői szerv képvi-
selőjének tehetik fel kérdé-
seiket.

Csermely Gábor két és fél év adatait, tapasztalatait ismertette
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Megrendelők,
magánszemélyek is

fordulhatnak a TSZSZ-hez
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Segítség a helyes irány kiválasztásában
A városi kamara pályaorientációs rendezvényein, üzemlátogatásain az év során közel ezer érintett fiatal vett részt

Kőhalmi Kálmán

A mind erősebben jelent-
kező munkaerő-piaci
problémák, elsősorban a
gazdaság szereplői szá-
mára egyre nagyobb gon-
dot okozó szakemberhi-
ány hosszabb távú keze-
lésének fontos eszköze a
pályaorientáció, mely a
kereskedelmi és iparka-
marák kiemelt feladatai
közé tartozik.

A pályaorientációs tanács-
adói hálózatot 2012 végén
hozták létre a kereskedelmi és
iparkamaráknál. Az országos
hálózat működése a területi
kamarák pályaorientációs ta-
nácsadóira épül, akik tevé-
kenységét központi kiadvá-
nyok, weboldalak, képzések,
programok és felmérések se-
gítik. A Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara gazdasági
lapja, az Üzleti 7 épp a közel-
múltban jelentkezett egy pá-
lyaorientáció különszámmal.
A tartalmas, a működés hátte-
rét, az egyes területi tapaszta-
latokat összegző kiadvány az

érdeklődő szakemberek szá-
mára elérhető a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamará-
nál, több más szakmai kiad-
vány mellett.

A kamarai pályaorientáci-
ós tanácsadói tevékenység ge-
rincét a különböző csoportos
elérést biztosító programok
adják. Így a nagy rendezvé-

nyek, melyek között a legfon-
tosabb: az országos szakmai
versenyek döntőjére, a Szak-
ma Sztár Fesztiválra történő
utaztatás áprilisban (idén hét
busszal szállítottak általános
és középiskolai diákokat az
eseményre Dunaújvárosból)
nagy élmény volt a résztve-
vők számára. Az őszi pálya-
választási kiállításhoz kap-
csolódó kamarai programmal
is számos pályaválasztás előtt

álló fiatalt sikerült elérni, be-
szélgetést kezdeményezni.

A kisebb csoportokban
megtartott programok azon-
ban hatékonyabb lehetőséget
kínálnak a közös munkára. A
Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara pályaorientáci-
ós tevékenysége keretében
idén ősszel háromszázhatvan
hetedik-nyolcadikos általános
iskolás vett részt üzemlátoga-
tásokon. A tizennyolc, egyen-

ként húszfős csoportból több
a Dunaferr tanműhelyét néz-
hette meg, a rendkívül jól fel-
szerelt képzőhelyen oktatott
szakmák, azok elsajátításának
körülményei mellett bemuta-
tót hallgathattak az ott oktató
tanároktól az adott szakma
jellegéről, követelményeiről,
az elhelyezkedési, továbbfej-
lődési, kereseti lehetőségek-
ről.

Az üzemlátogatásokon
emellett a pályaválasztás előtt
álló, a legkülönbözőbb duna-
újvárosi iskolákból érkezett
diákok ellátogathattak sok
más meghatározó, ismert he-
lyi vállalkozáshoz: a Momert-
hez, a Meiser Ferrostéhez, a
Hamburger Hungariához, a
Hankookhoz, a Ferrobeton-
hoz, a HR Profixhoz. A hely-
színen ismerkedhettek az
adott ipari vállalatnál szüksé-
ges szakmák, tevékenységek
sokféleségével. A tanulók és a
pedagógusok között most is
kedvező fogadtatásra talált
programoknak minden eset-
ben részét képezte egy-egy
pályaorientációt segítő be-
szélgetés is.

Látogatás a Dunaferr tanműhelyében: új távlatok nyílhatnak így
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Együtt lehetséges
A pályaorientáció sok

szereplős terület. A diákok
pálya-, illetve iskolaválasz-
tásában természetesen a
szülőknek, családi környe-
zetnek, barátoknak van a
legfontosabb hatása. Az
oktatási intézmények is
mind fontosabbnak tartják
ilyen jellegű feladataikat.
A szakképzési centrumok
megalakulásával a szak-
képző intézmények ez irá-

nyú tevékenysége is kon-
centrálódott. A kormányhi-
vatalok keretében végzett
tevékenység, vagy az or-
szágos programok (például
az Új Nemzedék) megyei
központokba szervezettek.
Az ország egyes területein
még most formálódnak az
együttműködések, így a
városban is, a helyi kamara
nyitott minden ilyen jelle-
gű kezdeményezésre.

