
Úton a jövő világába
DIGITÁLISAN Országos projekt indult a kkv-k fejlesztéséért
Kőhalmi Kálmán

A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara (MKIK) a
kkv-k informatikai hátte-
rének korszerűsítése, ez-
által hatékonyabb és gaz-
daságosabb működése
érdekében – kormányzati
támogatással – új, orszá-
gos projektet indított. En-
nek részleteiről Koleszár
Péterrel, a Modern Vállal-
kozások Programja – Vál-
lalkozz digitálisan! projekt
szakmai vezető-helyette-
sével beszélgettünk.

– Egy országos méretű, in-
formatikához kapcsolódó, a
vállalkozások digitális fej-
lesztésére épülő projekt indult
el, mely konzorciumban való-
sul meg a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara koordi-
nálásával. A konzorcium to-
vábbi tagjai az Informatika a
Társadalomért Egyesület és a
Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség. A
megvalósításban további kie-
melt együttműködő partnerek
a területi kereskedelmi és
iparkamarák – tudjuk meg
Koleszár Pétertől. – A GI-
NOP 3.2.1. azonosítóval ellá-
tott projekt hivatalos neve
„Infokommunikációs motivá-
ciós, szemléletformáló és
kompetenciafejlesztő pro-
gram kkv-knak”, azonban a
beszédesebb Modern Vállal-
kozások Programja – Vállal-
kozz Digitálisan! nevet hasz-
náljuk.

A közel kétéves időtartamú
program vidéki vállalkozások

számára nyújt segítséget,
azonban érdemes a projekt
hátteréről, az indokoltságát
jelentő okokról beszélnünk
először. Sorra jelennek meg
azok a kimutatások (erről
részletesebben a 15. oldalon
található keretes anyagunk-
ban), amelyek azt tá-
masztják alá, hogy a
hazai kkv-k – a mikro-
vállalkozásokat is bele-
értve – jelentős lemara-
dásban vannak a digi-
tális eszközök haszná-
latában az európai ver-
senytársaikkal szem-
ben. Ez a hátrány hosszú tá-
von piacvesztést eredményez
a magyar cégek számára. Ezt
felismerve egyre több európai

országban kormányzati szin-
ten ösztönzők segítségével
igyekeznek segíteni a vállal-
kozások digitalizációját, vagy
digitalizációjának korszerűsí-
tését. Ezt célozta meg ez a
kormányzati támogatással lét-
rehozott program is.

A program feladata, hogy
olyan szemléletformáló tevé-
kenységet végezzenek, ame-
lyek eredményeként a kkv-k

megszabadulnak az infokom-
munikációs eszközökkel
szembeni fenntartásaiktól.
Olyan fizikai eszközök, szoft-
verek vagy módszerek meg-
honosítását kell érteni ez
alatt, amelyek kiváltják a ha-
gyományos papír alapú fela-

datvégzést, vagy a
meglévő – korszerűt-
lenné vált – informati-
kai megoldások cseré-
jét eredményezik egy
cég életében. Emellett
megismerkedhetnek
mások sikertörténetei-
vel, meggyőződhetnek

arról, hogy mit eredményez a
vállalkozás életében a korsze-
rű eszközök bevezetése.

(Folytatás a 15. oldalon.)

Együttműködésben
születő megoldások

A gazdaság önkormány-
zatai, a területi kamarák, és
az azok működését össze-
hangoló magyar kamara
fontos feladata, hogy köz-
vetítse a döntéshozók felé
a gazdaság szereplőinek
igényeit, elvárásait.
Ugyanakkor elvárható a
kamaráktól – és érdekeiket
szolgálja eleget tenni en-
nek az elvárásnak –, hogy
országos intézményi háló-
zatukkal, élő kapcsolat-
rendszerükkel részt is ve-
gyenek a megfogalmazott
igények, elvárások alapján
kialakított megoldásokban.

A hazai vállalkozások
már hosszú ideje jelzik a
kormányzat felé, hogy
egyre égetőbb gondot je-
lent a megfelelően képzett
szakemberek hiánya. Az
utóbbi években ez a prob-
léma már egyre súlyosab-
ban veszélyezteti a befek-
tetések megvalósulását, a
gazdasági növekedést. A
kormányzattal kötött meg-
állapodás alapján a kamara
már 2010 óta aktív szere-
pet játszik a szakképzési
rendszer átalakításában, ez
az együttműködés számos
eredményt hozott ezen idő-
szak alatt. A kamara átvet-
te a szakmák gyakorlati
képzésének gondozását,
megújult az oktatás rendje,
bevezetésre került a duális
képzés, a kamara garanciát
vállal arra, hogy gyakorlati
képzőhelyet talál a tanulók
számára, részt vesz a tanu-
lószerződések megkötésé-
ben.

A folyamat részeként a
Nemzetgazdasági Minisz-
tériumhoz kerültek a szak-
képzés intézményei, mű-
ködtetésükre létrehozták
egy éve a szakképzési
centrumokat. Hogy milyen
eredményeket hozott ez az
átszervezés, annak értéke-
lését most végzi el a mi-
nisztérium, ennek alapján
végzik el a rendszer finom-
hangolását.

Dunaújvárosban a váro-
si kamara részéről az
együttműködési lehetősé-
gek bővüléseként értékel-
tük a Dunaújvárosi Szak-
képzési Centrum létrejöt-
tét. A helyi szakképzési in-

tézmények működését
összefogó szervezettel
több rendezvény szervezé-
se során alakult ki haté-
kony kapcsolatunk, kie-
melném az igen sikeres Ál-
lásbörze-Karriernap meg-
valósítását. A szakmai
együttgondolkodás előse-
gítése érdekében közösen
indítottuk el a Szakképzési
Klubot, és az országos
szakmai versenyek szerve-
zése terén is eredményeket
hozott a közös munka.

Szeptembertől elnevezé-
sükben megváltozott intéz-
mények várják a szakkép-
zésben tanulókat, és termé-
szetesen a névváltozások
mögött átalakuló koncep-
ció, szakmai tartalom, tan-
tervek. A szakképzés fej-
lesztésének folyamata nem
állhat meg, a bevezetett
változások hatásait, ered-
ményét a kamara is folya-
matosan figyeli, és vissza-
jelzéseket küld a döntésho-
zók felé, szerepet vállal a
finomhangolásban, a kö-
vetkező lépések előkészíté-
sében, végrehajtásában.
Mindezek során természe-
tesen folyamatosan figyeli,
feldolgozza és közvetíti a
gazdaság szereplőinek, a
vállalkozásoknak, kamarai
tagjainak a jelzéseit.

