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Közösen továbbra is
HARMADIK Újabb ciklusra választották meg elnöknek
Kőhalmi Kálmán

Králik Gyulát a szeptem-
ber 5-ei küldöttgyűlésen
újabb négy éves időszak-
ra megválasztották a Du-
naújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara elnökének.
Az eddigi munka elisme-
rését jelzi, hogy az elnök-
ségben is minimális vál-
tozás történt a választás
végeredményeként.

Az újraválasztott kamarai
elnök úgy ítéli meg, az elmúlt
időszakban országosan a ka-
mara erősödött, különböző
funkciókat, közfeladatokat
delegált a kamaráknak a kor-
mányzat. Részt vettek, vesz-
nek a gazdaságot érintő, első-
sorban a feketegazdaság
visszaszorítását célzó intézke-
dések előkészítésében, rész-
ben végrehajtásában is. Krá-
lik Gyula példaként említi a
közúti áruforgalmat ellenőrző
rendszert, vagy a teljesítési-
gazolási szakértői szervet. A
gazdaság számára egyre ége-
tőbb kérdés, a szakemberu-
tánpótlás, ezen a téren is mar-
káns szerepet kaptak a kama-
rák, beleszólást a folyamatok-
ba. A gazdaság szereplőinek
igényeit tudják így közvetíte-
ni a döntéshozók felé, érvé-
nyesíteni a képzési rendszer
átalakítása terén. Olyan néze-
tek is vannak, hogy a kama-
rák tevékenységének erősíté-
seként a cégbíróságokat a ka-
marák alá kellene rendelni.
Ennek a gondolatnak megvan
a létjogosultsága.

A helyi gazdaságról szólva
az elnök kifejti, továbbra is
gondot jelent a térségben mu-
tatkozó kettősség. Sok a kis-
vállalkozás, a kényszervállal-
kozó. A helyi gazdaságot
azonban az itt működő nagy-
vállalkozások termelési volu-
mene határozza meg. Hiá-
nyoznak a középvállalkozá-
sok. A tapasztalat azt mutatja,
hogy azok a vállalkozások
tudnak hosszú távon megma-
radni, amelyek termeléssel,
termékelőállítással foglalkoz-
nak. És terméküknek legalább
ötven-hatvan százaléka ex-

portra kerül, hiszen nincs
olyan felvevőpiac a környé-
künkön.

Nagyon fontos, ha ilyenek
cégek alakulnak, akkor azo-
kat különböző kedvezmé-
nyekkel itt tartsuk és támo-
gassuk. Mert ezek fogják je-
lenteni az összekötő kapcsot a
nagyvállalatok és az egyéni
vállalkozók között. És talán
akkor egy egészséges
gazdasági szerkezet ki
fog tudni alakulni.
„Lehet ez célunk, dol-
gozunk is ezért. Azon-
ban ez alapvetően nem
az önkormányzat és a
kamara, hanem a vál-
lalkozói szféra ötletein,
akarásán múlik.” – fogalmaz
az elnök.

Hogy mégis mit lehet ten-
ni? Ezzel kapcsolatban Králik
Gyula kifejti, hogy egyrészt a
külkapcsolatok fejlesztésé-

ben, az együttműködések lét-
rejöttében kell a saját mód-
szereivel segítenie a kamará-
nak. Ehhez megfelelő szaktu-
dású munkatársakra van szük-
ség. És persze pénzre, ehhez
keresik a forrásokat. És tudni
kell azt is, hogy az unió és
így a kamara is a határok
melletti, azokon átnyúló
együttműködéseket támogat-

ja. Meg kell találni annak a
formáját, hogyan tud a mai
rendszerbe bekapcsolódni a
városi kamara, pályázati pén-
zekhez jutni, és így segíteni
az exportlehetőségek iránt ér-

deklődő helyi vállalkozáso-
kat.

A másik, az előbbihez is
kapcsolódó feladat a követke-
ző időszakra, hogy a városi
kamara létrehozzon egy Vál-
lalkozók Házát, ahol méltó
körülmények között, a vállal-
kozásokat segítő szolgáltatá-
sokkal, inkubátorházhoz ha-
sonló lehetőségekkel, infra-

struktúrával segítené a
helyi vállalkozások
megerősödését.

Az elnök szerint
egyre erősebb a tér-
ségben az együttmű-
ködési hajlandóság, a
lokálpatriotizmus,
több területen erősöd-

tek a vállalkozások, és fontos
fejlemény az egyetem létre-
jötte. Ezekre építve kell kiala-
kítani egy térségi stratégiát,
és egy erős központi akarattal
végig is kell vinni.

