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A térségi hátrányok legyőzhetők az előnyökkel

Kiemelkedő gazdasági erő
A Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamara elnökét, 
Králik Gyulát az év kezdetén 
arra kértük, hogy értékelje 
a helyi gazdaság helyzetét, 
a jövőt befolyásoló folyama-
tokat, teendőket.

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS A városunk az 
ország egyik legnagyobb gaz-
dasági erőt képviselő, legjob-
ban fejlődő megyéjében he-
lyezkedik el. Az elmúlt tíz év-
ben 13 százalékpontos növe-
kedést ért el Fejér megye, ha 
az egy főre jutó vásárlóerő pa-
ritásos GDP adatot az EU át-
lagához hasonlítjuk, így most 
70 százalék körül állunk. 
Ezen a téren csak Győr-Mo-
son-Sopron megye előz ben-
nünket, Vas megyével pedig 
fej-fej mellett állunk. (Buda-
pest persze egy más kategó-
ria, ahol az EU átlagát jóval 
meghaladó adatok mérhetők 
évről évre, azonban ott nem 
sikerült közelebb kerülni az 
unió növekvő átlagához).

A megyei fejlődésnek, így 
az ország gazdaságának egy 
fontos, kiemelkedő szereplője 
Dunaújváros – hangsúlyozza 
Králik Gyula –, hiszen ebben 
a megyében (ahol a nagyon 
erős megyeszékhely mellett 
még több kimagasló centrum 
is található) 46 ezres város-
ként jó egyharmadát képvi-
seljük a megyei gazdaságnak. 
A rendelkezésre álló adatok 
alapján (a részletes elemzés, 
mely a TOP 100+400 2018-as 
megyei kiadvány szerint ké-
szült, az 5. oldalon található) 
2017-ben jóval tíz százalék fö-
lötti árbevétel növekedést ér-
tek el egy év alatt a helyi cé-
gek, és exportértékesítései-
ket is hasonló mértékben tud-
ták növelni. Ez országos ösz-
szehasonlításban is igen erős 
adat, teszi hozzá a városi ka-
mara elnöke. A helyi vállal-
kozások eredményesége is ki-
emelkedőnek mondható, ezek 
az adatok, nem realizálódhat-
tak volna a hatékonyság növe-
lése, jelentős fejlesztések nél-
kül.

Az itt működő cégek, első-
sorban a nagy ipari vállala-
tok jól ki tudják használni a 
centrális helyzetből, a közle-
kedési infrastruktúrából (au-
tópályák, híd, Duna közelsé-
ge) fakadó ismert előnyöket. 
Ugyanakkor a város és kör-
nyezetének fejlődését nega-
tív folyamatok is befolyásol-
ják. Ugyan Fejér megye Pest 
és Győr-Moson-Sopron után a 
belföldi (keletről és délről tar-
tó) vándorlás, migráció nyer-
tesei közé tartozik, ez város-
unkra kevésbé jellemző. Rom-
lanak a demográfiai jellem-
zők, öregedik a lakosság, ez 
a szociális gondokon túl köz-
vetlenül érzékelhető, erősödő 
kihívásként jelenik meg a he-
lyi vállalatoknál szakember-
hiányként.

A városi kamarai elnöksé-
ge rendszeresen foglalkozik a 
térség gazdasági struktúráját 
jellemző folyamatokkal. Meg-
ítélésük szerint azt az ismert 
helyzetet, amit az erős köze-
pes vállalkozások kis száma 
jellemez, az egyre több, a kö-
zépvállalati szinthez közelí-
tő kisebb cég erősödése vál-
toztathatná meg. Fontos len-
ne, hogy ez elsősorban a ma-
gyar tulajdonú cégek erősödé-
sével valósuljon meg, erősebb 
helyi beágyazottsággal, fogal-
maz Králik Gyula. Ha pedig 
a növekedést megalapozó fej-
lesztésekhez, hatékonyságnö-
veléshez az uniós forrásokból 
vállalkozásfejlesztésre szánt 
összegekből a város és térsé-
ge gazdasági súlyának meg-
felelő összeget sikerülne el-
nyerni, az nagyon markáns 
előrelépést eredményezhetne 
a helyi gazdaságban, elsősor-
ban az erős kis-, közepes vál-
lalkozásoknál.

