
Ünnepelni sincs idejük
Az idei országos szakmai versenyek döntőseit köszöntötték
Kőhalmi Kálmán

Az idei országos szakmai
versenyeken döntőbe ju-
tott fiatalokat, felkészítő
tanáraikat, volt iskolájukat
köszöntötte hagyomá-
nyos rendezvényén a vá-
rosi kamara.

A Campus Étteremben,
kedden megtartott eseményen
először Králik Gyula , a Du-
naújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke mondott
beszédet, és köszöntöt-
te a kimagasló ered-
ményt elért, az orszá-
gos szakmai versenye-
ken (Szakma Kiváló
Tanulója Verseny, Or-
szágos Szakmai Tanul-
mányi Verseny) döntő-
be jutott hét fiatalt.
Pontosabban köszöntötte vol-
na, hiszen közülük csak ket-
ten tudtak eljönni az ese-
ményre. Ahogy a rendezvény
előtti személyes beszélgeté-
sekből kiderült, nem a fiata-
lok ünneplési szándékában
volt hiányosság, nem tudtak
eltávozni erre az időre új
munkahelyükről.

Megtudtuk, hogy az idei év
kivételes volt, hiszen gyakor-
latilag minden végzősre azon-
nal lecsaptak a cégek. Koráb-
ban se volt nehéz az elhelyez-
kedés, főként a kimagasló
eredményt elért diákoknak,
idén azonban látványos volt a
munkaadók megnövekedett
igyekezete, hogy magukhoz
csábítsák a frissen végzett fia-
talokat. A köszöntőn megje-
lent két ifjú szakembernek is
van már munkája. Az automa-
tikai technikus szakmában

aranyérmet szerzett Matolcsi
András az egyik helyi nagy-
vállalatnál kapott állást, ösz-
töndíj programot megpályáz-
va már azelőtt biztos helye
volt, hogy a kimagasló ered-
ményt elérte volna.Ő azért tu-
dott ott lenni a rendezvényen,
mert épp szabadnapja volt.

Az ács szakmában ezüstér-
met szerzett Hambalgó
Görgy lakóhelyén, Pusztasza-
bolcson kapott állást szakmá-
jában, emellett a családi vál-
lalkozásba is besegít beszer-

zőként. Ő az ünnepség hivata-
los részét követően már el is
távozott – munkába. A ren-
dezvényről hiányzók viszont
távolabbi településeken kap-
tak munkát.

Visszatérve az ünnepségre,
a kamarai elnök köszöntőjére:
Králik Gyula kiemelte, már
hagyománnyá vált, hogy ilyen
jelegű ünnepségek keretében
évről évre elismerik a szak-
mai versenyeken elért kima-
gasló eredményt. Tavaly erre
a mesterlevelek átadásának
keretében került sor. A kama-
rai elnök beszédében példák-
kal ismertette, hogy kétkezi
szakmákkal, folyamatos szak-
mai fejlődéssel, innovációval
milyen sikerek érhetők el,

amivel természetesen
együtt jár az anyagi,
pénzbeli elismerés is.

A beszédet követően
került sor az elismeré-
sek átadására. Döntő-
sök voltak a már emlí-
tetteken túl: Csorbai
Kornél (magasépítő

technikus, arany), Prainer Ri-
chárd (ács, ezüst), Dobai
Márk (ipari gépész, bronz),
Perényi Tamás (gépi forgá-
csoló), Simon Péter (ipari gé-
pész).

Összeállításunk célja. hogy a térségünkben
működő vállalkozások megismerjék a kama-
ránk által nyújtott szolgáltatásokat, bíztatva
őket arra, hogy keressék fel irodánkat konkrét
ügyeik megoldásához.

A kamarai törvény értelmében kötelezően
nyújtandó kamarai alapszolgáltatások tag és re-
gisztrált vállalkozásoknak:

Tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hi-
telhez jutási kérdésekben

A tanácsadások részben külsős szakemberek
igénybevételével (gazdasági, pénzügyi, adózási),
részben munkatársaink közreműködésével (hitel)
valósulnak meg.

Érdeklődni Tóthné Nagy Etelkánál és Magya-
ródi Tamásnál – tel.: 25/502-060, 25/ 502-061

Üzleti partnerkeresés
Üzleti partnerkeresésre több lehetőséget is tu-
dunk biztosítani: Üzlet@hálón, Innomentor pro-
jekt keretében létrejött Datatech adatbázis segít-
ségével, ill. az Enterprise Europe Network és a
kamarai regisztrációs rendszerből nyerhető infor-
mációk nyújtásával.

Pályázatfigyelés
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hon-

lapján (www.mkik.hu) található Kamarai Pályá-
zatfigyelő Rendszerhasználatával minden regiszt-
rált vállalkozás tájékozódhat a tevékenysége sze-
rint szűrt pályázati lehetőségekről.