GAZDASÁGI TÜKÖR
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Szélesedik a kínálatok palettája
SZOLGÁLTATÁSOK Nélkülözhetetlenné szeretnék tenni a kamarát a vállalkozások számára

(Folytatás a 13. oldalról.)
És ehhez kapcsolódott a

mesterképzés, mestervizs-
gáztatás, ami hagyományo-
san kamarai funkció. Azért
került előtérbe, mert egy
törvénymódosítással azt si-
került elérni, hogy gyakor-
lati képzést idén szeptem-
ber 1-től csak az végezhet,
akinek a szakmájában mi-
nősített végzettsége van,
ami nálunk a mesterlevél.
Ezért kellett országosan
ilyen sok, öt-hatezer szak-
embernek elvégeznie ezt a
tanfolyamot. Persze nem-
csak a kötelezettség megha-
tározásában játszottunk sze-
repet, hanem ahhoz is meg-
szereztük a forrásokat,
hogy ez a folyamat mene-
dzselhető lehessen, és a
résztvevők nagyon kedvező
feltételekkel vehessenek
részt a tanfolyamon, tehes-
sék le a vizsgát.

– A szakképzés területe, a
mestervizsgáztatás intenzív
kapcsolatot jelent a vállalko-
zásokkal, nagyságrendekkel
nőtt így a kapcsolati köre a
kamaráknak. Milyen hatása
van ennek?

– Nehéz megmondani,
hogy önmagában a szak-
képzési rendszer bővülése,
és az abból adódó vállalati
kapcsolat intenzitásnöveke-
dése mekkora volt, mert
emellett egy sor más ténye-
ző, így a kamarai regisztrá-
ció rendszere, illetve az er-
re épülő szolgáltatások is
ilyen hatással jártak. Egy-
részt a törvény előírta, hogy
a díjbefizetés ellenében mi-
lyen ingyenes szolgáltatá-
sok járnak mindenkinek. Ez
egy jog, melyet a vállalko-
zónak kell érvényesítenie,
nem lehet senkire rátukmál-
ni ezeket a szolgáltatásokat.
Azt figyeltük meg, hogy
nagyságrenddel nőtt meg
minden területi kamaránál
azoknak a vállalkozásoknak
a száma, amelyek a kama-
rával kapcsolatba kerültek.
Ezt azonban tovább bővítet-
te az, hogy már tizenkette-
dik éve sikeresen működik
a Széchenyi Kártya konst-
rukció, és újra és újra van-
nak olyan vállalkozások,
amelyek likviditásának
megtartásához, vagy éppen
a bővítési szándékaihoz ez
egy nagyon jó hitelkonst-
rukció. És maga a szakkép-
zési feladatrendszer is járt
ilyen hatásokkal. Tehát
egyre szélesedő paletta az,
amin keresztül a vállalkozá-
sok kapcsolatba kerülhet-
nek a kamarával. És lehet,
hogy nem túl hosszú idő
után elérjük azt az ideális
állapotot, amit egyszer va-
laki úgy fogalmazott meg: a
kamarának nem kötelező-
nek kell lennie, hanem nél-
külözhetetlennek a vállal-
kozások számára. Értem ez
alatt, hogy egy vállalkozás-

nak bármilyen ügyes-bajos
ügye van, amiben segítség-
re, információra van szük-
sége, az útja a kamarához
vezessen. Ezen dol-
gozunk.

– Sok új szolgálta-
tást vezettek be a
honlapon, jövőre bőví-
tik az információs
rendszert, most indul
egy infokommunikáci-
ós projekt. Mi ezek lényege?

– Igen, ez három új lépés.
Idén január 1-től bevezet-
tünk egy olyan országosan
egységes szolgáltatási rend-
szert, amelynek keretében
már nemcsak azt a három
alapszolgáltatást nyújtják
ingyenesen a regisztrált vál-
lalkozások számára a terü-
leti kamarák, amit a törvény

előír, hanem ezen felül to-
vábbi hét-nyolc szolgálta-
tást. Alapvetően a honlapon
érhetőek el ezek. Tehát egy