A hatékonyság növelése, a 
gépesítés, automatizálás ön-
magában azonban nem tud-

ja megoldani a foglalkozta-
tási gondokat. Főként a hosz-
szabb távon is emberi erő-
forrást, szakértelmet, kétke-
zi munkát nagyobb mérték-
ben igénylő területeken. A vá-
rosnak és környezetének nö-
velni kell megtartó képessé-
gét. Ennek csak egyik, bár 
fontos eleme, hogy jobb kere-
sethez jussanak az itt dolgo-
zók, és ne keressenek külföl-
dön, vagy más hazai városok-
ban munkát. Egyre hangsú-
lyosabbak más tényezők is, 
így a helyi életminőséget be-
folyásoló tényezők, az infra-

struktúra, a lakhatás, az ok-
tatás, az egészségügy, a kul-
turális és szabadidős lehető-
ségek. Ezen a téren természe-
tesen egy széles helyi össze-
fogás, együttműködés kere-
tében lehet lépéseket tenni, 
ennek során számos meglévő 
erősségre támaszkodhatunk.

A bérek emelkedését a gaz-
dasági realitások, a hazai ha-
tékonyság, a vállalkozások le-
hetőségei befolyásolják, kor-
látozzák. Így egyre inkább ta-
pasztalható tendencia a tér-
ségben a külföldi munkavál-
lalók foglalkoztatása (és nem 

csak a környező, de távolab-
bi országokból is). A kama-
rai elnök szerint nagyon fon-
tos lenne, hogy hosszabb tá-
von olyan feltételek alakulja-
nak ki, amelyek a magyar em-
berek foglalkoztatását segítik 
elő. Ennek fontos része képzé-
sek, átképzések rendszerének 
a helyi munkaerőpiachoz, va-
lamint a fiatalok, munkavál-
lalók igényeihez való alakí-
tása. És természetesen az ok-
tatási intézmények, valamint 
az oktatók igényeit is jobban 
figyelembe kell venni. A he-
lyi szakképzés szervezésében 
fontos szerepet játszó városi 
kamara elnöke szerint a ma-
gasan kvalifikált szakembe-
rek megtartásában, valamint 
a szakmai képzés, átképzés 
színvonalának emelésében 
is nagy jelentősége lenne, ha 
emelkedne a tanműhelyek-
ben, vagy gyakorlati képző-
helyeken oktatók jövedelme. 
Így ez, összeadódva a cégek 
által biztosított bérrel, már 
egy uniós bérszinthez közelí-
tő jövedelmet eredményezne: 
itt tarthatná a szakmájukban 
kiemelkedő tudással rendel-
kezőket, és ők szívesen vállal-
nának szerepet a szakmájuk 
gyakorlati oktatásában.

Az oktatási, képzési rend-
szer további alakítása is fon-
tos tartalékokat mozgósíthat-
na a szakemberutánpótlás 
érdekében. Králik Gyula a 
szakképzésből, felsőfokú ok-
tatásból lemorzsolódó hatal-
mas számokat említi. Sokan 
hagyják el tanult szakmáju-
kat is, vagy fejezik be tanul-
mányaikat egy érettségit kö-
vetően. A jelenleginél haté-
konyabb módszereket, meg-
oldásokat kellene arra talál-
ni, hogy ők is szakmát sze-
rezhessenek, és a vállalati 
igényekhez igazodó szaktu-
dással, szakmával jelenhes-
senek meg a munkaerőpia-
con. A városban kiemelkedő 
a szakképzési rendszer, eb-
ben fontos szerepet játszik a 
helyi szakképzési centrum 
és intézményeinek teljesítmé-
nye. Nagy előnyt jelent a helyi 
egyetem és az általa képviselt 
szellemi centrum, tudásköz-
pont. Az említett területeken 
fontos lépéseket lehet megva-
lósítani a meglévő jó együtt-
működés alapján. Ugyanak-
kor a képzési rendszer átala-
kításában az országos kama-
ra játszik meghatározó szere-
pet, a helyi igényeket, kezde-
ményezéseket, elképzelése-
ket, a városi kamara közvetí-
ti ebben a folyamatban. Jó ala-
pokon építkezhetünk, jók az 
adottságaink, jól kell kihasz-
nálnunk azokat – fogalmaz a 
városi kamara elnöke.

