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Tudás és gazdaság kapcsolódása: 
képzések, modern technológiák
A fenntartható gazdasági fejlődés biztosítása a gazdaságpolitika aktuális feladata

KŐHALMI KÁLMÁN

DUNAÚJVÁROS A kamara 
megállapodásra készül a 
kormánnyal, illetve össze-
állítottak egy részletes stra-
tégiajavaslatot a kormány-
zat számára a gazdaság 
hosszú távú fenntartható 
fejlődéséről. Parragh Lász-
lóval, a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöké-
vel készítettünk interjút.

Mi a lényege egy kormány-
zattal kötött kamarai megál-
lapodásnak?

– Egy kormány-kamara 
megállapodás mindig címsza-
vakat, alapvető célkitűzéseket 
fogalmaz meg. Bele kell férnie 
maximum két oldalba. Üzene-
tet tartalmaz a kormányzati 
szereplők, a kamarai tisztség-
viselők, a vállalkozások és 
mindenki számára, akiket a 
gazdaság sorsa érdekel. Termé-
szetesen másnak kell lennie, 
mint 2014-ben, vagy 2010-ben 
volt, mert más a kormányzat, 
más a gazdaság helyzete, és 
ebből következően a felada-
tok is bizonyos értelemben 
módosulnak, változnak. Ha 
visszanézzük a gazdaságpoli-
tikát, és nem akarok túl mesz-
szire menni, akkor 2006-ban 
az akkor alakuló kormány egy 
demagóg gazdaságpolitikát 
hirdetett meg. Akkor ezt ki is 
mondtuk: az a gazdaságpoliti-
ka falnak fogja vinni az orszá-
got. 2010-ben egy válságkeze-
lő kormányt kellett felállítani, 
struktúrájában, szerkezetében, 
gondolkodásában és feladata-
iban. Össze kellett olvasztani 
a gazdasági minisztériumot 
és a pénzügyminisztériumot, 
külön koncentrálni kellett az 
államadósságból fakadó ve-
szélyekre. Görögországnál is 
talán rosszabb állapotban vol-
tunk. Nagyon nehéz időszakra 
kellett felkészülni. 2014-ben 
egy konszolidációs helyzet 
volt, amikorra már a válságot 
sikerült legyőzni, 2013-ban 
megindult a gazdasági nö-
vekedés. Akkor arra kellett 
törekedni, hogy megőrizzük 
azokat az eredményeket, ami-
ket az ország addig elért. 2018-
ban megint új helyzet van. Az 
ország egy tartós növekedési 

pályán van, mely 2013 óta 
tart. Ez akárhogy is nézzük, 
lassacskán hét év, azt már 
látjuk biztosan előre, hogy ez 
az év is négy százalék fölötti 
növekedést hoz, és jövő évre 
is nagyon biztatók az előrejel-
zések. Egy hosszú felfelé ívelő 
ciklusban tart a magyar gaz-
daság. Gazdaságtörténetileg 
érdekes, hogy amióta GDP-t 
mérünk, ezt megelőzően ösz-
szesen két alkalommal volt hét 

évig Magyarországon gazda-
sági növekedés. Most az elsőd-
leges feladat a fenntarthatóság 
megteremtése. Mi erre építve 
próbálunk a kormánnyal egy 
megállapodást létrehozni.

Milyen előnyei vannak a fe-
lek és az ország számára egy 
ilyen megállapodásnak?

