
GAZDASÁGI TÜKÖR
A DH MELLÉKLETE A DUNAÚJVÁROSI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TÁMOGATÁSÁVAL • 2016. ÁPRILIS 8.

Igényekhez igazodva
SZOLGÁLTATÁSOK Térítésmentes, országosan egységes
Kőhalmi Kálmán

A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara (MKIK) ko-
ordinációs és marketing
igazgatóságának vezető-
jét, Ay Jánost a regisztrált
vállalkozások részére
nyújtott, kibővített körű,
térítésmentes szolgálta-
tások bevezetéséről, mű-
ködtetésének tapasztala-
tairól kérdeztük.

A kamarai nyilvántartásba
bejegyzett gazdálkodó szerve-
zetek (a kötelező regisztráció
előírásait teljesített vállalko-
zások) jogosultak a kamarai
törvényben felsorolt alapszol-
gáltatások térítésmentes
igénybevételére: tanácsadás
gazdasági, pénzügyi, adózási,
hitelhez jutási kérdésekben,
üzleti partnerkeresés, pályá-
zatfigyelés. Az önkéntes ka-
marai tagok részére emellett
még különböző ingyenes, il-
letve kedvezményes szolgál-
tatásokat nyújt a MKIK és a
területi kamarák, melyeket
alapszabályaikban sorolnak
fel.

A kötelező regisztráció
2012-es bevezetése óta
visszatérő viták tárgya, mit
nyújt a vállalkozások által fi-
zetett díjért a kamara. Ay Já-
nos már beszélgetésünk ele-
jén leszögezi: a kamarai hoz-
zájárulás nem valamilyen
szolgáltatások nyújtásának a
díja, hanem a kamarai közfe-
ladatok ellátásának költségei
egy részét hivatott fedezni. A
kamarák gazdasági önkor-
mányzatokként általános ér-
dekképviseletet, közfeladato-

kat látnak el, gazdaságszerve-
zési munkát végeznek. A ka-
marai hozzájárulással, ahogy
neve is mutatja, ezek költsé-
geihez járulnak hozzá a vál-
lalkozások.

Ennek ellenére, ahogy már
leírtuk, a törvény is megfo-
galmaz olyan szolgáltatáso-
kat, amelyeket a re-
gisztrált vállalkozások
számára térítésmente-
sen kell nyújtaniuk a
kamaráknak. A területi
kamarák együttműköd-
ve a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamarával
ezt a szolgáltatási kört
tovább bővítették, több mint
tíz országosan egységes, térí-
tésmentes szolgáltatást vezet-
tek be.

Az országos sztenderbe
rögzített szolgáltatásokon túl
a területi kamarák még szá-
mos módon segíthetik az ott
működő regisztrált vállalko-
zások tevékenységét. Ezt le-
hetőségeik szerint, törekvése-
ikhez igazodó módon, a helyi
gazdasági igényekhez alkal-

mazkodva meg is teszik. Az
országosan egységes szolgál-
tatáslista kidolgozása ennek
ellenére nagy vívmány a

MKIK kommunikációs és
marketing igazgatója szerint.
Az új, illetve kibővített szol-
gáltatások nagyrészt a MKIK
gesztorálásával valósultak
meg, működnek, elektroniku-
san érhetők el, így nem jelen-
tenek élőmunka terhet a terü-
leti kamaráknak, ez főként a

kisebbek számára je-
lent nagy előnyt.

Az új szolgáltatá-
sok kidolgozását or-
szágos felmérés előzte
meg, a kérdőívre több
mint háromezren vála-
szoltak: milyen szol-
gáltatásokat ismernek,

használnak, milyenekre tarta-
nának igényt, próbálnának ki,
ha az bevezetésre kerülne.

Folytatás a 15. oldalon.)

Szakképzés – a tét
a gazdasági fejlődés

A munkaerő piaci igé-
nyekhez igazodó szakem-
ber képzés és a jó szakem-
berek megtartása központi
kérdéssé vált a magyar
gazdaságban.

A vállalkozások vezető-
inek jelzései alapján, a ma-
gyar vállalkozások fejlődé-
sének ma már akadálya a
megfelelő tudással és gya-
korlattal rendelkező szak-
emberek hiánya. A keresett
szakmák képviselői közül
sokan, akik biztos tudással
rendelkeznek, a külföldi
munkavállalást választják a
magasabb bérek, jobb
munkafeltételek ígérete
miatt.

