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Igényekhez igazodva
SZOLGÁLTATÁSOK Térítésmentes, országosan egységes
Kőhalmi Kálmán

A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara (MKIK) ko-
ordinációs és marketing
igazgatóságának vezető-
jét, Ay Jánost a regisztrált
vállalkozások részére
nyújtott, kibővített körű,
térítésmentes szolgálta-
tások bevezetéséről, mű-
ködtetésének tapasztala-
tairól kérdeztük.

A kamarai nyilvántartásba
bejegyzett gazdálkodó szerve-
zetek (a kötelező regisztráció
előírásait teljesített vállalko-
zások) jogosultak a kamarai
törvényben felsorolt alapszol-
gáltatások térítésmentes
igénybevételére: tanácsadás
gazdasági, pénzügyi, adózási,
hitelhez jutási kérdésekben,
üzleti partnerkeresés, pályá-
zatfigyelés. Az önkéntes ka-
marai tagok részére emellett
még különböző ingyenes, il-
letve kedvezményes szolgál-
tatásokat nyújt a MKIK és a
területi kamarák, melyeket
alapszabályaikban sorolnak
fel.

A kötelező regisztráció
2012-es bevezetése óta
visszatérő viták tárgya, mit
nyújt a vállalkozások által fi-
zetett díjért a kamara. Ay Já-
nos már beszélgetésünk ele-
jén leszögezi: a kamarai hoz-
zájárulás nem valamilyen
szolgáltatások nyújtásának a
díja, hanem a kamarai közfe-
ladatok ellátásának költségei
egy részét hivatott fedezni. A
kamarák gazdasági önkor-
mányzatokként általános ér-
dekképviseletet, közfeladato-

kat látnak el, gazdaságszerve-
zési munkát végeznek. A ka-
marai hozzájárulással, ahogy
neve is mutatja, ezek költsé-
geihez járulnak hozzá a vál-
lalkozások.

Ennek ellenére, ahogy már
leírtuk, a törvény is megfo-
galmaz olyan szolgáltatáso-
kat, amelyeket a re-
gisztrált vállalkozások
számára térítésmente-
sen kell nyújtaniuk a
kamaráknak. A területi
kamarák együttműköd-
ve a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamarával
ezt a szolgáltatási kört
tovább bővítették, több mint
tíz országosan egységes, térí-
tésmentes szolgáltatást vezet-
tek be.

Az országos sztenderbe
rögzített szolgáltatásokon túl
a területi kamarák még szá-
mos módon segíthetik az ott
működő regisztrált vállalko-
zások tevékenységét. Ezt le-
hetőségeik szerint, törekvése-
ikhez igazodó módon, a helyi
gazdasági igényekhez alkal-

mazkodva meg is teszik. Az
országosan egységes szolgál-
tatáslista kidolgozása ennek
ellenére nagy vívmány a

MKIK kommunikációs és
marketing igazgatója szerint.
Az új, illetve kibővített szol-
gáltatások nagyrészt a MKIK
gesztorálásával valósultak
meg, működnek, elektroniku-
san érhetők el, így nem jelen-
tenek élőmunka terhet a terü-
leti kamaráknak, ez főként a

kisebbek számára je-
lent nagy előnyt.

Az új szolgáltatá-
sok kidolgozását or-
szágos felmérés előzte
meg, a kérdőívre több
mint háromezren vála-
szoltak: milyen szol-
gáltatásokat ismernek,

használnak, milyenekre tarta-
nának igényt, próbálnának ki,
ha az bevezetésre kerülne.

Folytatás a 15. oldalon.)

Szakképzés – a tét
a gazdasági fejlődés

A munkaerő piaci igé-
nyekhez igazodó szakem-
ber képzés és a jó szakem-
berek megtartása központi
kérdéssé vált a magyar
gazdaságban.

A vállalkozások vezető-
inek jelzései alapján, a ma-
gyar vállalkozások fejlődé-
sének ma már akadálya a
megfelelő tudással és gya-
korlattal rendelkező szak-
emberek hiánya. A keresett
szakmák képviselői közül
sokan, akik biztos tudással
rendelkeznek, a külföldi
munkavállalást választják a
magasabb bérek, jobb
munkafeltételek ígérete
miatt.

A kormány 2010-ben
együttműködési megálla-
podást kötött a Magyar
Kereskedelmi és Iparka-
marával a szakképzési
rendszer átalakításáról. A
helyzetértékelés és cselek-
vési program kidolgozása
után a duális képzési rend-
szer bevezetésében, a tanu-
lószerződések alkalmazá-
sában a megyei és az önál-
ló városi kamarák jelentős
eredményeket értek, érnek
el. A szakmát tanulókat a
kamarai szervezetekkel kö-
tött szerződés segíti a vál-
lalkozóknál történő szak-
mai gyakorlat megszerzé-
sében. A kamarai szervezet
jelentős eredménye, a múlt
évben indított és megvaló-
sított mesterképzési pro-
gram megszervezése, lebo-
nyolítása. A mesterképzési
programban végzett szak-
emberek felfrissített és új
tudást is szereztek, mellyel
a duális gyakorlati képzés
színvonalát emelik. A pro-
gram sikeres volt és ez év-
ben folytatódik.

A szakképzés, munkae-
rő biztosítás,- és utánpótlás
helyzetének vizsgálata ál-
landó feladatot ad a dön-
téshozóknak. A gazdaság
folyamatos változásával a
szakképzésnek lépést kell
tartania. A hiányszakmák-
ban a képzést erősíteni
kell, a gazdaság által nem
igényelt szakmák támoga-
tása nem indokolt.

A képzési rendszer áta-
lakításának eredményei
hosszabb távon jelentkez-

nek, ezért kiemelt figyel-
met kell fordítani a döntés
előkészítésekre, a várható
hatások elemzésére. Társa-
dalmi megegyezés van ar-
ról, hogy a kormányzati in-
tézkedések segítik a foglal-
kozásbővítést, a munka-
kezdők és munkába vissza-
térők foglalkoztatását.
Mindezeknek az intézke-
déseknek találkoznia kell a
vállalkozások igényeivel,
lehetőségeivel is. Elvárható
a vállalkozóktól, hogy a
szabályozó kereteken belül
jó gazdasági eredményeket
érjenek el, de ha a szabá-
lyozó keretek nem megfe-
lelőek, akkor azt közös
megegyezéssel módosítani
szükséges.