Térségi stratégiára van
szükség, és végig is kell

vinni azt

Králik Gyula újabb ciklust kezd: társadalmi megbízás, de felelősségteljes feladat az elnöki poszt
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A jó eredmény titka
Hónapokkal ezelőtt kezdődött az előkészítés

A városi kamaránál lezaj-
lott választás, tisztújítás
hátteréről, folyamatairól
Fejes Lászlót, a választási
és jelölőbizottság elnökét
kérdeztük.

Háromezerötszáz vállalko-
zás van Dunaújvárosban, eb-
ből kétszáznégy kamarai tag
– kaptuk az információt Fejes
Lászlótól. Ez hatszázalékos
szervezettség, mely az egyik
legmagasabb az országban.
Nagyon sok megyei kamara
közel sincs ehhez. Huszonhá-
rom küldött megválasztására
került sor, tehát mintegy ti-
zenegy százaléka a tagoknak
küldött is egyben.

Hónapokkal ezelőtt elkez-
dődött a választás előkészíté-
sének folyamata. A kamara
honlapjára feltették a szüksé-
ges információkat, a válasz-
tásra jogosult helyi vállalko-
zások listáját, a választható
tagok névsorát. Hirdetések je-
lentek meg, kiküldték a ta-
goknak a jelölőlapot, elfoga-
dó nyilatkozatot.

A jelölőbizottság célja az
volt, hogy minél több javaslat
érkezzen be, a tagozati elnö-
köket is arra kérték, hogy te-
gyenek javaslatot. Több
egyeztetést lefolytattak, mire
összeállt a küldöttek jelölőlis-
tája. Hasonlóan ment ez vég-
be a tisztségekre történő jelö-
léseknél is. Volt, aki első kör-
ben nem akarta vállalni a tisz-
téget, de sikerült meggyőzni
annak fontosságáról.

Dr. Parragh László, az
MKIK elnöke ki jelen volt a
küldöttgyűlésen, elcsodálko-
zott azon, hogy huszonhárom
küldöttből huszonegyen jelen
voltak, és a hiányzó két kül-
dött is fontos üzleti úton volt

külföldön, és ezt előre jelez-
ték is. Ez azért messze nem
szokásos, még nálunk se. És
azt is értékelte, hogy a kül-
döttgyűlésen egyhangúlag le-
ment a szavazás, ő a tapaszta-
latai alapján meg tudta ítélni,
ez milyen komoly előkészítő
munkát követően jöhetett lét-
re.

Fejes László elmondta,
amikor jelöléseket egyeztet-
ték, az volt a legfontosabb
szempont, hogy a legalkalma-
sabb személyek kerüljenek a
küldöttek közé, a tisztségek-
be, a jelölőbizottság rálátását,
az egyeztetéseket erre hasz-
nálták fel. Természetesen
emellett a tagozati üléseken
és a küldöttgyűlésen is lehe-
tett jelölni, az előkészítés
gondosságát mutatja, hogy er-
re nem volt példa.

Mint tiszteletbeli elnöktől
kérdeztük Fejes Lászlótól,
miként értékeli a választást?
„Úgy gondolom, az elmúlt
négy évben sok területen ja-
vult, fejlődött a kamara mű-
ködése, kialakult a megfelelő
csapat. Most is vannak észre-
vételeim, problémáim, el is
szoktam ezeket mondani.” –
hangzott a válasz.

Fejes László
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Tisztségviselők
Elnök: Králik Gyula (Materiál T+T Kft.)
Általános alelnök: Kis Attila (De-Plano Kft.)
További elnökségi tagok: ipari tagozati alelnök Vass Zol-
tán (Ferrobeton Zrt.), kereskedelmi tagozati alelnök Hor-
váth Attila (Gasztro-Life Kft.), kézműves tagozati alel-
nök Fülöp Ilona (egyéni vállalkozó), Tarány Gábor
(DAK Acélszerkezeti Kft.), dr. Kováts Miklós (Quint-Ex
Bt.).