Hadd ismételjem meg:
választott köztestületként,
a gazdaság önkormányza-
taként, mely éppen most
ad számot az elmúlt négyé-
ves ciklus munkájáról, és
kezd majd egy új ciklust –
megújult, újraválasztott
testülettel.

Vass Zoltán

ipari tagozati
alelnök, DKIK

Jelentős lemaradásban
a hazai cégek az európai
versenytársaikkal szemben

Középiskolai informatikai verseny – a számítógépes ismeret még nem jelent digitális vállalkozni
tudást, portrénkon Koleszár Péter, a projekt szakmai vezetőhelyettese
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Elismert versenyzők
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Átalakuló intézményrendszer
Szeptembertől indul az új rendszer, az újonnan kidolgozott tananyagokkal
Kőhalmi Kálmán

A szakképzés átalakuló
intézményrendszeréről, a
változások folyamatáról
Vörös-Gubicza Zsanettel,
a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara megbízott
oktatási és képzési igaz-
gatóhelyettesével beszél-
gettünk.

A kamara a Nemzetgazda-
sági Minisztérium felkérésére
a kormányrendeletben meg-
határozott Szakképzés a gaz-
daság szolgálatában című
szakképzési koncepciónak a
megvalósítását tűzte ki célul.
A koncepció megfogalmaz
bizonyos problémákat, me-
lyek a gazdaság területén je-
lenleg megtalálhatók, és ezek
orvoslásához próbál meg esz-
közöket, illetve célokat meg-
jelölni. A legfőbb probléma a
munkaerőhiány, mely fokozó-
dik azáltal, hogy elég komoly
demográfiai csökkenés ta-
pasztalható a gyereklétszám-
ban.

Nem kis gondot jelent az
is, hogy nem olyan, modern,
naprakész szaktudással ren-
delkeznek a munkavállalók,
amiket a vállalkozások elvár-
nának. A megfogalmazott cé-

lok ezeknek a problémáknak
a kezelése érdekében az okta-
tási rendszerre, a pedagógus
életpályamodellre, a tanulók
szakmai fejlődésére vonatko-
zó fontos feladatokat határoz-
nak meg.

Megtörtént a törvénymó-
dosítás, amiben az intézmé-
nyek átnevezésre kerültek.
Ezáltal lettek a speciális szak-
iskolákból szakiskolák, a
szakiskolákból szakközépis-
kolák, a szakközépiskolákból
szakgimnáziumok. Már is-

mertek az új rendszer szerinti
első beiskolázási adatok, és
ezek még mindig kedvezőtlen
tendenciát tükröznek, fogal-
maz Vörös-Gubicza Zsanett.
Továbbra is nagyon alacsony
a szakközépiskolákba felvett
tanulók aránya. A 87 ezer kö-
zépiskolába felvett tanulónak
mindössze 22 százaléka,
mintegy 19 ezer tanuló foly-
tatja tanulmányait szakközép-
iskolában (melyet eddig szak-
iskolának hívtak). Viszont 35
ezren gimnáziumban, 31 ez-

ren pedig szakgimnáziumban
kezdik az őszt. Tehát még
idén is több mint háromszor
annyi fiatal választotta a gim-
náziumokat, szakgimnáziu-
mokat, mint a szakközépisko-
lákat, pedig a gazdaság szem-
pontjából nagyon fontos len-
ne utóbbi részarányának nö-
velése, hogy mielőbb csök-
kenhessen a szakemberhiány.
Van tehát még teendő a ko-
rábban elindított folyamatok
terén.

Az intézményrendszer vál-
tozásai jelenleg a szakgimná-
ziumokká alakuló szakközép-
iskolákat érintette, hiszen ott
az érettségi mellett már szak-
képzettséget is kapnak a tanu-
lók. A kamarai képzési vezető
szerint így egy nagyon erős
iskolatípus jön létre. Az oda
jelentkező tanulók 9-12.-ben
felkészülnek az érettségire,
megszereznek egy szakképe-
sítést, illetve a technikusi
szakképesítés első évének a
tananyagát is el kell sajátíta-
niuk.

Tehát ezen négy évben
igen nagy mennyiségű tudást
kell magukba szívniuk, ezt az
előkészítés során több szakér-
tő is kezdetben fenntartások-
kal fogadta.

(Folytatás a 14. oldalon.)

Vörös-Gubicza Zsanett: a tendenciák még mindig kedvezőtlenek
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Vass Zoltán, DKIK ipari ta-
gozati alelnök
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A városi kamara elismeréseket adott át az országos szakmai ver-
senyek döntőjébe jutott fiataloknak, felkészítőiknek, képünkön
Králik Gyula elnök Barta Sándor munkáját köszöni meg. Írásunk
a 16. oldalon Ünnepelni sincs idejük címmel olvasható
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Átalakuló szakképzési intézmények
Szeptembertől indul az új rendszer, az újonnan kidolgozott, még szakmai egyeztetés alatt álló tananyagokkal

(Folytatás a 13. oldalról.)
Az érettségi mellett meg-

szerezhető szakképesítések-
kel a Nemzetgazdasági Mi-
nisztériumnak az volt a cél-
ja, hogy abban az esetben,
ha érettségi után úgy dönte-
ne a tanuló, hogy nem vesz
részt a plusz egy évben a
technikusi képzésben, kilép
a rendszerből, akkor is ren-
delkezzen egy olyan szakké-
pesítéssel, amivel esélye van
arra, hogy elhelyezkedjen a
munkaerőpiacon. Amikor
tavaly augusztusban elkez-
dődött ennek a rendszernek
a kialakítása, a szakértői te-
amek, amelyek ezen dolgoz-
tak, azt kapták feladatul,
hogy szakképesítéseket je-
löljenek meg ágazatonként
érettségivel megszerezhető
szakképesítésekként. A fé-
lelmet az váltotta ki a sza-
kértőkből, hogy nem látták
át, mennyire lehet ilyen ke-
retek között gyakorlatorien-
tált szakképzést megvalósí-
tani. Éppen ezért olyan
szakképesítéseket javasol-

tak, amelyek inkább elméle-
tigényes szakképesítések.
Azonban a Nemzetgazdasá-
gi Minisztériumnak kifeje-
zett kérése volt, hogy gya-
korlatigényes szakképesíté-
sek kerüljenek be a szak-
gimnáziumi rendszerbe. Az-
tán nagyon sok egyeztetést
követően végül helyükre ke-
rültek a dolgok, és most úgy
látják – fogalmazott Vörös-