A MKIK 2016. évi gaz-
dasági évnyitóján a kor-
mányfő a gazdaság növe-
kedési mértékét meghaladó
bérnövekedést lehetővé te-
vő intézkedések meghoza-
talát helyezte kilátása. Re-
méljük ezen intézkedések
segítenek a vállalkozások-
nak, hogy megtartsák szak-
képzett dolgozóikat, a hi-
ányszakmák elsajátításá-
ban érdekelté tudják tenni
a leendő munkavállalókat
és jól működő tanulószer-
ződéses ösztöndíj rendszer
kialakítása válik megvaló-
síthatóvá.

Sokunk felelőssége,
(kormányzat, kamarai szer-
vezetek, vállalkozások,
munkavállalók) hogy a
szakképzési rendszer átala-
kítása sikeres, eredményes
legyen, biztosítva ezáltal a
magyar gazdaság talpon
maradását, fejlődését.

Kis Attila

kézműves tagozati
alelnök, DKIK

Az új szolgáltatások
többsége elektronikusan
érhető el, vehető igénybe

A dunaújvárosi vállalkozásokat is segítik az új kamarai szolgáltatások Ay János (portré) szerint
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Kiss Attila DKIK kézműves
tagozati alelnök
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A CSOK átformálja a lakáspiacot
Az építőipari vállalkozások élénkülésre számítanak, de csak hosszabb távon
Kőhalmi Kálmán

A Családi Otthonterem-
tési Kedvezmény átfor-
málhatja a jelenlegi la-
káspiacot az építőipari cé-
gek szerint, elhozhatja a
várt élénkülést a szektor
számára, de még nem
látható, hányan nyitottak
erre a lehetőségre.

A Családi Otthonteremtési
Kedvezmény bejelentése, a
feltételek megjelenése, majd
folyamatos pontosítása, a kor-
mányzati várakozások megfo-
galmazása, az elemzések pozi-
tív és negatív prognózisai, az
azonnal reagáló lakáspiaci
trendek, a hitelintézetek nyi-
latkozatai nagy érdeklődést
váltottak ki, a média a legkü-
lönfélébb formákban foglalko-
zott a témával. Mi a térségünk-
ben tevékenykedő építőipari
vállalkozásokat kérdeztünk az
eltelt időszak tapasztalatairól,
várakozásaikról.

Hogy hány új lakás épül
majd, és hány cserél gazdát, ez
még bizonytalan, a minisztéri-
um több ezer újépítésű ingat-
lanra számít, míg a pénzinté-
zetek becslése kicsit óvatosabb
– fogalmazott kérdésünkre Ko-

vács Tamás , a K.T.I. Csarno-

képítő Kft. ügyvezetője. A bu-
dapesti székhelyű cég Kul-
cson, a Calvis Parkban hatvan-
négy telken kínál a CSOK jog-
szabályainak megfelelő épüle-
teket. Ikerházak és tár-
sasházak állnak rendel-
kezésére azoknak, akik
igénybe kívánják-tud-
ják venni a kedvez-
ményt. A jogszabály-
ban rögzített átlagos
alapterületű ingatlanok
épülnek, amelyeket
megpróbáltak a lehető legopti-
málisabbra megtervezni, így
A+ energiabesorolásúak, ala-
csony a fenntartási költségük.

Az ügyvezető szerint a hi-
hetetlen építkezési- és beruhá-
zási bummra egyelőre várni

kell, a tények elmaradnak a
várakozásoktól. Talán a kivá-
rás, vagy csak a jogszabály fo-
lyamatos pontosítása okoz
egyelőre kicsit enyhébb emel-
kedési mutatót. Bíznak abban,
hogy hamarosan minden rész-
let kiderül, és semmi akadálya
nem lesz a támogatás minél
szélesebb körben való felhasz-
nálásának. Ehhez az „újfajta
szocpolhoz” még szervesen
hozzátartozik a 2019 év végéig
lecsökkentett áfa, amelyet a
kormány öt százalékban hatá-
rozott meg, és magánberuhá-
zóként ezt vissza is lehet igé-
nyelni. Ezektől a kombinált
intézkedésektől a tárca több
mint ötezer új építésű ingatlant
vár. Kovács Tamás szerint

most érdemes elgondolkodni
tehát lakókörnyezetünk meg-
változtatásáról, egyben élet-
minőségünk javításáról!

„Az Épduferr cégcsoport-
ban társaimmal, kollégáimmal
mindent megteszünk, hogy

felkészüljünk a kormány pro-
gramjának pozitív hatásaira” –
hangsúlyozta kérdésünkre
adott válaszában Palkovics Mi-

lán a zrt. igazgatóságának el-
nöke. Az új ingatlan
vásárlását, vagy építé-
sét serkentő támogatás
egyedülálló lehetőség a
családosok számára,
hogy új ingatlanhoz,
sőt, akár saját házhoz
jussanak rendkívül
kedvező feltételek. Per-

sze adott vállalások mellett.
Így azonban nemcsak az új in-
gatlanok boldog tulajdonosai-
nak kedvez a kormány, hanem
az építőiparnak is, teszi hozzá
a cég vezetője.

(Folytatás a 14. oldalon.)

Kovács Tamás, a K.T.I. Csar-
noképítő Kft. ügyvezetője
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Palkovics Milán, az ÉPDU-
FERR Zrt. igazgatóság elnöke
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Az építőipar számára is
kedvezni kívánt a kormány
a csomag bevezetésével

A hiányszakmák és
az ösztöndíj

A szakiskolai tanulmányi
ösztöndíj célja a 297/
2015/X.13./ sz. Kormány-
rendeletben meghatáro-
zott hiány-szakképesítések
körébe tartozó, első szak-
képesítés megszerzésére
irányuló, nappali rendsze-
rű képzésben részt vevő
tanulók támogatása.

Jövedelmi helyzettől füg-
getlenül ösztöndíjban része-
sülnek a szakiskola szakkép-
zési évfolyamán, az első szak-
képesítésre felkészítő, nappali
rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő, hiány-szakképesí-
tést tanulók. Az ösztöndíj fo-

lyósítása független a tanuló-
nak más (például tanulószer-
ződéses juttatás) jogcímen fi-
zetett egyéb juttatásoktól, és
megilleti azt a tanulót is, aki
az Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyen elért eredmé-
nye alapján felmentést kapott
az órák látogatása alól.