Ellenőrző Bizottság: Matuss Péter (ISD Dunaferr Zrt.),
Németh Ferenc (Dutrade Zrt.), Selmeczi László (Hambur-
ger Hungária Kft.).
Etikai Biztottság: Szabó Gyula (ISD Portolan Kft.), dr.
Bozsits Attila (L-Tér Stúdió Kft.), Urbán László (Mo-
mert Zrt.), dr. Bocsi Andrea (egyéni vállalkozó), Palko-
vics Katalin (Dunaújvárosi Kegyelet Bt.).
MKIK küldött: Králik Gyula (Materiál T+T Kft.), Kis
Attila (De-Plano Kft.), Vass Zoltán (Ferrobeton Zrt.),
Horváth Attila (Gasztro-Life Kft.).

Ipari tagozati küldöttek: Králik Gyula (Material T+T
Kft.), Tarány Gábor (DAK Acélszerkezeti Kft.), Vass
Zoltán (Ferrobeton Zrt.), Selmeczi László (Hamburger
Hungária Kft.), Roy Katalin (Hankook Tire Magyaror-
szág Kft.), Urbán László Imre (Momert Zrt.), Orova Ist-
ván (ISD Kokszoló Kft.), Matuss Péter (ISD Dunaferr
Zrt.), Gózon Gábor (Fa-Lak-Fa Kft.).
Kereskedelmi tagozati küldöttek: Horváth Attila
(Gasztro-Life Kft.), Grábics Gábor (Corner Trade Kft.),
Máriás József (Digitron Kkt.), dr. Bozsits Attila (L-TÉR
STÚDIÓ Kft.), Sümeginé Juhász Ilona (egyéni vállalko-
zó), Kis Attila (De-Plano Kft.), Szente Tünde (egyéni vál-
lalkozó), Takács Titusz (Tolna-Őr Kft.).
Kézműves tagozati küldöttek: Fülöp Ilona (egyéni vál-
lalkozó), Palkovics Katalin (Dunaújvárosi Kegyelet Bt.),
dr. Kováts Miklós (Quint-Ex Bt.), Szabó András (Vállal-
kozók Rácalmásért Egyesület), Kakas Antal (Reál-Száll
Bt.), ifj. Králik Gyula (Energia Labor Kft.).

Napi, operatív feladatok várják
A gazdaságfejlesztés, gazdaságélénkítés a következő négy év legfőbb kihívása

Általános alelnöknek Kis
Attilát választotta a
küldöttgyűlés, előtte két
ciklusban ő már az
elnökség tagja volt, így
gyakorlottan veheti át a
feladatot.

Harmadik ciklusban vesz
részt az elnökség munkájá-
ban, korábban a kézműves ta-
gozat elnöke volt, most általá-
nos alelnöki feladatokat ka-
pott. Ezen a poszton dr. Ko-
váts Miklóst váltja, aki to-
vábbra is az elnökség tagja
maradt, életkora miatt azon-
ban visszalépett a nagyobb
napi megterhelést, elfoglaltsá-
got jelentő posztról. Kis Attila
ismeri a kamarai működést,
belső dolgait, tud és szeret te-

vékenykedni a vállalkozói
szférában, gazdaságban.

Mostani feladatköre más
lesz, az alelnöki pozíció nem-
csak arról szól, hogy az el-
nökségi ülésekre el kell járni,
a bizottságok munkájában
részt kell venni, hanem a napi
operatív működésbe is bele
kell folyni, annak a vitelében
is szerepet kell játszani.

A következő négy év során
megítélése szerint a gazda-
ságfejlesztésnek, gazdaság-
élénkítésnek mindenképpen a
kamarai szervezetek tevé-
kenységének fókuszába kell
kerülnie. Ennek kulcsterülete
a szakképzés, munkaerőután-
pótlás. A dunaújvárosi kama-
ránál is ez a jellemző. Meg
kell őrizni azokat az erőssé-

geket, amelyek a szakképzés-
ben megvannak. Jobban meg
kell szólítani a vállalkozáso-
kat, meg kell találni, mik
azok az előnyök, ami az ön-
kéntes kamarai tagsággal jár-

nak. A nagyok esetében az ér-
dekérvényesítő lehetőségnek,
törvényalkotásba való bele-
szólásnak a lehetősége fontos.

Október végén választják
meg a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara új elnökségét.
Azt követően alakulhat ki a
következő négy év kamarai
programja, amelyhez termé-
szetesen a területi kamarák is
hozzáteszik a saját javaslatai-
kat, terveiket. Helyi szinten
az általános alelnök úgy látja:
a meglévő rendszeren alapve-
tően módosítani nem kell, a
működési feltételeket, mun-
karendet kialakította a kama-
ra, megalkotta a szükséges
szabályzatokat, eljárásjogi ke-
reteket. A folytonosság felté-
telei adottak.

