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Erős évet zárt a kamara
Eredményes gazdálkodásról, számos színvonalas programról számoltak be
zeteivel, gazdálkodó szervezeteivel a szakmai együttműködések erősítése, valamint a
pályaorientációs tevékenység
fejlesztése.
A kamara egyik legfontosabb feladata, hogy a saját
eszközrendszerével segítse a
vállalkozások működését. Ezt
elsősorban információ-szolgáltatással tudja támogatni,
ezt a célt szolgálják rendezvényeik.
A vállalkozói igényekhez
igyekeztek igazítani rendezvényprogramjukat, az aktuális törvényi változásokról
minél több területet érintően
számot adni. Az elmúlt évben

KŐHALMI KÁLMÁN
DUNAÚJVÁROS Évi rendes

küldöttgyűlését tartotta
meg április 11-én a Dunaújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara, elfogadták a
tavalyi évről szóló beszámolót, az idei tervet.

A küldöttgyűlés előtt harmadik alkalommal került sor a
Dunaújváros Kézművességéért díjak átadására. A díj
azon kisvállalkozók, iparos
emberek életpályáját ismeri
el, akik kiemelkedőt alkottak
egy-egy szakma, szolgáltatás
helyi történetében. Az elismerést idén négyen vehették
át: Erd ssy Ágnes női szabó,
Erd ssy Erika kozmetikus,
Juhász Imréné férﬁszabó, Kovács János vendéglős (a méltatások a 13. oldalon olvashatók!).
A küldöttgyűlés elfogadta
a tavalyi évre vonatkozó terv
teljesüléséről szóló beszámolót.
A szakmai munkáról kiküldött anyag egyes, fontosabb elemeit Hegyiné Tóth
Noémi titkár ismertette, egé-

Fotó: DKIK

Szakmai
és gazdálkodási
szempontból is
kiemelkedő
évet zártak

tatások bővítése, a város és
a térség hivatalaival, oktatási
intézményeivel, civil szerve-

számos, színvonalas előadás,
szakmai fórum igazolta a kamara ilyen irányú törekvését.

Szavaznak a küldöttek: elfogadták a városi kamara tavalyi beszámolóját, az idei tervet

szítette ki prezentációjában.
Kifejtette, hogy 2017-ben az
ismétlődő feladatok ellátá-

sa mellett kiemelt hangsúlyt
kapott a vállalkozók számára
nyújtott információ-szolgál-

A tavalyi gazdálkodásról
szóló előterjesztést, a mérlegbeszámolót, a könyvvizsgálói
jelentést is felfogadta a közgyűlés. Králik Gyula elnök
elmondta, az elmúlt esztendő
szakmai munka és gazdálkodás szempontjából is kiemelkedő volt. Ezt az ellenőrző bizottság elnöke, Matuss Péter
is megerősítette, valamint az
idei terv kapcsán is kifejtette:
a kamara feladatának és szerepének megfelelően állította
össze a munkatervet. A munkatervhez tartozó költségvetést megalapozottnak és reálisan teljesíthetőnek találta az
ellenőrző bizottság. (Az idei
év szakmai terveiről Hegyiné
Tóth Noémi titkárral külön
készítettünk interjút.)
A városi kamara tevékenységének, sikeres szakmai munkájának közvetett
elismerését jelenti az is, hogy
a küldöttek döntő többsége
jelen volt a küldöttgyűlésen,
és ez elfoglalt vállalkozásvezetőkről lévén szó, nem kis
dolog. A résztvevők a hivatalos programot követően még
hosszasan elidőztek a kialakult kötetlen beszélgetésen is.

A digitális felkészültség
erősítése fontos kamarai feladat
DUNAÚJVÁROS A kamara

szokásos éves feladatai
terén is találhatóak új
elemek, fontosabbak azonban ennél a vállalkozások
sikeres munkáját segítő
szolgáltatások egyes elemeinek erősítése. A városi
kamara idei terveiről, tevékenységéről Hegyiné Tóth
Noémi titkárt kérdeztük.