Gubicza Zsanett –, két olyan
szakképesítés került bele eb-
be a rendszerbe, amik való-
ban alap szakképesítésként
funkcionálnak, ezek a pincér
és az eladó. Valóban keve-
sebb az óraszámuk, mint az
iskolarendszerű alapszakké-
pesítéseknél, viszont min-
den ágazatban olyan techni-
kusi szakképesítések mellé
kerültek be, amelyek
szakmai tartalmukat
tekintve sok átfedést
tartalmaznak. Tehát a
pincér is a vendéglá-
tásszervező szakké-
pesítéshez került,
aminek a technikusi
képzés első évében
elsajátítandó alapjai közös
halmazt képeznek a pincér
szakmáéval. Az eladó szak-
mát is a kereskedő techniku-
si szakképesítés alapjainak
elsajátításával lehet megta-
nulni érettségiig. Azért
ezekkel a közös alapokkal
növelt óraszám már megkö-
zelíti a felnőttképzés során
előírt óraszámot, tehát szak-

mailag teljesíthetőek a szak-
gimnáziumi rendszerben ki-
tűzött elvárások.

A szakgimnáziumi szak-
képesítésekhez (ide értve a
technikusi, pontosabban
OKJ szerint 54-es kezdetű
szakképesítéseket is) elké-
szültek a kerettantervek ter-
vezetei, melyek munkaa-
nyagként felkerültek a Nem-

zeti Szakképzési és Felnőtt-
képzési Hivatal honlapjára a
múlt héten, illetve megküld-
ték a szakképzési centru-
moknak, azokat rövid határ-
idővel véleményezni lehe-
tett. A kamarai képzési ve-
zető szerint szeptembertől
elindul a rendszer az egyez-
tetéseket követően véglege-
sített tananyagokkal.

Ezzel együtt a szakképzé-
si rendszerben az elmúlt
években folyamatossá vált
átalakulások folytatódnak,
hiszen ősszel egy újabb
szakképzési törvénymódosí-
tás kerül a Parlament elé,
mely a terület minden szeg-
mensét, szereplőjét érinti,
ennek feladata ismét az lesz,
hogy tovább közelítse a

szakképzést a gazda-
ság elvárásaihoz.

Emellett fontos az
is, hogy a minél előbb
orientálják az általá-
nos iskolát végzette-
ket, hogy a tudásszint-
jüknek megfelelő is-
kolatípust válassza-

nak. Így őket meg lehessen
kímélni a rossz választástól,
a sikertelenségtől, és minél
hamarabb számukra és a
gazdaság számára is előnyös
módon jelenhessenek meg a
munkaerőpiacon. A kamarai
képzési vezető szerint szor-
galmazzák azt, hogy 2017-
ben legyen egy olyan orszá-
gosan egységes felmérés a

középfokú intézményekbe
jelentkező, általános iskolá-
ból kilépő diákok részére,
ami leméri azt, hogy milyen
tudásszinttel rendelkeznek.
Ez alapján szeretnék elérni
azt, hogy mielőbb beveze-
tésre kerüljön egy felvételi
rendszer a gimnáziumokba,
meghatározásra kerülne az,
hogy bizonyos átlag alatt ne
vegyenek fel a gimnáziu-
mok tanulókat. Nincs értel-
me annak, hogy bizonyos
tudásszint alatt kerüljön be
valaki a gimnáziumba, vé-
gigszenvedje azt, és ott
megálljon, hiszen a felsőok-
tatásba nem tud továbblépni,
és szakképesítése sincs, te-
hát a munkaerőpiacon is kis
esélyekkel indul. Ha pilot
projektként a szintfelmérést
2017-ben el tudják végezni,
és az adatok alapján meg le-
het állapodni abban, hol
húzzák meg a gimnáziumba
kerülés minimális tu-
dásszintjét, 2018-ban már
eszerint történhetnek a fel-
vételik.

Folytatódik az átalakulás,
újabb törvénycsomag kerül
ősszel a Parlament elé

Átnevezett
intézmények

Érdemes külön is
összefoglalni: a speci-
ális szakiskolákból
szakiskolák, a szakisko-
lákból szakközépisko-
lák, a szakközépisko-
lákból szakgimnáziu-
mok lettek, és már
szakképzettséget adnak
az érettségivel egy idő-
ben.

Hagyományteremtő vendéglátó
KÉZMŰVESSÉGÉRT A kamarai díj András Sándor életútját, szakmai teljesítményét ismerte el
Kőhalmi Kálmán

Közelmúltban adták át
elsőként a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparka-
mara által alapított Du-
naújváros Kézművessé-
géért Díjakat, az egyik dí-
jazott András Sándor volt,
aki a helyi vendéglátás
egyik meghatározó, ha-
gyományteremtő szemé-
lyisége.

Nehéz elképzelni olyan du-
naújvárosi felnőttet, vagy akár
hosszabb-rövidebb időre váro-
sunkba látogató vendéget, aki
ne találkozott volna, találkoz-
na az ő meghatározó szakmai
munkája során létrejött, a he-
lyi vendéglátásban markánsan
megjelenő elemekkel. Az
Aranyhordó Étterem hatvanas
évek végén történt megnyitása
olyan meghatározó módon
épült be az itt élő étteremláto-
gató közönség jó emlékeibe,
elvárásaiba, ízlésvilágába, ami
évtizedekig alakította a városi
vendéglátást.

Bugaci húsgombócleves...
Mit tudunk hozzátenni ehhez a
két szóhoz dunaújvárosiként?
Igen, ez ott készült először.
Sok családnak vált kedvenc le-
vesévé, épült be a családi ha-
gyományok közé. És persze,
számos helyi étterem étlapjá-
nak volt évtizedekig masszív
szereplője, vagy ma is az.
Ahogy kevésbé felkapott, de
szintén ott debütált társai, pél-
dául az öreghegyi jófalatok.
Nemzedékeknek voltak meg-
határozó ízélményei.

Az Aranyhordó Étterem, il-
letve a létrehozása során meg-
határozó munkát végző András
Sándor által teremtett hagyo-
mányt azonban ne szűkítsük le
az ételekre. Hiszen valószínű-
leg ezek az ételek is azért
„szóltak ekkorát” akkor és ott,
mert az egész „körítés”, az ét-
terem építészeti kivitelezése,
főként a belsőépítészet, a pin-
cérek megjelenése, munkájuk
szakmai színvonala, az étlap, a
tálalás és sok más annyira él-
ményt adó egységgé állt össze.

