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Az ipari, kereskedelmi és
kézműves tagozat meg-
választott elnökei
hosszabb kamarai múlttal
rendelkeznek, területük
jó ismerői, őket az előző
ciklusról, az új időszak fel-
adatairól kérdeztük.

Dunaújvárosban több or-
szágos viszonylatban is jelen-
tős cég, nagyvállalkozás mű-
ködik, és ők mind aktív tagjai
a városi kamarának, az ipari
tagozatnak. Ezen a téren is ki-
emelkedik a helyi kamara a
területi kamarák közül.
Ugyanakkor a helyi gazdaság
számára fontos lenne, hogy
több tőkeerős, sikeres helyi
kis-, és főként közepes vállal-
kozás működjön a térségben.
Utóbbiból alig van mutatóba
egy-egy a városban.

A Ferrobeton Zrt. vezéri-
gazgatója, Vass Zoltán máso-
dik ciklusát kezdi az ipari ta-
gozat elnökeként. Véleményét
megfogalmazva kiemeli,
hogy a nagyvállalatok nettó
jövedelemimportőrök a tér-
ségben. Tehát termékeiket
máshol adják el, az így terme-
lődő pénz egy jelentős részét
viszont itt költik el. Az rész-
ben a helyi beszállítókhoz
áramlik, részben pedig a
munkavállalók bérén keresz-
tül a környékben működő
szolgáltatók, kereskedők,
vendéglátó cégek bevételei-
hez járul hozzá. A gondot az
jelenti, hogy ezek a kis- és
középvállalkozások döntően a
nagyvállalatok teljesítményé-
től függenek.

A kkv szektornak a kap-
csolatait bővíteni kell a régión
túlra. Ebben a kamarának is
szerepet kell vállalnia, a ma-
inál markánsabban. A belföl-
di, vagy a külpiaci kapcsola-
tépítés terén elindultak folya-
matok a kamaráknál, a duna-
újvárosi is fontosnak tartja ezt
a területet, történtek, történ-
nek ilyen jellegű lépések.
Ezek hatásáról viszont nin-
csenek visszajelzések, tényleg
hoztak-e üzletet, milyen
számban, eredménnyel? Ezen
a téren erősíteni kell a városi
kamara tevékenységét is.

A másik probléma az ipari
tagozat elnöke szerint, hogy
azok a kis- és középvállalko-
zások, amelyek itt működve

megerősödnek, megnő a más
területen végzett munkájuk,
az ott szerzett bevételeik ará-
nya, áthelyezik székhelyüket,
jellemzően a fővárosba. Így
például a helyi kamara műkö-
désében sem vesznek részt,
de más vonatkozásaiban is
káros ez a folyamat, amely
okai ellen a kamarának saját
eszközeivel fel kell lépnie.

A kereskedelmi tagozat el-
nöke, Horváth Attila (Gaszt-

ro-Life Kft.) a helyi vendég-
látás egyik meghatározó alak-
ja (Campus, Kiskohász).
Ő már harmadik ciklusát kez-
di a kereskedelmi tagozat el-
nökeként. Vele beszélgetve
felhozzuk, hogy a vendéglá-
tás, de a kereskedelem, a
szolgáltatások más területein
is erős a konkurenciaharc,
mégis formálódnak, erősöd-
nek együttműködési szándé-
kok a városi kamaránál. Ezt
jelezheti a most lezajlott vá-
lasztás, tisztújítás is.

Horváth Attila ennek kap-
csán elmondja, köszönik az
ismételt bizalmat. A fizetőké-
pes kereslet nem olyan nagy a
térségben. A bevételekért a
konkurenciának meg kell
küzdenie egymással. Ő a kol-
légákban partnereket, nem el-
lenségeket lát, a közös beszél-
getéseken pedig megfogalma-
zódnak azok a területek, ahol
közösek az érdekek. Ezeken a
területeken például a kamara
érdekérvényesítő szerepét
igénybe véve eredmények ér-
hetők el. Hogy csak három
példát említsünk a közelmúlt-
ból: pénztárgépek, Elektroni-
kus Közúti Áruforgalom El-
lenőrző Rendszer (EKÁER),
vasárnapi boltzár. Az orszá-
gos kamarának, azon belül az

országos kereskedelmi kollé-
giumnak több módosítást,
könnyítést, időpontmódosí-
tást, türelmi időt sikerült ki-
harcolnia. Ez természetesen a
helyi vállalkozások érdekét is
szolgálta.