– Nyilván senki sem hin-
né el, ha azt mondanám, 
hogy nincsen folyamatos élő 
párbeszéd a kormányzattal, 
nyilvánvalóan van. Mi fo-
lyamatosan adjuk azokat az 
impulzusokat, amiket a vál-
lalkozásoktól kapunk. Ilyen 
értelemben a kamara egyedi 
szereplő ebben a közegben, 
mert a mi szálaink az egyes 
vállalkozásokig nyúlnak le. 
Amikor mi sok vállalkozás-
tól kapunk azonos jelzést, ezt 

az impulzust továbbadjuk az 
aktuális kormánynak. Egyéb-
ként ezt megtettük a 2010 
előtti kormányokkal is, aztán 
vagy foglalkoztak vele, vagy 
nem. Az látszik, hogy az Or-
bán-kormánnyal nagyon gyü-
mölcsöző az együttműködé-
sünk. Amikor arról beszélünk, 
hogy a magyar gazdasági mu-
tatók kivétel nélkül a legjobb 
tartományban vannak, és po-
zitív irányban mozdulnak el, 
és Európában ez milyen fan-
tasztikus dolog, akkor azért 
nem szabad elfelejteni, hogy 
ezeket az eredményeket nem a 
szél fújta össze. Ezek mögött 
valós, komoly munka van. 
Rendszerszintű változtatások, 
és olyan megállapodások, 
amelyek az országot előbb-
re viszik. Ezek a változások 
sokszor diszkomfortérzetet 
keltenek, ebből következően 
konfl iktust generálnak, pél-
dául gondoljunk arra, hogy 
a felsőoktatás körül mennyi 
vita van, és amikor ezt a vitát 
elindítottuk, akkor a magyar 
társadalom szinte egységesen 
a felsőoktatás mellett állt ki. 
Azt mondták, hogy nekünk 
nincs igazunk. Mostanra azért 
sokkal árnyaltabb a kép, a 
vita eredményeként sokan át-
gondolták az álláspontjukat. 
Ez sok mindenre igaz, az új 
megállapodásnak azokat az 
új feladatokat, kihívásokat 
kell rögzítenie, amikkel most 
szembenézünk.

A megállapodás előkészítésé-
vel, a gazdasági stratégiai ja-
vaslataikkal kapcsolatos nyi-
latkozataiból kirajzolódik egy 
kép arról, mely területeken 
szeretnék növelni a kamara 
szerepét.

– A meglátás helyes. Ne-
künk nincs okunk arra, hogy 
bármit titkoljunk. Azt mond-
juk, ahhoz, hogy nyugat-eu-
rópai színvonalra lépjen a 
magyar életszínvonal és a 
vállalkozói közösség szerve-
zettsége is hasonló legyen, 
nyugat-európai színvonalú 
kamarai rendszerre, gazdasági 
önkormányzati rendszerre van 
szükségünk. Ez elég könnyen 
belátható. Ha ezt az állítást 
elfogadjuk, elég megnézni az 
osztrák, a német, a holland, 
vagy a francia kamarai rend-
szert, ott kötelező kamarai 
tagság van, a kamara nagyon 
erőteljesen részt vesz a gazda-
ság szervezésében, rengeteg 
információval rendelkezik, 
amit továbbad a tagjainak. 
Nagyon sok olyan programot 
működtetnek, amik segíti a 
vállalkozásokat, és ezek a 
programok mindig igazodnak 
az aktuális, pillanatnyi kihí-
vásokhoz. Innentől kezdve 
nagyon könnyen össze lehet 
szedni, hogy mit szeretnénk. 
Növelni szeretnénk például 
azt az adatbázist, amivel ma 
rendelkezünk. Mint vállalkozó 
néztem meg adatbázisunkat, 
és próbáltam belőle adatot ki-
nyerni, nagyon szerény ered-
ményre jutottam. Ha egy part-
neremmel szerződni akarok, 
a cégbíróságon az ő adatai ta-
valy előttiek. Egy cég életében 
másfél év alatt rengeteg dolog 
változhat. Ezekre az adatokra 
üzleti kapcsolatot építeni nem 
lehet, vagy legalábbis kocká-
zatos. Szerencsés esetben jú-
lius közepén kapok a tavalyi 
évről adatokat, hiszen május 
31-éig adják le az előző évi 
mérleget. Féléves csúszással, 
pedig a mai informatikai meg-

