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Fókuszban az együttműködések
KÜLDÖTTGYŰLÉS Elfogadták az előző évről szóló beszámolót, az idei terveket, irányokat
Kőhalmi Kálmán
Küldöttgyűlést tartott tegnap a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, a tavaly megválasztott
küldöttek először gyűltek
össze előző évet értékelő,
adott évről döntő fórumukra.

A város gazdasági önkormányzatának legfőbb döntéshozó testületében, a küldöttek
névsorában a tavalyi választáson igazából nem történt markáns változás (ahogy a tisztségviselők esetében sem), így
a résztvevők többségének számára nem volt újdonság a
küldöttgyűlés sem formájában, sem tartalmában.
A tavalyi évről szóló beszámoló sem hozhatott sok
újat a számukra, hiszen a városi kamara sok éve hasonló
feladatok szerint, finanszírozási szerkezetben tevékenykedik, az állandóságot (de
mondhatunk stabilitást is) jelentő elemek nagyságrendekkel múlják felül a változókat.
Éppen emiatt azonban az
ilyen kisebb elemek, újdonságok sikeressége, az azokra
való megfelelő reagálás kiemelt jelentőséget kaphat. Az
több hozzászólásban is elhangzott, így Králik Gyula
elnök záró összegzésében is
megjelent: a városi kamara
kiemelkedően
működik,
ahogy ezt a magyar kamara
vezetése is többször kifejtette.
A szakképzés területe, a
gyakorlati képzés szervezése
például évek óta –a maga
nagyságrendjével – központi
feladata a területi kamaráknak. A városi kamara tekintetében nyugodtan mondhatjuk
sikerterületnek is, amely több
mutató esetében is jóval felül-

múlja a város országban betöltött demográfiai, gazdasági
jelentőségét. A célcsoport
csökkenő létszáma, a törvényi
változások (például a gyakorlati képzés finanszírozásában), vagy az átalakuló iskolarendszer azonban az elmúlt
évben új feladatokat, megoldásokat is igényelt a területen
dolgozóktól. Ezzel sikeresen
meg is birkóztak a szakképzési munkatársak.
Idén ezen a területen új
elemek jelentek meg, például
ismét támogatott mesterképzés indult, egyes területeken

A tegnapi küldöttgyűlésen részletes beszámolók hangoztak el
(írásos anyagban ezeket természetesen már korábban megkapták a küldöttek) a tavalyi
szakmai munkáról és gazdálkodásról, az idei tervekről. A
jó munkát, és a küldöttgyűlés
megfelelő előkészítését mutatja,
hogy a beszámolót és a tervet
is egyhangúlag fogadták el a
jelenlévők. Az is érdemel egy
mondatot: a küldöttgyűlésen
alig volt hiányzó, pedig elfoglalt
vállalkozók valamennyien
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Életutakat ismertek el
Kézművességért díjakat adtak át a küldöttgyűlés előtt
Kőhalmi Kálmán

A díj azon kisvállalkozók,
iparos emberek életpályáját
ismeri el, akik kiemelkedőt
alkottak egy-egy szakma,
szolgáltatás helyi történetében. A három díjat kapott vállalkozásról a méltatások alapján elmondható, hogy mind
kisvállalkozások,
családi
együttműködéssel.
Magas
szintű szakmaismeret és szakmaszeretet jellemzi őket, tulajdonosi szemléletű üzletvitel, lokálpatrióta gondosság.
Nagyon fontos az is, hogy
mindannyian jelentős szerepet játszanak a szakmai utánpótlás nevelésében.
Díjat kapott Bedő Tibor ,
aki vendéglátás terén végzett
tevékenységével írta be magát
a szakma helyi történetébe.
Üzemeltette a Vigadót, az
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Második alkalommal adták át a kamara küldöttgyűlése előtt a Dunaújváros Kézművességéért
Díjakat, melyet idén három ismert városi szakember vehette át.

