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Kamara ünnepi
nyitvatartása

Az ünnepek alatt megvál-
tozik az ügyfélfogadási
rend a Dunaújvárosi Ke-
reskedelmi és Iparkamará-
nál is. 2017. december 22-
én (mivel pénteken nincs
ügyfélfogadás) nem fogad-
nak ügyfeleket, a kamara a
két ünnep között zárva tart,
nyitás 2018. január 2-án.

Adókonferencia
a változásokról

A jövő évben életbe lépő
adóváltozásokról tartanak
előadást a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal illetékesei
2018. január 24-én a
Dunaújvárosi
Kereskedelmi és
Iparkamara székházában
megrendezésre kerülő
Adókonferencia 2018
rendezvényen. A pontos
időpontról, a részvételi
feltételekről a
későbbiekben ad a kamara
tájékoztatást a honlapon
(www.dkik.hu), illetve az
elektronikus hírlevélben.

Hiányszakmák
2018/19-ben
A Magyar Közlöny 199.
számában megjelent a Kor-
mány 353/2017 (XI. 29)
Kormányrendelete a 2018/
2019. tanévre vonatkozó
szakmaszerkezeti döntés-
ről és a 2018/2019. tanév-
ben a Szabóky Adolf Szak-
képzési Ösztöndíjra jogo-
sító szakképesítésekről.
A kamarák mellett műkö-
dő Megyei Fejlesztési és
Képzési Bizottságok min-
den évben javaslatot tesz-
nek a nemzetgazdasági-
miniszternek a gazdaság
igényeit és a munkaerő-pi-
aci kereslet adatait, vala-
mint az országos, regioná-
lis és megyei beiskolázást
figyelembe véve a szak-
képzés megyei szükség-
leteire, a szakképzésben
indított, állami költségve-
tési hozzájárulásban része-
síthető és a nem támoga-
tott szakképesítésekre,
szakközépiskolai ágaza-
tokra (a szakképzés iránya-
ira) és a megyékben indít-
ható szakképesítések keret-
számaira (beiskolázási ará-
nyaira). Továbbá a Szabó-
ky Adolf Szakképzési
Ösztöndíjra jogosító szak-
képesítésekre és az iskola-
rendszeren kívül indítható
képzésekre. Ez alapján
született meg a kormány
közelmúltban, a Magyar
Közlönyben megjelent ren-
delete. Eszerint az ösztön-
díjra jogosító húsz hiány-
szakképesítés a 2018/19.
tanévben Fejér megyében:
ács; asztalos; autószerelő;
elektronikai technikus;
épület- és szerkezetlaka-
tos; férfiszabó; festő, má-
zoló, tapétázó; gépgyártás-
technológiai technikus; gé-
pi forgácsoló; gyakorló
ápoló; gyakorló csecsemő-
és gyermekápoló; hegesz-
tő; kistermelői élelmiszer-
előállító, falusi vendéglátó;
kőműves; központifűtés-
és gázhálózat rendszersze-
relő; mezőgazdasági gé-
pész; női szabó; pék; szo-
ciális gondozó és ápoló;
villanyszerelő.

Erősödik a helyi gazdaság
A szakemberhiány enyhítése érdekében szükséges az összefogás
A Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara elnö-
kétől, Králik Gyulától az
idei év legfontosabb helyi
trendjeinek értéklését, a
gazdaság szereplőinek kö-
zeli jövőjét meghatározó
fejleményekhez igazodó
kamarai törekvések ismer-
tetését kértük.

A helyi gazdaság megerősö-
dött, ez derül ki a kamarai el-
nök szerint a megyei NAV, a
KSH és a megyei társkamara
által idén elkészített Gazdasá-
gi Körkép 2017 című kiad-
vány adatsoraiból, amelyek a
2016-os év gazdasági folya-
matait mutatják be, ezek kö-
zött a megye TOP 100+400
vállalkozásának adatait. A du-
naújvárosi és a városhoz köz-
vetlenül kapcsolódó környék-
beli vállalkozások az árbevé-
tel tekintetében hagyományo-
san nagy arányt képviselnek a
megye gazdaságában, mint-
egy 30 százalékot. És az
utóbbi években egyre örven-
detesebb, hogy a hagyomá-
nyos nagy ipari cégek mellett
mind több erős közepes cég is
megjelenik a listában (a kiad-
vány adatsorainak elemzésé-
ről bővebben lenti cikkünk-
ban olvashat!). Azonban az
egészségesebb helyi gazdasá-
gi egyensúly érdekében még
több magyar tulajdonú erős
középvállalkozásra lenne
szükség, hangsúlyozza Králik
Gyula. Céljuk az, hogy ehhez
a városi kamara saját eszkö-
zeivel minél hatékonyabban
hozzájáruljon.