oldásokkal ezeket az adatokat 
sokkal gyorsabban fel lehetne 
dolgozni, és megismertetni a 
vállalkozásokkal. Emlékez-
tetek arra is, hogy 2010 körül 
mindennapi téma volt a saj-
tóban a körbetartozás, súlyos 
gondja volt a magyar gazda-
ságnak. Utána megcsináltuk a 
teljeskörű kamarai regisztráci-
ót, a Teljesítésigazolási Szak-
értői Szervet, az építőipari 
cégek kötelező regisztrációját, 
és ennek komoly szerepe van 
abban, hogy sikerült a piacot 
tisztítani. Választott bíróság, 
békéltető testület, ezek mind 
abba az irányba hatottak, hogy 
a gazdasági szereplők a szabá-
lyokat betartva működjenek. 
Mára elmondhatjuk azt, hogy 
a körbetartozás, lánctartozás 
sokkal kevésbé nyomasztó 
problémája a magyar gazda-
ságnak, mint néhány évvel 
ezelőtt. Ezek az apró kis fi nom 
lépések, amelyek az adott pil-
lanatban egyébként mindig 
ellenállásba ütköznek, mert 
megzavarják a mindennapi 
ügymenetet, életmenetet, ezek 
tudják elérni, hogy megvál-
tozzon az az alrendszer, ami a 
gazdaságot körül veszi.

Várható a kamarai törvény 
változása? Az előző ciklus 
közepén hallani lehetett ilyen 
híreket, aztán nem történt 
semmi.

Mi nem akartunk törvény-
változást. Ez egy folyamatos 
belső vita, nem tudom, hogy 
ennek végére érünk-e valaha 
is. A kamarán belül minden-
ki más modellben gondol-
kozik. Nem gondolom, hogy 
nekünk most ezen a kamarai 
törvényen változtatni kellene. 
Egyetlen egy felület van, ami 
problémát okoz, a budapesti 
kamara belső ügyei, amelyek 
rendszeresen felszínre jönnek, 
és negatív képet sugároznak a 
teljes kamarai rendszerről. Én 
azt gondolom, hogy a kamarai 
hálózat jól működik. Hogy-
ha jobban centralizálnánk a 
kamarát, akkor távolabb ke-
rülnénk a vállalkozóktól. El-
vesztenénk azt az előnyt, amit 
az jelent, hogy a vállalkozók 
alkotják a kamarát, és mi ott 
vagyunk közvetlen közelük-
ben. Jó példát jelentenek a 
városi kamarák. Amikor ösz-
szehasonlítjuk a területi ka-
maráknak a működését, akkor 
az derül ki, hogy az adott tér-
ség vállalkozószámára vetítve 
a legnagyobb hatékonyságot 
a városi kamarák mutatják. 
Méretük miatt részben rá is 
vannak kényszerülve, részben 
pedig az ottani közeg okán 
közvetlen közelében vannak 
a vállalkozásoknak. Ismerik a 
vállalkozókat, közvetlen kap-
csolatban vannak, és ezért a 
városi kamarák hatékonysága 
lényegesen nagyobb, mint a 
megyei kamaráké, ahol távo-
labb vannak a vállalkozások-
tól, ez egy rendszersajátos-
ság. Azonban, ha még jobban 
decentralizálnánk a kamarát, 
akkor anarchiába süllyeszte-
nénk. Nem látom okát annak, 
hogy a kamarai törvényhez 
hozzá kellene nyúlni.
(Folytatás a következő oldalon)

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Parragh László az idei Gazdasági Évnyitón  Fotó: DKIK 

A vállalkozásoktól kapott impulzusokat közvetítik a kormánynak
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Folyamatos a párbeszéd, az együttműködés a döntéshozók és a kamara között Fotók: DKIK