Léhner Lajos, Szarka László és Bedő Tibor kapta az elismerést

Aranyhordó vendéglőt, de
legtöbbünk számára a Sport
Ételbár által vált ismertté. És
persze említsük meg a Pálma
Cukrászdát, a Flamingó Cukrászdát és a Gólyafészek Éttermet, Fogadót. Nagyon sok
fiatal ismerkedett meg szakmájával, a munka világával a
keze alatt.
Díjat kapott Léhner Lajos
bőrdíszműves, akiről a Gazdasági Tükör első számában,
2013 nyarán közöltünk rövid
portrét. Elhivatott munkaszeretetét mindenki ismeri, aki

betér a Dózsa György úton található műhelyébe, ahol ma is
aktívan dolgozik.
A díjat méltán vehette át
Szarka László is, aki a város
legrégebben működő horgászboltját nyitotta meg 1990-ben
a Szórád Márton úton. A családi vállalkozást megelőzte a
horgászat szeretete: évekig
volt magyar válogatott, a 90es évek elején szövetségi kapitány is. Tapasztalatait, fotóit
könyvekben és különböző
médiafelületeken osztja meg
a horgászok táborával.

bővültek a központi elvárások az egyre égetőbb szakember- marai titkár megkérte a kül(például a pályaorientáció te- hiány kezelésében nagyobb dötteket, hogy javaslataikkal
rén). Tehát ebben az évben is szerepet kapjon a pályaorien- segítsék: minél inkább a válsok, és nem rutinszerű feladat táció. (A témáról bővebben a lalkozói igényekhez igazodvár a szakképzésben dolgo- 13. oldalon található cikkünk- hassanak az ilyen jellegű renzókra.
ben olvashat.)
dezvények. És ezt kérik a térAz elmúlt évben fontos
A dunaújvárosi kamara ség vállalkozásaitól is.
fejlemény volt a TOP-6.8.2- másik központi feladata volt
A városi kamara tevékeny15-DU1-2016-00001 „DU- tavaly is, és ebben az évben is sége számos előnyt hoz a térNA-MUNKA-TOP
ség számára, a szakHelyi foglalkoztatási
képzés terén végzett
együttműködések Dumunkáról, a gyakorlati
A városi kamara
képzés eredményessénaújvárosban és járási
területén” című pro- eredményei több területen gének növeléséről már
jektbe való bekapcsovolt szó, de itt említheis felülmúlják a képviselt tő például a szintén
lódás. Kialakult egy
széleskörű együttműhelyi szinten igen jól
terület demográfiai és
ködés, mely alapján az
végzett munka a Széév végén megalakult
chenyi Kártya Progazdasági súlyát
paktum irányító bizottgram elemeivel kapságának elnökévé Vass
csolatos ügyintézés teZoltánt , a Ferrobeton Zrt. ve- az információszolgáltatások rén. A program előnyeire
zérigazgatóját, a kamara ipari bővítése. Az elmúlt évben Králik Gyula elnök is kitért
alelnökét választották.
számos különböző rendezényt értékelő hozzászólásában.
Az elmúlt évről szóló előa- szerveztek, például az aktuáUgyanakkor még sok más
dásában, de az idei évben már lis pályázati tudnivalókról, módon tudja segíteni a vállalmegvalósított, és még terve- vagy az adózást, illetve más kozásokat a helyi kamara műzett feladatokat bemutató pre- területeket (például az elekt- ködése, hogy az ezekkel kapzentációjában is kitért rá a ka- ronikus pénztárgépek alkal- csolatos tudnivalók, informámara titkára, Hegyiné Tóth mazását, vagy az építőipart) ciók minél hatékonyabban
Noémi , hogy az így formáló- érintő változásokról. És olyan jussanak el a vállalkozásokdó szakmai együttműködést országos program is megje- hoz, idén év elején már megerősíteni kell, és mind több lent a helyi kínálatban, mint jelent a 2017 című kiadvány,
területen eredményessé tenni. az infokommunikációs pro- és a kamarai honlap, a rendEgyik ilyen terület a pályaori- jekt egy tartalmas informáci- szeresen küldött hírlevelek teentációé, hiszen a kormányzat ós nap keretében.
rén is folyamatos fejlesztéseés a vállalkozások felől is
A kamara idén is már több ket hajt végre a dunaújvárosi
mind erősebb elvárás, hogy előadást tartott, azonban a ka- kamara.
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Pályaorientáció: csúcsjárat
Kőhalmi Kálmán
Tavasszal hagyományosan
több kamarai pályaorientációs program is várja az
iskolaválasztás előtt álló
általános iskolásokat,
idén ez a kínálat bővebb,
mint a korábbi években.