András Sándor az Arany-
hordó megnyitásakor fiatalem-
ber volt, még harmincéves se,
de ha erről az időszakról kér-
dezzük, azt mondja: teljesen
tudatos koncepciót követett,
mely az addig összegyűjtött
szakmai tapasztalataira épült.
Az egy külön történet, miként
történhetett meg, hogy abban
az időben egy szakmai kon-
cepció ilyen teljességében
megvalósulhatott. Előbb azon-
ban nézzük az addig felhalmo-
zódott tapasztalatok elemeit.

András Sándor érettségivel,
az itt kapható lakás reményé-
ben érkezett Budapestről váro-
sunkba. Állást keresett. Kérdé-
semre, hogy milyen szakmai
indíttatást hozott magával, azt
mondja: akkor még semmi-
lyet. Viszont egy meghatározó,
későbbi életére is kiható, sze-
mélyiségét átható élményt, a
sportét. Lovagolt, profi sporto-
lóként. A két élőlény közös
munkája során kialakul egy-
más tisztelete, és ez átalakítja
a lovas gondolkodásmódját.
És ebből az időszakból szár-
mazik az a később sokszor
hasznossá vált mentalitása:
mindig teljesíteni kell, feladni
nem lehet!

A kedvező személyiségje-
gyeket felismerte egy szintén
meghatározó városi személyi-
ség, Szabó Gyula, a Kohász
Étterem akkori üzletvezetője
(a Munkásszövetkezet későbbi
vezetője), aki egyik helyette-
seként vette maga mellé a fia-
talembert 1962-ben. Azt
mondta: lehet hogy pályakez-
dő, de legalább romlatlan... És
persze a tehetséget is felfedez-
hette benne, amelyet András
Sándor elég gyorsan igazolt is.
Hamarosan a Bisztró üzletve-
zető-helyettese lett. Talán már
kevesen emlékeznek arra, mi
is volt akkor a Bisztró, ma ne-
héz visszaidézni a kiskocsma
és kerthelyiség alapján. Akkor
a város központi hidegkonyhá-
ja és húsüzeme működött itt a
természetesen étteremként is
funkcionáló egységben. Ez is
számos tapasztalattal szolgált
a még épphogy a pályakezdő-

ségből kinövő fiatal vendéglá-
tósnak.

Két év után következett az
Ifjúság Presszó. Na ez már egy
kvízjátékban is megállná a he-
lyét a nehezebb kérdések kö-
zött. A későbbi Hangulatot
András Sándor alakította át
operatív üzletvezetőként éjsza-
kai szórakozóhellyé. És ha az
előbb az Aranyhordó hagyo-
mányteremtő hatásáról emlé-
keztünk, azért azt is kiemel-
hetjük, mit jelentett sok kor-
osztály életében a Hangi. És
felnőttek korosztályok, akik-
nek fogalmuk sincs az akkori
éjszakai szórakozóhelyek sajá-
tos miliőjéről, hangulatáról.

És ha szórakozás és zene,
idézzük fel, hogy András Sán-
dor a Mokka tánczenekar tag-
jaként 1965-ben, tehát a tár-
gyalt időszakban Ki mit tud?-
ot nyert. Hogy ez mekkora is-
mertséget hozott neki a város-

ban, ma szintén nehezen el-
képzelhető a sok kereskedelmi
csatorna és az azokon indított
számos „tehetségkutató” mű-
sor korában. És persze a tán-
czenekar, a zenélés messze
nem csak szórakozás. Nagyon
kemény munka a sikerig veze-
tő út... És ekkor András Sán-
dor a siker meglovaglása he-
lyett a kemény munka,
a színvonalas vendég-
látás terén elindított
karrierje mellett dön-
tött. Befejezte a ze-
nész karriert, bár a ze-
ne, a dzsessz szeretete
természetesen megma-
radt.

És ha ezt az időszakát idéz-
zük fel a vendéglátós üzletve-
zető éltének, még egy fontos
fejleményről szólnunk kell. Itt
lépett be életébe a vállalkozói
létforma. Mégha az akkori, sa-
játos, a szocialista rendszert

jellemző, gebines módján is.
Kérte, hogy ne írjam le ezt a
szót, mert negatív csengésű.
Szerintem akkor is inkább az
irigység tette azzá. Nagyon
nehéz feltételek, körülmények
között dolgozva, melyeket ma
nem nagyon fogadna el egy
vállalkozó sem, egy új, a ven-
dég igényeire koncentráló mű-
ködést hoztak abba a világba,
és ez felüdülést jelentett.

Ekkor következett az
Aranyhordó Étterem létreho-
zása, vezetése. András Sándor
elmondja: nagyfokú szabadsá-
got kapott már az építészeti
tervek átdolgozása terén is.
Több ponton is változtatást
kellett kérnie az általa fontos-
nak tartott koncepció megva-
lósítása érdekében. És a továb-
bi részletek minden elemére is
nagyon odafigyelt. Hogy ez
miként sikerült, a dunaújváro-
siak emlékezetén túl igazolja,
hogy az étterem 1976-ban, a
minőségi vendéglátás elisme-
réseként (olyanok között, mint
a Hotel Gellért, vagy a debre-
ceni Arany Bika Szálló) arany
Védnökségi Táblát kapott.

Ígértem még annak felidé-
zését, hogyan sikerülhetett ez
abban az időszakban? Erre
András Sándor se nagyon ta-
lált magyarázatot rendszerkri-
tikus, párttól magát mindig tá-
voltartó szakemberként. Aztán
sok ével a történtek után egy
akkori vezető, pártfunkcioná-
rius mondta neki, a pártnak
nagyobb szüksége volt rá,
mint neki a pártra. Igen, az
Aranyhordó akkor fontos sze-

repet játszott, szükség volt a
színvonalas étteremre. Szak-
emberre bízták...

Aztán a nyolcvanas évek-
ben az elhatalmasodó üzleti
szemlélet idején már lehetet-
len feltételeket szabtak számá-

ra, pedig ő, ma elképzelhetet-
len módon, jelentős fejleszté-
seket hajtott végre az általa
csak bérelt éttermen. Végül
meg kellett válnia az általa
megálmodott helytől.

Kis kitérő után következett
a Corso Étterem és Söröző,
melyet teljesen lepusztult álla-
potba vett át, alakított ki saját
(pontosabban a vendégek) igé-
nyei szerint. Ennek éppen har-
minc éve. El tudják ezt képzel-
ni? Harminc éve, még más ha-
gyományokkal, lehetőségekkel
rendelkező városban is szép
szám ez, itt példanélküli. És
egy ilyen gazdasági környezet-
ben, a vendéglátás ilyen mér-
tékű visszaesése idején külö-
nösen értékes ez a harminc év.