Kis Attila
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A gazdasági helyiértékért
TAGOZATOK Három különböző terület, hasonló célok, elkötelezettség
Kőhalmi Kálmán

Az ipari, kereskedelmi és
kézműves tagozat meg-
választott elnökei
hosszabb kamarai múlttal
rendelkeznek, területük
jó ismerői, őket az előző
ciklusról, az új időszak fel-
adatairól kérdeztük.

Dunaújvárosban több or-
szágos viszonylatban is jelen-
tős cég, nagyvállalkozás mű-
ködik, és ők mind aktív tagjai
a városi kamarának, az ipari
tagozatnak. Ezen a téren is ki-
emelkedik a helyi kamara a
területi kamarák közül.
Ugyanakkor a helyi gazdaság
számára fontos lenne, hogy
több tőkeerős, sikeres helyi
kis-, és főként közepes vállal-
kozás működjön a térségben.
Utóbbiból alig van mutatóba
egy-egy a városban.

A Ferrobeton Zrt. vezéri-
gazgatója, Vass Zoltán máso-
dik ciklusát kezdi az ipari ta-
gozat elnökeként. Véleményét
megfogalmazva kiemeli,
hogy a nagyvállalatok nettó
jövedelemimportőrök a tér-
ségben. Tehát termékeiket
máshol adják el, az így terme-
lődő pénz egy jelentős részét
viszont itt költik el. Az rész-
ben a helyi beszállítókhoz
áramlik, részben pedig a
munkavállalók bérén keresz-
tül a környékben működő
szolgáltatók, kereskedők,
vendéglátó cégek bevételei-
hez járul hozzá. A gondot az
jelenti, hogy ezek a kis- és
középvállalkozások döntően a
nagyvállalatok teljesítményé-
től függenek.

A kkv szektornak a kap-
csolatait bővíteni kell a régión
túlra. Ebben a kamarának is
szerepet kell vállalnia, a ma-
inál markánsabban. A belföl-
di, vagy a külpiaci kapcsola-
tépítés terén elindultak folya-
matok a kamaráknál, a duna-
újvárosi is fontosnak tartja ezt
a területet, történtek, történ-
nek ilyen jellegű lépések.
Ezek hatásáról viszont nin-
csenek visszajelzések, tényleg
hoztak-e üzletet, milyen
számban, eredménnyel? Ezen
a téren erősíteni kell a városi
kamara tevékenységét is.

A másik probléma az ipari
tagozat elnöke szerint, hogy
azok a kis- és középvállalko-
zások, amelyek itt működve

megerősödnek, megnő a más
területen végzett munkájuk,
az ott szerzett bevételeik ará-
nya, áthelyezik székhelyüket,
jellemzően a fővárosba. Így
például a helyi kamara műkö-
désében sem vesznek részt,
de más vonatkozásaiban is
káros ez a folyamat, amely
okai ellen a kamarának saját
eszközeivel fel kell lépnie.

A kereskedelmi tagozat el-
nöke, Horváth Attila (Gaszt-

ro-Life Kft.) a helyi vendég-
látás egyik meghatározó alak-
ja (Campus, Kiskohász).
Ő már harmadik ciklusát kez-
di a kereskedelmi tagozat el-
nökeként. Vele beszélgetve
felhozzuk, hogy a vendéglá-
tás, de a kereskedelem, a
szolgáltatások más területein
is erős a konkurenciaharc,
mégis formálódnak, erősöd-
nek együttműködési szándé-
kok a városi kamaránál. Ezt
jelezheti a most lezajlott vá-
lasztás, tisztújítás is.

Horváth Attila ennek kap-
csán elmondja, köszönik az
ismételt bizalmat. A fizetőké-
pes kereslet nem olyan nagy a
térségben. A bevételekért a
konkurenciának meg kell
küzdenie egymással. Ő a kol-
légákban partnereket, nem el-
lenségeket lát, a közös beszél-
getéseken pedig megfogalma-
zódnak azok a területek, ahol
közösek az érdekek. Ezeken a
területeken például a kamara
érdekérvényesítő szerepét
igénybe véve eredmények ér-
hetők el. Hogy csak három
példát említsünk a közelmúlt-
ból: pénztárgépek, Elektroni-
kus Közúti Áruforgalom El-
lenőrző Rendszer (EKÁER),
vasárnapi boltzár. Az orszá-
gos kamarának, azon belül az

országos kereskedelmi kollé-
giumnak több módosítást,
könnyítést, időpontmódosí-
tást, türelmi időt sikerült ki-
harcolnia. Ez természetesen a
helyi vállalkozások érdekét is
szolgálta.