A tanuló az ösztöndíjra az
első szakképzési évfolyam
tanévének kezdő napjától az
utolsó szakképzési évfolya-
mon a tanulmányokat lezáró,
a tanév rendjében meghatáro-
zott első szakmai vizsga leté-
telére kijelölt hónap végéig
jogosult.

(Folytatás a 15. oldalon)



Az igényesség védjegyükké vált
CORNER Kávéház, hotel, pénzváltó, ékszerkereskedelem, taxi – a fejlesztés folyamatossága
Kőhalmi Kálmán

A Corner Trade Kft. idén,
a Vállalkozók Bálján az
Év Vállalkozása díjat ve-
hette át a középvállalati
kategóriában a helyi ka-
marától. A cégnek, amely
fontosnak tartja városi kö-
tődését, minden tevé-
kenységi köréhez az igé-
nyességet kapcsolhatjuk
hozzá állandó jelzőként.

A kamarai díjat a cég kép-
viseletében az egyik tulajdo-
nos, Grábics Gábor vette át.
A vállalkozás történetét feli-
dézve utal a dunaújvárosiak
közül szinte mindenki által is-
mert édességboltra – 1994-et
írunk, teszi hozzá – ahová a
hat és nyolc órakor kezdődő
mozielőadás előtt mindenki
betért egy kis dunakavicsért,
francia drazséért, vagy zselés
cukorért. Itt nyílt első kis
pénzváltójuk, majd a mellette
lévő dohányboltból alakítot-
ták ki a borszaküzletet. (A
borkultúra iránti elkötelezett-
ség ma is fontos jellemzője a
cég tulajdonosainak.) A két
bolthelyiségből aztán a kávé-
zó és étterem született meg,
amely A Cornerként vált a he-
lyiek életének részévé. Kiala-
kításában, kínálatában, szín-
vonalában elsőként hozta el a
városba az országban máshol
már, elsősorban a fővárosban

terjedő pubok hangulatát. Azt
is mondhatjuk, a vendéglátó
helyiség a cég igényességé-
nek „kirakatává” vált.

És története szépen mutat-
ja azt is, hogy a vállalkozás
milyen hosszú távon elkötele-
zett a folyamatos fejlesztések
mellett. A jó idő beköszönté-
vel megnyíló terasz egyre hí-
vogatóbb formában várt ben-
nünket tavaszról tavaszra. És

már a téliesített megoldás is
mindennapjaink részévé vált.
Grábics Gábortól megtudjuk,
idén ismét megújul a terasz,
új bútorzatot is kap. Jövőre
pedig előtte teljesen új fagyis
pavilont alakítanak ki, és gye-
rekszigetet a kicsikkel érkező
vendégek számára.

És persze közben vissza-
szivárgott a volt Arany Csil-
lag épületébe a város szem-
pontjából oly fontos szállodai
funkció. A kialakított tíz szo-
bát már bővíteni kellene,
mondja a cégvezető, a máso-
dik etapban újabb tizet hozná-
nak létre (ez már átnyúlna a
volt Irodaház önkormányzati
épületébe). A fejlesztéshez
megfelelő pályázati forrásra
várnak. Az önkormányzattal
jó az együttműködés, segítő-
készek, vállalkozásbarátak,
teszi hozzá Grábics Gábor.

Közben jócskán előreug-
rottunk a történetben. Az első
kis pénzváltóból országos há-
lózat nőtt ki, az anyacég a
Corner Trade Kft -ből pedig
cégcsoport, a CornerGroup.
Tizenöt magyarországi város-

ban tizenhét pénzváltót mű-
ködtetnek. Legutóbb beveze-
tett kényelmi szolgáltatásként
a bankkártyánkon szereplő,
vagy átutalt pénzösszeget a
választott (font, euro, svájci
frank, dollár) pénznemben
kapjuk meg. A sok éve elindí-
tott szolgáltatásuk, a Mo-
neyGram pénzküldési rend-
szernek a hazai képviselői,
nagyon sok elégedett felhasz-
náló vette már igénybe a
hasznos megoldást.

Mindezt már Pin-

czési Istvántól , a cég-
csoport másik tulajdo-
nosától tudjuk meg.
Ahogy neki beszélünk
arról a tapasztalatunk-
ról, hogy a Corner te-
vékenységeivel össze-
függésben eddig min-
den esetben az igényesség
volt az elsődleges élményünk,
büszkén mutatja a honlapju-
kon is bejárható üzleteik bel-
ső kialakítását. Az igényes-
ség, teszi hozzá, pénzbe ke-
rül. A színvonalhoz viszont
ragaszkodnak. És ez érhető is,
hiszen a pénzváltás mellett

kiemelten fontos tevékenysé-
gük az országban tíz helyszí-
nen elérhető ékszer- és porce-
lánkereskedelem. Pontosí-
tunk: tizenegy! Közelmúltban
indult a webáruházuk (kialakí-
tása szintén a cég igényességét
tükrözi, érdemes a
www.cornerwebshop.hu olda-
lon felkeresni!). Az új szolgál-
tatás kapcsán egy országos ku-
riózumról is érdemes szót ejte-
ni, az online ékszerjavításról.
(Persze elektronikusan így se

oldható meg minden, az ék-
szer utaztatását futár végzi
oda-vissza, de nagy segítség a
lehetőség igénybevétele.) És
az éppen megvalósult fejlesz-
tés fölött már következőkre te-
relődik a szó: ausztriai piaci
terjeszkedés, a vevői igények-
hez jobban alkalmazkodó,

azokra gyorsabban reagáló sa-
ját kollekció kialakítása.

Ha igényesség, nem ma-
radhat ki a cégcsoport sze-
mélyszállítási tevékenysége
sem, a Sárga Taxi. Év elején
felvásárolták az egyik konku-
renciát, a Fix Taxit. Így gyor-
sabban juthatunk a kívánt au-
tóhoz, a megszokott színvo-
nalon. Talán sokan emlékez-
nek még rá olvasóink közül,
milyen döbbenetet váltott ki
sok évvel ezelőtt a városban a

sárgára festett, igényes
taxik megjelenése.