Azt mondja, ennek a hely-
nek mennie kell, nem tudná
feladni. És ez a vendéglátás
iránti elkötelezettség, emberi
tartás mind ott tükröződik a
munkatársaiban, tanítványai-
ban. Ma is többet fel tudunk
idézni az Aranyhordó pincérei
közül, nem volt nagy a fluktu-
áció, hozzátartozott munkájuk
a hely színvonalához. Ahogy a
Corso Étterem esetében is.
András Sándor azt mondja,
élete egyik nagy élménye,
amit a közelmúltban írt neki
egy volt tanítványa, aki ma
Skóciában több vállalkozással
rendelkezik. Az emberi példát,
az átadott gondolkodásmódot
köszönte meg neki, azt, hogy
vele dolgozhatott. Úgy látjuk,
még sok munkatársa, tanítvá-
nya gondolhatja így.

És a városi kamara is így
gondolja, ezt mutatja a
nemrég átadott díj: And-
rás Sándor életútja fon-
tos értékeket teremtett a
városban. A díjazott eh-
hez azt teszi hozzá: na-
gyon jókor jött neki az
elismerés, hiszen sok ba-
rátja, pályatársa ment

már el, kezdte magányosnak
érezni magát, már nem érezte,
hogy fontos... Ebben a város-
ban, ahol gyökeret vert, amely
iránt kötődése alakult ki. A díj
is igazolja: munkájával beírta
nevét a város történetébe.

Jókor jött számára az
elismerés, pedig a város
csak visszaadott valamit...

András Sándor sokunk ismerőse arcról, névről, vagy tudatlanul
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Úton lehet a jövő világába
DIGITÁLISAN Országos projekt indult a vidéki kkv-k fejlesztéséért

(Folytatás a 13. oldalról.)
A vállalati informatikai

eszközök alkalmazása a
gazdaságosabb működésü-
ket szolgálja. A programba
belépő vállalkozások továb-
bá segítséget kapnak azzal
kapcsolatban, hogy milyen
pályázati források segítsé-
gével tudnak elindulni a
fejlődés irányába.

Tehát a program révén
nem pályázati pénzt kapnak
a kkv-k, hanem ingyenes
(állami) segítséget. Azért
van a programra szükség,
mert csak pályázatokkal
nem lehet átütő eredményt
elérni, formálni kell a cég-
vezetők információs és
kommunikációs technológi-
ákkal (IKT) kapcsolatos
szemléletét, motiválni kell a
kkv-kat a modern üzleti in-
fokommunikációs eszközök
és megoldások használatá-
ra.

A programban bármely,
vidéken (is) működő mikro-
, kis- és középvállalkozás
részt vehet, szinte minden
ágazatból, amely informati-
kai hiányosságokkal küsz-

ködik, hiszen mindenhol
szükség van a digitalizáció-
ra, különben lemaradnak a
világtól. Egyedüli kivételek
az uniós támogatások sza-
bályaiból kifolyólag az ag-
rártermelő és a halászati cé-
gek.

Hogy példákat is említ-
sünk a segítség jellegére:
egy kisvállalat esetében az
internetes jelenlét elkerül-
hetetlen. Egy bútorasztalos-
nak fel kell tudnia mutatni
a referenciáit az interneten,

különben elesik attól a le-
hetőségtől, hogy munkái
azokhoz is eljussanak, akik
érdeklődőkből komoly vá-
sárlókká válhatnak. Vagy
mondjuk, ha egy fodrász
munkája közben veszi fel a
telefont időpont egyeztetése
céljából, az vevői elégedet-
lenséget eredményezhet.
Egy online időpontfoglaló
rendszer bevezetésével ez a
probléma megoldódhat. Az
internet kinyitja azokat a
kapukat, amiket „hagyomá-
nyos módszerekkel” ma
már sokkal hosszabb idő
alatt és nehezebben lehetne
megtenni. A digitális meg-
oldások tehát nagyban nö-
velik a hatékonyságot és a
profittermelő képességet is
– fogalmaz a projekt szak-
mai vezető-helyettese.

A cégek fejlődési pályá-
ját gyakran nem követi az
infokommunikációs mód-
szerek bevezetése. Egy egy-
szerűbb termelésirányítási
rendszer bevezetésével is
jelentős pozitív változás ér-
hető el, és ez további növe-
kedést indíthat útjára. Pél-
dául egy azonnali hibaelhá-
rítási tevékenységet végző
szolgáltató – mondjuk víz-
vezeték-szerelő – részéről
gyakran merül fel az igény,
hogy tudja, hol szerezhet be
egy adott alkatrészt, szerel-
vényt biztosan, gyorsan, ha-
táridőre. A forgalmazó cé-
gek aktuális raktárkészleté-
nek lekérdezhetősége meg-
oldást nyújthat a problémá-
ra. Kereskedői oldalról egy
komplex informatikai rend-
szer kiépítésére van szük-
ség ehhez, a szolgáltatói ol-
dalról pedig eszköz- és ter-
mékismeretre.

Az országos program
számos pillérre támaszko-
dik. Huszonkilenc fős ta-
nácsadói hálózat tagjai se-
gítenek a vállalkozásoknak
eligazodni abban, hogy mi-
lyen eszközökkel vagy
módszerrel érhetnek el na-
gyobb hatékonyságot. A
második pillér egy olyan,
százhuszonhét állomásból
álló rendezvénysorozat,
amely járási szinten is elér-
hető lesz a vállalkozások
számára. Itt az előadásokon
kívül az egyes területek
szakértőivel is találkozhat-
nak, konzultálhatnak a cé-
gek. Harmadikként azt az
ingyenesen elérhető tudás-
tárat emelhetjük ki, amely a
programhoz csatlakozó vál-
lalkozások számára lesz el-
érhető.

Azonban a leginkább
számszerűsíthető eredmé-
nye annak a szállítói part-
nerhálózatnak lesz, amely
segítségével kedvezményes

ajánlatokhoz, beszerzési le-
hetőségekhez juthatnak a
vidéki kkv-k (erről bőveb-
ben keretes írásunkban ol-
vashat).

