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Közösen továbbra is
HARMADIK Újabb ciklusra választották meg elnöknek
Kőhalmi Kálmán

Králik Gyulát a szeptem-
ber 5-ei küldöttgyűlésen
újabb négy éves időszak-
ra megválasztották a Du-
naújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara elnökének.
Az eddigi munka elisme-
rését jelzi, hogy az elnök-
ségben is minimális vál-
tozás történt a választás
végeredményeként.

Az újraválasztott kamarai
elnök úgy ítéli meg, az elmúlt
időszakban országosan a ka-
mara erősödött, különböző
funkciókat, közfeladatokat
delegált a kamaráknak a kor-
mányzat. Részt vettek, vesz-
nek a gazdaságot érintő, első-
sorban a feketegazdaság
visszaszorítását célzó intézke-
dések előkészítésében, rész-
ben végrehajtásában is. Krá-
lik Gyula példaként említi a
közúti áruforgalmat ellenőrző
rendszert, vagy a teljesítési-
gazolási szakértői szervet. A
gazdaság számára egyre ége-
tőbb kérdés, a szakemberu-
tánpótlás, ezen a téren is mar-
káns szerepet kaptak a kama-
rák, beleszólást a folyamatok-
ba. A gazdaság szereplőinek
igényeit tudják így közvetíte-
ni a döntéshozók felé, érvé-
nyesíteni a képzési rendszer
átalakítása terén. Olyan néze-
tek is vannak, hogy a kama-
rák tevékenységének erősíté-
seként a cégbíróságokat a ka-
marák alá kellene rendelni.
Ennek a gondolatnak megvan
a létjogosultsága.

A helyi gazdaságról szólva
az elnök kifejti, továbbra is
gondot jelent a térségben mu-
tatkozó kettősség. Sok a kis-
vállalkozás, a kényszervállal-
kozó. A helyi gazdaságot
azonban az itt működő nagy-
vállalkozások termelési volu-
mene határozza meg. Hiá-
nyoznak a középvállalkozá-
sok. A tapasztalat azt mutatja,
hogy azok a vállalkozások
tudnak hosszú távon megma-
radni, amelyek termeléssel,
termékelőállítással foglalkoz-
nak. És terméküknek legalább
ötven-hatvan százaléka ex-

portra kerül, hiszen nincs
olyan felvevőpiac a környé-
künkön.

Nagyon fontos, ha ilyenek
cégek alakulnak, akkor azo-
kat különböző kedvezmé-
nyekkel itt tartsuk és támo-
gassuk. Mert ezek fogják je-
lenteni az összekötő kapcsot a
nagyvállalatok és az egyéni
vállalkozók között. És talán
akkor egy egészséges
gazdasági szerkezet ki
fog tudni alakulni.
„Lehet ez célunk, dol-
gozunk is ezért. Azon-
ban ez alapvetően nem
az önkormányzat és a
kamara, hanem a vál-
lalkozói szféra ötletein,
akarásán múlik.” – fogalmaz
az elnök.

Hogy mégis mit lehet ten-
ni? Ezzel kapcsolatban Králik
Gyula kifejti, hogy egyrészt a
külkapcsolatok fejlesztésé-

ben, az együttműködések lét-
rejöttében kell a saját mód-
szereivel segítenie a kamará-
nak. Ehhez megfelelő szaktu-
dású munkatársakra van szük-
ség. És persze pénzre, ehhez
keresik a forrásokat. És tudni
kell azt is, hogy az unió és
így a kamara is a határok
melletti, azokon átnyúló
együttműködéseket támogat-

ja. Meg kell találni annak a
formáját, hogyan tud a mai
rendszerbe bekapcsolódni a
városi kamara, pályázati pén-
zekhez jutni, és így segíteni
az exportlehetőségek iránt ér-

deklődő helyi vállalkozáso-
kat.

A másik, az előbbihez is
kapcsolódó feladat a követke-
ző időszakra, hogy a városi
kamara létrehozzon egy Vál-
lalkozók Házát, ahol méltó
körülmények között, a vállal-
kozásokat segítő szolgáltatá-
sokkal, inkubátorházhoz ha-
sonló lehetőségekkel, infra-

struktúrával segítené a
helyi vállalkozások
megerősödését.

Az elnök szerint
egyre erősebb a tér-
ségben az együttmű-
ködési hajlandóság, a
lokálpatriotizmus,
több területen erősöd-

tek a vállalkozások, és fontos
fejlemény az egyetem létre-
jötte. Ezekre építve kell kiala-
kítani egy térségi stratégiát,
és egy erős központi akarattal
végig is kell vinni.