A szerdai küldöttgyűlés tagjai
természetesen előzetesen részletes anyagot kaptak a kamara idei szakmai munkájáról,
terveiről. Ennek fontosabb
elemeit az eseményen a kamarai munkaszervezet vezetője, Hegyiné Tóth Noémi
titkár előadásában kiemelte,
kiegészítette. A küldöttgyűlés után kérdésünkre elmondta, hogy az idei évben
is kiemelt feladatnak tartják
a vállalkozások, elsősorban a
mikro, kis- és középvállalkozások tájékoztatását szolgáló

rendezvények szervezését. A
kamara folyamatosan keresi
azokat a témákat, amelyek
leginkább foglalkoztatják a
vállalkozásokat, illetve úgy
ítélik meg, hogy az adott területet feldolgozó előadás
segíteni tudja a kkv-k hatékonyabb, eredményesebb
működését.
Ugyanakkor
nagyon fontos lenne, hogy
a gazdaság szereplői, amenynyiben témajavaslataik vannak, keressék fel a városi kamarát, hogy minél színesebb,
a vállalkozások igényeihez
minél jobban igazodó kínálatot tudjanak biztosítani.
Ennek érdekében többféle,
a hatékony kommunikációt
erősítő projektet indítottak

A kamara várja
a vállalkozók
javaslatait

el, amelyekbe külső szakembereket is bevontak.
Az egyik legfontosabb feladatnak a vállalkozások digitális felkészültségének erősítését tartják. A korábbi években
már számos program szolgálta
ezt a célt (infokommunikációs
tanácsadói program, előadások az új uniós adatvédelmi
rendeletről, fórumok a világháló kínálta lehetőségekről,
Google-előadások), idén azonban még jobban rá kívánnak
erősíteni erre a területre. A
kamara számára is nagy kihívást jelent az EU új adatvédelmi rendeletének (GDPR) való
megfelelés. Nagy mennyiségű
adatot kezel a kamara, amelyeket szigorú szabályok között
kell használni, és védeni kell
az ezeket tároló informatikai
eszközöket. Azonban a rendelet valamennyi vállalkozást
érint. A téma fontosságára
tekintettel kiemelten kezelik,
hogy a térség vállalkozásait
tájékoztassák a GDPR-ral kapcsolatos feladataikról, a rendelet be nem tartása esetén rájuk
váró súlyos büntetésekről.
A vállalkozások felkészítése a digitális technológiák,
az automatizálás kiterjedtebb
használatára hosszú távú,
többszereplős feladat. Mai

világunkban a vállalkozások
versenyképességének egyik
legfontosabb feltétele a digitális technikák, az internet
használata az üzleti életben.
Aki nem él a világháló adta lehetőségekkel, az előbb-utóbb
lemarad. A statisztikák azt
mutatják, hogy a magyarországi kkv-k 56 százaléka nem
rendelkezik honlappal, 30 százaléka nem áldoz pénzt és időt
marketingre. Ezeken a területeken Magyarország sereghajtó az unióban.
A digitalizáció az élet
számtalan területét átalakítja.
A gyártást tekintve az alacsony szaktudást, egyszerű
munkát váltja ki először, és
eközben olyan új munkakörök
alakulnak ki, amelyek összetettebb digitális kompetenciákat igényelnek. Annak érdekében, hogy a kkv-k felismerjék
ennek fontosságát, és elinduljanak a digitális fejlődés útján,
folytatni kívánja a kamara a
témához kapcsolódó rendezvények szervezését, a vállalkozók informálását. Legközelebb április 20-ára szerveznek
Google digitális workshopot.
Ismét nagyszerű előadásra
számítanak, amelyet követően
személyes tanácsadásra is lehetőség nyílik.