A program iránt
nyitott vállalkozások-
nak fel kell keresniük
a területileg illetékes
tanácsadókat (keretes
cikkünkben találja a
dunaújvárosi tanácsa-
dó elérhetőségeit). Ők
készséggel adnak tájékozta-
tást a további lépésekről.
Emellett az ingyenes ren-
dezvényekre is érdemes el-
menni, ahol szakértők, elő-
adók osztják meg tapaszta-
lataikat a témában.

Várják tehát a cégek ér-
deklődését, munkatársaik
segítenek minden hazai kis-
és középvállalkozást abban,
hogy beléphessenek a digi-
tális világba. A program
weboldalán (www.vallal-
kozzdigitalisan.hu) minden
információ megtalálható,
így a területi vállalati ka-
marai IKT tanácsadók elér-
hetősége, a megoldásszállí-
tó cégekre vonatkozó belé-

pési feltételek, a már csatla-
kozott minősített szállítók
egyre bővülő termék- és
szolgáltatáskatalógusa is,

illetve az országszerte elér-
hető rendezvények időpont-
jai.

A digitális gazdaság fej-
lesztése érdekében indított
kormányzati programokhoz
jelentős pályázati erőforrá-
sokat is allokálnak. Viszont
még soha nem volt ekkora
léptékű program itthon a di-
gitális gazdaság területén
(nemzetközi példát se na-
gyon találni rá), jövő nyárig
mintegy háromezer hazai
cég (kis- és középvállalko-
zás) kerül bevonásra. A
program nyitórendezvényé-
re május 19-én került sor
Győrben, azóta több város-
ban is tartottak hasonló ren-

dezvényt. Dunaújvárosban
ősz elején tartanak ilyen,
úgynevezett információs
napot. Ezeken a rendezvé-

nyeken a program
bemutatásán túl a vo-
ucher rendszerhez
kapcsolódott cégek
közül többen tarta-
nak bemutatót az ál-
taluk kínált termé-
kekről, megoldások-
ról. Ezeket a helyszí-

neken kiállítás keretében is
megtekinthetik a résztve-
vők, akik fórumbeszélgeté-
seken tehetik fel kérdései-
ket a jelenlévő infokommu-
nikációs szakembereknek.
Az eseményeket gondosan
előkészítik, széles körben
meghirdetik.

A GINOP-3.2.1-15-
2015-00001 számú projekt
mintegy kétmilliárd forint-
ból gazdálkodik az orszá-
gos program megvalósítása
során. A „Modern Vállalko-
zások Programja – Vállal-
kozz digitálisan” jó példája
lehet a kormányzat a kama-
ra és a nonprofit szakmai
szféra összefogásának.

Az országos program
számos pillérre

támaszkodik

A digitalizáció terén még nagyon hátul kullognak a hazai vállalkozások európai összehasonlításban
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Dunaújvárosban hozzá fordulhatnak

A Modern Vállalkozások
Programja keretében Du-
naújvárosban dr. Szabó
István kapott feladatot az
IKT tanácsadói teendők
ellátására. A Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparka-
mara székházában talál-
ható irodája, azonban az
országos programok, il-
letve a számos céggel va-
ló kapcsolattartás miatt
érdemes vele előzetesen
időpontot egyeztetni. Te-
lefon: 70-561-7419, e-ma-

il: szabo.istvan@ginop-
mkik.hu.

Több téren is lemaradást mutat
A hazai kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából az EU-ban

A magyar vállalati szektor
IKT használatáról megál-
lapítható, hogy elmara-
dást mutat más országok
mutatóihoz képest. A ha-
zai vállalkozások a műkö-
désükhöz szükséges alap-
vető infokommunikációs
eszközöket és szolgálta-
tásokat sem olyan mér-
tékben veszik igénybe,
mint az elvárható lenne.

A komplexebb, magasabb
informatizáltsági szintet lehe-
tővé tevő, üzleti folyamatokat
támogató alkalmazásoknál
(pl. ERP, CRM) pedig még
jelentősebb az elmaradás. Az
IKT eszközök és szolgáltatá-
sok alacsony használati szint-
je akadályozza a termelé-
kenység és a vállalati haté-
konyság növekedését. A vál-
lalatok online jelenlétének
EU-s rangsorában Magyaror-

szág az utolsó harmadban van
a Digital Agenda Scoreboard
adatai alapján. Fontos azon-
ban kiemelni, hogy a kifino-
mult funkciójú honlappal ren-
delkező vállalkozások aránya
az EU28 átlaga feletti értéket
mutat, valamint a 2013-as
adathoz képest is emelkedés
mutatkozik.

Az informatikai megoldá-
sok megjelenése a vállalati
folyamatokban költségcsök-
kentő hatású és a napi ügyle-
tek automatizált intézése ré-
vén időt spórol meg a vállal-
kozásnak. Mind az integrált
vállalatirányítási (ERP) rend-
szerek, mind ügyfélkapcsolat-
kezelő (CRM) rendszerek al-
kalmazása növekedett ugyan
az elmúlt években, egyes ága-
zatokban még mindig nagyon
alacsony szintű ezek haszná-
lati szintje, és az EU 28 átla-
gához képest jelentős lemara-

dás mutatkozik: az ERP válla-
latirányítási és a CRM ügyfél-
kapcsolat-kezelő rendszerek
használata tekintetében is a
tagállamok között az utolsó
helyen állunk.

A hazai vállalkozások fen-
tiekben részletezett egazda-
ságbeli lemaradása finanszí-
rozási, kisebb mértékben sza-
bályozási, illetve motivációs,
szemléletbeli, képzettségi,
vagyis humán tényezőkre ve-
zethető vissza. A kkv-knál
sok alkalmazott nem rendel-
kezik a munkájához megfele-
lő szintű IKT kompetenciák-
kal, pedig a jövőben egyre na-
gyobb igény fog felmerülni
magasabb IKT tudású munka-
vállalók foglalkoztatására.
Valódi digitális gazdaságról
akkor beszélhetünk, ha a vál-
lalkozások teljes mértékben
élnek a digitális technológiák-
ban rejlő lehetőségekkel.

Dr. Szabó István
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Minősített
szállítók

A Modern Vállalkozá-
sok Programjának fon-
tos eleme egy IKT szol-
gáltatás és termék vo-
ucher rendszer kialakí-
tása. A programhoz ke-
resnek olyan vállalko-
zásokat, amelyek a je-
lenlegi piaci termékei-
ket eltérő kondíciókkal
vagy kedvezményesen
értékesíteni tudják a
pályázat keretei között.
A feltételeket teljesítő,
minősítésen átesett
szállítók előnye termé-
szetesen az ismertebbé
válás, a forgalomnöve-
kedés. Bővebb infor-
mációk a program hon-
lapján találhatók meg
(www. vallalkozzdigi-
talisan.hu).
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Diákmunka
szünidőben

A diákok foglalkoztatásá-
val kapcsolatos előírások
számos ponton változtak
az évek során, és az el-
múlt hónapokban is szü-
lettek új szabályok, pél-
dául a hallgatók szakmai
gyakorlatára vonatkozóan.