A rövid áttekintés so-
rán egy sor tevékenységi
körét nem is érintettük a
cégcsoportnak. A tulaj-
donosok százhatvan sa-
ját dolgozónak és ötven
külsősnek adnak állandó

munkát a városban és más te-
lepüléseken. Ez nagy felelős-
ség, mindkét tulajdonos szava-
iból érződik is: sok-sok éves
munkájukat, a pénzek beosztá-
sát, a fejlesztések megtervezé-
sét is az az igényesség jelle-
mezte, jellemzi, mint a cég
egyéb tevékenységeit.

Grábics Gábor a felelősséggel
végiggondolt pénzügyi gazdál-
kodásban, fejlesztésekben hisz,
ez az átgondoltság, igényesség,
szakmaiság tükröződik a cég-
csoport egész tevékenységén,
így a város egyik közkedvelt

helyévé vált Corner kávézón is

Fotó: Ady Géza

Szolgáltatásaik több
területen váltak az évek
során életünk részeivé

Az új webshopjukat mutatja érdeklődésünkre Pinczési István
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A kedvezmény átformálja
a lakáspiacot
A CSOK hatására az építőipari vállalkozások élénkülésre számítanak

(Folytatás a 13. oldalról.)
„Ennek hatására nyilván

újra életre fog kelni az épí-
tőipar. Személyes reménye-
im szerint sok kiváló ma-
gyar szakember fog hazatér-
ni a családjához külföldről,
amit munkaadóként minden-
képp üdvözlök. Ezzel együtt
még senki nem látja bizto-
san a jövőt. Figyeljük
a sajtót, a híreket,
elemzéseket. Sokat
beszélünk erről nem-
csak cégen belül, de
más ipari szereplők-
kel is, de még nem
látható, hányan nyi-
tottak erre a lehető-
ségre?” – tette hozzá Palko-
vics Milán. „Él a társada-
lomban a devizahitelek
rossz emléke, vagy még
szenvednek a következmé-
nyektől, és nem látják, hogy
ebben a támogatási rend-
szerben nincsenek benne

ilyen veszélyek. Sajnos ez
is, és még sok részlet nem
világos a lakosság számára.”

A cégvezető szerint az új
építésű ingatlanok ÁFA-já-
nak drasztikus csökkentése
már önmagában hatalmas
lökés az építőiparnak, és a
magánúton, saját házukat fe-
lépítő családok számára is

milliós megtakarítást jelent.
A cégcsoportjukhoz tartozó
Épduker építőanyag keres-
kedésben egyre több magán-
személy érdeklődik, ha az
építkezés mellett dönt, ak-
kor hogyan tudja ezt a hu-
szonkét százalékos, sok mil-

liós kedvezményt érvényesí-
teni. „Azt javaslom minden-
kinek, hogy bátran tájéko-
zódjon, nehogy kihagyják
életük talán legnagyobb le-
hetőségét!”

Nemes Zoltán , a Kine
Bau Kft. ügyvezető igazga-
tója visszatekintéssel kezdi
válaszát: „a korábbi lakásé-

pítési támogatási
rendszer (szocpol, hi-
telek), amely 2000-
2007 között létezett,
komoly élénkülést
eredményezett a pia-
con. Vállalkozásom
kisvállalkozásnak mi-
nősült akkor is, ma is

ezt a kategóriát képviseljük.
Az említett időszakban Du-
naújvárosban és környékén
évente három-négy családi
házat építettünk fel szerke-
zetkész vagy kulcsrakész
szintig, egyéni megrendelők
számára.” A 2008 őszén be-

következett gazdasági vál-
ság hatására a kislakásépítés
minimálisra csökkent, a hi-
telezés, banki finanszírozás
teljesen megszűnt. A válság
az építőipar teljes vertiku-
mát erősen érintette. A meg-
rendelések a minimálisra
csökkentek, az építőiparban
szereplő cégek húsz-huszon-
öt százaléka megszűnt,
csődbe ment. A cégek árbe-
vételei jelentősen csökken-
tek. A folyamatos leépítések
miatt a szakmunkások kül-
földön kerestek megélhetést
– sorolja az elmúlt évek ne-
hézségeit az ügyvezető.

„A 2016 január elsejével
bevezetett Családi Otthonte-
remtési Kedvezmény hatá-
sára mindenképpen élénkü-
lést várok az új lakások épí-
tését tekintve. Vélhetően a
rendszer a megrendelések
számának növekedését csak
jövő év tavaszára hozza

meg. Véleményem szerint az
új lakások bekerülési ára,
mely négyzetméterenként
körülbelül kétszázötvenezer
forint, még mindig túl nagy
teher. Ezt hivatott csökken-
teni az otthonteremtési ked-
vezmény, illetve az áfacsök-
kentés, és annak visszaigé-
nyelhető mértéke ötmillió
forintig.”

Nemes Zoltán szerint fel-
merülhet még az a kérdés:
új vagy használt lakásban
gondolkodjon-e, aki otthont
keres? Dunaújvárosban a
használt lakások ára négy-
zetméterenként százhúsz-
százötvenezer forint között
mozog. Ez ugyan jóval ala-
csonyabb, mint az új építésű
lakások négyzetméter ára,

az ügyvezető szerint a ked-
vezmények alapján a beru-
házói oldalt vizsgálva az új
építésű, nagyobb lakásszá-
mú társasházak megépítésé-
nek lesz létjogosultsága. A
családi házas, egyéni meg-
rendelők által tervezett épít-
kezések számában csak sze-
rényebb mértékű növekedést
vár. Ugyanakkor hozzáteszi
azt is: a megnövekvő meg-
rendelői igényeket csak ne-
hezen és hosszabb átfutási
idővel fogja tudni teljesíteni
az építőipar, amely egyre
nagyobb szakemberhiánnyal
küszködik. Mindezek elle-
nére, úgy ítéli meg az építői-
pari szakember, bizakodásra
adhatnak okot a megtett in-
tézkedések.

Az új építésű, nagyobb
lakásszámú házaknak lesz

létjogosultsága

Nemes Zoltán bizakodó az intézkedések hatását tekintve
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Az igényekhez igazították
SZOLGÁLTATÁSOK Térítésmentesen, országosan egységes tartalommal
(Folytatás a 13. oldalról.)
A kérdőív kitöltői egy kí-

nálati listából választhattak,
a válaszok feldolgozását
követően készült egy előter-
jesztés, melyet a területi ka-
marák titkárai (a titkári ér-
tekezlet) és a MKIK elnök-
sége is elfogadott. Így kez-
dődött el a tizenegy elem-
ből álló szolgáltatási cso-
mag bevezetése, melynek
bizonyos elemei megvoltak,
bővíteni kellett őket, illetve
bizonyos szolgáltatásokat
most alakítottak ki. Az el-
múlt év végére minden
szolgáltatás elérhetővé vált.