A törvényben kötelezően előírtakon túlmenő-
en további, mindenki számára ingyenesen elérhe-
tő szolgáltatásokat nyújt kamaránk:

Szakképzés területén
Szakképzési tanácsadás, pályaorientációs ta-

nácsadás, tanulószerződések gondozása, megkö-
tése, módosítása, megszüntetése, együttműködési
megállapodások gondozása, képzőhelyek két-
szintű ellenőrzése, Szakma Kiváló Tanulója ver-
seny szervezése, vizsgabizottsági tagi pályázatok
kezelése, vizsgabizottsági tagi, elnöki továbbkép-
zés szervezése, vizsgadelegálás, gyakorlati szint-
vizsga szervezése, tájékoztatás mestervizsgákkal
kapcsolatban.

További információ: Fülöp Ilona – tel.: 25/
501-951

Kamaránk szolgáltatásai

Útdíj Hitel ügyintézése
Információ: Magyaródi Tamás – tel.: 25/502-

060, 25/ 502-061
Külkereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás

Eseti jelleggel szervez a kamara külgazdasági
eseményeket, fórumokat, külföldi tanulmányuta-
kat, vásárlátogatásokat.

Bővebb információ a 25/502-060 telefonon.

Törvény által meghatározott egyéb térítéskö-
teles feladatok:

Gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántar-
tásba vétele, építőipari kivitelező nyilvántartásba
vétel, Teljesítésigazolási Szakértői Szerv.

További információ: Vincze Nóra, Komjáti
Andrea – tel.: 25/502-060, 25/ 502-061

További térítésköteles szolgáltatások:
Cégkivonat kiadása, Széchenyi Kártya Pro-

gram hiteleinek ügyintézése (Folyószámlahitel,
Forgóeszközhitel, Beruházási Hitel, Önerő Kie-
gészítő Hitel, Támogatást Megelőlegező Hitel,
Agrár Széchenyi Kártya), jogi tanácsadás.

Kamarai tagoknak a térítésköteles szolgáltatá-
sok közül számos szolgáltatást térítésmentesen
biztosít kamaránk:

Kamarai adatbázis igénybevételével adatszol-
gáltatás, üzleti partnerség építés, iparjogvédelmi
tájékoztatás, minőségügyi tanácsadás, kamarai
hírlevél küldése. Széchenyi Kártya Program hite-
leinek ügyintézése.

Kedvezményes szolgáltatások kamarai tagok-
nak:

Rendezvényszervezés (tájékoztatók, képzé-
sek), üzletember-találkozók szervezése, hirdetési
lehetőség a kamarai honlapon, tárgyalóterem bér-
beadása, eszközbiztosítás (projektor, laptop),
származási igazolás hitelesítése.

Szervezetünk arra törekszik, hogy a vállalko-
zások igényeinek ismeretében a kínálatot tovább
bővítse, és ezáltal a térség gazdasági fejlődéséhez
hozzájáruljon.
Bővebb információ honlapunkon (www.dkik.hu)
érhető el.

Címünk: 2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u.
10.

A szakképzéssel kapcsolatos feladatok ügyin-
tézési helye: Dunaújváros, Piac tér 2.

Hambalgó György és Matolcsi András – egy ezüst, egy arany
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Siker az országos szakmai
versenyeken: távoli cégek
csaptak le a döntősökre

Hamarosan nyíló lehetőségek
ENERGETIKA Lakossági és céges fejlesztésekhez kedvezményes hitelek, pályázati források
Kőhalmi Kálmán

Megújuló energiákkal
foglalkozó rovatunkba
most egy sajátos témát
emeltünk be: hamarosan
több finanszírozási lehe-
tőség is elérhetővé válik
ilyen vonatkozású progra-
mokhoz mind lakossági,
mind vállalati területen.
Mindkettő jó hír a vállal-
kozások számára.

A kormányzat korábbi ter-
veihez, kommunikációjához
képest módosult programként
jelenik meg várhatóan októ-
bertől a Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. (MFB) 115 milliárd
forintos, országos hitelpro-
gramja, melynek keretében
nulla százalékos kamattal kí-
nálnak hitelt akár húszéves
futamidőre is. A hitelt magán-
személyek, társasházak és la-
kásszövetkezetek igényelhe-
tik, családi házak esetében
maximum 10 millió, a társas-
házaknál lakásonként legfel-
jebb 7 millió forint igényelhe-
tő. A hitel egyebek mellett a
lakóingatlanok hőszigetelésé-
re, fűtési vagy melegvíz-rend-
szerek korszerűsítésére, vagy
például napkollektoros rend-
szerek telepítésére igényelhe-
tő.