SZAKMÁK EURÓPA-BAJNOKSÁGA

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara huszonhat szakember
részvételével negyedik alkalommal indított el a héten mesterképzést, -vizsgáztatást, most is a korábbi feltételek szerint, támogatott
formában juthatnak hozzá a mesterlevélhez a képzésben érintett
szakemberek
Fotó: DKIK

2018. szeptember 26-28. között
kerül megrendezésre a szakmák
Európa-bajnoksága, a Euroskills,
melynek idén Budapest ad otthont, a Közép-Kelet Európai országok közül elsőként.
HÁROM nap alatt 28 ország közel 600 versenyzője méri össze a
tudását, előreláthatóan 40 szakmában. A magyar csapat össze-

sen 26 szakmában fog indulni. A
versenyzők nemcsak egyénileg,
hanem egyes szakmákban csoportosan is megmérkőzhetnek.
A VERSENY lebonyolításában a
főszervező MKIK mellett a területi
kamarák aktív részvételére is számítanak, mind a buszos látogatások szervezésében, mind a helyszíni koordinációban.

A kamara titkára, Hegyiné Tóth Noémi tartja az előadását
Fotó: DKIK

A digitalizáció, az automatizálás csökkentheti a
munkaerőigényt, jelentősen
növelheti a hatékonyságot.
Ennek a jelentősége a társadalom elöregedésével, a
munkaképes népesség drasztikus csökkenésével, az egyre erősebb munkaerőhiányt
tapasztalva igen jelentős.
A munkaerő-piaci problémák megoldásában segíthet
a külföldön dolgozó ﬁatalok
hazacsábítása, az inaktív népesség munkába állítása, és
a cégek automatizáltságának
fejlesztése. Komoly felelősség hárul a képzésben résztvevő intézményekre és a gyakorlati képzőhelyekre, hogy
piacképes tudást adjanak
át a jövő szakembereinek.
Ugyanakkor nagy gondot jelent az is, hogy sok ﬁatal nem
fejezi be tanulmányait a szakképzésben, de ugyanez igaz a
felsőfokú képzésekben, vagy
a felnőttoktatásban is. A végzettek közül is sokan lesznek
pályaelhagyók. Ezek miatt is

fontos a városban formálódó
együttműködés egy lehetőleg minden korosztályt érintő komplex pályaorientációs
program létrejöttében, illetve
a szakképzés terén erősödő
együttműködés – fogalmaz a
városi kamara titkára.
A városban a szakképzés
igen erős, idén heten jutottak
be a Szakma Sztár Fesztiválra, az országos szakmai versenyek döntőjébe. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
által szervezett eseményre
idén is négy buszt indít a városi kamara. Azonban ennél is
sokkal több buszt (napi hatot)
fog indítani a szeptember 2628-án Budapesten megrendezésre kerülő szakmák Európa-bajnokságára, a Euroskills
versenyre (lásd keretes írásunkat!) a helyi kamara. Az
esemény a remények szerint
hozzájárul ahhoz is, hogy többen válasszanak a munkaerőpiacon keresett szakmát, s azt
minél magasabb szinten sajátítsák el és műveljék.
KK
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Díjazott szakmaszeretet

RÖVIDEN

Négyen kapták meg idén a kamarától a Dunaújvárosi Kézművességéért díjat
KŐHALMI KÁLMÁN
DUNAÚJVÁROS Harmadik alkalommal adták
át a városi kamara által
alapított Dunaújváros
Kézművességéért díjakat,
idén négyen vehették át
az elismerést.

A díj azon kisvállalkozók,
iparos emberek életpályáját
ismeri el, akik kiemelkedőt
alkottak egy-egy szakma,
szolgáltatás helyi történetében, fogalmazták meg a díj
alapításakor. Idén a kamara
négy személyt tartott méltónak az elismerésre: Erd ssy
Ágnes női szabót, Erd ssy
Erika kozmetikust, Juhász
Imréné férﬁszabót, Kovács
János vendéglőst.

