GAZDASÁGI TÜKÖR
A DUNAÚJVÁROSI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HIRDETÉSE • 2016. NOVEMBER 11.

A területi kamaráknál
2012 vége óta működnek
pályaorientációs munkatársak, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamaránál Kőhalmi Kálmán
tölti be ezt a feladatot.

A városi kamara a tagvállalkozásain, a gazdaság térségben működő szereplőin
keresztül is mindinkább érzékeli a már gyakorlatilag minden szakmát jellemző, országossá váló tendenciát, amelyet a szakemberhiány jelent.
A képzési rendszer (beleértve
már a szakképzés mellett a
felnőtt- és felsőfokú képzést
is) gazdasági, piaci igényekhez igazítása, a duális képzés
bevezetése a kormányzat, valamint a kereskedelmi és iparkamarák együttműködésében,
az érintettek bevonásával
évek óta zajló folyamat. Nem
könnyű a helyzet, ez könnyen
belátható, hiszen az igények
(melyek jellemzően a jövőben
jelentkező, sok esetben nehezen megjósolható igények)
felmérése, összegzése, a döntések előkészítése, meghozatala, azok hatása nagyon sok
intézményt, vállalkozást, családot, fiatalt érint.
Ugyanakkor a folyamatot
meg kellett kezdeni, és mindent meg kell tenni a sikeréért, hiszen az ország, ez egyes
régiók, városok versenyképességét már nagy mértékben
befolyásoló tényezővé vált:
rendelkezésre áll-e a megfelelő számban, megfelelő szaktudással a szükséges szakember? És hogy a folyamatosan
változó képzési rendszer jellegzetességei, az így megnyíló lehetőségek, előnyök a leg-

Vetélkedőt indított
Értékes nyeremények várják azokat, akik bejutnak
a városi kamara által
meghirdetett Kezedben
a jövőd! vetélkedő döntőjébe, és ott a dobogón
végeznek. A november

kozásokkal (például az üzemlátogatások esetében.
Kőhalmi Kálmán szerint az
országos kamarai rendszer az
elkövetkezendő időszakban
kiemeltként kezeli a pályaoriFotó: Ady Géza
entációs tevékenység erősítését. Hogy ez tartalmában heinkább érintettek, az iskolát, gos szakmai versenyek döntő- lyi szinten mit jelent, még
pályát választók számára is- jére történő utazásokon, osz- nem lehet tudni, de a Dunaújmertté váljanak, egyéni dön- tályfőnöki órákon, egyéb ren- városi Kereskedelmi és Ipartéseiket ezekhez legkamarának eddig is
jobban igazodó, száhatározott célja volt,
mukra legelőnyösebb
hogy még átgondoltabA kamarai pályaorientáció ban, következetesebmódon
hozhassák
meg, ebben van nagy
ben, az oktatási intézegyben a szakképzés
szerepe a pályaorientáményekkel, más partciós tevékenységnek.
átalakításának marketingje nerekkel kialakított
A városi kamara pásokkal
rendszerszelyaorientációs tanácsarűbb munkafolyamatdója szerint az elmúlt négy év dezvényeken évente már kö- ban végezze ezt a tevékenysészámos eredményt hozott, az zel ezer tanulót, elsősorban get.
üzemlátogatásokon, az orszá- hetedik-nyolcadikosokat érA legjobb természetesen a
nek el. Folyamatosan fino- személyre szabott pályaorienmodnak a szakmai módszere- táció lenne, ezt azonban neik, eben nagy segítséget jelent héz lenne megvalósítani, és a
a városi kamara
az országos kamarai rendszer pályaválasztók döntő többsépályaorientációs tanácsadói ge nem is igényelné. Azonban
22-ei esemény előtt két
hálózatán belüli szakmai meg kell találni azt, miként
feladatot kell a csapatokegyüttműködés. És természe- lehet a legtöbb információhoz
nak teljesíteni, még be
tesen egyre jobb az együttmű- juttatni, és a legtöbb élményködés a helyi általános és kö- hez, szakmához, valós munlehet csatlakozni a versenybe, bővebb informázépiskolákkal (nagy segítsé- kavégzéshez kötődő pozitív
ciók a kamara honlapján
get jelentett a szakképzési benyomáshoz juttatni a pálya(www.dkik.hu).
centrum megalakulása), és a választás , iskolaválasztás eltevékenységüket segítő vállal- őtt állókat.
A Pályaválasztási Kiállításon, a
kamara standjánál Igari Erika szakképzési tanácsadó segít egy érdeklődőknek. Balra Kőhalmi Kálmán
pályaorientációs tanácsadó

A helyi kamara évről évre
igyekszik segíteni saját
kiadványaival is a pályaválasztást, emellett székházunkban számos szakmai, illetve diákoknak
szóló kiadvány is megtalálható.

A héten tartott Pályaválasztási Kiállításon is hozzá
lehetett jutni az idei évre készült Pályaválasztási iránytű
című kiadványukhoz, emellett
standjukon több más kiadványt is megkaphatott az érdeklődő, mely segítheti a tájékozódásban. A Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara
Pályaorientáció menüpontja
is számos információt tartalmaz. Az iskolaválasztásban
segítő aktualitások az egyes
iskolák honlapjain a legkönnyebben elérhetők (a városiak linkjei természetesen
fenn vannak a kamarai honlapon, érdemes ott keresni). A
Pályaválasztásban segítő honlapok menüpontba pedig
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PÁLYAORIENTÁCIÓ Nő a kamarai tevékenység szerepe

Tájékozódásban segítő kiadványok, honlap

Idei Pályaválasztási iránytű

olyan weboldalakat gyűjtöttek össze, amelyek az egyes
szakmák megismerésében, az
önismeretben (kitölthető kérdőívek), vagy akár a képzési
rendszerrel kapcsolatos tájékozódásban nyújtanak segítséget. Ha pedig speciális kérdések merülnek fel, vagy bizonytalan a pályaválasztásban, iskolaválasztásban keresse fel telefonon, vagy személyesen a pályaorientációs tanácsadót a kamaránál!