Szívesen alkalmaznak a
munkáltatók a nyári szabadsá-
golások idején diákokat. En-
nek egyik legelterjedtebb for-
mája az egyszerűsített foglal-
koztatás. Jellemzően a a me-
zőgazdaságban, a turizmusban
idénymunkára, illetve alkalmi
munkavállalásra veszik igény-
be a diákokat. Talán ennél is
elterjedtebb, hogy a diákok is-
kolaszövetkezetek tagjaként
vállalnak munkát. Jóval rit-
kább a munkaviszony kereté-
ben történő munkavállalás.
Ezek a formák általában meg-
lehetősen jól ismertek a diák-
munkát alkalmazó munkálta-
tók körében, a fiataloknak, il-
letve szüleiknek azonban ér-
demes előzőleg tájékozódni.

Több változás történt azon-
ban a diákok kötelező szak-
mai gyakorlatához kapcsoló-
dóan. A 2015 szeptemberében
bevezetett duális képzés ho-
zott például ezen a téren vál-
tozást, ezen a téren további
változást hoz egy törvényvál-
tozás. Emellett új lehetőség-
ként lépett be idén, hogy az
iskolaszövetkezetek tagjai
aszövetkezeti munkájukon ke-
resztül teljesítsék szakmai
gyakorlatukat.

A Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara a diákok,
illetve az őket foglalkoztatni
kívánó gazdálkodó szerveze-
tek tájékozódását segítendő
egy részletes összefoglalót ké-
szít, amely hamarosan elérhe-
tővé válik a hivatalos honla-
pon (www.dkik.hu), reménye-
ik szerint hasznos, ugyanak-
kor aktuális tudnivalókat tar-
talmaz majd a témában érin-
tettek számára.

RÖVIDEN

Pályázati felhívás:
kézműveseknek
Ismét meghirdette a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) a Magyar Kézműves
Remek elismerő cím elnyeré-
sére egyfordulós pályázatát. A
pályázat célja a magyar kéz-
művesség értékeinek és mes-
tereinek elismerése, minőségi
kézműipari termékek bemuta-
tása, a hazai és külföldi fo-
gyasztók orientálása, a ma-
gyar termékek jó hírének
öregbítése, javítása, a magyar
kézműiparban a hagyomá-
nyőrző vállalkozói kultúra el-
mélyítése, a kézműves szak-
ma rangjának emelése, a ma-
gyar kézművesség turisztikai
kínálatának gazdagítása, népi
kézműves mesterségek hagyo-
mányainak továbbéltetése. Pá-
lyázhat minden természetes és
jogi személy, jogi személyi-
ség nélküli gazdasági társa-
ság, egyéni vállalkozó, művé-
szi kézműves, iparművész,
aki/amely a pályázatban kiírt
terméket állít elő. Egy pályá-
zatban egy termék vagy ter-
mékcsalád szerepelhet, össze-
tartozó tárgyak együttese egy
termékcsaládnak számít. A
pályázat beadásának határide-
je 2016. szeptember 2., A pá-
lyázat részletes leírása a le-
tölthető adatlappal megtalál-
ható a városi kamara honlap-
ján is (www.dkik.hu).



Ünnepelni sincs idejük
Az idei országos szakmai versenyek döntőseit köszöntötték
Kőhalmi Kálmán

Az idei országos szakmai
versenyeken döntőbe ju-
tott fiatalokat, felkészítő
tanáraikat, volt iskolájukat
köszöntötte hagyomá-
nyos rendezvényén a vá-
rosi kamara.

A Campus Étteremben,
kedden megtartott eseményen
először Králik Gyula , a Du-
naújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke mondott
beszédet, és köszöntöt-
te a kimagasló ered-
ményt elért, az orszá-
gos szakmai versenye-
ken (Szakma Kiváló
Tanulója Verseny, Or-
szágos Szakmai Tanul-
mányi Verseny) döntő-
be jutott hét fiatalt.
Pontosabban köszöntötte vol-
na, hiszen közülük csak ket-
ten tudtak eljönni az ese-
ményre. Ahogy a rendezvény
előtti személyes beszélgeté-
sekből kiderült, nem a fiata-
lok ünneplési szándékában
volt hiányosság, nem tudtak
eltávozni erre az időre új
munkahelyükről.

Megtudtuk, hogy az idei év
kivételes volt, hiszen gyakor-
latilag minden végzősre azon-
nal lecsaptak a cégek. Koráb-
ban se volt nehéz az elhelyez-
kedés, főként a kimagasló
eredményt elért diákoknak,
idén azonban látványos volt a
munkaadók megnövekedett
igyekezete, hogy magukhoz
csábítsák a frissen végzett fia-
talokat. A köszöntőn megje-
lent két ifjú szakembernek is
van már munkája. Az automa-
tikai technikus szakmában

aranyérmet szerzett Matolcsi
András az egyik helyi nagy-
vállalatnál kapott állást, ösz-
töndíj programot megpályáz-
va már azelőtt biztos helye
volt, hogy a kimagasló ered-
ményt elérte volna.Ő azért tu-
dott ott lenni a rendezvényen,
mert épp szabadnapja volt.

Az ács szakmában ezüstér-
met szerzett Hambalgó
Görgy lakóhelyén, Pusztasza-
bolcson kapott állást szakmá-
jában, emellett a családi vál-
lalkozásba is besegít beszer-

zőként. Ő az ünnepség hivata-
los részét követően már el is
távozott – munkába. A ren-
dezvényről hiányzók viszont
távolabbi településeken kap-
tak munkát.

Visszatérve az ünnepségre,
a kamarai elnök köszöntőjére:
Králik Gyula kiemelte, már
hagyománnyá vált, hogy ilyen
jelegű ünnepségek keretében
évről évre elismerik a szak-
mai versenyeken elért kima-
gasló eredményt. Tavaly erre
a mesterlevelek átadásának
keretében került sor. A kama-
rai elnök beszédében példák-
kal ismertette, hogy kétkezi
szakmákkal, folyamatos szak-
mai fejlődéssel, innovációval
milyen sikerek érhetők el,

amivel természetesen
együtt jár az anyagi,
pénzbeli elismerés is.