szolgáltatásbővülést haj-
tunk végre önkéntes fela-
jánlásként a kamarák részé-
ről, hogy minél többet ad-
junk, többet annál, ami kö-
telező. A másik dolog az in-
fokommunikációs projekt,
ez most indul, mindenhol
lesznek infokommunikáci-
ós tanácsadók, itt, a dunaúj-
városi kamaránál is. Ezzel
az a cél, hogy a két év alatt,

amíg ez a projekt tart, or-
szágosan mintegy hárome-
zer vállalkozást vigyünk be
egy olyan rendszerbe,

amelynek keretében
először kedvezmé-
nyesen, majd később
nyilván piaci áron in-
fokommunikációs
szolgáltatásokat
vesznek igénybe, il-
letve módszereket
honosítanak meg a

vállalkozásuknál annak ér-
dekében, hogy versenyké-
pesebbek legyenek. 2016
január 1-jétől pedig nyolc
állami hatósággal online
módon össze leszünk kötve,
és a vállalkozások működé-
sére vonatkozó nagyon fon-
tos információkat kapunk
meg. Ezzel bővül majd az
adattartalma a kamarai re-
gisztrációs adatbázisnak.

Ez végre lehetővé teszi
majd azt, hogy egy nagyon
széles adattartalom, illetve
információbázis alapján
ítélhesse meg valaki, ha üz-
leti kapcsolatba lép egy vál-
lalkozással. Hogy is kezel-
je, ha egyáltalán nem isme-
ri. Tehát egyfajta céginfor-
máció az, amit a honlapon
ingyenesen elérhetővé kell
tennünk. Ez feltétlenül javí-
tani fogja az üzleti élet biz-
tonságát. Ez az információs
bázis azt is fogja tartalmaz-
ni, ha a fogyasztóvédelem,
adóhivatal, vagy versenyhi-
vatal elmarasztalta a céget,
tehát – ha vannak – a mű-
ködésével kapcsolatos ne-
gatív információk is megje-
lennek ott, ezek hiányában
pedig arra lehet következ-
tetni: valóban tisztességes
vállalkozásról van szó.

Nyolc állami hatóság
adatai jelennek meg

a kamarai adatbázisban

Hasznos
információk

A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara honlap-
ján (www.mkik.hu) a
Hasznos információk
vállalkozóknak menü-
pont alatt egyre szapo-
rodnak azok a szolgál-
tatások, amelyek miatt
érdemes rendszeresen
látogatni ezt a felületet.
A vállalkozásokat érintő
jogszabály változások,
illetve azok magyará-
zatai napi frissítésű in-
formációi, a pályázatfi-
gyelés, a külpiaci infor-
mációk, az MKIK Gaz-
daság- és Vállalkozás-
kutató Intézet felméré-
sei, az eseménynaptár,
vagy a különböző szer-
ződésminták nagy se-
gítséget jelenthetnek.

Mesterlevelek átadása októberben a Bartókban – jelentős lépés volt a szakképzés színvonalának emelésében szerte az országban
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Megújuló vendéglátás
Forster Zoltán kreatív séfként szakmai tanácsokat ad, oktat
Kőhalmi Kálmán

Divatos terület lett a hazai
vendéglátás, ahogy a vi-
lágban is mind nagyobb
figyelem irányul a gaszt-
ronómiára. Egyre több a
tudatos vendég, ez inspi-
rálóan hat az éttermek
tulajdonosaira, a szakmá-
ban dolgozókra.

Forster Zoltán Dunaföldvá-
ron tanulta meg a szakács
szakmát, majd hét éven ke-
resztül folyami és tengeri ha-
jókon dolgozott. Ma is úgy
gondolja, igazán magas szin-
ten ezt a szakmát külföldön
lehet elsajátítani, ma még ke-
vés pesti vagy vidéki étterem
fejlődött fel színvonalában,
munkamódszereiben, a felha-
szált technológiákban, alapa-
nyagokban a nemzetközi el-
várásokhoz. Ő évek óta dol-
gozik azon, hogy ez mindin-
kább így legyen.

