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Pályaválasztásról minden információ: a kamarai honlapról
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A városi közösség
bölcsessége

Másodszor vehetik kéz-
be az olvasók a Dunaújvá-
rosi Hírlap és a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és Ipar-
kamara közös mellékletét:
a dunaújvárosi Gazdasági
Tükör továbbra is rendület-
lenül igyekszik megfelelni
annak a célnak, hogy infor-
matív, színes és vonzó tar-
talmakkal szolgáljon a vá-
ros és a térség gazdaságfej-
lesztése iránt érdeklődők-
nek. Vagyis mindenkinek,
legyen szó akár egy cég
képviselőjéről, akár a helyi
gazdaság folyamatai és
trendjei iránt érdeklődő,
vagy éppen a gazdasági
önkormányzat – vagyis ka-
maránk – működésére kí-
váncsi olvasóról. Hisszük
és valljuk, hogy mellékle-
tünk tartalmai éppen úgy
felkelthetik a gazdasági
szereplők figyelmét, mint
ahogy számot tarthatnak
a köztestületek, a városi
döntéshozók és a térségi
önkormányzatok érdeklő-
désére is.

Összeállításunkat ismét
határozott céllal bocsátjuk
az olvasók elé. Szeretnénk,
ha nemcsak egy-egy terü-

letet érintő cikkeket látná-
nak kezdeményezésünk-
ben, szeretnénk, ha a duna-
újvárosi Gazdasági Tükör
ismét, a korábbi kísérletnél
is hangsúlyosabban mesél-
ne a kooperáció fontossá-
gáról, a hatékonyságról és
a kreativitásról.

A közösség sokat emle-
getett bölcsességéről –
amely új és új kapcsolato-
kat, új és új együttműködé-
seket, új és új eredménye-
ket generál.

Éppen a közösség révén
– és éppen a közösség ja-
vára.

Králik Gyula
DKIK elnök

Králik Gyula, a dunaújvá-
rosi kamara elnöke
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Innovációs adatok
A Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium támogatásával
a területi kamarák az in-
nováció terén érintett cé-
gek, kutatóhelyek adat-
bázisát hozzák létre.

Az Innoportfólió (www.in-
noportfolio.hu) adatbázis egy-
részt az innovatív cégek aján-
latait, illetve igényeit, vala-
mint a területen dolgozó kuta-
tók adatait tartalmazza.
A honlap célja a hazai ipari és
kutatói innovációs, kutatás-
fejlesztési, innovációs kapaci-

tások és lehetőségek össze-
kapcsolása, abban a remény-
ben, hogy olyan együttműkö-
dések alakulnak ki, amelyek
a nemzetközi szintéren is si-
keresek lehetnek. Az adatbá-
zis feltöltését a területi kama-
rák munkatársai végzik, így
az innováció terén érintett he-
lyi vállalkozások is hamaro-
san találkozhatnak azzal,
hogy a városi kamara munka-
társai megkeresik őket: a kér-
dőív kitöltéséhez elég egy
óra, és az országos rendszer
jó kapcsolatokat hozhat.

Az Export
Directory

A Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara
a cégek külpiaci te-
vékenységének fej-
lesztése érdekében
exportőri adatbázist
hozott létre.

Az országos kereske-
delmi és iparkamara
alapvető feladatának te-
kinti a magyar vállalko-
zások külpiaci tevé-
kenységének fejleszté-
sét. Lehetőséget kíván-
nak biztosítani a kama-
rai regisztrációt teljesítő
vállalkozások számára,
hogy térítésmentesen
bekerülhessenek az on-
line működő adatbázis-
ba. A Hungarian Export
Directory elérhetősége:
www.exportdirecto-
ry.mkik.hu, a szolgálta-
tás igénybevételében
helyben Vince Nóra le-
het segítségére.

Pályaválasztás: oké
A városi kamara pályavá-
lasztást segítő honlapot
hozott létre, a weboldal,
valamint a hozzá kapcso-
lódó Facebook felület be-
vezetését egy vetélkedő
segíti.