A nyolcadikosok már túl
vannak a döntésen, így ebben
az időszakban a hetedikesek a
kamarai rendezvények elsődleges célcsoportja. A kedden
megtartott Karriernap-Állásbörzén a Petőfi iskola négy
hetedikes osztálya vett részt
szervezett „tárlatvezetésen”.
Ennek célja az volt, hogy már
a pályaválasztás előtt megismerjék, egy jó szakmai végzettséggel, megfelelő tudással
milyen kínálat nyílik meg
számukra a munkaerőpiacon.
Az osztályok résztvettek két
nagy foglalkoztató (a Hankook és a MÁV) tájékoztató előadásán, körútat tettek a standoknál (így a városi kamaráénál is), majd rövid beszélgetésen összegezték a tapasztalatokat.
Ugyan nem a kamara rendezvénye, azonban az április
21-ei Szakmák Éjszakája sikeres megrendezésében a kamara is érdekelt, így itt is felhívjuk a színonalas programra
a figyelmet. A helyi kínálatból a Dunaújvárosi Szakképzési
Centrum
honlapján
(www.dunaujvarosiszc.hu)

csemegézhetnek. A rendezvénysorozatra két előadással
készül a városi kamara.
A hazai szakképzés legnagyobb rendezvénye az országos versenyek döntője a budapesti vásárvárosban, a Hungexpón. Az idei különleges
esemény április 24-26-án, hiszen tizedik alkalommal rendezi meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Szakma Sztár Fesztivált. A jubileuminak hirdetett eseményre
különlegességekkel készülnek
a szervezők, a látogatók számára így a korábbi éveknél is
nagyobb élményt kínál versenyhelyszínek megtekintése,
a szakmákkal ismerkedés, sőt
azok egyes fogásainak, technikáinak kipróbálása a foglalkoztató szigeteken.
A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara négy
buszt indít általános és középiskolásokkal a Szakma Sztár
Fesztiválra.
Ők a helyszínen láthatják a
várost az országos döntőben
öt szakmában (automatikai
technikus, bőrdíszműves, eladó, hegesztő, ipari gépész)
képviselő kilenc végzős tanuló tevékenységét, versenyfeladatainak végrehajtását. És
persze reméljük, hogy a döntő után a helyiek dobogós helyezéseiről számolhatunk be,
bár természetesen már az ország legjobb szakemberei közé jutás önmagában is kimagasló siker.
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RENDEZVÉNYEK Sűrű programot kínál a tavasz az általános iskolásoknak

Petőfis diákok a Karriernapon, Hankook-előadására várnak, előtte a kamara standjával ismerkedtek