Ugyanakkor, teszi hozzá
Horváth Attila, ebben így ön-
magában talán nem lenne ér-
zékelhető, milyen előnyökkel
is szolgálnak a helyi vállalko-
zások számára a városi kama-
ra országos kapcsolatai. Vi-
szont számos olyan informá-
cióhoz sikerült hozzájutni az
országos kereskedelmi kollé-
giumban működő nagyvállal-
kozásoktól, az ottani lobbite-
vékenység hozadékából, ame-
lyek nagy segítséget jelent-
hettek az itteni cégek számára
is. Ezen a téren a kereskedel-
mi tagozat elnöke előrelépést
vár attól, hogy már az MKIK
küldöttjeként is részt vesz az
országos kamara munkájá-
ban.

Az országos kapcsolatok
eredményeinek egy másik
fontos példájaként említi a ta-
valyi két mesterképzési pro-
gramot. Ezeken nagy szám-
ban vettek részt a vendéglátás
területén dolgozó szakembe-
rek, szakácsok, pincérek, cuk-
rászok. Az országos kapcsola-
tok nyomán sikerült olyan ok-
tatókat idehozni, akiktől tény-
leg érdemes volt, és volt mit
tanulni, hiszen a legmagasabb
szintet képviselték szakmá-
jukban.

Horváth Attila szerint a kö-
vetkező négy év még erőseb-
bé fogja tenni a kamarák sze-
repét. Elég a nyugati határon
túlra pillantani, ahol százöt-
venéves előnye van a kamarai
rendszernek. Onnan lehet el-

lesni a jó példákat. És el kell
érni: a döntéshozók jobban fi-
gyeljenek a kamarára, amely
segítséget tud adni a megfele-
lő döntések meghozatalában.

A kamarai besorolás több
mint háromszáz tevékenysé-
get számít a kézműves kate-
góriába, így messze nem csak
a hagyományos kézművesek
tartoznak a városi kamara
kézműves tagozatába sem,
adja a tájékoztatást Fülöp Ilo-
na , a tagozat frissen megvá-
lasztott elnöke. Ő kezdetektől
e tagozat tagja, számos tiszt-
séget töltött be már a kamará-
nál, volt tanácsadó, megbízott
titkár, az előző ciklusban pe-
dig elnökségi tag. Egyéni vál-
lalkozó, és nem mellesleg a
Vállalkozók Ipartestületének
ügyeit viszi titkárként, szintén
a kezdetektől.

A kézműves tagozatba a
tevékenység jellege és a vál-
lalkozás mérete alapján sorol-
ják a vállalkozásokat, így ide
elsősorban kisvállalkozások
tartoznak, zömében egyéni
vállalkozások. Hogy mennyi-
re szükségük van ezeknek a
vállalkozásoknak a kamara
tevékenységére, segítségére,
az jól kitalálható. Ennél azon-
ban direktebb visszajelzést je-
lent, hogy Fülöp Ilonát szá-
mos tagozati tag, és kézmű-
ves vállalkozó kereste meg
már a megválasztását követő-
en elképzeléseit, igényeit
megfogalmazva. Ezekről a ta-
gozati elnök az új elnökség-
gel egyeztet, úgy alakítja
majd ki a következő négy év
tevékenységeinek irányát.

Az viszont biztos, hogy a
hagyományos kézművesség
terén a kiállítások, vásárok,
termékbemutatók körében ér-
demes előrelépni. Ilyeneket

szerte az országban szervez-
nek a kamarák, ezekre érde-
mes hatékonyabban, szerve-
zettebben rákapcsolódni. Az
országos szervezésű Magyar
Kézműves Remek pályázaton
most is van egy helyi induló,
így elmondható, bőven tud el-
őzményekre támaszkodni a
munkájuk. Ugyanakkor a
Pentelei Kézműves Egyesü-
lettel is folytatni kívánják az
együttműködést, például egy
korábbihoz hasonló kiállítás
és vásár szervezésében.

A tagozat által képviselt
kisvállalkozások számára na-
gyon fontos információkat
közvetíthetnek a szakmai elő-
adások, bemutatók, tréningek
is, hiszen egy kisvállalkozás-
nak a működés mellett nem
igazán jut kapacitása arra,
hogy ezeket a működése,
eredményessége szempontjá-
ból meghatározó információ-
kat más forrásból megszerez-
hesse.

