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Élményekkel kell közel hozni a munka világát a döntéshez

Pályát adni a választáshoz
Nehéz folyamat a pályavá-
lasztási döntés előkészíté-
se az érintett gyerek, fia-
tal és családja számára is, a 
kamara pályaorientációs te-
vékenysége ősszel is több 
programmal segítheti ezt.

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS Az őszi kama-
rai pályaorientációs progra-
mok első nagyobb eseménye-
ként két busznyi általános 
és középiskolás vett részt a 
MÁV által szervezett nyílt na-
pon Pécsett. Tavaly is rende-
zett a vasúttársaság egy ha-
sonló rendezvényt, az a hely-
szín, a budapesti Vasúttörté-
neti Park miatt is hatalmas él-
mény volt a résztvevők számá-
ra. Most a VOKE Vasutas Mű-
velődési Házban a mozdony-
vezető szimulátor, a terepasz-
tal, a különböző bemutatott 
szakmai területek (pályaépí-
tés, pályakarbantartás, táv-
közlés, biztosítóberendezé-
sek, erősáram, forgalomirá-
nyítás, ingatlanüzemeltetés, 
MÁV-START Zrt., MÁV-FKG 
Kft.) megismerhető eszközei, 
interaktív szimulációi, a kor-
osztályt célzó feladatai szólí-
tották meg a jelenlévőket.

A dunaújvárosi 7-8.-os ta-
nulók, gimnazisták, szakkö-
zépiskolások nagy többsége 
élvezettel vetette bele magát 
az egyes standok kínálatába, 
feladataiba, gyűjtötte a pecsé-
teket a „menetlevélre”. A gim-
náziumi csapattal az éppen itt 
vendégeskedő német diákok is 

részt vettek az utazáson, akik 
igen aktívak voltak a prog-
ramon, ebben segítette őket, 
hogy a feladatok nagy része 
nem igényelt nyelvtudást, il-
letve a standokon is velük szót 
értő segítőkre leltek. A kis né-
met csapat később megosztot-
ta tapasztalatait a dunaújváro-
siakkal, hogyan zajlik náluk 
a pályaorientáció, milyennek 
látták a MÁV rendezvényét.

Ahogy ennek a nyílt nap-
nak, úgy a többi kamarai pá-
lyaorientációs rendezvény-
nek (például az üzemlátogatá-
soknak) sem az az elsődleges 

célja, hogy az adott cég, szak-
ma felé terelje a résztvevőket. 
Fontosabb ennél, hogy minél 
több szakmával, szakmai te-
rülettel kapcsolatban gyűjt-
senek élményeket, informá-
ciókat a diákok. A MÁV ilyen 
szempontból széles palettát 
kínál. Ugyanakkor a város 
számukra kiemelten fontos, 
hiszen a Bánkiban és az Egye-
temen is több képzés közvetle-
nül kapcsolódik hozzájuk.

A városi kamara ősszel is 
számos pályaorientációt segí-
tő élményt, információs lehe-
tőséget kínál. Több iskola pá-

lyaorientációs napjának szer-
vezésében vállalnak szerepet 
tájékoztató előadásokkal, fog-
lalkozásokkal, üzemlátogatá-
sokkal, vetélkedők szervezé-
sével. A kamara munkatár-
sai ezek mellett is szerveznek 
üzemlátogatásokat, osztályfő-
nöki órákon, szülői értekezle-
teken tartanak előadást. Az új 
szakképzési rendszer beveze-
tése kapcsán ezek jelentősége 
is felértékelődött. A Dunaúj-
városi Szakképzési Centrum-
mal együttműködve a kamara 
idén is fontosnak tartja, hogy 
az egyes szakmákhoz kap-

csolódó kétkezi élményeket, 
a munkakörnyezetet is minél 
több pályaválasztás előtt álló 
megtapasztalhassa.

Ennek érdekes alternatívá-
jaként a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara virtuális szem-
üvegen, kontrolleren keresz-
tül tett megismerhetővé, meg-
tapasztalhatóvá több szakmát, 
a programot, a hozzá szüksé-
ges eszközöket (melyek tavaly 
a Szakmavilág kamionon a vá-
rosba is ellátogattak) a helyi 
kamara is ki tudja kölcsönöz-
ni, így gazdagítva helyi pálya-
orientációs kínálatát.

Fuvarozás, építőipar 
– szakmai előadások
DUNAÚJVÁROS Az őszi időszak-
ban egymást érik a különbö-
ző szakmai területeket érin-
tő előadások a városi kamará-
nál. Indult az idény az Elektro-
nikus Közúti Áruforgalom El-
lenőrző Rendszerről (EKÁER) 
szóló előadással, mely a napi 
használattal kapcsolatos gya-
korlati tudnivalókat ismertet-
te, illetve azt, miként lehet fel-
készülten várni egy EKÁER 
adóellenőrzést. Az építőipari 
vállalkozások számára is szer-

veztek tájékoztató előadást, 
melyen az elektronikus építé-
si naplóval kapcsolatos tudni-
valók álltak a fókuszban. En-
nek előzményeként tájékozta-
tót kaptak a jelenlévők a vál-
lalkozások digitális kompe-
tenciáinak fejlesztési lehetősé-
geiről, majd pedig az építőipa-
ri vitarendezést szolgáló Telje-
sítésigazolási Szakértői Szerv-
ről hangzott el tájékoztató. Kö-
vetkező rendezvényeikről a 
hírhasábban olvashat. KK

