
Erős évet zárt a kamara
Eredményes gazdálkodásról, számos színvonalas programról számoltak be
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DUNAÚJVÁROS Évi rendes
küldöttgyűlését tartotta
meg április 11-én a Duna-
újvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara, elfogadták a
tavalyi évről szóló beszá-
molót, az idei tervet.

A küldöttgyűlés előtt harma-
dik alkalommal került sor a
Dunaújváros Kézművessé-
géért díjak átadására. A díj
azon kisvállalkozók, iparos
emberek életpályáját ismeri
el, akik kiemelkedőt alkottak
egy-egy szakma, szolgáltatás
helyi történetében. Az elis-
merést idén négyen vehették
át: Erd ssy Ágnes női szabó,
Erd ssy Erika kozmetikus,
Juhász Imréné férfiszabó, Ko-
vács János vendéglős (a mél-
tatások a 13. oldalon olvasha-
tók!).
A küldöttgyűlés elfogadta

a tavalyi évre vonatkozó terv
teljesüléséről szóló beszámo-
lót.
A szakmai munkáról ki-

küldött anyag egyes, fonto-
sabb elemeit Hegyiné Tóth
Noémi titkár ismertette, egé-

szítette ki prezentációjában.
Kifejtette, hogy 2017-ben az
ismétlődő feladatok ellátá-

sa mellett kiemelt hangsúlyt
kapott a vállalkozók számára
nyújtott információ-szolgál-

tatások bővítése, a város és
a térség hivatalaival, oktatási
intézményeivel, civil szerve-

zeteivel, gazdálkodó szerve-
zeteivel a szakmai együttmű-
ködések erősítése, valamint a
pályaorientációs tevékenység
fejlesztése.
A kamara egyik legfon-

tosabb feladata, hogy a saját
eszközrendszerével segítse a
vállalkozások működését. Ezt
elsősorban információ-szol-
gáltatással tudja támogatni,
ezt a célt szolgálják rendezvé-
nyeik.
A vállalkozói igényekhez

igyekeztek igazítani rendez-
vényprogramjukat, az aktu-
ális törvényi változásokról
minél több területet érintően
számot adni. Az elmúlt évben

számos, színvonalas előadás,
szakmai fórum igazolta a ka-
mara ilyen irányú törekvését.

A tavalyi gazdálkodásról
szóló előterjesztést, a mérleg-
beszámolót, a könyvvizsgálói
jelentést is felfogadta a köz-
gyűlés. Králik Gyula elnök
elmondta, az elmúlt esztendő
szakmai munka és gazdálko-
dás szempontjából is kiemel-
kedő volt. Ezt az ellenőrző bi-
zottság elnöke, Matuss Péter
is megerősítette, valamint az
idei terv kapcsán is kifejtette:
a kamara feladatának és sze-
repének megfelelően állította
össze a munkatervet. A mun-
katervhez tartozó költségve-
tést megalapozottnak és reá-
lisan teljesíthetőnek találta az
ellenőrző bizottság. (Az idei
év szakmai terveiről Hegyiné
Tóth Noémi titkárral külön
készítettünk interjút.)
A városi kamara tevé-

kenységének, sikeres szak-
mai munkájának közvetett
elismerését jelenti az is, hogy
a küldöttek döntő többsége
jelen volt a küldöttgyűlésen,
és ez elfoglalt vállalkozásve-
zetőkről lévén szó, nem kis
dolog. A résztvevők a hivata-
los programot követően még
hosszasan elidőztek a kiala-
kult kötetlen beszélgetésen is.

A digitális felkészültség
erősítése fontos kamarai feladat
DUNAÚJVÁROS A kamara
szokásos éves feladatai
terén is találhatóak új
elemek, fontosabbak azon-
ban ennél a vállalkozások
sikeres munkáját segítő
szolgáltatások egyes ele-
meinek erősítése. A városi
kamara idei terveiről, tevé-
kenységéről Hegyiné Tóth
Noémi titkárt kérdeztük.

A szerdai küldöttgyűlés tagjai
természetesen előzetesen rész-
letes anyagot kaptak a kama-
ra idei szakmai munkájáról,
terveiről. Ennek fontosabb
elemeit az eseményen a ka-
marai munkaszervezet ve-
zetője, Hegyiné Tóth Noémi
titkár előadásában kiemelte,
kiegészítette. A küldöttgyű-
lés után kérdésünkre el-
mondta, hogy az idei évben
is kiemelt feladatnak tartják
a vállalkozások, elsősorban a
mikro, kis- és középvállalko-
zások tájékoztatását szolgáló

rendezvények szervezését. A
kamara folyamatosan keresi
azokat a témákat, amelyek
leginkább foglalkoztatják a
vállalkozásokat, illetve úgy
ítélik meg, hogy az adott te-
rületet feldolgozó előadás
segíteni tudja a kkv-k ha-
tékonyabb, eredményesebb
működését. Ugyanakkor
nagyon fontos lenne, hogy
a gazdaság szereplői, ameny-
nyiben témajavaslataik van-
nak, keressék fel a városi ka-
marát, hogy minél színesebb,
a vállalkozások igényeihez
minél jobban igazodó kíná-
latot tudjanak biztosítani.
Ennek érdekében többféle,
a hatékony kommunikációt
erősítő projektet indítottak

