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Az igényekhez igazították
SZOLGÁLTATÁSOK Térítésmentesen, országosan egységes tartalommal

(Folytatás a 13. oldalról.)
A kérdőív kitöltői egy kí-

nálati listából választhattak,
a válaszok feldolgozását
követően készült egy előter-
jesztés, melyet a területi ka-
marák titkárai (a titkári ér-
tekezlet) és a MKIK elnök-
sége is elfogadott. Így kez-
dődött el a tizenegy elem-
ből álló szolgáltatási cso-
mag bevezetése, melynek
bizonyos elemei megvoltak,
bővíteni kellett őket, illetve
bizonyos szolgáltatásokat
most alakítottak ki. Az el-
múlt év végére minden
szolgáltatás elérhetővé vált.

Ahogy korábban leírtuk,
a szolgáltatások egy jelen-
tős részének a fejlesztését,
működtetését a MKIK vál-
lalta magára. Ezek döntően
a www.mkik.hu honlapon
érhetők el, a Hasznos infor-
mációk vállalkozóknak me-
nüpont alá összegyűjtve.
Több szolgáltatást is a ka-
marai regisztrációs rendsze-
ren keresztül lehet igénybe
venni, be kell jelentkezni a
regisztrációkor megadott
adószámmal és jelszóval.
Amennyiben nem tudja a
jelszavát, akkor a
www.kamreg.hu oldalon ál-
líthat be új jelszót. Abban
az esetben, ha se a jelszavá-
ra nem emlékszik, se e-mail
címet nem adott meg a re-
gisztrációkor, fel kell ven-
nie a kapcsolatot azzal a te-
rületi kereskedelmi és ipar-

kamarával, ahol regisztrálta
a vállalkozását.

A jogszabályfigyelő és a
vásárnaptár a vállalkozói
igények alapján került ki-
dolgoztatásra és bevezetés-
re, ez a kettő annak a kíná-
lati listának lett a győztese,
ami a kérdőívben szerepelt
– tudjuk meg Ay Jánostól.
Emellett még több javaslat
szerepelt a kínálati listán,
így például a sajtófigyelés,
vagy a szakmaspecifikus
konjunktúraelemzés, kon-
kurenciafigyelés, ezek ke-
vésbé voltak érdekesek a
vállalkozások számára, így
elvetették őket.

A pályázatfigyelés volt a
legnépszerűbb szolgáltatás,
amikor megkérdezték a vál-
lalkozásokat. A legnagyobb
érdeklődés természetesen a
vissza nem térítendő támo-
gatásokat kíséri. Az uniós
ciklusváltás idején ez a

szolgáltatás is kisebb hírér-
tékkel bírt. Az új pályázati
időszak alapján megjelenő
lehetőségek következtében
várhatóan ismét nagyon
hasznos szolgáltatássá válik
a pályázatfigyelés is a vál-
lalkozások számára.

A MKIK honlapján elér-
hető még egy sor hagyomá-
nyosan sikeres kiadvány,
adatbázis is, amelyeket ha-
szonnal forgatnak a vállal-
kozások. Ilyen a hatósági
bejelentéshez, engedélyhez
kötött tevékenységek folya-
matosan frissülő elektroni-
kus adatbázisa. Mind céga-
lapításnál, mind egy új te-
vékenység végzésénél na-
gyon egyszerűen meg lehet
nézni, hogy van-e valami-
lyen bejelentési kötelezett-
ség? Vagy engedélyköteles-
e az adott tevékenység? A
további tájékozódást hivat-
kozások segítik, például
link a jogszabályi forrásra.

Nagyon népszerű az adó
és tb-tanácsadó is, ami
elektronikus és nyomtatott
formában is az adott év leg-
fontosabb adó, tb jogszabá-
lyait gyakorlati példákkal
feltüntetve foglalja össze.
Elsősorban építőipari vál-
lalkozások – a hazai kon-
junktúrahelyzettel össze-
függésben – böngészik ér-
deklődéssel, de más tevé-
kenységű, külpiacokat meg-
célzó vállalkozások számá-
ra is igen hasznos a német-
országi és ausztriai vállal-
kozási feltételeket össze-
foglaló kiadvány. Ez is
elektronikusan fenn van a
honlapon, de nyomtatott
formában is megjelent.