Megújult honlap, 
hírlevélrendszer
DUNAÚJVÁROS A kamarai hon-
lap (dkik.hu) legfontosabb fel-
adata, hogy a látogatóknak 
bemutassa a szervezet műkö-
dését, a választott küldötte-
ket, tisztségviselőket, munka-
szervezetet, az itt végzett tevé-
kenységeket, nyújtott szolgál-
tatásokat. A weboldalon emel-
lett számos olyan szolgáltatást 
találhatnak az érdeklődők, 
amelyek segíthetik a vállalko-
zásuk sikerességét. A honlap 
fontos részét képezik a helyi, 

illetve országos, a vállalkozá-
sok működését érintő hírek, 
információk, üzleti, külpiaci 
lehetőségek, jogszabályválto-
zások, helyi és országos ren-
dezvények. A helyi kamara 
rendezvényeire már a honlap 
online felületén lehet regiszt-
rálni. A kamara a fontosabb 
hírekről rendszeresen küld ki 
hírlevelet, melyre a honlapon 
is feliratkozhat, illetve meg-
tekintheti a korábbi hírlevele-
ket. KK

Évközi 
adóváltozások
DUNAÚJVÁROS 2019. évkö-
zi adótörvény módosítások 
címmel tartanak előadást a 
Dunaújvárosi Kereskedelmi 
és Iparkamara szervezésé-
ben a NAV munkatársai októ-
ber 9-én 9 órától 12.30-ig. A 
rendezvényről bővebb infor-
mációt a kamara honlapján 
talál (dkik.hu), az eseményre 
is ott tud regisztrálni október 
8-áig. KK

A Szakképzés 4.0 
stratégiáról
DUNAÚJVÁROS A városi ka-
mara Szakképzési Klubjának 
következő rendezvényén, ok-
tóber 15-én 14 órától a ka-
mara szakképzési munka-
társai a Dunaújvárosi Szak-
képzési Centrum főigazgató-
jával, Pocsainé Varga Vero-
nikával együttműködve ad-
nak tájékoztatást a Szakkép-
zés 4.0 kormányzati straté-
gia fő célkitűzéseiről, az ok-
tatási intézményrendszerben 
és az Országos Képzési Jegy-
zékben 2020-tól életbe lépő 
főbb változásokról, valamint 
a gyakorlati képzésre vonat-
kozó várható hatásairól. KK

Pályázatok 
vállalkozásoknak
DUNAÚJVÁROS A Goodwill 
Consulting Kft. és a Goodwill 
Energy Zrt. munkatársai tar-
tanak tájékoztató előadást 
Pályázatok vállalkozása szol-
gálatában címmel november 
5-én 10 órától. Figyelje a ka-
marai honlapot, ahol a ké-
sőbbiekben a részletes prog-
ram megjelenik, és regiszt-
rálni is lehet! KK

HÍREK

Az új honlap jobban igazodik a mai trendekhez megjelenésében, 
szolgáltatásaiban Fotó:DKIK 

Kozári Mihály (Fejér Megyei Építészek Kamarája) az e-naplóról tar-
tott előadást Fotó: DKIK 

Felhívás 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

arany- ezüst- és bronz koszorús mestercímére történő felterjesztésre

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara arany- ezüst- és bronz 
koszorús mestercím adományozásával szeretné elismerni a hosszú idő 
óta kiemelkedően magas szakmai színvonalon, erkölcsi és szakmai 
példamutatással tevékenykedő helyi mesterek munkáját, szakmai 
életútját.

Azon kiváló mesterek jelölését, jelentkezését várjuk, akik munkás-
ságuk során meghatározó és példamutató módon hozzájárultak a 
térség gazdasági fejlődéséhez, a tanulóképzéshez és a szakmai után-
pótlás neveléséhez.

A cím adományozásához mestercímmel kell rendelkezni, továbbá
Arany Koszorús Mester esetén legalább 30 év,
Ezüst Koszorús Mester esetén legalább 20 év,
Bronz Koszorús Mester esetén legalább 10 év 

gyakorlati idő
és büntetlen előélet szükséges.

(A gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az előírt gyakorlati idő 
minimum 50%-át az adott szakmában folyamatosan eltöltött gyakor-
lattal kell igazolni.)

Az adományozás megítélésénél előnyt jelentenek a szakmai verse-
nyeken elért eredmények, a folyamatos szakmai továbbképzéseken tör-
ténő részvétel, valamint a tanulók képzésével kapcsolatos tevékenység.

Az adományozott személyre 2019. október 11-ig a Dunaújváro-
si Kereskedelmi és Iparkamara titkárságán írásban leadott, vagy a 
dkik@dkik.hu e-mailcímre, illetve a Kamara levelezési címére (2400 
Dunaújváros, Latinovits Zoltán utca 10.) elküldött, indoklással ellá-
tott javaslatot tehetnek szakmai szervezetek, vagy magánszemélyek 
is. A javaslatban kérjük megadni a jelölt nevét, elérhetőségét, jelenlegi 
munkahelyét, foglalkozását és mester végzettségének időpontját is, to-
vábbá az őt jelölő személy, vagy szervezet elérhetőségét.

A javaslatokat a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke 
által megbízott Adományozó Testület bírálja el és dönt a címek elnye-
réséről. A díjátadás időpontjáról minden érintettet értesítünk.

Dunaújváros, 2019. szeptember 30.
Közreműködését előre is köszönjük!

Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

Izgalmas feladatokat kellett megoldaniuk a MÁV nyílt napra látogatóknak Fotó: DKIK 