RÖVIDEN

Az online 
számlákról
DUNAÚJVÁROS Nagyon 
sokan jelentkeztek a ka-
mara által szervezett jú-
nius 25-ei előadásra, 
melynek témája: Amit az 
online számla adatszolgál-
tatásról tudni kell. Meg-
telt a helyszín, a székház 
nagytárgyalója. Így erre 
az időpontra már nem tud-
nak több jelentkezést el-
fogadni. Felvették a kap-
csolatot az előadóval, így 
remélhetőleg, ha a sűrű 
programja engedi (a közel-
gő határidő miatt számos 
helyre hívják tájékozta-
tót tartani), ismét előadást 
tart majd a városi kamará-
nál. Figyelje a kamara Fa-
cebook oldalát, honlapját 
(www.dkik.hu), ha nem 
akar lemaradni! KK

Pályázati
felhívás
DUNAÚJVÁROS A Ma-
gyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara pályázatot hirdet 
„a kamarai gyakorlati ok-
tatói képzés és vizsgázta-
tás országosan egységes 
rendszeréhez kapcsolódó 
tréningek lebonyolításá-
ban való részvételre” cím-
mel. Az MKIK a kamarai 
gyakorlati oktatói képzés 
és vizsgáztatás országo-
san egységes rendszeréhez 
kapcsolódó tréning lebo-
nyolításában való részvé-
telre keres felnőttképző in-
tézményeket. A pályázat 
kiírójának célja statisztikai 
régiónként lehetőséget biz-
tosítani a gyakorlati kép-
zőhelyen gyakorlati ok-
tatóként foglalkoztatott 
szakembereknek, hogy a 
jogszabályban előírt kö-
telezettségüknek eleget 
tudjanak tenni. Pályáza-
tot nyújthat be valameny-
nyi engedéllyel rendelke-
ző felnőttképző intézmény, 
amely a felhívásban rész-
letezett feltételeknek meg-
felel.  A pályázatot a te-
rületileg illetékes városi 
kamaránál kell benyújta-
ni 2018. július 12. 16 óráig. 
További részletek, pályáza-
ti felhívás, pályázati adat-
lap a városi kamara honlap-
ján (www.dkik.hu), illetve 
Facebook oldalán. KK

A választást 
segíti
DUNAÚJVÁROS Pályao-
rientációs tábort szervez a 
városi kamara a nyár vé-
gére, augusztus 27-étől 
31-éig elsősorban 7. osz-
tályt végzett gyermekek 
részére. A programban 
számos érdekes, a pálya-
választást segítő, önis-
meretet erősítő program 
szerepel: foglalkozások 
tanműhelyekben, irányult-
ságot, készségeket, ké-
pességeket felmérő Tájoló 
Nap, budapesti üzemláto-
gatások, illetve természe-
tesen játékos, szabadidős 
tevékenységek is. A tá-
bor bejárós rendszerű, egy 
étkezést (ebéd) biztosít. 
A jelentkezési határidőt 
meghosszabbították július 
20-áig! További informá-
ciók a kamara honlapján 
(www.dkik.hu), Facebook 
oldalán, illetve Kőhalmi 
Kálmán pályaorientációs 
tanácsadónál (kohalmi@
dkik.hu, 30/327-3134), 
akinél jelentkezni is lehet 
a programra. KK
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Az oldalt megrendelte és készíttette: Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. Felelős: Hegyiné Tóth Noémi titkár

(Folytatás az előző oldalról)

Hogyan ítélik meg az innová-
ciós és technológiai miniszté-
rium megalakulását, hiszen 
több a kamara fókuszába tar-
tozó terület is oda került?