Erdőssy Ágnes női szabó

Erdőssy Ágnes Bikácson
született, ott végezte az általános iskolát. Gyakorlati tanárnője korán felﬁgyelt kreativitására, jó kézügyességére.
Kiállításokon mutatta be a
tanítványa által készített termékeket, és felhívta a szülők
ﬁgyelmét gyermekük tehetségére.
Így adott volt, hogy női
szabónak tanul, Székesfehérvárra járt iskolába, a gyakorlatot pedig Dunaújvárosban,
Lángnénál végezte. Az akkori idők nem kedveztek a vállalkozóvá – kisiparossá – válásnak, Áginak is másfél évet
kellett várnia arra, hogy megkapja az iparigazolványát.
Női szabó kisiparosként nagyon hamar népszerűvé vált,
hiszen ő már akkor egyedi
ruhákat készített, amikor a
szakmában a megélhetést
még a szériamunka jelentette.
Erdőssy Ági sokkal több,
mint női szabó. Ő nemcsak
megvarrja a ruhát, de megtervezi, beszerzi a hozzá szükséges anyagot, és abból valami egyedit alkot. Visszajáró
megrendelői már csak annyit
mondanak, milyen alkalomra
kell a ruha, a többi az ő dolga.
Tudja, hogy adott megrendelője alkatához, egyéniségéhez mi áll jól, és azt a ruhát
készíti el. Olyan bizalmi kapcsolat alakul ki megrendelő
és vállalkozó között, amiből
mindketten proﬁtálnak.
Szívesen adja át tudását,
rövid ideig oktatóként is dolgozott a Lorántﬀy iskolában, de a tanítás mellett az
ipargyakorlásra kevés ideje
maradt, így az utóbbi mellett
döntött. Persze kisiparos-

A díjazottak, Erdőssy Erika, Kovács János, Erdőssy Ágnes és Juhász Imréné az elismerés átvétele után

ként-vállalkozóként is igyekezett továbbadni tudását, több
mint 15 szakmunkástanuló
gyakorlati képzését végezte a
mai napig.
Erdőssy Ági mindig szeretett a háttérben maradni,
nem dicsekedett azzal, hogy
hány manökenre készített ruhát, hány hírességnek varrt,
munkájának, megrendelőivel
kialakított
kapcsolatainak
köszönhetően mégis alig van,
aki ne ismerné a városban nevét. És ne a szakma legjobbjaként beszélne róla.
Erdőssy Ágnes kézműves
munkájával, munkakultúrájával sokat tett a város kézművességének elismertetéséért,
követendő például szolgál a
ﬁatal vállalkozó generáció
számára is.

Erdőssy Erika
kozmetikus

Erdőssy Erika Sztálinvárosban született, iskoláit is itt
végezte. A Rudas Közgazdasági Szakközépiskola elvégzése után ösztöndíjasként egy
évet a Dunaferrben dolgozott,
közgazdasági szakmában. A
kozmetikus szakmát Budapesten tanulta, gyakorlati idejét a Dunaújvárosi Vegyesipa-

Felhívás kézműveseknek
DUNAÚJVÁROS A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) ismét kétfordulós pályázatot
hirdetett a „Magyar
Kézműves Remek”
elismerő cím elnyerésére.

A pályázat
célja a magyar
kéz művesség
értékeinek
és
mestereinek
elismerése, minőségi
kézműipari termékek
bemutatása, a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó
hírének öregbítése/javítása,
a magyar kézműiparban a
hagyományőrző vállalkozói

kultúra elmélyítése, a kézműves szakma rangjának
emelése, a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása, a népi kézműves
mesterségek hag yom á nya i n a k
továbbéltetése.
A
pályázat határideje:
2018.
augusztus 3. A részletes
pályázati kiírás a
városi kamara honlapján (www.dkik.hu)
megtalálható.
További segítséget tud
adni a sikeres pályázáshoz a
kamara Kézműves Tagozatának elnöke, Fülöp Ilona a
25/501-950 telefonszámon.

ri Vállalatnál végezte. Ahogy
megszerezte a mestervizsgához előirt gyakorlatot, mestervizsgát tett.
1983-ban váltott vállalkozói igazolványt, az azóta eltelt
35 év alatt 60 szakmunkástanulót nevelt, tanulói közül
többen eljutottak a Szakma
Kiváló Tanulója verseny döntőjéig.