Ennek egyik eszköze a ka-
marák részvételével működte-
tett Széchenyi Kártya Rend-
szer, amelyben idén 50-ről
100 millióra nőtt az elérhető
hitelkeret. És az is ismert,
hogy a 15 éve működő, 250
ezer átadott Széchenyi Kár-

tyánál járó rendszert ünneplő
rendezvényen részt vett a mi-
niszterelnök is, kiemelve a
program jelentőségét. Emel-
lett az elmúlt évben is tovább
javultak a felvehető hitelek
kondíciói, a kapcsolódó ked-
vezmények mértéke.

A helyi vállalkozások a vá-
rosi kamaránál minden évben
1 milliárd forint körüli
összegben indítanak (illetve
újítanak meg) Széchenyi Kár-
tya hitelt. Ezek döntő többsé-
ge folyószámlahitel, a beru-
házási hitelek aránya alig érte
el a 4-5 százalékot. A helyi
gazdaság, a középvállalkozá-
sok erősödése szempontjából
fontos lenne, hogy ezek ará-
nya növekedjen. És az is ag-
gasztó, további elemzést kö-
vetel, hogy 2016-hoz képest
idén 1,2 milliárdról 900 milli-
óra csökkent a városban a
Széchenyi Kártyával felvett
hitelek volumene.

Az országban és a megyé-
ben is jelentősen nőttek idén
a bérek. A Gazdasági Körkép
2017 kiadvány adatai szerint
2015-ről 2016-ra több mint 8
százalékos volt a növekedés,
idén ezt jóval meghaladó volt
a bérnövekedés. Ennek elle-
nére egyre nagyobb gondot
jelent a munkaerőhiány. A vá-
rosban és környékén is, pedig
Dunaújvárosban hagyomá-
nyosan erős a szakképzés,
amelyen tovább erősített a
Dunaújvárosi Szakképzési
Centrum létrejötte. A kamarai
elnök szerint határozottan ér-
zékelhető az ott végzett kie-
melkedő munka eredménye, a
hatékonyabb koordináció, fi-
nanszírozás, a jobb eszköz- és
infrastrukturális ellátottság.

A városi kamara szakkép-
zés terén végzett tevékenysé-
ge során a tanulószerződés-
hez kapcsolódó, a tanulók ál-
tal megkapott pénzbeli jutta-

tások összértéke éves szinten
220 millióra tehető, a gyakor-
lati képzőhelyek által vissza-
igényelt normatív támogatá-
sok pedig mintegy 1 milliárd
forintott tettek ki.

Tehát jelentős támogatások
futnak be a helyi szakképzés-

ben részt vevő vállalkozások-
hoz, az ott tanulókhoz. A ka-
mara a megyei fejlesztési és
képzési bizottságokon keresz-
tül igyekszik a munkaerőpiac
igényeihez igazítani a képzési
szerkezetett, a támogatott
szakmákat. Egy-egy változta-
tás hatása azonban öt-hat év
múlva érzékelhető. A szakem-
berhiány pedig már most je-
lentős számos szakmában,
csak példákat sorolva: villa-
mos-elektronikai, építőipari,
informatikai szakmák. Pedig
ha egy fiatal ezeket választja,
ha hiányszakma, ösztöndíjban
részesül, és végezve előbb jut
jól fizető munkahelyhez.

A Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara – fogal-
maz Králik Gyula – elkötele-
zett abban, hogy a pályavá-
lasztást, a pályaorientációt se-
gítő megoldások városi haté-
konyságának növelésében
szerepet vállaljon, ennek ér-
dekében a helyi szereplők
összefogására, az erőforrások
összevonására van szükség.

A kamarai elnök szerint
idén az előrevivő folyamatok
domináltak, bízik benne,
hogy így lesz ez a jövő évben
is! Ennek jegyében kíván a
munkavállalóknak, cégveze-
tőknek, családjaiknak békés
karácsonyt és sikeres új évet!

Králik Gyula, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Fotó: Ady Géza

Még több
helyi, magyar

tulajdonú,
közepes cégre
lenne szükség

Fejér megye gazdasága: 2016-os adatok
Megjelent a megyei kereskedelmi és iparkamara Gazdasági Körkép 2017 című kiadványa
A Fejér megye gazdasági
értéktára alcímet viselő ki-
advánnyal ugyan még nem
találkoztunk nyomtatott
formában, azonban min-
denki megtekintheti, letölt-
heti a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara
honlapját meglátogatva.
A kiadvány adatsoraiból
szemezgettünk.