Komplex programmal se-
gíti a továbbtanulókat a pá-
lyaválasztás és pályaorientá-
ció útvesztőiben a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és Iparka-
mara. A keresztségben a „Ke-

zedben a jövőd!” címet kapott
program pályaorientációs te-
vékenységéhez a Nemzetgaz-
dasági Minisztériumtól kapott
támogatást a városi kamara.
A program lényege, hogy
minden fronton és minden
platformon igyekeznek meg-
szólítani az érintetteket. En-
nek egyik pillére egy több
fordulóból álló verseny,
amelynek részleteit
a palyavalasztas.dkik.hu hon-
lapon találja meg!

Lánctartozások ellen
TSZSZ: szakmai alapokon, kamarai együttműködéssel

Mint köztudott, az építő-
ipari – lánctartozások
megakadályozását célzó
jogszabálycsomag előírá-
sai nyomán kezdte meg
nyár végén tevékenységét
a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara mellett
független szervként mű-
ködő Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv (TSZSZ).

Az országos hálózat sza-
kértőit pályázati úton válasz-
tották ki – városunkból hár-
man kerültek a testületbe. Át-
láthatóság, szakmai háttér,
gyorsítás – e célokkal bontot-
tak zászlót. Költségeinek fi-
nanszírozása a Nemzetgazda-
sági Minisztérium támogatá-
sával valósul meg, a „forrás-
megosztás” másik elemeként
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a területi kereske-
delmi és iparkamarák bevoná-
sával biztosítja a Teljesítési-

gazolási Szakértői Szerv mű-
ködésének feltételeit.

A szakértői hálózatként ki-
alakított szerv a jogalkotó és
a gazdasági önkormányzatok
közös szándéka szerint építé-
szeti-műszaki beruházásokra
fókuszál. A megrendelő, a ter-
vező, a kivitelező vagy az al-
vállalkozó megbízása nyomán
ad szakértői véleményt min-
den létező vitás kérdésben: ha
a teljesítésigazolás kiadása

nem történt meg, a kiadás vi-
tás, vagy a teljesítésigazolást
ugyan kiadták, de a kifizetés
nem történt meg.

A szakértői vélemény elké-
szítésére a felek adhatnak

megbízást a szakértői szerv-
nek – a vonatkozó előírás (a
236/2013. Kormányrendelet
1. sz. melléklete) szerint ada-
tokat kell tartalmaznia. A ké-
relmek benyújtására vonatko-
zóan formai előírást a jogsza-
bályok nem tartalmaznak –
a kérelem és annak mellékle-
tei érkezhetnek papír alapon
vagy elektronikus úton; a be-
nyújtásnál az elektronikus
formát preferálják, mivel a to-
vábbi ügyintézés is elektroni-
kus módon történik.

A több lépcsőből álló fo-
lyamat a lehető legrövidebb
időn belül igyekszik a felek
bevonásával tisztázni a vitás
kérdéseket. Így a területi ka-
marához benyújtott kérelmet
a beérkezés napján továbbít-
ják a TSZSZ vezetője részére,
és amennyiben a benyújtott
kérelem megfelelnek a jog-
szabályi feltételeknek, a meg-
bízást elfogadják.

(Folytatás a 15. oldalon.)

A vitás kérdéseket
a feleket bevonva
tisztázzák

Milliós keretösszegek
KAVOSZ Útdíj hitelprogram: várják a hitelkérelmeket
Nyulasi Zsolt

Megkezdődött a konkrét
hitelkérelmek befogadása
is a Kavosz Vállalkozás-
fejlesztési Zrt. által indí-
tott Útdíj Hitelprogram
keretében – az érintett
vállalkozások helyi igé-
nyek kielégítését a Duna-
újvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara koordinálja;
a részletekről Kis Attila,
a DKIK elnökségi tagja,
a kézműves tagozat alel-
nöke beszélt a Tükörnek.