A beszédet követően
került sor az elismeré-
sek átadására. Döntő-
sök voltak a már emlí-
tetteken túl: Csorbai
Kornél (magasépítő

technikus, arany), Prainer Ri-
chárd (ács, ezüst), Dobai
Márk (ipari gépész, bronz),
Perényi Tamás (gépi forgá-
csoló), Simon Péter (ipari gé-
pész).

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.

Hambalgó György és Matolcsi András – egy ezüst, egy arany
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Siker az országos szakmai
versenyeken: távoli cégek
csaptak le a döntősökre

Hamarosan nyíló lehetőségek
ENERGETIKA Lakossági és céges fejlesztésekhez kedvezményes hitelek, pályázati források
Kőhalmi Kálmán

Megújuló energiákkal
foglalkozó rovatunkba
most egy sajátos témát
emeltünk be: hamarosan
több finanszírozási lehe-
tőség is elérhetővé válik
ilyen vonatkozású progra-
mokhoz mind lakossági,
mind vállalati területen.
Mindkettő jó hír a vállal-
kozások számára.

A kormányzat korábbi ter-
veihez, kommunikációjához
képest módosult programként
jelenik meg várhatóan októ-
bertől a Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. (MFB) 115 milliárd
forintos, országos hitelpro-
gramja, melynek keretében
nulla százalékos kamattal kí-
nálnak hitelt akár húszéves
futamidőre is. A hitelt magán-
személyek, társasházak és la-
kásszövetkezetek igényelhe-
tik, családi házak esetében
maximum 10 millió, a társas-
házaknál lakásonként legfel-
jebb 7 millió forint igényelhe-
tő. A hitel egyebek mellett a
lakóingatlanok hőszigetelésé-
re, fűtési vagy melegvíz-rend-
szerek korszerűsítésére, vagy
például napkollektoros rend-
szerek telepítésére igényelhe-
tő.

Minimum 10 százalék sa-
ját forrás mellett, legfeljebb
húszéves futamidőre, nulla
százalékos ügyleti kamattal
lesz elérhető a kölcsön az
MFB Pontok hálózatán ke-

resztül, országszerte több
száz pénzintézeti fiókban.

A lakosság számára lakó-
házak energetikai korszerűsí-
téséhez ilyen kedvező hitel-
felvételre még nem volt lehe-
tőség Magyarországon –
hangsúlyozta az MFB. A köz-
lemény kitért arra is, hogy a
115 milliárd forintból 105,2
milliárd forint az uniós Gaz-
daságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP-8)
visszatérítendő pénzügyi for-
rás terhére, 9,41 milliárd fo-
rint a Versenyképesség Kö-
zép-Magyarország Operatív
Program (VEKOP-5) vissza-
térítendő pénzügyi forrás ter-
hére számolható el. A pro-
gram 20 milliárd forinttal bő-
víthető, amit a VEKOP uniós
forrás kimerülése esetén az
MFB saját forrásból, állami
kamattámogatással biztosít.

A pénzintézet szerint a
program fő célcsoportja a
1960-as években vidéken
épült, úgynevezett kockahá-
zak tulajdonosai lehetnek,
ezen családi házak 60
százaléka építésük óta
nem esett át energeti-
kai korszerűsítésen.
Ebben a körben a leg-
magasabb az energia-
megtakarítási potenci-
ál, mivel itt a legmaga-
sabbak a rezsiköltsé-
gek.

A program június elején
történt meghirdetése, mely
esetében remélhetőleg tartani
tudják az októberi tervezett

indulást, természetesen fontos
hír az elsősorban érintett la-
kosság számára. Az alacsony

önerő és a kamatmentes hitel
ösztönző lehet, hogy elindul-
janak az energiahatékonysá-
got növelő beruházások a la-
kosság körében. Ugyanakkor

kérdés még, hogy milyen fo-
gadtatása lesz a tisztán hitela-
lapú programnak. A húszéves

futamidő alatt a megta-
karítások elég jelentős
pénzösszeget képezhet-
nek, hogy ez milyen
arányban áll majd a hi-
tel törlesztésével, azt
természetesen az egyes
felújítások paraméterei
döntik el.

Amennyiben sikeres lesz a
program, az a kivitelező vál-
lalkozások számára lesz jó
hír. Térségünkben is sok van
az MFB által fő célcsoport-

ként megjelölt kocka családi
házakból, a város belterülete-
in is. A továbbra is gyengél-
kedő építőipar egy része szá-
mára lélegzethez jutást jelent-
hetne, ha nagyobb számban
indulnának ilyen jellegű ház-
felújítások, amelyeknek ré-
szét képezhetik megújuló
energiát felhasználó korszerű-
sítések is.

A vállalkozásokat célzó, a
jelenleg érvényes menetrend
szerint még nyáron megnyíló
Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasz-
nosítással kombinálva pályá-

zat, mint ahogy neve is jelzi,
már nem lehetőségként tekint
a megújuló energiák alkalma-
zására. A közel 60 milliárd
forintos keretösszegből 40-45
százalékos támogatási inten-
zitás mellett a támogatás 10-
100 millió forint közötti le-
het. A támogatható tevékeny-
ségek: hőszigetelés,nyílászá-
rócsere, fűtési és melegvíz el-
látási rendszerek korszerűsí-
tése, meglévő bel- és kültéri
világítási rendszerek energia-
takarékos átalakítása, mindez
természetesen megújuló ener-
gia hasznosításával.

Várhatóan ez iránt a pályá-
zati lehetőség iránt is nagy
lesz majd az érdeklődés, az
ilyen jellegű beruházásokat
tervező vállalkozások vélhe-
tően már idejekorán meg-
kezdték a felkészülés. Hatá-
lyos építési engedély szüksé-
ges, nem győzzük hangsú-
lyozni, ennél a pályázatnál
pedig még energetikus szak-
mérnök és audit is.

Ez a pályázati program is
jelentős megrendelésállo-
mányt hozhat a kivitelezést
végző cégek számára a követ-
kező időszakban.

És ha már itt tartunk, em-
lítsük meg az Otthon Melege
Programot is, amely 5 milli-
árd forintos, tisztán hazai
költségvetésből finanszírozott
keretösszegéből lakásonként
legfeljebb két és félmilliós
vissza nem térítendő támoga-
tásra augusztus közepétől le-
het majd pályázni.

A kedvezményes hitel az MFB szerint főként a kockaházak tulajdonosainak segíthet a felújításban
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A megnyíló lehetőségek
segíthetik a nehéz
helyzetű építőipart