Általánosságban nagyon
kedveltek az exporthoz
kapcsolódó szolgáltatások,
az Export Directory, az or-
szágtanulmányok, országin-
formációk, hasznos tudni-
valók, hogyan kereskedjünk
egyes régiókkal, illetve or-
szágokkal. Népszerű az üz-
leti partnerkeresés is, az
Üzlet@Hálón, amely már
hosszabb múltra tekint
vissza, és sok külföldi vál-
lalkozás is használja (első-
sorban a környező orszá-
gokból), ha magyarországi
partnert keres. Az Üzleti 7
különszámok is igen hasz-
nosak, rendszeresen jelen-
nek meg a szakképzés, a hi-
telhez jutás, a Teljesítésiga-
zolási Szakértői Szerv és
más témákat részletesen
körüljáró kiadványok.
Ezekhez nyomtatott formá-
ban a területi kamaráknál
lehet hozzájutni, elektroni-
kusan pedig letölthetők a
honlapról.

A fentebb leírt szolgálta-
tásokat a területi kamarák
különböző módokon építet-
ték be saját honlapjaikba.
Emellett pedig a területi ka-
marák további szolgáltatá-
sokat végeznek az országo-
san egységes rendszer sze-
rint: szintén megjelentetnek
elektronikus és nyomtatot
kiadványokat, hírleveleket
adnak ki, honlapjaikon tájé-
koztatják az érdeklődőket
az aktuális információkról,
speciális tanácsadásokat
szerveznek, ingyenes rész-
vételi lehetőséget biztosíta-
nak különféle szakmai fó-
rumokon, továbbképzése-
ken és egyéb kamarai ren-
dezvényeken.

Az MKIK koordinációs
és marketing igazgatójától
azt is megtudtuk, hogy az

előbbiekben leírtakon túl
további két fontos szolgál-
tatás indul el a napokban a
vállalkozások számára.
Mint konzorciumve-
zető sikeresen pályá-
zott a magyar kamara
a GINOP 3.2.1 pályá-
zatban egy olyan pro-
grammal, amely első-
sorban a mikro és kis-
vállalkozások infor-
matikai felkészültsé-
gét hivatott növelni. Ebben
a programban infokommu-
nikációs tanácsadók kezd-
ték meg tevékenységüket a
területi kamaráknál, Felmé-
rik az adott vállalkozásnak
az informatikai helyzetét,
javaslatot tesznek, hogy mi-

lyen informatikai eszközök-
kel, szoftverekkel, alkalma-
zásokkal lehetne még ver-
senyképesebbé tenni a vál-

lalkozásokat. Nagyon fon-
tos, hogy a nyáron megjele-
nő egyéb európai uniós pá-
lyázatoknál azok a vállalko-
zások, amelyek megkapják
a szükséges minősítést a
program során, nagyobb tá-
mogatásra számíthatnak.

Fontos szolgáltatásfej-
lesztés az is, hogy a regiszt-
rált vállalkozásokat rögzítő
kamarai adatbázisban nyolc

hatóság adatai jelen-
nek meg hamarosan,
online adatcserével
folyamatosan frissül-
ve. Így például a cég-
nyilvántartás, a NAV,
a fogyasztóvédelem,
a versenyhivatal
adott vállalkozásra

vonatkozó adata megjele-
nik, ha van ilyen, az adatbá-
zisban. Ez a szolgáltatásbő-
vítés nagyban javíthatja az
üzleti élet biztonságát, eme-
li a regisztrált vállalkozások
kamarai adatbázisának az
értékét.