Térségi stratégiára van
szükség, és végig is kell

vinni azt

Králik Gyula újabb ciklust kezd: társadalmi megbízás, de felelősségteljes feladat az elnöki poszt
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A jó eredmény titka
Hónapokkal ezelőtt kezdődött az előkészítés

A városi kamaránál lezaj-
lott választás, tisztújítás
hátteréről, folyamatairól
Fejes Lászlót, a választási
és jelölőbizottság elnökét
kérdeztük.

Háromezerötszáz vállalko-
zás van Dunaújvárosban, eb-
ből kétszáznégy kamarai tag
– kaptuk az információt Fejes
Lászlótól. Ez hatszázalékos
szervezettség, mely az egyik
legmagasabb az országban.
Nagyon sok megyei kamara
közel sincs ehhez. Huszonhá-
rom küldött megválasztására
került sor, tehát mintegy ti-
zenegy százaléka a tagoknak
küldött is egyben.

Hónapokkal ezelőtt elkez-
dődött a választás előkészíté-
sének folyamata. A kamara
honlapjára feltették a szüksé-
ges információkat, a válasz-
tásra jogosult helyi vállalko-
zások listáját, a választható
tagok névsorát. Hirdetések je-
lentek meg, kiküldték a ta-
goknak a jelölőlapot, elfoga-
dó nyilatkozatot.

A jelölőbizottság célja az
volt, hogy minél több javaslat
érkezzen be, a tagozati elnö-
köket is arra kérték, hogy te-
gyenek javaslatot. Több
egyeztetést lefolytattak, mire
összeállt a küldöttek jelölőlis-
tája. Hasonlóan ment ez vég-
be a tisztségekre történő jelö-
léseknél is. Volt, aki első kör-
ben nem akarta vállalni a tisz-
téget, de sikerült meggyőzni
annak fontosságáról.

Dr. Parragh László, az
MKIK elnöke ki jelen volt a
küldöttgyűlésen, elcsodálko-
zott azon, hogy huszonhárom
küldöttből huszonegyen jelen
voltak, és a hiányzó két kül-
dött is fontos üzleti úton volt

külföldön, és ezt előre jelez-
ték is. Ez azért messze nem
szokásos, még nálunk se. És
azt is értékelte, hogy a kül-
döttgyűlésen egyhangúlag le-
ment a szavazás, ő a tapaszta-
latai alapján meg tudta ítélni,
ez milyen komoly előkészítő
munkát követően jöhetett lét-
re.

Fejes László elmondta,
amikor jelöléseket egyeztet-
ték, az volt a legfontosabb
szempont, hogy a legalkalma-
sabb személyek kerüljenek a
küldöttek közé, a tisztségek-
be, a jelölőbizottság rálátását,
az egyeztetéseket erre hasz-
nálták fel. Természetesen
emellett a tagozati üléseken
és a küldöttgyűlésen is lehe-
tett jelölni, az előkészítés
gondosságát mutatja, hogy er-
re nem volt példa.

Mint tiszteletbeli elnöktől
kérdeztük Fejes Lászlótól,
miként értékeli a választást?
„Úgy gondolom, az elmúlt
négy évben sok területen ja-
vult, fejlődött a kamara mű-
ködése, kialakult a megfelelő
csapat. Most is vannak észre-
vételeim, problémáim, el is
szoktam ezeket mondani.” –
hangzott a válasz.

Fejes László
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Tisztségviselők
Elnök: Králik Gyula (Materiál T+T Kft.)
Általános alelnök: Kis Attila (De-Plano Kft.)
További elnökségi tagok: ipari tagozati alelnök Vass Zol-
tán (Ferrobeton Zrt.), kereskedelmi tagozati alelnök Hor-
váth Attila (Gasztro-Life Kft.), kézműves tagozati alel-
nök Fülöp Ilona (egyéni vállalkozó), Tarány Gábor
(DAK Acélszerkezeti Kft.), dr. Kováts Miklós (Quint-Ex
Bt.).