Ugyanakkor, teszi hozzá
Horváth Attila, ebben így ön-
magában talán nem lenne ér-
zékelhető, milyen előnyökkel
is szolgálnak a helyi vállalko-
zások számára a városi kama-
ra országos kapcsolatai. Vi-
szont számos olyan informá-
cióhoz sikerült hozzájutni az
országos kereskedelmi kollé-
giumban működő nagyvállal-
kozásoktól, az ottani lobbite-
vékenység hozadékából, ame-
lyek nagy segítséget jelent-
hettek az itteni cégek számára
is. Ezen a téren a kereskedel-
mi tagozat elnöke előrelépést
vár attól, hogy már az MKIK
küldöttjeként is részt vesz az
országos kamara munkájá-
ban.

Az országos kapcsolatok
eredményeinek egy másik
fontos példájaként említi a ta-
valyi két mesterképzési pro-
gramot. Ezeken nagy szám-
ban vettek részt a vendéglátás
területén dolgozó szakembe-
rek, szakácsok, pincérek, cuk-
rászok. Az országos kapcsola-
tok nyomán sikerült olyan ok-
tatókat idehozni, akiktől tény-
leg érdemes volt, és volt mit
tanulni, hiszen a legmagasabb
szintet képviselték szakmá-
jukban.

Horváth Attila szerint a kö-
vetkező négy év még erőseb-
bé fogja tenni a kamarák sze-
repét. Elég a nyugati határon
túlra pillantani, ahol százöt-
venéves előnye van a kamarai
rendszernek. Onnan lehet el-

lesni a jó példákat. És el kell
érni: a döntéshozók jobban fi-
gyeljenek a kamarára, amely
segítséget tud adni a megfele-
lő döntések meghozatalában.

A kamarai besorolás több
mint háromszáz tevékenysé-
get számít a kézműves kate-
góriába, így messze nem csak
a hagyományos kézművesek
tartoznak a városi kamara
kézműves tagozatába sem,
adja a tájékoztatást Fülöp Ilo-
na , a tagozat frissen megvá-
lasztott elnöke. Ő kezdetektől
e tagozat tagja, számos tiszt-
séget töltött be már a kamará-
nál, volt tanácsadó, megbízott
titkár, az előző ciklusban pe-
dig elnökségi tag. Egyéni vál-
lalkozó, és nem mellesleg a
Vállalkozók Ipartestületének
ügyeit viszi titkárként, szintén
a kezdetektől.

A kézműves tagozatba a
tevékenység jellege és a vál-
lalkozás mérete alapján sorol-
ják a vállalkozásokat, így ide
elsősorban kisvállalkozások
tartoznak, zömében egyéni
vállalkozások. Hogy mennyi-
re szükségük van ezeknek a
vállalkozásoknak a kamara
tevékenységére, segítségére,
az jól kitalálható. Ennél azon-
ban direktebb visszajelzést je-
lent, hogy Fülöp Ilonát szá-
mos tagozati tag, és kézmű-
ves vállalkozó kereste meg
már a megválasztását követő-
en elképzeléseit, igényeit
megfogalmazva. Ezekről a ta-
gozati elnök az új elnökség-
gel egyeztet, úgy alakítja
majd ki a következő négy év
tevékenységeinek irányát.

Az viszont biztos, hogy a
hagyományos kézművesség
terén a kiállítások, vásárok,
termékbemutatók körében ér-
demes előrelépni. Ilyeneket

szerte az országban szervez-
nek a kamarák, ezekre érde-
mes hatékonyabban, szerve-
zettebben rákapcsolódni. Az
országos szervezésű Magyar
Kézműves Remek pályázaton
most is van egy helyi induló,
így elmondható, bőven tud el-
őzményekre támaszkodni a
munkájuk. Ugyanakkor a
Pentelei Kézműves Egyesü-
lettel is folytatni kívánják az
együttműködést, például egy
korábbihoz hasonló kiállítás
és vásár szervezésében.

A tagozat által képviselt
kisvállalkozások számára na-
gyon fontos információkat
közvetíthetnek a szakmai elő-
adások, bemutatók, tréningek
is, hiszen egy kisvállalkozás-
nak a működés mellett nem
igazán jut kapacitása arra,
hogy ezeket a működése,
eredményessége szempontjá-
ból meghatározó információ-
kat más forrásból megszerez-
hesse.