A kézműves tagozatban
képviselt vállalkozásoknak
nagyon fontos szerepe van a
szakképzés terén is, hiszen
számos gyakorlati képzőhe-
lyet működtetnek ilyen kis-
vállalkozások. Több szakmá-
ban is meghatározó a szere-
pük. Emellett ezen vállalko-
zások szakemberei a kamara
több tevékenységében is részt
vesznek szakértőként, vizsga-
bizottsági tagként, elnökként.
Az ezekkel kapcsolatos infor-
mációk, a szakképzés változá-
saival kapcsolatos tudnivalók
közvetítése érdekében is fon-
tos, hogy hatékony, folyama-
tos együttműködés, kommu-
nikáció legyen a kézműves ta-
gozat tagjaival, a képviselt
vállalkozásokkal. Ezekkel
kapcsolatban konkrét tervei,
elképzelései vannak az új ta-
gozati elnöknek.

Az előző években számos
új feladatot kaptak, illetve
vállaltak fel a kereskedelmi és
iparkamarák, ez várható a kö-
vetkező években is.

Sokat segíthet ebben a fo-
lyamatban, hogy a városi ka-
mara minden tisztségében a
tisztújítást követően is nagy
tapasztalattal, valamint sok
éves kamarai múlttal, és még
jóval több vállalkozói, illetve
gazdasági tudással rendelkező
személyek látják el feladatu-
kat.

Fülöp Ilona

Vass Zoltán

Horváth Attila

RÖVIDEN

Vállalkozz
digitálisan!
A Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparkamara
kiállítással egybekötött
információs napot szer-
vez Dunaújvárosban,
melynek célja a városi
mikro-, kis- és közép-
vállalkozások informati-
kai ismereteinek bővíté-
se. A Modern Vállalko-
zások Programja elneve-
zésű projekt keretében
megvalósuló rendezvé-
nyen résztvevő vállalko-
zások megismerhetik a
tevékenységük sikeres-
ségéhez hozzájáruló leg-
frissebb infokommuni-
kációs technológiákat
(IKT), informatikai esz-
közöket, és megtanul-
hatják kiaknázni az
elektronikus gazdaság-
ban rejlő lehetőségeket.
A rendezvény helyszíne:
a Dunaújvárosi Egyetem
Kerpely Kollégiumának
Dózsa György út 35.
szám alatti 01-es konfe-
renciaterme. Időpontja:
2016. október 4. (kedd)
10 óra. A rendezvény
díjmentes, de a helyek
korlátozott száma miatt
előzetes regisztrációhoz
kötött. A részletes
program és a regisztráci-
ós felület hamarosan el-
érhető lesz a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és
Iparkamara honlapján
(www.dkik.hu).

Fórum
a horganyzásról
A Magyar Tűzihorgany-
zók Szervezete Szakmai
Bizottsága szakmai fó-
rumot tart 2016. szep-
tember 30-án 13 órától a
Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara
székházában, melyen
örömmel veszik beruhá-
zók, tervezők, acélszer-
kezetgyártók, kivitele-
zők, de minden érdeklő-
dő részvételét. A téma:
Korrózió elleni védelem
acélszerkezeti tűzihor-
ganyzással – a tűzihor-
gany bevonatot egyálta-
lán nem kell karbantar-
tani 50-70 évig! A ren-
dezvényt megfelelő lét-
számú érdeklődő esetén
tartják meg, ezért rész-
vételi szándékát legké-
sőbb 2016. szeptember
26-ig szíveskedjen jelez-
ni a 25/502-060 telefon-
számon vagy az
dkik@dkik.hu e-mail cí-
men!

Iskolások
pályaválasztása
A közelmúltban jelent
meg a MKIK Gazdaság-
és Vállalkozáskutató In-
tézet (GVI) által készí-
tett elemzés az Általános
iskolások pályaválasztá-
sa 2016 címmel, amely
országos adatfelvételen
alapul, ebben a munká-
ban részt vett a Dunaúj-
városi Kereskedelmi és
Iparkamara is. Az adat-
felvétel keretében orszá-
gosan több mint kilence-
zer, Dunaújvárosban
mintegy száznyolcvan
diák töltötte ki a kapcso-
lódó kérdőívet. A teljes
anyag a kamara honlap-
járól letölthető
(www.dkik.hu).
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