Életpályát
ismer el
a díj:
kiemelkedőt
alkottak
Erika a szakmunkásvizsgával, illetve a mestervizsgával nem fejezte be a szakma
elsajátítását,
folyamatosan
részt vesz kiállításokon, továbbképzéseken, bemutatókon. Az ott látottakat-hallottakat saját vállalkozásában is
alkalmazza. Nemcsak arra
ﬁgyel, hogy modern, korszerű
gépekkel dolgozzon, hanem
arra is, hogy az alkalmazott
anyagok a legkorszerűbbek
legyenek.
Mint minden szakma, a
kozmetikus szakma is folyamatosan fejlődik, ennek
megfelelően a legmodernebb
technológiák
alkalmazása
mellett natúr, színezék és illatmentes anyagokkal dolgozik. Mindezeknek és pontos,
precíz munkájának köszönhetően nagyon rövid idő alatt kialakította vendégkörét, amely
állandó, visszajáró vendégekből áll.
A nagyon sok elfoglaltságot jelentő szakmai munkája
mellett számára a kikapcsolódást a túrázás, az utazás
jelenti. Kívánjuk, hogy még
hosszú időn keresztül a tőle
megszokott magas színvonalon gyakorolja ezt a szép
szakmát, és reméljük, hogy
az általa nevelt szakmunkástanulók sokat át tudtak venni

szakmai tudásából, szakmaszeretetéből, emberi tartásából – a kézműves kultúra
megbecsüléséből.

Juhász Imréné
férfiszabó

Juhász Imréné Pakson
született, az általános iskolát Dunaföldváron végezte.
Szakmáját ő is, mint akkoriban legtöbben, a Vegyesipari
Vállalatnál sajátította el, az
iskolaévek után ott is maradt
a vállalatnál, és tanult szakmájában dolgozott tovább.
Jelentős állomás volt számára – és családja számára
– az 1991-es év. Vállalkozói
igazolványt váltott, és az akkor felépült Piac Téri Szolgáltatóházban elkezdte máig
tartó tevékenységét.
Szabósága attól vált kedveltté, hogy az első perctől
kezdve maximálisan a lakossági igények maradéktalan kielégítésére törekedett.
Megrendelői elégedettek és
el sem tudják képzelni, hogy
máshol rendeljenek ruhát,
végeztessenek
átalakítást,
mint Juhászéknál.
Hosszú időn keresztül férjével közösen dolgozott, a
betérő megrendelők nemcsak
kifogástalan munkát kaptak,
hanem egy-egy kedves, baráti szót, kifogástalan kiszolgálást is.
A mai rohanó világban
jó érzés bemenni egy olyan
kézműves-műhelybe,
ahol
a megrendelő tudja, hogy a
mester szakmája minden fogását jól ismeri, és ha ideje
van, láthatja is, hogy alakul
át az anyag inggé, ruhává,
öltönnyé. Mert egy igazi kézműves nemcsak vállalkozó,
hanem alkotó is. Az igazi
méltatást azok a termékek
jelentik, amik kezei közül
kikerülnek. Legyen is ez így
még hosszú évekig ebben a
kis szabóságban is.

Kovács János vendéglős

Kovács János Pomázon
született, 1954-ben költözött
családja Sztálinvárosba. Az
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Fotó: DKIK