A tavasz egyik újdonsága
egy Tájoló nap elnevezésű,
pályaorientációt
támogató
projekt. Az ennek terjesztésében, szervezésében, megvalósításában résztvevők (a város
pályaorientáció terén érintett
intézményei, szervezetei) számára egy felkészítő keretében
megmutatta a Bajorországból
tudástranszferrel áthozott programot az ezt megvalósító
EduNet alapítvány szakmai
vezetője. Ugyan májusban
csak egy hetedikes osztályban
történik meg a program egy
iskolai napot igénylő megvalósítása, ez lehetőséget kínál a

szélesebb körnek való bemutatásra. És ősztől mind több
helyen lehetőség lesz rá a városban és környékén a Tájoló
nap megtartására.
A tanév hátralévő részében
emellett még több üzemlátogatást is szervez a kamara,
melyek közt több új helyszín
is szerepel majd, a részletekről időben tájékoztatást kapnak az iskolák. És ugyan nem
pályaorientációs rendezvény,
a május egy fontos, érvről éve
visszatérő eseménye a hetedikesek körében végzett közvéleménykutatás, amely a GVI
országos kutatásának része,

és a tanulók továbbtanulás és
szakmaválasztás iránti érdeklődését vizsgálja. A kutatás
eredményei az ősz elején jelennek meg, a korábbi éveké
a városi kamara honlapján elérhetők.
A kamara aktív részvételével elindult egy városi együttműködés, egy komplex program kialakítása a város érintett intézményei, szervezetei
között, ennek eredményei
már az őszi időszakban meg
fognak látszani: új típusú,
szélesebb kört elérni kívánó
programok jelennek meg a
városban és környékén.

Főként a kkv-knak segít
Építőipari vállalkozásokat érintő témákban tartottak előadást a kamaránál
lő figyelmet fordítaniuk a vállalkozásoknak.
Hogy milyen nehéz feladat
is a folyamatos építésügyi
jogszabályváltozásokhoz igazodni, arról Kozári Mihály , a
Fejér Megyei Mérnöki Kamara képviselője (a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal építésfelügyeleti
osztályvezetője) beszélt előadásában. Ismertette az idei
jogszabály-változásokat, melyek az e-napló vezetésében
is újdonságokat hoztak.

Kőhalmi Kálmán
A városi kamara rendezvényén két, a hazai építőipart, építtetőket aktuálisan érintő témáról volt
előadás a múlt héten.
Egyiken a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv (TSZSZ) aktualitásairól, a másikban az építésügyi jogszabályváltozásokról volt szó.

Gyors és olcsó
vitarendezési
megoldás az
építőiparban
a szakértői szerv

Fotó: DKIK

Elsőként Máté Miklós , a
TSZSZ vezetője ismertette a
több mint három és fél éve
működő szervezetük tevékenységét, az elért eredményeiket. A Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv célja az építőiparban kialakult lánctartozások mértékének csökkentése, a vitás felek között az
egyezség lehetőségének megteremtése. Eddig mintegy 800
ügyük volt, mely 170 milliárd
forintnyi beruházást érintett, a
kérelmezett összeg mintegy
22 milliárd forint volt. A legnagyobb vitatott összeg 1,5
milliárd, a legkisebb 315 ezer
forint volt. Az ügyek meghatározó része esetében, 60 százalékában 10 millió forint
alatti volt ez az összeg, tehát
a TSZSZ-ről elmondható,
hogy elsősorban a kis- és középvállalkozások számára kínál gyors és olcsó vitarendezési lehetőséget.
Hogy milyen hatékonysággal? Az ügyek utánkövetéséből kiderült, hogy az esetek
38 százalékában egy éven belül pénzéhez jutott, aki a

Máté Miklós: a TSZSZ-hez forduló vállalkozások több mint harmada egy éven belül pénzéhez jut

TSZSZ-hez fordult. Ez már
sokszor a szervezet nevének
megemlítésekor a vita rendezéséhez vezethet, hiszen sok
kérelmet
vonnak
amiatt
vissza, mert közben rendeződött a konfliktus, megtörtént a
megegyezés.
Ugyanakkor Máté Miklós
kitért arra is, hogy sok ügyet
azért nem tudnak befogadni,
mert alapvető dokumentumok
hiányoznak, például nincs

