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Duális, nem triviális
SZAKKÉPZÉS Mind több feladat, mind több felelôsség a kamaránál
Kôhalmi Kálmán

A kamarák megalakulása,
1995 óta a szakképzési
feladatokkal foglalkozik a
helyi szervezetnél Fülöp
Ilona, akit a közelmúltban
az elnökség tagjává vá-
lasztottak. Szakterülete
egyre bôvülô feladatairól,
jelentôségének növeke-
désérôl beszélgettünk.

A szakképzés területén je-
lentôsen bôvültek a kamarák
feladatai, jogosítványai. Ami-
kor Fülöp Ilona 2000-ben át-
vette ezt a feladatot a Dunaúj-
városi Kereskedelmi és Ipar-
kamaránál (elôtte a kézmûves
kamaránál dolgozott, amely
ekkor egyesült az iparkamará-
val) négy tanulószerzôdésük
volt, egyetlen cégnél. Hat-
nyolc év múlva már több mint
ezer tanulószerzôdést tartottak
nyilván mintegy száz képzô-
helyen. Természetesen a ka-
marai munka nem csak a tanu-
lószerzôdések kezelését fog-
lalja magába, már a kezdetek-
tôl a gyakorlati képzôhelyek
felügyeletét is. Aztán jöttek a
kamara különbözô más jellegû
feladatai is, a szakmai vizsgáz-
tatás, a kötelezôvé vált szint-
vizsgák,

Néhány éve már a kamara
szervezi a szakma kiváló tanu-
lója országos versenyt is. Ez a
helyi kamarára is feladatokat
ró: elôdöntôket szer-
veznek, megíratják a
vizsgadolgozatokat,
és minden évben álta-
lános iskolás gyere-
keket visznek el a dön-
tôre. Ez az évek óta tu-
datosan folytatott pá-
lyaorientációs
tevékenységük része is, me-
lyet úgy alakítottak ki, hogy
összefogják azokat a cégeket,
iskolákat, iskolafenntartókat,
sajtót, a korábbi TISZK-eket,
akik érdekeltek ezen a terüle-
ten, és a feladatuk a pálya-
orientáció. A jogszabály már a
megyei fejlesztési és képzési
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Az Észak-Rajna-Vesztfália tanulmányúton a magyar kamarai delegáció tagjai, köztük középen Fülöp
Ilona, mögötte dr. Szilágyi János, az MKIK képzési igazgatója, jobbján Fekete Márta

bizottságok hatáskörébe utalta
ennek a tevékenységnek az
összefogását, ugyanakkor a
kamarák továbbra is fontos
szerepet játszanak benne.

A helyi kamara folyamato-
san részt vesz a korábbi regio-

nális, tavaly óta megyei fej-
lesztési és képzési bizottságok
munkájában, melyek rendsze-
resen felmérik a gazdálkodók
igényeit, adott területen mi-
lyen szakmákra van igény. A
felmérések birtokában megha-
tározták a kiemelten támoga-
tott, támogatott, illetve nem tá-

mogatott szakmákat. És egyre
fontosabb feladata a kamarák-
nak a különbözô, részükre áta-
dott, növekvô számú szakmák
gondozása, a szakmai és vizs-
gakövetelmények kidolgozása
szakértôk bevonásával.

A városi kamara el-
nöksége mindig is fon-
tos feladatának tekin-
tette a szakképzést,
azonban a terület jelen-
tôségének növekedése
indokolttá tette, hogy
annak vezetôje (aki vál-
lalkozóként kamarai

küldött) elnökségi tag is le-
gyen. Így is megerôsítették: ki-
emelten akarják kezelni ezt a
területet. A szakképzés külön-
bözô módokon a kamara szá-
mára is fontos bevételeket hoz,
melyeket a szakképzési vezetô
szerint maximálisan ki tudtak,
ki tudnak használni, a felada-

tok jelentôs részét különbözô
pályázati pénzekbôl tudják tá-
mogatni. És fontosnak tartják
azt is, hogy ezeket a lehetôsé-
geket mennyire tudják közve-
títeni a vállalkozók részére is
pályázatok felkutatásával, il-
letve úgy, hogy a meglévô ka-
marai fórumokon keresztül
kezdeményezik bizonyos pá-
lyázatok kiírását. Az eredmé-
nyek itt is igazolják a törek-
vést: például a decentralizált
pályázaton az idei évben a me-
gyei keret egyharmad részét
dunaújvárosi vállalkozók ér-
ték el és kapták meg.