el, amelyekbe külső szakem-
bereket is bevontak.
Az egyik legfontosabb fel-

adatnak a vállalkozások digi-
tális felkészültségének erősíté-
sét tartják. A korábbi években
már számos program szolgálta
ezt a célt (infokommunikációs
tanácsadói program, előadá-
sok az új uniós adatvédelmi
rendeletről, fórumok a világ-
háló kínálta lehetőségekről,
Google-előadások), idén azon-
ban még jobban rá kívánnak
erősíteni erre a területre. A
kamara számára is nagy kihí-
vást jelent az EU új adatvédel-
mi rendeletének (GDPR) való
megfelelés. Nagy mennyiségű
adatot kezel a kamara, amelye-
ket szigorú szabályok között
kell használni, és védeni kell
az ezeket tároló informatikai
eszközöket. Azonban a ren-
delet valamennyi vállalkozást
érint. A téma fontosságára
tekintettel kiemelten kezelik,
hogy a térség vállalkozásait
tájékoztassák a GDPR-ral kap-
csolatos feladataikról, a rende-
let be nem tartása esetén rájuk
váró súlyos büntetésekről.
A vállalkozások felkészí-

tése a digitális technológiák,
az automatizálás kiterjedtebb
használatára hosszú távú,
többszereplős feladat. Mai

világunkban a vállalkozások
versenyképességének egyik
legfontosabb feltétele a digi-
tális technikák, az internet
használata az üzleti életben.
Aki nem él a világháló adta le-
hetőségekkel, az előbb-utóbb
lemarad. A statisztikák azt
mutatják, hogy a magyaror-
szági kkv-k 56 százaléka nem
rendelkezik honlappal, 30 szá-
zaléka nem áldoz pénzt és időt
marketingre. Ezeken a terüle-
teken Magyarország sereghaj-
tó az unióban.
A digitalizáció az élet

számtalan területét átalakítja.
A gyártást tekintve az ala-
csony szaktudást, egyszerű
munkát váltja ki először, és
eközben olyan új munkakörök
alakulnak ki, amelyek össze-
tettebb digitális kompetenciá-
kat igényelnek. Annak érdeké-
ben, hogy a kkv-k felismerjék
ennek fontosságát, és elindul-
janak a digitális fejlődés útján,
folytatni kívánja a kamara a
témához kapcsolódó rendez-
vények szervezését, a vállal-
kozók informálását. Legköze-
lebb április 20-ára szerveznek
Google digitális workshopot.
Ismét nagyszerű előadásra
számítanak, amelyet követően
személyes tanácsadásra is le-
hetőség nyílik.

A digitalizáció, az au-
tomatizálás csökkentheti a
munkaerőigényt, jelentősen
növelheti a hatékonyságot.
Ennek a jelentősége a tár-
sadalom elöregedésével, a
munkaképes népesség drasz-
tikus csökkenésével, az egy-
re erősebb munkaerőhiányt
tapasztalva igen jelentős.
A munkaerő-piaci problé-
mák megoldásában segíthet
a külföldön dolgozó fiatalok
hazacsábítása, az inaktív né-
pesség munkába állítása, és
a cégek automatizáltságának
fejlesztése. Komoly felelős-
ség hárul a képzésben részt-
vevő intézményekre és a gya-
korlati képzőhelyekre, hogy
piacképes tudást adjanak
át a jövő szakembereinek.
Ugyanakkor nagy gondot je-
lent az is, hogy sok fiatal nem
fejezi be tanulmányait a szak-
képzésben, de ugyanez igaz a
felsőfokú képzésekben, vagy
a felnőttoktatásban is. A vég-
zettek közül is sokan lesznek
pályaelhagyók. Ezek miatt is

fontos a városban formálódó
együttműködés egy lehető-
leg minden korosztályt érin-
tő komplex pályaorientációs
program létrejöttében, illetve
a szakképzés terén erősödő
együttműködés – fogalmaz a
városi kamara titkára.
A városban a szakképzés

igen erős, idén heten jutottak
be a Szakma Sztár Fesztivál-
ra, az országos szakmai ver-
senyek döntőjébe. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
által szervezett eseményre
idén is négy buszt indít a vá-
rosi kamara. Azonban ennél is
sokkal több buszt (napi hatot)
fog indítani a szeptember 26-
28-án Budapesten megrende-
zésre kerülő szakmák Euró-
pa-bajnokságára, a Euroskills
versenyre (lásd keretes írá-
sunkat!) a helyi kamara. Az
esemény a remények szerint
hozzájárul ahhoz is, hogy töb-
ben válasszanak a munkaerő-
piacon keresett szakmát, s azt
minél magasabb szinten sajá-
títsák el és műveljék. KK
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A kamara titkára, Hegyiné Tóth Noémi tartja az előadását
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Szakmai
és gazdálkodási
szempontból is

kiemelkedő
évet zártak

A kamara várja
a vállalkozók

javaslatait

április 13., péntek

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara huszonhat szakember
részvételével negyedik alkalommal indított el a héten mesterkép-
zést, -vizsgáztatást, most is a korábbi feltételek szerint, támogatott
formában juthatnak hozzá a mesterlevélhez a képzésben érintett
szakemberek Fotó: DKIK

SZAKMÁK EURÓPA-BAJNOKSÁGA

2018. szeptember 26-28. között
kerül megrendezésre a szakmák
Európa-bajnoksága, a Euroskills,
melynek idén Budapest ad ott-
hont, a Közép-Kelet Európai or-
szágok közül elsőként.
HÁROM nap alatt 28 ország kö-
zel 600 versenyzője méri össze a
tudását, előreláthatóan 40 szak-
mában. A magyar csapat össze-

sen 26 szakmában fog indulni. A
versenyzők nemcsak egyénileg,
hanem egyes szakmákban cso-
portosan is megmérkőzhetnek.
A VERSENY lebonyolításában a
főszervező MKIK mellett a területi
kamarák aktív részvételére is szá-
mítanak, mind a buszos látogatá-
sok szervezésében, mind a hely-
színi koordinációban.