Nyolc hatóság adatai
jelennek meg a

regisztrációs adatbázisban
Üzletet hozhat
a világháló

A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara első on-
line szolgáltatásai kö-
zött jött létre az Üz-
let@Hálón weboldal.
Az évek során ez a bu-
siness to business
(B2B, tehát vállalkozá-
sok közötti üzletkötési)
lehetőség folyamato-
san fejlődött, és a mos-
tani bővítés során is
számos funkcióval gaz-
dagodott. A felmérések
szerint a honlap láto-
gatóinak húsz százalé-
ka a határon túlról, kör-
nyező országokból ér-
kezik. Érdemes lehet
tehát időt szánni arra,
hogy vállalkozásának
üzleti ajánlatait elhe-
lyezze az oldalon.

Az építőipar kiemelt hazai ágazat, az új szolgáltatások között is több igazodik e cégek igényehez
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A tájékoztatás finomhangolása
A városi kamara szerint nagyon hasznos az új szolgáltatáscsomag

A Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara saj-
tóreferense, Kőhalmi Kál-
mán szerint az új szolgá-
tatások valóban nagy se-
gítségére lehetnek a vál-
lalkozásoknak, fontos fel-
adat számukra ezek meg-
ismertetése.

A Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara megala-
kulása óta kiemeltként kezeli
tagjak és az itt működő vállal-
kozások minél hatékonyabb
tájékoztatását: a kamara ese-
ményei, hírei mellett minél
több olyan információval
igyekeznek ellátni a helyi
gazdaság szereplőit, amelyek
működésüket segítik. Ennek
érdekében folyamatosan fris-
sül a honlap (www.dkik.hu)
az aktuális információkkal, a
weboldal látogatottsága az or-
szágos kamarai felmérés sze-
rint is meglehetősen jónak
mondható.

Kőhalmi Kálmán szerint a
különböző honlaplátogatott-
sági adatok összevetése szak-
mailag nem biztos, hogy
megalapozott következteté-
sekre ad alkalmat. Az el-
mondható: városi kamaraként
nincs miért szégyenkezniük,
sőt... A honlap ettől még per-
sze csak egyik eleme a kama-

rai kommunikációs palettá-
nak, ehhez olyan „offline” fe-
lületek is hozzátartoznak,
mint az Ön által most olvasott
Gazdasági Tükör, mely a Du-
naújvárosi Hírlap igen értékes
együttműködésével jöhetett
létre. (És azt is elmondhatjuk,
hamarosan átalakul, gyakrab-
ban jelenik majd meg!) Ez az
együttműködés 2013-ban jött
létre mostani formájában, és
mindkét fél elégedetten tekint
vissza az eltelt időszakra.

A városi kamara a vállal-
kozások számára fontos infor-
mációk közvetítése, a hivata-
los weboldal látogatottságá-
nak növelése érdekében emel-
lett még számos megoldást al-
kalmaz. Hogy folytassuk a

nyomdatermékekkel: székhá-
zukban számos kiadvánnyal
találkozhatott az elmúlt évek
során, melyeket a városi ka-
mara készített el. Most érde-
mes keresnie náluk az idei év-
ről szóló összeállításukat,
mely az idei évre vonatkozó
információk, adóváltozások
mellett a kamarai szolgálta-
tásbővítés részletes leírását, a
helyi kamara ezekhez illesz-
kedő tevékenységeit is tartal-
mazza.

És ha visszatérünk az
elektronikus megoldások te-
rületére, a kamarai sajtórefe-
rens sorolja az általános infor-
mációkat tartalmazó kamarai
hírlevéllel, valamint a temati-
kus (külpiaci információkat
tartalmazó, valamint pályáza-
ti), feliratkozást lehetővé tevő
hírlevelekkel kapcsolatos tud-
nivalókat. És azt is, milyen
fejlesztésekre, bővítésekre
lenne szükség ezen a téren, il-
letve a kamarai portál eseté-
ben. Mind mögött megjele-
nik: a MKIK és a területi ka-
marák által elhatározott köz-
ponti szolgáltatáscsomag ele-
mei új lehetőséget hoznak a
vállalkozások hatékony tájé-
koztatásába: a központi infor-
mációs forrásokat (és ami e
mögött van), valamint az ér-
deklődők jobb kiszolgálását.