Ahogy korábban leírtuk,
a szolgáltatások egy jelen-
tős részének a fejlesztését,
működtetését a MKIK vál-
lalta magára. Ezek döntően
a www.mkik.hu honlapon
érhetők el, a Hasznos infor-
mációk vállalkozóknak me-
nüpont alá összegyűjtve.
Több szolgáltatást is a ka-
marai regisztrációs rendsze-
ren keresztül lehet igénybe
venni, be kell jelentkezni a
regisztrációkor megadott
adószámmal és jelszóval.
Amennyiben nem tudja a
jelszavát, akkor a
www.kamreg.hu oldalon ál-
líthat be új jelszót. Abban
az esetben, ha se a jelszavá-
ra nem emlékszik, se e-mail
címet nem adott meg a re-
gisztrációkor, fel kell ven-
nie a kapcsolatot azzal a te-
rületi kereskedelmi és ipar-

kamarával, ahol regisztrálta
a vállalkozását.

A jogszabályfigyelő és a
vásárnaptár a vállalkozói
igények alapján került ki-
dolgoztatásra és bevezetés-
re, ez a kettő annak a kíná-
lati listának lett a győztese,
ami a kérdőívben szerepelt
– tudjuk meg Ay Jánostól.
Emellett még több javaslat
szerepelt a kínálati listán,
így például a sajtófigyelés,
vagy a szakmaspecifikus
konjunktúraelemzés, kon-
kurenciafigyelés, ezek ke-
vésbé voltak érdekesek a
vállalkozások számára, így
elvetették őket.

A pályázatfigyelés volt a
legnépszerűbb szolgáltatás,
amikor megkérdezték a vál-
lalkozásokat. A legnagyobb
érdeklődés természetesen a
vissza nem térítendő támo-
gatásokat kíséri. Az uniós
ciklusváltás idején ez a

szolgáltatás is kisebb hírér-
tékkel bírt. Az új pályázati
időszak alapján megjelenő
lehetőségek következtében
várhatóan ismét nagyon
hasznos szolgáltatássá válik
a pályázatfigyelés is a vál-
lalkozások számára.

A MKIK honlapján elér-
hető még egy sor hagyomá-
nyosan sikeres kiadvány,
adatbázis is, amelyeket ha-
szonnal forgatnak a vállal-
kozások. Ilyen a hatósági
bejelentéshez, engedélyhez
kötött tevékenységek folya-
matosan frissülő elektroni-
kus adatbázisa. Mind céga-
lapításnál, mind egy új te-
vékenység végzésénél na-
gyon egyszerűen meg lehet
nézni, hogy van-e valami-
lyen bejelentési kötelezett-
ség? Vagy engedélyköteles-
e az adott tevékenység? A
további tájékozódást hivat-
kozások segítik, például
link a jogszabályi forrásra.

Nagyon népszerű az adó
és tb-tanácsadó is, ami
elektronikus és nyomtatott
formában is az adott év leg-
fontosabb adó, tb jogszabá-
lyait gyakorlati példákkal
feltüntetve foglalja össze.
Elsősorban építőipari vál-
lalkozások – a hazai kon-
junktúrahelyzettel össze-
függésben – böngészik ér-
deklődéssel, de más tevé-
kenységű, külpiacokat meg-
célzó vállalkozások számá-
ra is igen hasznos a német-
országi és ausztriai vállal-
kozási feltételeket össze-
foglaló kiadvány. Ez is
elektronikusan fenn van a
honlapon, de nyomtatott
formában is megjelent.

Általánosságban nagyon
kedveltek az exporthoz
kapcsolódó szolgáltatások,
az Export Directory, az or-
szágtanulmányok, országin-
formációk, hasznos tudni-
valók, hogyan kereskedjünk
egyes régiókkal, illetve or-
szágokkal. Népszerű az üz-
leti partnerkeresés is, az
Üzlet@Hálón, amely már
hosszabb múltra tekint
vissza, és sok külföldi vál-
lalkozás is használja (első-
sorban a környező orszá-
gokból), ha magyarországi
partnert keres. Az Üzleti 7
különszámok is igen hasz-
nosak, rendszeresen jelen-
nek meg a szakképzés, a hi-
telhez jutás, a Teljesítésiga-
zolási Szakértői Szerv és
más témákat részletesen
körüljáró kiadványok.
Ezekhez nyomtatott formá-
ban a területi kamaráknál
lehet hozzájutni, elektroni-
kusan pedig letölthetők a
honlapról.

A fentebb leírt szolgálta-
tásokat a területi kamarák
különböző módokon építet-
ték be saját honlapjaikba.
Emellett pedig a területi ka-
marák további szolgáltatá-
sokat végeznek az országo-
san egységes rendszer sze-
rint: szintén megjelentetnek
elektronikus és nyomtatot
kiadványokat, hírleveleket
adnak ki, honlapjaikon tájé-
koztatják az érdeklődőket
az aktuális információkról,
speciális tanácsadásokat
szerveznek, ingyenes rész-
vételi lehetőséget biztosíta-
nak különféle szakmai fó-
rumokon, továbbképzése-
ken és egyéb kamarai ren-
dezvényeken.

Az MKIK koordinációs
és marketing igazgatójától
azt is megtudtuk, hogy az

előbbiekben leírtakon túl
további két fontos szolgál-
tatás indul el a napokban a
vállalkozások számára.
Mint konzorciumve-
zető sikeresen pályá-
zott a magyar kamara
a GINOP 3.2.1 pályá-
zatban egy olyan pro-
grammal, amely első-
sorban a mikro és kis-
vállalkozások infor-
matikai felkészültsé-
gét hivatott növelni. Ebben
a programban infokommu-
nikációs tanácsadók kezd-
ték meg tevékenységüket a
területi kamaráknál, Felmé-
rik az adott vállalkozásnak
az informatikai helyzetét,
javaslatot tesznek, hogy mi-

lyen informatikai eszközök-
kel, szoftverekkel, alkalma-
zásokkal lehetne még ver-
senyképesebbé tenni a vál-

lalkozásokat. Nagyon fon-
tos, hogy a nyáron megjele-
nő egyéb európai uniós pá-
lyázatoknál azok a vállalko-
zások, amelyek megkapják
a szükséges minősítést a
program során, nagyobb tá-
mogatásra számíthatnak.