A kormány 2010-ben
együttműködési megálla-
podást kötött a Magyar
Kereskedelmi és Iparka-
marával a szakképzési
rendszer átalakításáról. A
helyzetértékelés és cselek-
vési program kidolgozása
után a duális képzési rend-
szer bevezetésében, a tanu-
lószerződések alkalmazá-
sában a megyei és az önál-
ló városi kamarák jelentős
eredményeket értek, érnek
el. A szakmát tanulókat a
kamarai szervezetekkel kö-
tött szerződés segíti a vál-
lalkozóknál történő szak-
mai gyakorlat megszerzé-
sében. A kamarai szervezet
jelentős eredménye, a múlt
évben indított és megvaló-
sított mesterképzési pro-
gram megszervezése, lebo-
nyolítása. A mesterképzési
programban végzett szak-
emberek felfrissített és új
tudást is szereztek, mellyel
a duális gyakorlati képzés
színvonalát emelik. A pro-
gram sikeres volt és ez év-
ben folytatódik.

A szakképzés, munkae-
rő biztosítás,- és utánpótlás
helyzetének vizsgálata ál-
landó feladatot ad a dön-
téshozóknak. A gazdaság
folyamatos változásával a
szakképzésnek lépést kell
tartania. A hiányszakmák-
ban a képzést erősíteni
kell, a gazdaság által nem
igényelt szakmák támoga-
tása nem indokolt.

A képzési rendszer áta-
lakításának eredményei
hosszabb távon jelentkez-

nek, ezért kiemelt figyel-
met kell fordítani a döntés
előkészítésekre, a várható
hatások elemzésére. Társa-
dalmi megegyezés van ar-
ról, hogy a kormányzati in-
tézkedések segítik a foglal-
kozásbővítést, a munka-
kezdők és munkába vissza-
térők foglalkoztatását.
Mindezeknek az intézke-
déseknek találkoznia kell a
vállalkozások igényeivel,
lehetőségeivel is. Elvárható
a vállalkozóktól, hogy a
szabályozó kereteken belül
jó gazdasági eredményeket
érjenek el, de ha a szabá-
lyozó keretek nem megfe-
lelőek, akkor azt közös
megegyezéssel módosítani
szükséges.

A MKIK 2016. évi gaz-
dasági évnyitóján a kor-
mányfő a gazdaság növe-
kedési mértékét meghaladó
bérnövekedést lehetővé te-
vő intézkedések meghoza-
talát helyezte kilátása. Re-
méljük ezen intézkedések
segítenek a vállalkozások-
nak, hogy megtartsák szak-
képzett dolgozóikat, a hi-
ányszakmák elsajátításá-
ban érdekelté tudják tenni
a leendő munkavállalókat
és jól működő tanulószer-
ződéses ösztöndíj rendszer
kialakítása válik megvaló-
síthatóvá.

Sokunk felelőssége,
(kormányzat, kamarai szer-
vezetek, vállalkozások,
munkavállalók) hogy a
szakképzési rendszer átala-
kítása sikeres, eredményes
legyen, biztosítva ezáltal a
magyar gazdaság talpon
maradását, fejlődését.

Kis Attila

kézműves tagozati
alelnök, DKIK

Az új szolgáltatások
többsége elektronikusan
érhető el, vehető igénybe

A dunaújvárosi vállalkozásokat is segítik az új kamarai szolgáltatások Ay János (portré) szerint
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Kiss Attila DKIK kézműves
tagozati alelnök
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A CSOK átformálja a lakáspiacot
Az építőipari vállalkozások élénkülésre számítanak, de csak hosszabb távon
Kőhalmi Kálmán

A Családi Otthonterem-
tési Kedvezmény átfor-
málhatja a jelenlegi la-
káspiacot az építőipari cé-
gek szerint, elhozhatja a
várt élénkülést a szektor
számára, de még nem
látható, hányan nyitottak
erre a lehetőségre.

A Családi Otthonteremtési
Kedvezmény bejelentése, a
feltételek megjelenése, majd
folyamatos pontosítása, a kor-
mányzati várakozások megfo-
galmazása, az elemzések pozi-
tív és negatív prognózisai, az
azonnal reagáló lakáspiaci
trendek, a hitelintézetek nyi-
latkozatai nagy érdeklődést
váltottak ki, a média a legkü-
lönfélébb formákban foglalko-
zott a témával. Mi a térségünk-
ben tevékenykedő építőipari
vállalkozásokat kérdeztünk az
eltelt időszak tapasztalatairól,
várakozásaikról.