A külföldi munkák során
hazai kollégáival először nem
is értették, mi miért történik.
Az ezredforduló időszaka
még nagyon különbözött a
maitól akár a hazai vendéglá-
tásról beszélünk, akár az in-
formációk, a tudás áramlásá-
ról, az internet használatáról,
és hol volt még közösségi mé-
dia? Azóta a megtanult, meg-
értett módszerek – ahogy fo-
galmaz, ez egy önképző szak-
ma –, technológiák bevezeté-
sén, hazai gyakorlatba építé-
sén, oktatásán dolgozik. Ko-
rábban még egy-egy vendég-
látó helyen dolgozva, a napi
feladatok mellett, Ráckevén,
majd Rácalmáson. Közel két
éve pedig önálló szaktanácsa-

dóként, kreatív séfként segít-
ve több étterem megújulását
is. Így Dunaújvárosban a To-
po Pizzériában és a tulajdono-
si kör más érdekeltségeiben
dolgozik. Az étlapot, a mun-
kamódszereket az új techno-
lógiákhoz igazítják a segítsé-
gével. Ez természetesen az ott
dolgozók, így az ott szakmát
tanulók oktatását is magába
foglalja. Így nyilvánvaló volt
az is, hogy Forster Zoltán sze-

repet vállalt a helyi mester-
képzésben is.

A kreatív séftől azt is meg-
tudjuk, hogy a Topoban pél-
dául a nagy sikerű borvacso-
rák szervezésének az is a fela-
data, hogy az új alapanyagok-
kal való bánást, az új techno-

lógiai megoldásokat az ott
dolgozók a gyakorlatban elsa-
játíthassák, így azok beilleszt-
hetők legyenek a napi gyakor-
latba. Így készítenek elő egy
markánsabb váltást a jövő év-
re készülve.

A szaktanácsadó emellett a
rácalmási Beugróban, Buda-
pesten egy új technológiákra
épülő vendéglátóhely kialakí-
tásában működik közre, és a
győrújbaráti Pipacs Étterem
és Bisztro megújulásában. Ve-
le beszélgetve, munka, okta-
tás közben látva, a közösségi
médiában tevékenységét fi-
gyelve kikerülhetetlen a felis-
merés: imádja a szakmáját.
Mostani tevékenysége során
sokszor hiányolja, hogy tény-
leg ott dolgozzon a szakács-
pult mellett. Nehéz szakma
ez, és a sikerhez sokat kell
képeznie magát annak, aki
szakmája mesterévé akar vál-
ni. Hogy érdemes-e? Igen,
nagyon keresettek a jó szaká-
csok, és a hazai vendéglátás is
a figyelem középpontjában...

Inspiráló, hogy
egyre több
a tudatos vendég

Forster Zoltán a Topo Pizzéria megújulásában is közreműködik
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Felelősségvállalás a térségben
EGYETEM A gazdaságfejlesztési és az innovációs folyamatok hatásainak erősítése a prioritás

(Folytatás a 13. oldalról.)
– Tudománynépszerűsítő,

szemléletformáló szolgáltatá-
saink bővülésével – ilyen a
Tudomány Hete, a Kutatók
Éjszakája, a Karrier Nap, a
Nyugdíjas Egyetem, a pálya-
választási rendezvények, stb.
– az eddiginél is láthatóbb,
komolyabb, szervesebb szere-
pet szeretnénk vállalni a du-
naújvárosi közéletben. Okta-
tási kínálatunk mind struktú-
rájában, mind tartalmában
szorosan kapcsolódik a mun-
kaerő-piaci igényekhez. Kuta-
tási portfóliónkat a laborpark-
kal együtt a térségi és ágazati
vállalkozói és intézményi igé-
nyeknek megfelelően alakí-
tottuk ki. Az intézményfej-
lesztési tervünkben tudomá-
nyos fórumainkkal, illetve
kancellár asszonnyal megfo-
galmaztuk a különböző szek-
torokra vonatkozó közös fej-
lesztési elképzeléseinket.

– Elindultak a folyamatok
a főiskolán a duális képzés-
re való áttérés terén. Ez új
feladatokat jelent Önök szá-
mára az egyetemi életben.
Fontos lehet átgondolni,
megújítani a kapcsolatrend-
szert. Milyen előnyöket kí-
nálhat ez a rendszer a helyi
vállalkozásoknak?

– Dr. Palkovics László fel-
sőoktatásért felelős államtit-
kár nevével fémjelzett duális
képzési rendszer jó lehetősé-
geket kínál mind a vállalkozá-
sok, mind intézményünk szá-