– Ezt a kormányzati vál-
tást mi erősen szorgalmaztuk, 
messzemenőkig egyetértünk 
vele. Hangsúlyozom, azért, 
mert most egy másik életcik-
lusban van a magyar gazda-
ság. Most a fenntarthatóságra 
kell koncentrálni. Régóta állít-
juk: a tudást és a gazdaságot 
kell összekapcsolni. Ez tudja 
növelni a hatékonyságot, a 
termelékenységet, így válhat 
ténylegesen fenntarthatóvá a 
fejlődés. A szakképzett mun-
kaerő hiánya a következő idő-
szak nagy kihívása. A szak-
képzés, a felnőttoktatás és a 
felnőttképzés a kamaránál ki-
emelt jelentőséggel bír. Mivel 
azonban valamennyi oktatási 
területnek van munkaerőpia-
ci vetülete, ezért valamennyi 
oktatási terület jelentőséggel 
bír a számunkra. Az általános 
iskolai oktatás is, hiszen meg-
határozza a középfokú oktatás 
valamennyi területét, hogy 
milyen tudású gyerekek hagy-

ják el az alapoktatást. A fel-
nőttképzés pedig óriási eszköz 
lehet arra, hogy munkaerőt 
biztosítsunk a reálgazdaság 
számára, például a közmun-
kások köréből, a közszféra di-
gitalizációja miatt megszűnő 
munkakörökből, vagy a jelen-
leg magukat eltartani alig tudó 
kisvállalkozásokból. És akkor 
még nem beszéltem a kis-
mamákról, a távmunkáról és 
nagyon sok más területről. A 
szakképzett munkaerő hiánya 
nem egyszerűen mennyiségi 
kérdés, hanem minőségi is. Az 
életünket átformáló informati-
ka, a robottechnológia szere-
pének növekedése, az Ipar 4.0 
egész kérdésköre a szükséges 
tudás terén jelentős kihíváso-
kat fogalmaz meg, melyekre 
erősen koncentrálni kell.

Akkor jónak tartják azt is, 
hogy ehhez a minisztérium-
hoz került a szakképzés?

– Lehet érvelni más meg-
oldások mellett is. Annak ide-
jén mi nagyon erősen amellett 
álltunk ki, hogy kerüljön át 
az NGM-hez a szakképzés. 
Azzal együtt, hogy rendszer-
szempontból nézve nem lo-
gikus. Hiszen az oktatásnak 

egy halmazban kellene lennie, 
az oktatással foglalkozó mi-
nisztériumban. Ugyanakkor 
az eltérő intézmények érdekei 
különbözőek. Folyamatosan 
zajló konfl iktus tapasztalható 
a gimnáziumok és a szakgim-
náziumok, szakközépiskolák 
között. Ennek elég közérthe-
tő alapja van, a gyerekszám-
csökkenés. Öt év alatt kiesett 
százezer gyerek a középfokú 
képzésből, ez elsődlegesen 
népesedési okokra vezethe-
tő vissza. Ezzel kapacitásfe-
lesleg jelent meg, ennyi hely 
maradt üresen. A helyek be-
töltéséért zajlik egy küzde-
lem az intézmények között. 
A gimnáziumok azért, hogy 
gyereket találjanak, egy tel-
jesen fordított módon lefelé 
viszik az elvárásszintet, van 
olyan gimnázium, ahol két és 
feles átlaggal már be lehetett 
jutni, így indítottak osztályt. 
Ennek eredményeként a gim-
náziumok alapvetően tartani 
tudták a létszámot, mindösz-
sze 16 ezer gyerek esett ki a 
gimnáziumokból, és 84 ezer 
a szakképzésből. Ez egyhar-
madot jelent, hatalmas szám. 
Tehát ott jelentős kapacitás-
felesleg jelent meg, miközben 
a munkaerőpiac drasztikusan 

kereslettípusúvá vált, a mun-
kaerőt keresik ma a vállalko-
zások. Ezt a keresleti piacot 
a szakképzés ma nem tudja 
kielégíteni, mert nincs elég 
gyerek. Hogyha egy minisz-
tériumhoz tartoznának ezek 
az intézmények, ahogy egyéb-
ként a logika diktálja, akkor 
valószínűleg ez a konfl iktus 
még erőteljesebb lenne.