Előbb nézzük a TOP
100+400 cégadatokból a vá-
ros és közvetlen térsége vál-
lalkozásait jellemző számo-
kat! Az ötszáz megyei cég kö-
zött 57 ilyen található, és a
korábbi évekkel összehason-
lítva feltűnik, hogy ugyan to-
vábbra is jelentős a nagyobb
cégek dominanciája (például
az első 50 cégben 9 dunaújvá-
rosi található, az első 100-ban
19), az adatsorok további ol-
dalain is (többnyire) szép
egyenletesen elosztva jelen-
nek meg dunaújvárosi, vagy a
városhoz közeli, ide kapcso-
lódó vállalkozások. A legna-
gyobb árbevételű ötszáz cég
közé bejutott helyi vállalko-
zások árbevétele (az ISD Du-
naferr nélkül) 536 milliárd fo-

rint. Az adózás előtti ered-
ményt számolva ezen cégek
összességében 82,5 milliárd
forintot értek el 2016-ban.

A megyei összesített adat
(minden vállalkozásból csak a
nyereséges vállalkozások,
amíg a fenti adatban a veszte-
ségesek is szerepelnek) 315
milliárd forint adózás előtti
nyereség. A legnagyobb árbe-
vételű ötszázas listára bejutott
helyi cégek közül csak mint-
egy tíz százalék volt vesztesé-
ges, amíg a megyei átlag har-
minc százalék.

A legmarkánsabb változá-
sok a megyei listán az első
száz adózó körében mentek
végbe, ugyanis négytizeddel
növelték nyereségüket, mi-
közben veszteségüket közel
felére szorították vissza, ami-

nek eredményeként az előző
évi 127,8 milliárd forinttal
szemben 213,6 milliárd forint
adózás előtti eredményt mu-
tattak ki. Az első százba beju-
tott helyi vállalkozások adó-
zás előtti eredménye összesít-
ve meghaladta a 81 milliárd
forintot.

Érdemes még azt is meg-
nézni, hogy a TOP 500-as lis-
tára bejutott helyi vállalkozá-
sok hány főt foglalkoztatnak
(ahol megadtak ilyen adatot,
és itt is hiányzik az ISD Du-
naferr adata), ez több mint
9600 főt jelent. A megyei

adatokat nézve: a foglalkozta-
tottak átlagos állományi lét-
száma Fejér megyében – a ré-
giós szintű minimális bővü-
léssel szemben – másfél szá-
zalékkal csökkent. Az 500
legnagyobb árbevételt elérő
társaság esetében kismértékű
bővülésről is beszélhetünk,
61 ezer fő munkavállalójuk
volt e cégeknek, 0,2 százalék-
kal több az egy évvel korábbi-
nál.

Az éves átlagbérek mind a
Közép-Dunántúlon, mind a
megyében, mind pedig a TOP
körökben emelkedtek, az

összege és mértéke azonban
eltért egymástól. A 100 legna-
gyobb árbevételű társaságnál
voltak a legmagasabbak a
2016-os átlagbérek 3488 ezer
forinttal, 22 százalékkal ha-
ladták meg a megyei, és több
mint egynegyedével a régiós
átlagot. Ugyanakkor a növe-
kedés mértéke itt volt a „lega-
lacsonyabb” 8,1 százalékkal.
Az éves átlagbérek 2015-ről
2016-ra Fejér megyében 2624
ezerről 2850 ezerre nőttek,
8,6 százalékkal. Ez a növeke-
dés idén a korábbi duplája kö-
rül alakul, tesszük hozzá.

A Gazdasági Körkép 2017
emellett még számos hasznos
információt tartalmaz, termé-
szetesen itt nem tudunk min-
den területre kitérni, érdemes
tehát akár elektronikus, akár
nyomtatott formában hozzá-
jutni, és forgatni. A kiadvány
több mint felét megyei vállal-
kozások bemutatkozásai fog-
lalják el, köztük találjuk a
Momert Zrt.-t is. Azok is szá-
mos érdekes információt szol-
gáltatnak a megye gazdasága,
az itt tevékenykedő cégek, az
általuk képviselt ágazatok
iránt érdeklődőknek.

Listára jutott
helyi cégek:

csak minden
tizedik volt

veszteséges

Továbbra is a nagy ipari cégek dominálnak a helyi gazdaságban