Élményt kell adni
Az információ közvetítése önmagában kevés
A Vasvári iskola igazgatóhelyettese, Kaszás-Tóth
Eszter évek óta kiemelkedő aktivitással juttatja
el diákjaikat a kamarai
rendezvényekre, üzemlátogatásokra.

Kérdésünkre elmondja: az
iparkamara üzemlátogatásain
kívül nincs lehetőségük a tanulóknak arra, hogy valós
munkakörülményeket, munkavégzést, egy-egy szakma,
szakmacsoport jellegzetességeit élményszerűen megismerjék. A vasvárisok ma délelőtt a rácalmási Jankovich
Kúriába látogatnak a városi
kamara szervezésében, ez is
egy olyan lehetőség, ahova
más módon nem tudnának eljutni, és olyan tapasztalatokat
szerezhetnek, ami hozzájárulhat pálya-, illetve iskolaválasztásukhoz. A pedagógus
szerint a szükséges információkhoz sokféle módon hozzá
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Segíteni a döntésben

Az első lépésekhez

Kaszás-Tóth Eszter

tudnak jutni a diákok, a személyes élményekhez azonban
sokkal nehezebben. Még
több, ilyen jellegű rendezvényt várnak a kamarától, illetve azt, hogy ezekbe megpróbálják a szülőket is bevonni, hiszen ők is ilyen módon
érhetők el. Hogy ez mekkora
érdeklődéssel működhetne,
milyen időpontokban, az kísérletezést igényel.

A gazdaság élénkítését, fehérítését segíthetik
A városi kamara rendezvényén két, a hazai építőipart, építtetőket aktuálisan érintő témáról volt előadás a héten
A két előadás egyikén a
Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara keretében
működő TSZSZ
(Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv)
aktualitásairól, a
másikban az építésügyi
jogszabályváltozásokról
volt szó.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv célja az építőiparban kialakult lánctartozások mértékének csökkentése,
a vitás felek között az egyezség lehetőségének megteremtése. Ahogy Csermely Gábor
vezetőhelyettes tájékoztatásában elmondta, ez a beadott
kérelmek egyharmadánál sikerült is, ahogy a közelmúlt-

ban általuk készített tanulmányból, illetve az azt előkészítő felmérésből kiderült.
Ebből az anyagból még csak
néhány adatot villantott fel,
hiszen készül belőle egy rövidebb, nagyközönségnek szánt
összefoglaló is (melyről majd
mi is beszámolunk megjelenésekor), az azonban mindenképpen kiderült, hogy a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
létrehozása beváltotta a kitűzött célt.
A szervezet vezetőhelyettese előadásából azonban
nem csak a TSZSZ-ről szóló
információk kapcsán profitálhattak a jelenlévők, hiszen arról sok minden a honlapjukról
is elérhető. Gyakorlati példákkal mutatta be, hogy mi-

TSZSZ-ről
bővebben
A Teljesítésigazolási
Szakértői Szervről a
Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara honlapján (www.mkik.hu) találnak bővebb információkat, de a városi kamara honlapjáról
(www.dkik.hu) is elérhetők a TSZSZ aloldalai, illetve az az
elektronikus felület,
amelyen a kérelmeket
be lehet adni a szervezethez.

lyen hibákat követnek el a
megrendelők, tervezők, fő- és
alvállalkozók, kivitelezők a
beruházás megvalósítása során, amely a vitás helyzetekhez vezet. A szerződések megfogalmazásával, részleteivel, a miA
nőség meghatározásával kapcsolatos gondolatok pedig hozzájárulhattak ahhoz, hogy a
jelenlévőknek ne is
kelljen majd felkeresniük a TSZSZ-t kérvényükkel.
Az építésügyet érintő jogszabályváltozásokról Kozári
Mihály , a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Építésfelügyeleti Osztály
vezetője tartott előadást.
Ahogy kifejtette, a tavaly év

végén indult változások célja
a gazdaság élénkítése volt,
könnyebbé, egyszerűbbé kívánták tenni az építkezések
elindítását, engedélyeztetését.

is biztosított számukra, hogy
valóban az általuk tervezett
épület valósul meg). Az anyagi felelősség terhét a kötelező
biztosítás bevezetése csökkentené, erről azonban még nem született
meg a szabályozás.
szerződések kötésekor
A kialakult szakmai
beszélgetés során
még mindig sok a
az előadó számos
gyakorlati
kérdésre
hiányosság, a hiba
adott választ, illetve a
rendezvény arra is
Számos könnyítést vezettek módot adott, hogy a jelenlébe, ezek azonban nem mind vők betekintést kapjanak az
találkoztak a szakma helyes- elektronikus naplóval kapcsolésével, így több módosításra latos változásokba, ezt is
is sor került az év folyamán. konkrét, valós példák alapján.
Az új rendszer jelentős fele- Tehát mindkét előadás igen
lősséget tett a tervezők vállára hasznos volt a rajta résztve(ugyanakkor nagyobb rálátást vők számára.