Adatvédelmi 
rendeletről
DUNAÚJVÁROS A nagy érdek-
lődésre való tekintettel ismét 
tartanak Általános Adatvé-
delmi Rendelet (GDPR) a gya-
korlatban címmel előadást 
a Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamara szervezé-
sében, időpont: 2019. január 
23. (szerda) 14.00 óra. A ren-
dezvény előadója Révész Le-
hel vezető tanácsadó (Profi so 
Bt.). A részvétel önkéntes ka-
marai tagoknak (akik az ön-
kéntes kamarai tagdíjukat 
2017. évre és a korábbi évek-
re megfi zették) és regisztrált 
vállalkozásoknak (akik a re-
gisztrációs kötelezettségük-
nek a Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamaránál ele-
get tettek, a 2018. évi és a 
korábbi évekre a kamarai 
hozzájárulás összegét megfi -
zették) ingyenes, egyéb részt-
vevőknek bruttó 5000 Ft/fő. 
Kérik, részvételi szándékát 
szíveskedjen jelezni a dkik@
dkik.hu e-mail címen, vagy te-
lefonon a 25/502-060 szá-
mon legkésőbb 2019. janu-
ár 18-ig.

E-ügyintézés, 
cégkapu
DUNAÚJVÁROS E-ügyinté-
zés és cégkapu a gyakorlat-
ban címmel szervez előadást 
a Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamara, időpont-
ja 2019. január 28. (hétfő) 
10.00 óra. A résztvevők a há-
rom órásra tervezett rendez-
vényen Ardó Péter ügyveze-
tő igazgatótól (Arconsult Kft.) 
részletes, konzultációval egy-
bekötött tájékoztatást kap-
nak a témában, az előadás 
ingyenes, de előzetes regiszt-
rációhoz kötött! Kérik, rész-
vételi szándékát legkésőbb 
2019. január 21-ig szívesked-
jen jelezni a 25/502-060/0-
ás gomb telefonszámon, vagy 
a dkik@dkik.hu e-mail címere.

Adótörvények 
változásai
DUNAÚJVÁROS 2019. évi tör-
vénymódosítások címmel tar-
tanak előadást a városi kama-
ra által szervezett rendezvé-
nyen a NAV Fejér Megyei Adó- 
és Vámigazgatósága Közpon-
ti Irányítás Ügyfélkapcsola-
ti és Tájékoztatási Főosztályá-
nak munkatársai 2019. feb-
ruár 5-én (kedden) 9.00 órá-
tól. Az egésznapos rendez-
vényen való részvétel önkén-
tes kamarai tagoknak és re-
gisztrált vállalkozásoknak in-
gyenes, egyéb résztvevők-
nek bruttó 5000 Ft/fő. Kérik, 
részvételi szándékát szíves-
kedjen jelezni a dkik@dkik.hu 
e-mail címen, vagy telefonon 
a 25/502-060 számon, leg-
később 2019. január 31-ig.

HÍREK

Díjazzák a vállalkozásokat
Idén is átadják az Év Duna-
újvárosi Vállalkozása Díjakat 
a Vállalkozók Bálján, február 
9-én (a rendezvényről bőveb-
ben az 5. oldalon olvashat).
A díjat minden évben az a há-
rom vállalkozás kapja meg, 
amely az elmúlt évben kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott, és 
hosszabb távon is a térség kö-

zössége számára fontos sze-
repet betöltő tevékenység jel-
lemzi.
Jelzés értékű az is, hogy a he-
lyi gazdaság szereplőinek ösz-
szetartozását megjelenítő, 
azt erősítő, kilencedik alka-
lommal megrendezésre kerü-
lő eseményen adják át az elis-
merést.
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