Ellenőrző Bizottság: Matuss Péter (ISD Dunaferr Zrt.),
Németh Ferenc (Dutrade Zrt.), Selmeczi László (Hambur-
ger Hungária Kft.).
Etikai Biztottság: Szabó Gyula (ISD Portolan Kft.), dr.
Bozsits Attila (L-Tér Stúdió Kft.), Urbán László (Mo-
mert Zrt.), dr. Bocsi Andrea (egyéni vállalkozó), Palko-
vics Katalin (Dunaújvárosi Kegyelet Bt.).
MKIK küldött: Králik Gyula (Materiál T+T Kft.), Kis
Attila (De-Plano Kft.), Vass Zoltán (Ferrobeton Zrt.),
Horváth Attila (Gasztro-Life Kft.).

Ipari tagozati küldöttek: Králik Gyula (Material T+T
Kft.), Tarány Gábor (DAK Acélszerkezeti Kft.), Vass
Zoltán (Ferrobeton Zrt.), Selmeczi László (Hamburger
Hungária Kft.), Roy Katalin (Hankook Tire Magyaror-
szág Kft.), Urbán László Imre (Momert Zrt.), Orova Ist-
ván (ISD Kokszoló Kft.), Matuss Péter (ISD Dunaferr
Zrt.), Gózon Gábor (Fa-Lak-Fa Kft.).
Kereskedelmi tagozati küldöttek: Horváth Attila
(Gasztro-Life Kft.), Grábics Gábor (Corner Trade Kft.),
Máriás József (Digitron Kkt.), dr. Bozsits Attila (L-TÉR
STÚDIÓ Kft.), Sümeginé Juhász Ilona (egyéni vállalko-
zó), Kis Attila (De-Plano Kft.), Szente Tünde (egyéni vál-
lalkozó), Takács Titusz (Tolna-Őr Kft.).
Kézműves tagozati küldöttek: Fülöp Ilona (egyéni vál-
lalkozó), Palkovics Katalin (Dunaújvárosi Kegyelet Bt.),
dr. Kováts Miklós (Quint-Ex Bt.), Szabó András (Vállal-
kozók Rácalmásért Egyesület), Kakas Antal (Reál-Száll
Bt.), ifj. Králik Gyula (Energia Labor Kft.).

Napi, operatív feladatok várják
A gazdaságfejlesztés, gazdaságélénkítés a következő négy év legfőbb kihívása

Általános alelnöknek Kis
Attilát választotta a
küldöttgyűlés, előtte két
ciklusban ő már az
elnökség tagja volt, így
gyakorlottan veheti át a
feladatot.

Harmadik ciklusban vesz
részt az elnökség munkájá-
ban, korábban a kézműves ta-
gozat elnöke volt, most általá-
nos alelnöki feladatokat ka-
pott. Ezen a poszton dr. Ko-
váts Miklóst váltja, aki to-
vábbra is az elnökség tagja
maradt, életkora miatt azon-
ban visszalépett a nagyobb
napi megterhelést, elfoglaltsá-
got jelentő posztról. Kis Attila
ismeri a kamarai működést,
belső dolgait, tud és szeret te-

vékenykedni a vállalkozói
szférában, gazdaságban.

Mostani feladatköre más
lesz, az alelnöki pozíció nem-
csak arról szól, hogy az el-
nökségi ülésekre el kell járni,
a bizottságok munkájában
részt kell venni, hanem a napi
operatív működésbe is bele
kell folyni, annak a vitelében
is szerepet kell játszani.

A következő négy év során
megítélése szerint a gazda-
ságfejlesztésnek, gazdaság-
élénkítésnek mindenképpen a
kamarai szervezetek tevé-
kenységének fókuszába kell
kerülnie. Ennek kulcsterülete
a szakképzés, munkaerőután-
pótlás. A dunaújvárosi kama-
ránál is ez a jellemző. Meg
kell őrizni azokat az erőssé-

geket, amelyek a szakképzés-
ben megvannak. Jobban meg
kell szólítani a vállalkozáso-
kat, meg kell találni, mik
azok az előnyök, ami az ön-
kéntes kamarai tagsággal jár-

nak. A nagyok esetében az ér-
dekérvényesítő lehetőségnek,
törvényalkotásba való bele-
szólásnak a lehetősége fontos.

Október végén választják
meg a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara új elnökségét.
Azt követően alakulhat ki a
következő négy év kamarai
programja, amelyhez termé-
szetesen a területi kamarák is
hozzáteszik a saját javaslatai-
kat, terveiket. Helyi szinten
az általános alelnök úgy látja:
a meglévő rendszeren alapve-
tően módosítani nem kell, a
működési feltételeket, mun-
karendet kialakította a kama-
ra, megalkotta a szükséges
szabályzatokat, eljárásjogi ke-
reteket. A folytonosság felté-
telei adottak.

Kis Attila
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