Jelen pillanatban nagyon
kedvezô lehetôség, hogy azok
a vállalkozások, amelyek vég-
zett szakmunkástanulókat fog-
lalkoztatnak, nagyon jelentôs
támogatáshoz juthatnak. Most
ezen a projekten dolgoznak.

(Folytatás a 14. oldalon.)

Felmérik a gazdálkodók
igényeit: milyen szakmákra

van igény?

Új utak, új példák,
új esélyek

„Tanácskozzunk tehát
nemcsak gyûlésinkben –
mert oda elôkészület kell –,
hanem kisebb köreinkben is,
ott kell értenünk már egy-
mást; s ne mulasszuk el ezen
idôt, mely soha vissza nem
jön, s mely mind a kormányt,
mind a nemességet legna-
gyobb egyezségre inti – mert
Istenen kívül csak ô kezeik-
ben van helyeztetve az or-
szág jövendôje.”

Tisztelt olvasó! Engedje
meg, hogy Széchenyi István
Stádium címû mûvének elô-
szavából vett veretes gondo-
lattal ajánljam figyelmébe a
Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara új kezdemé-
nyezésének elsô darabját.

A legnagyobb magyar,
aki nem mellékesen elôször
álmodott nehézipari köz-
pontot a Duna partjára, kü-
lönleges éleslátással figyel-
mezteti a bölcs utódokat a
párbeszéd, az együttmûkö-
dés, a közös célok fontossá-
gára. A városért elkötelezett
gazdasági önkormányzat
feladatai között is hangsú-
lyos helyen szerepel az
együttmûködések segítése a
gazdaság fejlesztése érdeké-
ben – úgy a nagyvállalati
szektorban, mint a kereske-
delmi, szolgáltatói szférá-
ban vagy éppen a mesterem-
berek körében.

A Dunaújvárosi Gazdasá-
gi Tükör egyszerre szeretne
felületet teremteni és – táv-
latosabban – példaként szol-
gálni ezen együttmûködések
bemutatásának: sokrétû,
sokszínû és sokszempontú, a
közönséggel, elsôsorban a
gazdasági élet szereplôivel
folyamatos és nyílt párbe-
szédet folytató orgánum
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Králik Gyula

megvalósítását céloztuk,
amely a városlakók és a vá-
ros kisugárzásában élôk szá-
mára is hasznos tartalmak-
kal szolgál.

Terveink szerint a mel-
lékletben megjelennek a
gazdaságfejlesztés és a már
említett gazdasági önkor-
mányzat témái mellett a
szak- és mesterképzés pél-
dás, hatékony, újszerû meg-
oldásai, de hangsúlyos sze-
repet szánunk az okmányhi-
telesítés, a pályázati élet és a
kedvezményes hitelkonst-
rukciók népszerûsítésének
is. Mindezek mellett hírek,
portrék, színes és vonzó tar-
talmak megjelentetését cé-
lozzuk – igazolva, hogy a
város gazdasági élete a szá-
raz tényeken és a fontos, fo-
rintosítható adatokon túl
maga is: színes és vonzó.

Tisztelt Olvasó!
Új utakról, új példákról és

esélyekrôl szeretnénk me-
sélni; lépjen be a „kisebb
körbe”, nézzen a Tükörbe,
tartson velünk!

Králik Gyula
DKIK elnök

Tudnivalók a kötelezô
kamarai regisztrációról
Miért hasznos, hogyan kell regisztrálni?

A kamara honlapján min-
den fontos információ
elérhetô a kötelezô re-
gisztrációval kapcsolat-
ban, azonban még sok
kérdést intéznek ügyfe-
leink munkatársainknak.

vényben meghatározott szol-
gáltatásra nyújt lehetôséget, és
múlt év ôszétôl az Üzlet @ Há-
lón weboldal szolgáltatásai is
elérhetôk a regisztrált vállal-
kozások számára.

Amennyiben a vállalkozás
dunaújvárosi székhelyû, a re-
gisztráció történhet személye-
sen a Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara irodájá-
ban (adatok mellékletünk utol-
sóí oldalán). Illetve a
www.kamreg.hu honlapon ke-
resztül, az aláírt adatlapot el
kell juttatni kamaránknak,
vagy a www.dkik.hu honlapon
a „Kamarai kötelezô regisztrá-
ció” menüpontban található
adatlap kitöltésével. Az adat-
lapot beküldheti postán cí-
münkre, vagy faxon, illetve
beszkennelve a fenti e-mail-
címre. A regisztrációt követô-
en évente 5000 forintot kell fi-
zetni. Határideje minden év-
ben március 31-e. A befizetés
történhet átutalással, valamint
ügyfélszolgálatunkon pénztár-
ba történô befizetéssel. Továb-
bi részletekrôl érdeklôdjön
Vincze Nóra kollégánknál!