mára. Új partnereket kere-
sünk az eddigiek mellé a duá-
lis képzés folytatására és kia-
lakítására. A partnerekkel ap-
rólékosan, lényegre törően
kell egyeztetni a duális kép-
zés menetéről, a hallgatók és
a cégek feladatairól. Az egye-
tem szakmai segítséget nyújt
a cégek HR szakembereinek,
valamint azoknak a munka-
társaknak, akik a duális kép-
zésben résztvevő hallgatókkal
foglalkoznak. A TÁMOP
4.1.1.F-14/1/KONV-2015-
0008 számú „Piacképes duá-
lis műszaki képzés fejlesztése
az ország közepén” című pro-
jekt keretében a főiskola egy
online tananyagot dolgozott
ki a cégek számára, mely se-
gít a pedagógiai és adminiszt-
ratív feladatok ellátásában a
vállalatok szakembereinek. A
képzés folyamán saját honla-
pon és kapcsolattartókon ke-
resztül nyújt segítséget a kép-
zés sikeres lebonyolításához.
Úgy tapasztaltuk, hogy a cé-
gek számára a duális képzés
bár megterhelő, de a végered-
mény mégis pozitív kicsengé-
sű. A duális képzésben részt-
vevő hallgatók nemcsak több-
éves gyakorlatot szereznek a
cégüknél, hanem a szervezeti
kultúrát elsajátítva, a munka-
folyamatokat pontosan meg-
ismerve próbaidő és betanítás
nélkül tudnak a vállalatnál
munkát vállalni. A Dunaújvá-
rosi Egyetem (2016. január 1-
től) folyamatosan fejleszti du-
ális képzési kapcsolatrendsze-

rét. Az utóbbi alig fél évben
megkétszerezte a duális kép-
zési szerződéseinek számát,
olyan nagyvállalatokat léptet-
ve be a képzési rendszerbe,
mint a MÁV Csoport, GY-
SEV Zrt. vagy a Rail Cargo
Hungária Zrt. A kkv-szektor
számára is keresünk megoldá-
sokat a kamarákon és klaszte-
reken keresztül. Intézmé-
nyünk a helyi cégekkel is ke-
resi a duális képzés lehetősé-
geit. Ugyanakkor Dunaújvá-
rosban viszonylag kevés az
olyan (nagy)vállalat, amely
duális hallgatókat is tud vál-

lalni. Folynak az egyezteté-
sek, eddig a Hankook Tire és
az ISD-Dunaferr kötött az in-

tézménnyel duális képzési
szerződést.

– Az uniós pályázati rend-
szerben kiemelt figyelmet

kap az innováció területe. Az
innováció terén a hazai vál-
lalkozások kevés gyakorlat-
tal rendelkeznek, informáci-
óhiánnyal küzdenek. Alkal-
mazott tudományok egyete-
meként hogyan tudnak részt
venni, segítségükre lenni a
gazdasági szereplőknek?

– Valóban, az uniós pályá-
zati rendszer most induló új
szakaszában kiemelt szerepet
kap a vállalkozások innováci-
ós tevékenysége. Igyekeztünk
ennek a folyamatnak elébe
menni, ebben az évben az

egyik fontos teendőnk volt
felkészülni erre a kihívásra.
Feltérképeztük a lehető leg-
szélesebb körben a térség vál-
lalkozásainak innovációs
szükségleteit, fejlesztési el-
képzelésüket, és velük együtt-
működve kutatási projektter-
veket dolgoztunk ki a TÁ-
MOP 4.2.1.C projekt kereté-
ben. Az is köztudott, hogy a
hazai vállalkozások nemzet-
közi viszonylatban kevésbé
innovatívak, amely sokszor
forráshiányból és információ-
hiányból, valamint a szüksé-
ges eszközök hiányából fa-
kad. Itt találhat egymásra in-
tézményünk a vállalkozások-
kal, hisz a pályázatokat (pl.
GINOP) a vállalkozásoknak
kell benyújtani, együttműköd-
ve például a mi tudásbázi-
sunkkal, laborparkunkkal. A
tudás- és technológiatranszfer
folyamatokban jelentős szere-
pet tölt be az Ecotech Np.
Zrt., mint intézményünk front
office cége, valamint koordi-
nációs tevékenységével a Pá-
lyázati Irodánk.

Összefoglalva: ambiciózu-
sak a terveink, reményeink
szerint a kormányzati és a vá-
ros társadalmi, szakmai sze-
replőivel való hatékony
együttműködéssel sikerre vi-
hetők, a város érdeke is egy
sikeresen működő egyetem
léte. A régió fejlesztése, or-
szágos szerepvállalása elkép-
zelhetetlen egy korszerű, 21.
századi felsőoktatási intéz-
mény nélkül.

Együttműködés
szükséges
a tervek sikeréhez

Tudomány Hete a főiskolán – egyetemként bővítik majd a tudománynépszerűsítő szolgáltatásokat
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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.