Fontos szolgáltatásfej-
lesztés az is, hogy a regiszt-
rált vállalkozásokat rögzítő
kamarai adatbázisban nyolc

hatóság adatai jelen-
nek meg hamarosan,
online adatcserével
folyamatosan frissül-
ve. Így például a cég-
nyilvántartás, a NAV,
a fogyasztóvédelem,
a versenyhivatal
adott vállalkozásra

vonatkozó adata megjele-
nik, ha van ilyen, az adatbá-
zisban. Ez a szolgáltatásbő-
vítés nagyban javíthatja az
üzleti élet biztonságát, eme-
li a regisztrált vállalkozások
kamarai adatbázisának az
értékét.

Nyolc hatóság adatai
jelennek meg a

regisztrációs adatbázisban
Üzletet hozhat
a világháló

A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara első on-
line szolgáltatásai kö-
zött jött létre az Üz-
let@Hálón weboldal.
Az évek során ez a bu-
siness to business
(B2B, tehát vállalkozá-
sok közötti üzletkötési)
lehetőség folyamato-
san fejlődött, és a mos-
tani bővítés során is
számos funkcióval gaz-
dagodott. A felmérések
szerint a honlap láto-
gatóinak húsz százalé-
ka a határon túlról, kör-
nyező országokból ér-
kezik. Érdemes lehet
tehát időt szánni arra,
hogy vállalkozásának
üzleti ajánlatait elhe-
lyezze az oldalon.

Az építőipar kiemelt hazai ágazat, az új szolgáltatások között is több igazodik e cégek igényehez
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A tájékoztatás finomhangolása
A városi kamara szerint nagyon hasznos az új szolgáltatáscsomag

A Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara saj-
tóreferense, Kőhalmi Kál-
mán szerint az új szolgá-
tatások valóban nagy se-
gítségére lehetnek a vál-
lalkozásoknak, fontos fel-
adat számukra ezek meg-
ismertetése.

A Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara megala-
kulása óta kiemeltként kezeli
tagjak és az itt működő vállal-
kozások minél hatékonyabb
tájékoztatását: a kamara ese-
ményei, hírei mellett minél
több olyan információval
igyekeznek ellátni a helyi
gazdaság szereplőit, amelyek
működésüket segítik. Ennek
érdekében folyamatosan fris-
sül a honlap (www.dkik.hu)
az aktuális információkkal, a
weboldal látogatottsága az or-
szágos kamarai felmérés sze-
rint is meglehetősen jónak
mondható.

Kőhalmi Kálmán szerint a
különböző honlaplátogatott-
sági adatok összevetése szak-
mailag nem biztos, hogy
megalapozott következteté-
sekre ad alkalmat. Az el-
mondható: városi kamaraként
nincs miért szégyenkezniük,
sőt... A honlap ettől még per-
sze csak egyik eleme a kama-

rai kommunikációs palettá-
nak, ehhez olyan „offline” fe-
lületek is hozzátartoznak,
mint az Ön által most olvasott
Gazdasági Tükör, mely a Du-
naújvárosi Hírlap igen értékes
együttműködésével jöhetett
létre. (És azt is elmondhatjuk,
hamarosan átalakul, gyakrab-
ban jelenik majd meg!) Ez az
együttműködés 2013-ban jött
létre mostani formájában, és
mindkét fél elégedetten tekint
vissza az eltelt időszakra.

A városi kamara a vállal-
kozások számára fontos infor-
mációk közvetítése, a hivata-
los weboldal látogatottságá-
nak növelése érdekében emel-
lett még számos megoldást al-
kalmaz. Hogy folytassuk a

nyomdatermékekkel: székhá-
zukban számos kiadvánnyal
találkozhatott az elmúlt évek
során, melyeket a városi ka-
mara készített el. Most érde-
mes keresnie náluk az idei év-
ről szóló összeállításukat,
mely az idei évre vonatkozó
információk, adóváltozások
mellett a kamarai szolgálta-
tásbővítés részletes leírását, a
helyi kamara ezekhez illesz-
kedő tevékenységeit is tartal-
mazza.

És ha visszatérünk az
elektronikus megoldások te-
rületére, a kamarai sajtórefe-
rens sorolja az általános infor-
mációkat tartalmazó kamarai
hírlevéllel, valamint a temati-
kus (külpiaci információkat
tartalmazó, valamint pályáza-
ti), feliratkozást lehetővé tevő
hírlevelekkel kapcsolatos tud-
nivalókat. És azt is, milyen
fejlesztésekre, bővítésekre
lenne szükség ezen a téren, il-
letve a kamarai portál eseté-
ben. Mind mögött megjele-
nik: a MKIK és a területi ka-
marák által elhatározott köz-
ponti szolgáltatáscsomag ele-
mei új lehetőséget hoznak a
vállalkozások hatékony tájé-
koztatásába: a központi infor-
mációs forrásokat (és ami e
mögött van), valamint az ér-
deklődők jobb kiszolgálását.

Hiányszakmák
és az ösztöndíj

(Folytatás a 13. oldalról)
Nem részesülhet ösztöndíj-

ban a tanuló, ha az előző fél-
évben 2,51 alatti tanulmányi
átlageredményt ért el, a tanév
ismétlésére kötelezett, a meg-
ismételt tanév időtartama
alatt, az előző hónapban a tan-
év során keletkezett igazolat-
lan óráinak száma meghaladja
a 10 órát, fegyelmi büntetés
esetén.

Az ösztöndíj mértékét félé-
vente kell megállapítani, a
meghatározott tanulmányi át-
lageredmény alapján. Ha a ta-
nulónak javítóvizsgát vagy
pótló vizsgát kell tennie, az
átlageredményt azok eredmé-
nyével együtt kell megállapí-
tani.