Hogy hány új lakás épül
majd, és hány cserél gazdát, ez
még bizonytalan, a minisztéri-
um több ezer újépítésű ingat-
lanra számít, míg a pénzinté-
zetek becslése kicsit óvatosabb
– fogalmazott kérdésünkre Ko-

vács Tamás , a K.T.I. Csarno-

képítő Kft. ügyvezetője. A bu-
dapesti székhelyű cég Kul-
cson, a Calvis Parkban hatvan-
négy telken kínál a CSOK jog-
szabályainak megfelelő épüle-
teket. Ikerházak és tár-
sasházak állnak rendel-
kezésére azoknak, akik
igénybe kívánják-tud-
ják venni a kedvez-
ményt. A jogszabály-
ban rögzített átlagos
alapterületű ingatlanok
épülnek, amelyeket
megpróbáltak a lehető legopti-
málisabbra megtervezni, így
A+ energiabesorolásúak, ala-
csony a fenntartási költségük.

Az ügyvezető szerint a hi-
hetetlen építkezési- és beruhá-
zási bummra egyelőre várni

kell, a tények elmaradnak a
várakozásoktól. Talán a kivá-
rás, vagy csak a jogszabály fo-
lyamatos pontosítása okoz
egyelőre kicsit enyhébb emel-
kedési mutatót. Bíznak abban,
hogy hamarosan minden rész-
let kiderül, és semmi akadálya
nem lesz a támogatás minél
szélesebb körben való felhasz-
nálásának. Ehhez az „újfajta
szocpolhoz” még szervesen
hozzátartozik a 2019 év végéig
lecsökkentett áfa, amelyet a
kormány öt százalékban hatá-
rozott meg, és magánberuhá-
zóként ezt vissza is lehet igé-
nyelni. Ezektől a kombinált
intézkedésektől a tárca több
mint ötezer új építésű ingatlant
vár. Kovács Tamás szerint

most érdemes elgondolkodni
tehát lakókörnyezetünk meg-
változtatásáról, egyben élet-
minőségünk javításáról!

„Az Épduferr cégcsoport-
ban társaimmal, kollégáimmal
mindent megteszünk, hogy

felkészüljünk a kormány pro-
gramjának pozitív hatásaira” –
hangsúlyozta kérdésünkre
adott válaszában Palkovics Mi-

lán a zrt. igazgatóságának el-
nöke. Az új ingatlan
vásárlását, vagy építé-
sét serkentő támogatás
egyedülálló lehetőség a
családosok számára,
hogy új ingatlanhoz,
sőt, akár saját házhoz
jussanak rendkívül
kedvező feltételek. Per-

sze adott vállalások mellett.
Így azonban nemcsak az új in-
gatlanok boldog tulajdonosai-
nak kedvez a kormány, hanem
az építőiparnak is, teszi hozzá
a cég vezetője.

(Folytatás a 14. oldalon.)

Kovács Tamás, a K.T.I. Csar-
noképítő Kft. ügyvezetője
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Palkovics Milán, az ÉPDU-
FERR Zrt. igazgatóság elnöke
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Az építőipar számára is
kedvezni kívánt a kormány
a csomag bevezetésével

A hiányszakmák és
az ösztöndíj

A szakiskolai tanulmányi
ösztöndíj célja a 297/
2015/X.13./ sz. Kormány-
rendeletben meghatáro-
zott hiány-szakképesítések
körébe tartozó, első szak-
képesítés megszerzésére
irányuló, nappali rendsze-
rű képzésben részt vevő
tanulók támogatása.

Jövedelmi helyzettől füg-
getlenül ösztöndíjban része-
sülnek a szakiskola szakkép-
zési évfolyamán, az első szak-
képesítésre felkészítő, nappali
rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő, hiány-szakképesí-
tést tanulók. Az ösztöndíj fo-

lyósítása független a tanuló-
nak más (például tanulószer-
ződéses juttatás) jogcímen fi-
zetett egyéb juttatásoktól, és
megilleti azt a tanulót is, aki
az Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyen elért eredmé-
nye alapján felmentést kapott
az órák látogatása alól.

A tanuló az ösztöndíjra az
első szakképzési évfolyam
tanévének kezdő napjától az
utolsó szakképzési évfolya-
mon a tanulmányokat lezáró,
a tanév rendjében meghatáro-
zott első szakmai vizsga leté-
telére kijelölt hónap végéig
jogosult.

(Folytatás a 15. oldalon)