Emellett természetesen több 
más kormányzati területtel 
is együtt kell gondolkodniuk, 
dolgozniuk.

– Igen, a gazdaságfejlesztés 
eszköztára színes. A pénzügy-
minisztérium hatáskörébe tar-
tozó fi skális politikát nagyon 
fontosnak tartjuk, a letisztult, 
most tényleg a pénzügyekkel 
foglalkozó minisztériummal 
való együttműködést. A fi ská-
lis politikát össze kell hangolni 
a Nemzeti Bank által képviselt 
monetáris politikával, 2013 
óta a korábbi szerencsétlen 
helyzet megváltozott, már 
nem ellentétes pólusú ez a két 
meghatározó szereplő. Azon-
ban azt látjuk, hogy pusztán a 
fi skális és a monetáris politika 
eszközrendszerével a fenn-
tarthatóság nem biztosítható. 
Biztosítható néhány évig, de 

hosszú távon nem. A hosszú 
távhoz az kell, hogy hozzáil-
lesszük azokat az alrendsze-
reket, mint az oktatás, a kuta-
tás-fejlesztés, a nyelvtanulás, 
a digitális tudás, ezeket mind 
össze kell gyúrni egy egységes 
gazdaságpolitikába. Ehhez ké-
szített a kamara egy nagyon 
részletes anyagot. Hogy ez po-
litikailag jó-e vagy sem, meg-
felel-e a kormány igényeinek, 
vagy sem, azt mi nem tudjuk, 
nem is ez a szándékunk. Egy-
szerűen letettünk egy vegy-
tisztán a gazdaság logikájára 
épülő anyagot. Sorolhatnám 
még az ebben megfogalmazott 
elemeket: export bővítése, a 
beszállítói láncoknak az erő-
sítése, a kisebb cégek beszál-
lítóvá válásának elősegítése, a 
vállalatok fi nanszírozásának a 
segítése. Utóbbiban a Nemzeti 
Bankkal, a magyar bankrend-
szerrel tudunk együttműköd-
ni, mint kamara, a Széchenyi 
Kártya Programunk tizenöt 
éve működik sikeresen. Na-
gyon sok gazdaságfejlesztési 
eszközt kell összehangoltan 
működtetni, ezekről a politi-
kusok döntenek, a kormány-
zat, mi pedig nagyon szívesen 
közreműködünk a döntések 
végrehajtásában.

Orbán Viktor és Parragh László – a fejlődés fenntarthatósága a feladat

Közösségben a sikerért
Kövesse a városi kamara Facebook oldalát

DUNAÚJVÁROS A városi 
kamara kiemelten kezeli 
a vállalkozások digitális 
felkészültségének fejleszté-
sét, és saját tevékenysége 
során is igyekszik felhasz-
nálni a világháló kínálta 
hatékony eszközöket.

Az elmúlt időszakban a ka-
mara több előadást szervezett, 
melyek az online tér kínálta 
lehetőségekkel (például több 
Google tájékoztató, képzés), 
vagy az új uniós adatvédelmi 
rendelettel (GDPR) kapcsola-
tos kihívásokkal foglalkoztak.

A jelentkezések függvényé-
ben június 26-án egy egész 
napos Facebook tréninget tart 
Márk Csaba online marketing 
szakember. A kamara ezen 
témákon túl is számos rendez-
vényt szervez, illetve nagyon 
sok olyan információ jelenik 
meg náluk, amelyek hasznosak 
lehetnek a térségben működő 
vállalkozások számára. Egy 
újabb felületet is igénybe vesz-
nek a hatékony kommunikáció 
érdekében, Facebook oldalu-
kat. Ha nem akar lemaradni 
információikról, látogassa az 
oldalt, kövesse azt! KK

Google képzés a kamarai székházban – lesz folytatás Fotó: DKIK 