Az ösztöndíj mértéke az el-
ső szakképzési évfolyam első
félévében tanulónként egysé-
gesen havi tízezer forint. Az
első szakképzési évfolyam
második félévétől kezdődően
a tanulmányi átlageredmény-
hez igazodva jelentősen növe-
kedhet, elérheti akár annak
háromszorosát is. Július, au-
gusztus hónapban a második
félévre megállapított ösztöndíj
jár. Az ösztöndíj folyósításá-
val összefüggő feladatokat az
iskolák látják el.

A 2016/2017. tanévben in-
duló képzésekben tanulmányi
ösztöndíjra jogosító hiány-
szakképesítések Fejér megyé-
ben: asztalos, dísznövényker-
tész, elektromos gép- és ké-
szülékszerelő, festő, mázoló,
tapétázó, gépgyártás-techno-
lógiai technikus, gyakorló
ápoló, gyakorló mentőápoló,
gyártósori gépbeállító, he-
gesztő, húsipari termékgyártó,
ipari gépész, karosszérialaka-
tos, kőműves és hidegburkoló,
központi fűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő, laboratóriumi
technikus, mezőgazdasági gé-
pész, ruhaipari technikus,
szerszámkészítő, szociális
gondozó és ápoló, villanysze-
relő.

RÖVIDEN

Új jogi keretek
között az építőipar
A Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara „Új jogi kere-
tek között az építőipar – Épí-
tési jogi változások 2015-
2016” címmel építőipari tájé-
koztató fórumot tart április
20-án, szerdán 14 órától. A
programon való részvétel térí-
tésmentes, de regisztrációhoz
kötött, melyre április 15-éig
van lehetősége a 25/502-060
telefonszámon, vagy az
dkik@dkik.hu e- mail címen.
A rendezvényen elsőként Koji
László , az Építési Vállalkozók
Országos Szakszövetségének
elnöke tart előadást, melynek
témái között szerepelnek az
építőipari jogi változások, az
áfa előírások, a módosult épí-
tésügyi rendeletek, az építési
beruházásokkal kapcsolatos
közbeszerzési szabályozás
változásai, a lakóépületek épí-
tésének egyszerű bejelentése.
Ezt követően az építőipari ki-
vitelezési szabálytalanságok-
ról, az építésfelügyeleti ellen-
őrzések tapasztalatairól beszél
majd Kovács Zsolt , a Dunaúj-
városi Járási Hivatal Építésü-
gyi Osztályának osztályveze-
tője. Végül a Teljesítésigazolá-
si Szakértői Szerv munkájá-
ról, a napi gyakorlat tapaszta-
latairól hallhatnak előadást a
résztvevők érdekes esetek fel-
idézésével.

Kőhalmi Kálmán, a városi ka-
mara sajtóreferense
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Szakképzési Klub indult
A szakképzési hozzájárulással kapcsolatos változásokról
Kőhalmi Kálmán

Bonyolult finanszírozási,
azokat szabályozó jogi el-
őírások szerepeltek a vá-
rosi kamara által létreho-
zott Szakképzési Klub ala-
kuló ülésének témája-
ként.

A kereskedelmi és iparka-
marák meghatározó szerepet
töltenek be a hazai szakkép-
zés szervezésében a kormány-
zattal kötött megállapodás
alapján. A szakképzés folya-
matos átalakulásban van,
hogy meg tudjon felelni a
gazdaság, a munkaerőpiac el-
várásainak. A Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara
a területen tevékenykedők kö-
zötti párbeszéd serkentése, az
információk gyorsabb, jobb
áramlása érdekében hozta lét-
re a Szakképzési Klubot,
mely a héten tartotta alakuló
ülését. Az eseményre gyakor-
lati képzőhelyek képviselőit,
az iskolák gyakorlati oktatás-
sal foglalkozó vezetőit, illetve
a szakképzési centrum képvi-
selőit hívták meg, annak re-
ményében, hogy a szakképzés
szereplői közötti személyes
beszélgetés lehetőséget ad a
szakterületet érintő kérdések
kötetlen hangvételű megtár-
gyalására, az együttműködés
erősítésére.

A rendezvényt, így a Szak-
képzési Klub munkáját Králik
Gyula, a városi kamara elnö-
ke nyitotta meg. Elsőként a
közép-dunántúli régió, a me-
gye, a város és az ország gaz-
dasági jellemzőinek összeha-
sonlítása érdekében sorolt
adatokat, hogy ezzel is segítse

a vállalkozások és a képzési
intézmények jelenlévő képvi-
selőinek együttgondolkodá-
sát. Felhívta a figyelmet arra,
hogy azok a cégek tudtak tal-
pon maradni az elhúzódó vál-
ság idején, amelyek exportra
termeltek. És ma is a régió je-
lentős vállalkozásai külpiaci
orientáltságúak. Így a szak-
emberek képzése során is fi-
gyelemmel kell lenni arra,
hogy az európai munkaerőpi-

acon is keresett szakemberek-
kel lássuk el a munkaerőpia-
cot, akik szakmai sikert befut-
va gyümölcsöző kis- és kö-
zépvállalkozásokat indíthat-
nak a térségben, hiszen ezek-
ből nagy a hiány a városban
és környezetében.

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Oktatási és Kép-
zési Igazgatóságának szak-
képzési jogi tanácsadója, dr.
Klész Tibor a szakképzési
hozzájárulással kapcsolatos
változásokról beszélt előadá-
sában. A területen az év ele-
jén is fontos változások tör-
téntek – így például a kis- és
középvállalkozásokat előnybe
hozó érvényesíthető levoná-
sok körében –, a pergő iramú,
a változásokra, az előírások
gyakorlati alkalmazásában tá-
jékozódást keresők segítésére
koncentráló előadás nem kis
próbatétel elé állította a jelen-
lévőket. Ugyanakkor nagyon
sok gyakorlatban hasznosít-
ható elemet tartalmazott. Ez
az előadást követő kérdések-
ből is visszaköszönt. Ahogy a
jogi szakember fogalmazott:
öt év állandóság kellene,
hogy az aktuális jogi előíráso-
kat az alkalmazók megfelelő-
en ismerjék. Erre nincs re-
mény, a klub szakmai közös-
sége segíthet!

A klub segítheti
a közös munkát,
információcserét

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.