Jelentős kormányzati tá-
mogatással Útdíj Hitelprogra-
mot indított a Kavosz Vállal-
kozásfejlesztési Zrt. A pro-
gram kidolgozása után a kö-
zelmúltban meg is kezdődött
a konkrét hitelkérelmek befo-
gadása a helyi kamaráknál,
így a Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamaránál is, tu-
datta Kis Attila, a DKIK el-
nökségi tagja:

– Országszerte mintegy
hetven helyi helyszínen, így
városunkban a Vállalkozók
Házában fogadják be az
igényléseket a Kavosz Vállal-
kozásfejlesztési Zrt. indította
Útdíj Hitelprogram keretében,
és már most jelezném, hogy
a nagy érdeklődésre tekintet-
tel a hitelkérelmek lehető leg-
gyorsabb befogadása és lebo-
nyolítása érdekében javasolt
az előzetes időpont-
egyeztetés a kamará-
ban.

A program lénye-
ge Kis Attila szerint
valóban zsebbevágó
segítség: az Állami
Autópálya Kezelő
Zrt.-nél regisztrált
kis- és középvállalkozások az
Útdíj Hitelprogram keretében
igényelhetnek forgóeszközhi-
telt – mégpedig maximum
egymillió forintos támogatást
minden általuk üzemeltetett,
útdíj fizetésére kötelezett gép-

jármű után. Az úgynevezett ru-
lírozó jellegű – vagyis a hitel-
intézeti számla mellé rendelt
kereten alapuló – forgóeszköz-
hitelhez roppant kedvező ka-
mattámogatási konstrukció
kapcsolódik, emelte ki érdek-
lődésünkre az alelnök.

– Az Útdíj Hitelprogram
alapja egy négy százalékos ál-
lami kamattámogatás, amely-
nek köszönhetően az igénylő

által fizetendő nettó kamat
képlete a következőképpen
számítható: 1 havi BUBOR
plusz 1,5 százalék, vagyis
összességében körülbelül 5,5
százalék. A hitel futamideje
egy év, ám fontos tudni, hogy

ez további két alkalommal
meghosszabbítható.

Természetesen alapkérdés,
pontosan kik és milyen for-
mában igényelhetik a kedve-
ző kamatozású hitelt – e téren
is a lehető legtágabban értel-
mezett vállalkozói réteget cé-
lozza a Kavosz.

– A hitelt devizabelföldi
mikro-, valamint kis- és kö-
zépvállalkozók vehetik igény-

be – néhány fontos pe-
remfeltétel teljesülése
esetén. Ilyen szűrő, hogy
az igénylőnek egyfelől
nem lehet lejárt hitel-
vagy köztartozása, emel-
lett megfelel a rendezett
munkaügyi kapcsolatok
követelményének, továb-

bá nem áll csőd- vagy felszá-
molási eljárás alatt. A hitelezői
garanciát erősítheti, hogy az
igénylő nem lehet tartósan
veszteséges, illetve meg kell
felelni az Útdíj Hitelprogram
ÁSZF-ében foglalt egyéb fel-

tételeknek is. Ezt a szigort
a már említett kamattámogatás
nagyságrendje, valamint a tá-
mogatottak igen-igen széles
köre indokolja: országos vi-
szonylatban várhatóan mint-
egy ötezer vállalkozás él e le-
hetőséggel – így a kihelyezett
összeg elérheti a 10 milliárd
forintot is.

A hitelprogramról novem-
ber 6-án, szerdán a Kavosz
Zrt. fejlesztési igazgatója,
Szép Zoltán tartott ismertetőt
a Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara székházában.
Előbb a Széchenyi Kártyát
forgalmazó helyi pénzintéze-
tek vezetőivel találkozott,
a megbeszélés számos hasz-
nos információval látta el
a Kavosz Zrt. fejlesztési veze-
tőjét: a rendezvényről szóló
beszámolónkban a vállalko-
zók reakciói mellett az
ő helyzetértékelését olvashat-
ják.

(Interjúnk a 10. oldalon.)

A hitelprogram célja,
segíteni a fuvarozó kis- és

középvállalkozásokat

Kis Attila, a városi kamara elnökségi tagja szerint az útdíj hitelprogram segítség a vállalkozásoknak
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