Hiányszakmák
és az ösztöndíj

(Folytatás a 13. oldalról)
Nem részesülhet ösztöndíj-

ban a tanuló, ha az előző fél-
évben 2,51 alatti tanulmányi
átlageredményt ért el, a tanév
ismétlésére kötelezett, a meg-
ismételt tanév időtartama
alatt, az előző hónapban a tan-
év során keletkezett igazolat-
lan óráinak száma meghaladja
a 10 órát, fegyelmi büntetés
esetén.

Az ösztöndíj mértékét félé-
vente kell megállapítani, a
meghatározott tanulmányi át-
lageredmény alapján. Ha a ta-
nulónak javítóvizsgát vagy
pótló vizsgát kell tennie, az
átlageredményt azok eredmé-
nyével együtt kell megállapí-
tani.

Az ösztöndíj mértéke az el-
ső szakképzési évfolyam első
félévében tanulónként egysé-
gesen havi tízezer forint. Az
első szakképzési évfolyam
második félévétől kezdődően
a tanulmányi átlageredmény-
hez igazodva jelentősen növe-
kedhet, elérheti akár annak
háromszorosát is. Július, au-
gusztus hónapban a második
félévre megállapított ösztöndíj
jár. Az ösztöndíj folyósításá-
val összefüggő feladatokat az
iskolák látják el.

A 2016/2017. tanévben in-
duló képzésekben tanulmányi
ösztöndíjra jogosító hiány-
szakképesítések Fejér megyé-
ben: asztalos, dísznövényker-
tész, elektromos gép- és ké-
szülékszerelő, festő, mázoló,
tapétázó, gépgyártás-techno-
lógiai technikus, gyakorló
ápoló, gyakorló mentőápoló,
gyártósori gépbeállító, he-
gesztő, húsipari termékgyártó,
ipari gépész, karosszérialaka-
tos, kőműves és hidegburkoló,
központi fűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő, laboratóriumi
technikus, mezőgazdasági gé-
pész, ruhaipari technikus,
szerszámkészítő, szociális
gondozó és ápoló, villanysze-
relő.

RÖVIDEN

Új jogi keretek
között az építőipar
A Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara „Új jogi kere-
tek között az építőipar – Épí-
tési jogi változások 2015-
2016” címmel építőipari tájé-
koztató fórumot tart április
20-án, szerdán 14 órától. A
programon való részvétel térí-
tésmentes, de regisztrációhoz
kötött, melyre április 15-éig
van lehetősége a 25/502-060
telefonszámon, vagy az
dkik@dkik.hu e- mail címen.
A rendezvényen elsőként Koji
László , az Építési Vállalkozók
Országos Szakszövetségének
elnöke tart előadást, melynek
témái között szerepelnek az
építőipari jogi változások, az
áfa előírások, a módosult épí-
tésügyi rendeletek, az építési
beruházásokkal kapcsolatos
közbeszerzési szabályozás
változásai, a lakóépületek épí-
tésének egyszerű bejelentése.
Ezt követően az építőipari ki-
vitelezési szabálytalanságok-
ról, az építésfelügyeleti ellen-
őrzések tapasztalatairól beszél
majd Kovács Zsolt , a Dunaúj-
városi Járási Hivatal Építésü-
gyi Osztályának osztályveze-
tője. Végül a Teljesítésigazolá-
si Szakértői Szerv munkájá-
ról, a napi gyakorlat tapaszta-
latairól hallhatnak előadást a
résztvevők érdekes esetek fel-
idézésével.

Kőhalmi Kálmán, a városi ka-
mara sajtóreferense

F
o
t
ó
:
A
.G

.