Králik Gyula és dr. Klész Tibor a kamarai klub alakuló ülésén
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Ipari alapanyag az agráriumból
BIOÜZEMANYAG Meghaladja az Európai Unió átlagát a hazai felhasználás részaránya

Dunaújvárosban élve erő-
sen ipari fókuszú a gaz-
dasági gondolkodásunk,
pedig a város itt fekszik a
világ egyik legjobb me-
zőgazdasági termőterü-
letén. Alternatív energi-
ákról szóló rovatunkban
most az ipar és az agrár-
ium találkozásáról írunk
a bioüzemanyagok kap-
csán.

A Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) egy közelmúlt-
ban megjelent közleménye
szerint Magyarországon fo-
lyamatosan nő a bioüzema-
nyagok aránya az üzema-
nyag-felhasználásban, a
2004-ben elért 0,4 százalékról
2014-ben 6,9 százalékra bő-
vült, és meghaladta az Euró-
pai Unió 5,9 százalékos átla-
gát. És míg a hagyományos
üzemanyagok importból szár-
maznak, a bioüzemanyagok
döntően hazai alapanyagok-
ból, itthon készülnek. Sőt,
döntő részük itt, a közvetlen
környezetünkben.

A Mezőföld gazdag termő-
területére épülve itt működik
az ország két, nemzetközileg
is nagy méretűnek számító bi-
oetanol gyára, mindkettő a
kukoricafelhasználásra épül-
ve. A százhalombattai, a
Hungrana Keményítő- és Izo-
cukorgyártó és Forgalmazó
Kft. Európa legjelentősebb
kukoricafeldolgozó vállalata-
ként évi egymillió tonna ma-
gyar kukoricát használ fel. A

korábbi szeszgyár ma is elő-
állít alkoholt (a bioetanol is
az, de most az emberi fo-
gyasztása szánt alkoholról
beszélünk), fő tevékenysége
azonban ma már az izocukor
gyártása. Emellett keményí-
tőféleségekkel is ellátják az
élelmiszeripart. A bioetanol
felhasználásával készül a
cég GreenPower E85 már-
kanévvel jelzett terméke,
mellyel a kutakon is talál-
kozhatunk.

A dunaföldvári Pannonia
Ethanol Kelet-Közép-Európa
legnagyobb bioetanol gyártó-
jának számító ír Ethanol Eu-
rope leányvállalata. A cég du-
naföldvári üzeme évente akár
egymillió tonna kukorica fel-
dolgozására is képes, amely-
ből 450 millió liter bioetanolt
és 325 ezer tonna magas fe-
hérjetartalmú kukoricatör-
kölyt állítanak elő. Emellett a
vállalat évente mintegy 10
ezer tonna kukoricaolajat ter-
mel.

A bioüzemanyagok
olyan tüzelőanyagok,
amelyeket különböző
növényi vagy állati bi-
omasszából állítanak
elő. Lehetnek szilárd,
cseppfolyós, vagy gáz
halmazállapotúak. A
térség mezőgazdasági
tevékenysége során keletkező
különböző növényi anyago-
kat, mint szilárd tüzelőt szá-
mos, a térségben működő vál-
lalkozás használja. Biogázü-
zem is több található, hogy ne

menjünk messzire, például
Pálhalmán. A cseppfolyós bi-
oüzemanyagokat elsősorban a
közlekedésben használják a

hagyományos üzemanyagok
részleges, vagy teljes helyet-
tesítésére. Cikkünkben a bio-
etanolra koncentrálva a biodí-
zelt is csak megemlítjük.
Ahogy neve is mutatja, gázo-

lajat helyettesítő, illetve a dí-
zelmotorokban a hagyomá-
nyos üzemanyaggal keverve
is felhasználható tüzelőanyag,

amely növényi olajok,
állati zsírok felhaszná-
lásával készül. Hazánk-
ban repce- és naprafor-
góolajból, valamint sü-
tőzsiradékból állítják
elő. Az üzemanyagtöltő
kutakon önállóan nem
kapható, a hagyomá-

nyos gázolajba keverve érté-
kesítik évi 150 ezer tonnás
nagyságrendben.

A bioetanol nagyrészt etil-
alkoholból (etanolból) álló
üzemanyag, amelyet biológia-

ilag megújuló energiaforrá-
sok, növények felhasználásá-
val gyártanak, hogy önállóan,
vagy benzinnel keverve hasz-
nosítsák. A szabadegyházi
gyár kapcsán már említett,
E85-ös üzemanyag 85 száza-
lékban tartalmazza a bioeta-
nolt, ez csak erre felkészített
autókban használható, vagy
keverni kell ötven százalék-
ban hagyományos benzinnel.

Korábban igen kedvelt volt
hazánkban az ilyen jellegű
használata az E85-ös üzema-
nyagnak, a jövedéki adó vál-
tozásával azonban ez visszae-
sett, így jellemzően már a ha-
gyományos benzinhez kever-

ve fogy belőle nagyobb
mennyiség. Itthon, ahogy em-
lítettük, kukoricából állítják
elő, és a hazai felhasználáson
felül exportálják.

A bioüzemanyagok kör-
nyezeti hatásaival kapcsolat-
ban élénk viták alakultak ki,
melyeket most nem részletez-
nénk. Az ágazat szerint a me-
zőgazdaságot olyan haté-
konyságnövelő fejlesztésekre
serkenti a terményeik ilyen
jellegű felhasználása, amely
kihat az élelmiszerként érté-
kesített terményekre is. Ráa-
dásul a bioetanol előállítása
során keletkező állati takar-
mány nagy fehérjetartalmú,
tápláló.

Ha pedig az iparág hazai
gazdasági súlyát, így térségi
szerepét nézzük, egy 2015-
ben frissített független, az
MTA által lektorált hatásta-
nulmány szerint minden
egyes megtermelt liter etanol
nagyjából egy euróval járul
hozzá a magyar GDP-hez. A
Pannonia Ethanol vezérigaz-
gatója egy év eleji interjújá-
ban így fogalmazott: ez nagy-
jából a duplája annak, mintha
megtermelnék a kukoricát, és
kivinnék. A GDP-többlet,
amit a hazai bioüzemanyag-
gyártók hoznak létre, 750-800
millió euró. Ez a magyar
GDP majdnem egy százaléka.
A térség gazdaságára gondol-
va érdemes ezt is felidézni, és
beépíteni abba, ahogy az al-
ternatív energiákról gondol-
kodunk.

Két jelentős hazai üzem
is működik

a térségünkben

A Pannonia Ethanol dunaföldvári gyára: évi egymillió tonna kukorica feldolgozására képesek
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