általános iskola alatt zongorázni tanult, első együttese
akkor alakult meg, amikor
szakmunkásképzőbe
járt,
ahol esztergályos képesítést
szerzett. Csoki, hiszen ezen a
becenéven ismeri mindenki,
szakmájában csak rövid ideig
dolgozott, a hivatásos zenészi
pályát választotta. A Kohász
étterem akkori vezetőjének
kérésére alakították meg az
Anonimus együttest, amely
négy évig a Kohászban, majd
a Hangulat presszóban biztosította az élőzenét.
A vendéglátás világa ebben az időben szippantotta
magába Kovács Jánost, továbbtanult, elvégezte az üzletvezetőképzőt.
A zenekar feloszlása után
a Kohász, majd a Béke étteremben lett üzletvezető-helyettes. 1980-ban pedig a
Hangulat presszó vezetőjének nevezték ki. Nyolc év
után került át a Béke étterembe, ahol új üzletformát alakítottak ki: a közétkeztetés, az
ala carte étterem, a diszkó, az
élőzene, a műsoros estek felkapott hellyé tették a Békét.
Szolgáltatásaikkal számos
rendezvényen
(Motorcsónak vb, Tánc vb, vasasnap
stb.) találkozhattunk, gyermekétkeztetés, munkahelyi
étterem, büfé, rácalmási közétkeztetés is a proﬁljukba került.
A vevői igények átalakulása, a vendéglátás proﬁljának megváltozása miatt Csokinak kényszerűen át kellett
alakítania vállalkozásuk kínálatát, ma a fő proﬁlt a közétkeztetés és az ételkiszállítás jelenti. Elképzeléseit nem
adta fel, továbbra is próbálkoznak élőzenés, diszkós,
retró diszkós rendezvényekkel, esküvők, egyéb zártkörű
rendezvények megrendezésével. Sok sikert kívánunk
ezekhez, hiszen Kovács János Csoki pályája során ilyen
színvonalas rendezvényekkel, szolgáltatásokkal írta be
nevét a városi vendéglátás
történetébe.

A téma:
építőipar
DUNAÚJVÁROS A Duna-

újvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara tájékoztató fórumot szervez a 2018. január 1-től érvényes építőipari
jogszabályok, hatósági eljárások általános szabályai,
TSZSZ munkája a gyakorlatban, esettanulmányok az
építőipari vitarendezésben
témakörökben, az időpont:
2018. április 24. (kedd)
14.00 óra. A 2018. január 1-től érvényes építőipari jogszabályok, hatósági
eljárások általános szabályairól Kovács Zsolt osztályvezető (Fejér Megyei
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala Építésügyi Osztály) tart előadást. A Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv munkája
a gyakorlatban, esettanulmányok az építőipari vitarendezésben címmel Máté
Miklós a TSZSZ vezető tart
tájékoztatót. A Szakértői
Szerv az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő, a megrendelő, a
tervező, a kivitelező vagy
az alvállalkozó (fél) megbízására szakértői véleményt
ad, ha a teljesítésigazolás
kiadása nem történt meg, a
kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás kiadásra került,
de a kifizetés nem történt
meg. Az előadásokat konzultáció, kérdések és azokra válaszok követik. Az
előadás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Kérik, részvételi szándékát legkésőbb 2018. április
18-ig szíveskedjen jelezni,
a 25/502-060/0-ás gomb telefonszámon vagy a dkik@
dkik.hu e- mail címen.

Google
előadás
DUNAÚJVÁROS Április
20-án, pénteken 10 órától a
Google Digital Workshop
keretében tartanak előadást
a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara székházában. Az eseményről bővebben a kamara honlapján
(www.dkik.hu) adunk a későbbiekben tájékoztatást. A
Google Magyarország társadalmi szerepvállalása jegyében indította útjára a
Digital Workshop országos
programot, a 2 órás, ingyenes előadáson bemutatják
a hazai kkv-k lehetőségeit
az online világban! A projekt célja a magyarországi
kis- és közepes vállalkozások digitális felzárkóztatása.
Tudjon meg többet egyszerű
és érthető tananyagokkal az
online tér nyújtotta lehetőségekről és növelje cége bevételeit!

Üzleti
várakozások
DUNAÚJVÁROS Elindult
az MKIK GVI 2018. áprilisi
online konjunktúra felvétele. Az MKIK GVI e a 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. A 8-10 perc alatt kitölthető kérdőívet elérheti a
kamarai honlapról (www.
dkik.hu).
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