A kézműves tagozatban
képviselt vállalkozásoknak
nagyon fontos szerepe van a
szakképzés terén is, hiszen
számos gyakorlati képzőhe-
lyet működtetnek ilyen kis-
vállalkozások. Több szakmá-
ban is meghatározó a szere-
pük. Emellett ezen vállalko-
zások szakemberei a kamara
több tevékenységében is részt
vesznek szakértőként, vizsga-
bizottsági tagként, elnökként.
Az ezekkel kapcsolatos infor-
mációk, a szakképzés változá-
saival kapcsolatos tudnivalók
közvetítése érdekében is fon-
tos, hogy hatékony, folyama-
tos együttműködés, kommu-
nikáció legyen a kézműves ta-
gozat tagjaival, a képviselt
vállalkozásokkal. Ezekkel
kapcsolatban konkrét tervei,
elképzelései vannak az új ta-
gozati elnöknek.

Az előző években számos
új feladatot kaptak, illetve
vállaltak fel a kereskedelmi és
iparkamarák, ez várható a kö-
vetkező években is.

Sokat segíthet ebben a fo-
lyamatban, hogy a városi ka-
mara minden tisztségében a
tisztújítást követően is nagy
tapasztalattal, valamint sok
éves kamarai múlttal, és még
jóval több vállalkozói, illetve
gazdasági tudással rendelkező
személyek látják el feladatu-
kat.

Fülöp Ilona

Vass Zoltán

Horváth Attila
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Vállalkozz
digitálisan!
A Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparkamara
kiállítással egybekötött
információs napot szer-
vez Dunaújvárosban,
melynek célja a városi
mikro-, kis- és közép-
vállalkozások informati-
kai ismereteinek bővíté-
se. A Modern Vállalko-
zások Programja elneve-
zésű projekt keretében
megvalósuló rendezvé-
nyen résztvevő vállalko-
zások megismerhetik a
tevékenységük sikeres-
ségéhez hozzájáruló leg-
frissebb infokommuni-
kációs technológiákat
(IKT), informatikai esz-
közöket, és megtanul-
hatják kiaknázni az
elektronikus gazdaság-
ban rejlő lehetőségeket.
A rendezvény helyszíne:
a Dunaújvárosi Egyetem
Kerpely Kollégiumának
Dózsa György út 35.
szám alatti 01-es konfe-
renciaterme. Időpontja:
2016. október 4. (kedd)
10 óra. A rendezvény
díjmentes, de a helyek
korlátozott száma miatt
előzetes regisztrációhoz
kötött. A részletes
program és a regisztráci-
ós felület hamarosan el-
érhető lesz a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és
Iparkamara honlapján
(www.dkik.hu).

Fórum
a horganyzásról
A Magyar Tűzihorgany-
zók Szervezete Szakmai
Bizottsága szakmai fó-
rumot tart 2016. szep-
tember 30-án 13 órától a
Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara
székházában, melyen
örömmel veszik beruhá-
zók, tervezők, acélszer-
kezetgyártók, kivitele-
zők, de minden érdeklő-
dő részvételét. A téma:
Korrózió elleni védelem
acélszerkezeti tűzihor-
ganyzással – a tűzihor-
gany bevonatot egyálta-
lán nem kell karbantar-
tani 50-70 évig! A ren-
dezvényt megfelelő lét-
számú érdeklődő esetén
tartják meg, ezért rész-
vételi szándékát legké-
sőbb 2016. szeptember
26-ig szíveskedjen jelez-
ni a 25/502-060 telefon-
számon vagy az
dkik@dkik.hu e-mail cí-
men!

Iskolások
pályaválasztása
A közelmúltban jelent
meg a MKIK Gazdaság-
és Vállalkozáskutató In-
tézet (GVI) által készí-
tett elemzés az Általános
iskolások pályaválasztá-
sa 2016 címmel, amely
országos adatfelvételen
alapul, ebben a munká-
ban részt vett a Dunaúj-
városi Kereskedelmi és
Iparkamara is. Az adat-
felvétel keretében orszá-
gosan több mint kilence-
zer, Dunaújvárosban
mintegy száznyolcvan
diák töltötte ki a kapcso-
lódó kérdőívet. A teljes
anyag a kamara honlap-
járól letölthető
(www.dkik.hu).
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