Minimum 10 százalék sa-
ját forrás mellett, legfeljebb
húszéves futamidőre, nulla
százalékos ügyleti kamattal
lesz elérhető a kölcsön az
MFB Pontok hálózatán ke-

resztül, országszerte több
száz pénzintézeti fiókban.

A lakosság számára lakó-
házak energetikai korszerűsí-
téséhez ilyen kedvező hitel-
felvételre még nem volt lehe-
tőség Magyarországon –
hangsúlyozta az MFB. A köz-
lemény kitért arra is, hogy a
115 milliárd forintból 105,2
milliárd forint az uniós Gaz-
daságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP-8)
visszatérítendő pénzügyi for-
rás terhére, 9,41 milliárd fo-
rint a Versenyképesség Kö-
zép-Magyarország Operatív
Program (VEKOP-5) vissza-
térítendő pénzügyi forrás ter-
hére számolható el. A pro-
gram 20 milliárd forinttal bő-
víthető, amit a VEKOP uniós
forrás kimerülése esetén az
MFB saját forrásból, állami
kamattámogatással biztosít.

A pénzintézet szerint a
program fő célcsoportja a
1960-as években vidéken
épült, úgynevezett kockahá-
zak tulajdonosai lehetnek,
ezen családi házak 60
százaléka építésük óta
nem esett át energeti-
kai korszerűsítésen.
Ebben a körben a leg-
magasabb az energia-
megtakarítási potenci-
ál, mivel itt a legmaga-
sabbak a rezsiköltsé-
gek.

A program június elején
történt meghirdetése, mely
esetében remélhetőleg tartani
tudják az októberi tervezett

indulást, természetesen fontos
hír az elsősorban érintett la-
kosság számára. Az alacsony

önerő és a kamatmentes hitel
ösztönző lehet, hogy elindul-
janak az energiahatékonysá-
got növelő beruházások a la-
kosság körében. Ugyanakkor

kérdés még, hogy milyen fo-
gadtatása lesz a tisztán hitela-
lapú programnak. A húszéves

futamidő alatt a megta-
karítások elég jelentős
pénzösszeget képezhet-
nek, hogy ez milyen
arányban áll majd a hi-
tel törlesztésével, azt
természetesen az egyes
felújítások paraméterei
döntik el.

Amennyiben sikeres lesz a
program, az a kivitelező vál-
lalkozások számára lesz jó
hír. Térségünkben is sok van
az MFB által fő célcsoport-

ként megjelölt kocka családi
házakból, a város belterülete-
in is. A továbbra is gyengél-
kedő építőipar egy része szá-
mára lélegzethez jutást jelent-
hetne, ha nagyobb számban
indulnának ilyen jellegű ház-
felújítások, amelyeknek ré-
szét képezhetik megújuló
energiát felhasználó korszerű-
sítések is.

A vállalkozásokat célzó, a
jelenleg érvényes menetrend
szerint még nyáron megnyíló
Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasz-
nosítással kombinálva pályá-

zat, mint ahogy neve is jelzi,
már nem lehetőségként tekint
a megújuló energiák alkalma-
zására. A közel 60 milliárd
forintos keretösszegből 40-45
százalékos támogatási inten-
zitás mellett a támogatás 10-
100 millió forint közötti le-
het. A támogatható tevékeny-
ségek: hőszigetelés,nyílászá-
rócsere, fűtési és melegvíz el-
látási rendszerek korszerűsí-
tése, meglévő bel- és kültéri
világítási rendszerek energia-
takarékos átalakítása, mindez
természetesen megújuló ener-
gia hasznosításával.

Várhatóan ez iránt a pályá-
zati lehetőség iránt is nagy
lesz majd az érdeklődés, az
ilyen jellegű beruházásokat
tervező vállalkozások vélhe-
tően már idejekorán meg-
kezdték a felkészülés. Hatá-
lyos építési engedély szüksé-
ges, nem győzzük hangsú-
lyozni, ennél a pályázatnál
pedig még energetikus szak-
mérnök és audit is.

Ez a pályázati program is
jelentős megrendelésállo-
mányt hozhat a kivitelezést
végző cégek számára a követ-
kező időszakban.

És ha már itt tartunk, em-
lítsük meg az Otthon Melege
Programot is, amely 5 milli-
árd forintos, tisztán hazai
költségvetésből finanszírozott
keretösszegéből lakásonként
legfeljebb két és félmilliós
vissza nem térítendő támoga-
tásra augusztus közepétől le-
het majd pályázni.

A kedvezményes hitel az MFB szerint főként a kockaházak tulajdonosainak segíthet a felújításban
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A megnyíló lehetőségek
segíthetik a nehéz
helyzetű építőipart