írásbeli szerződés. Illetve
nem történnek meg annak aktuális módosításai a munkák
során.
A TSZSZ-hez fordulni
amiatt is érdemes, hogy egy
vitatott szituációban ne tudja
az ellenérdekelt cég lehívni a
bankgaranciát, hiszen azt a
harminc, hosszabbítás esetén
hatvan napos eljárás idejére
felfüggesztheti a szakértői
szerv. Fontos előnye a TSZSZ

eljárásának az is, hogy a helyszíni szemlét rendőri biztosítással is végre tudják hajtani a
róluk szóló törvény szerint.
Az elektronikus építési
napló bevezetése is számos új
kérdést vetett fel a TSZSZ tevékenysége során. Ha megfelelően vezetik, és például képeket is feltöltenek bele a
munkálatok fázisairól, az sokat segíthet a vitarendezés során. Érdemes tehát erre is kel-

Beszélt arról is, hogy az
építésfelügyeleti ellenőrzések
tapasztalatai alapján az e-napló vezetése során melyek a
leggyakrabban
előforduló
építőipari kivitelezési szabálytalanságok, és milyenszankciókra számíthat, aki
megszegi a szabályokat. Az enapló használatában bekövetkezett változásokat gyakorlati
bemutató oktatás keretében is
megismerhették a jelenlévők,
saját laptopjukon, saját ügyfélkapu jogosultságukkal.
Összegezve: az építőipart
érintő változások a felkészültek számára előnyöket, ennek
hiányában hátrányokat jelenthetnek a vállalkozások számára.

RÖVIDEN
Új energetikai
előírások
Az energiaköltségek
elemzésével, átgondolásával akár jelentős
költségmegtakarítás
érhető el egy cégnél.
Az energetikai vonatkozású jogszabályok
az elmúlt két évben
jelentősen megváltoztak:
regisztrációs,
energia-auditálási, jelentéskészítési
és
egyéb kötelezettségeket rónak a vállalkozásokra, melyek elmulasztása akár büntetést is vonhat maga
után.
Ezekről lesz szó bővebben a Dunaújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamaránál április
25-én, kedden 14 órától megrendezésre kerülő, a vállalkozások
működését aktuálisan
érintő
energiahatékonysági
jogszabályok követelményeiről
szóló előadáson. Előadók: Dénes László és
Kun Zoltán , a Magyar
Vasés Acélipari
Egyesülés szakértői.
Helyszín: Dunaújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara székháza
(Dunaújváros, Latinovits Zoltán u. 10.) Belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, a
dkik@dkik.hu e-mail
címen jelentkezhet.

Konjunktúra
vizsgálat indul
Indul az MKIK GVI 2017.
áprilisi online konjunktúra
felvétele
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft.
(MKIK GVI) 1998 óta évente
kétszer rendszeresen felméri a
magyar vállalkozások üzleti
helyzetét és várakozásait. Az
MKIK GVI e vizsgálattal
képviseli Magyarországot az
Eurochambres éves európai
konjunktúra
vizsgálatában,
amely az EU országaiban
mintegy 18 millió vállalkozás
adataira alapozva ad előrejelzést az európai gazdasági
konjunktúra várható alakulásáról.
Az eddigi tapasztalatok
szerint felvételünk eredményei pontosan jelzik előre a
magyarországi GDP várható
alakulását.
Eredményeiket
többek között felhasználja az
OECD, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a magyar kormányzat a magyar gazdaságra
vonatkozó előrejelzései és
elemzései során.
Bővebb információt talál a
városi kamara honlapján
(www.dkik.hu)

Bosznia iránt
érdeklődőknek
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Nyugat-balkáni
Tagozata és a Bosznia-Hercegovinai Föderáció Gazdasági
Kamarája szervezésében kerül
megrendezésre Magyar-bosnyák gazdasági fórum és üzletember-találkozó április 27én 10-től 13 óráig az MKIK
székházában. Bővebb információ: www.dkik.hu.