A kötelezô kamarai regiszt-
rációról a kamarai törvény mó-
dosítása döntött 2011 novem-
berében, annak lényegérôl, a
regisztrálásra kötelezettek kö-
rérôl bôséges információk ta-
lálhatók a kamara honlapján
(www.dkik.hu). Viszont so-
kan nem tudják: a regisztráció-
köteles gazdálkodóknak be
kell jelenteniük az adataikban
történô változást, szünetelte-
tést vagy megszûnést.

Miért hasznos a regisztrá-
ció? A nyilvántartás a vállal-
kozás alapadatai mellett a va-
lósan végzett üzleti tevékeny-
ségre fókuszál. A regisztráció
hozzájárul a gazdaság fejlesz-
téséhez, hiszen olyan adatbá-
zisok jönnek létre, amelyek
alaposabb információkkal se-
gítik a fogyasztókat és az üzleti
szféra képviselôit. Több, tör-

Tovább bôvül a program
Magas kamattámogatás a Széchenyi Kártya fejlesztési hiteleihez

Minden korábbinál maga-
sabb kamattámogatás,
hamarosan pedig Útdíj
Hitelprogram – egyre ki-
hagyhatatlanabb ajánla-
tok a Széchenyi Kártya
Programtól.

vállalás díjának 50 százalékáig
terjedô állami támogatás. A
kedvezôbb finanszírozási le-
hetôségek hozzájárulhatnak a
hazai kis- és középvállalkozá-
sok beruházási kedvének nö-
veléséhez, ezzel támogatva a
magyar gazdaság fejlôdését.
Az olcsó hitel lehetôvé teszi a
válság miatt elhalasztott be-
ruházások elindítását, a gépek,
eszközök korszerûsítését, to-
vább növeli a kkv-szektor
uniós pályázatokon való rész-
vételének esélyeit.

A már 11 hitelintézetnél
forgalmazott Széchenyi Kár-

tya Program részben az állami
kamattámogatásnak köszön-
hetôen lett napjaink legsikere-
sebb vállalkozói finanszírozá-
si megoldása. A 2002-ben in-
dult program keretében eddig
185 ezer hitelügylet jött létre, a
kihelyezett hitelösszeg közelí-
ti az 1200 milliárd forintot.

A kormány a magántulajdo-
nos árufuvarozók versenyké-
pességének javításáról szóló
1339/2013. (VI.14.) Korm. ha-
tározatban döntött a magántu-
lajdonos árufuvarozók számá-
ra az e-útdíj fizetésre használ-
ható, államilag támogatott for-
góeszközhitel konstrukció
kidolgozásáról. A hitelkonst-
rukció kidolgozásával és a fi-
nanszírozás lebonyolításával a
Nemzetgazdasági Minisztéri-
um a Kavosz Vállalkozásfej-
lesztési Zrt.-t bízta meg, a Szé-
chenyi Kártya Program mû-
ködtetôjét.

A Széchenyi Kártya Prog-
ram a kezdetektôl jelentôs si-
kereket könyvelhetett el.
2010-ben, 2011 elején a kor-
mány kezdeményezésére je-
lentôs bôvülésen esett át a
rendszer. Idén május 1-jétôl
pedig a kormány 5 százalékra
emelte a Széchenyi Beruházá-
si Hitel, az uniós pályázatok-
hoz igényelhetô Széchenyi
Önerô Kiegészítô Hitel és Szé-
chenyi Támogatást Megelôle-
gezô Hitel konstrukciókhoz
biztosított kamattámogatást. A
három konstrukcióhoz továb-
bra is kapcsolódik a hitelekhez
nyújtott készfizetô kezesség-

Fiatalokat
támogatnak

A fiatal, végzett szak-
munkások foglalkozta-
tásának támogatására
szolgáló „Gyakornoki
program”(TÁMOP
2.3.4 A) nagyon kedvezô
lehetôséget kínál a vál-
lalkozások számára, rá-
adásul a feltételeit a kö-
zelmúltban módosítot-
ták, könnyítették több
pontban. A 2014. április
végéig pályázható támo-
gatás keretösszege 8,5
milliárd forint, a részle-
tekrôl a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség honlap-
ján (www.nfu.hu) tájé-
kozódhatnak, vagy a ka-
marai honlapunkon,
azonban munkatársaink
is el tudják látni a szük-
séges információkkal az
érdeklôdôket, és a pályá-
zat elkészítéséhez is se-
gítséget tudunk adni!


