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Kis cég is stabil piacot találhat magának a nagyok között itthon és külföldön

Hatékonyság, folyamatos innováció
A H.R. Profi x Konzol Kft. jó 
példája annak, hogy egy kis 
cég hogyan tud magas szak-
maisággal, speciális termé-
keihez kapcsolódó szolgál-
tatásokkal, folyamatos fej-
lesztésekkel stabil piacot 
találni itthon és külföldön is.

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS A társaság leg-
fontosabb profi lja a homlokza-
tok rögzítése különböző, az el-
térő burkolatokhoz (tégla, kő-
lap, műkő), igényekhez, meg-
oldásokhoz igazodó konzolok-
kal. Emellett hasonló elemeket 
fejlesztettek ki a napelemek, 
illetve az ipari robottechni-
kák rögzítésére. A fő termék-
vonalra a tulajdonos-ügyveze-
tő, Maxi Tibor még 1990-ben 
hozott létre egy céget, mely-
ből 1997-ben kilépett, és is-
mét a nulláról kezdte a cég- és 
a piacépítést.

Az első években egy francia 
cég termékeit forgalmazták, 
majd kialakították saját ter-
mékportfóliójukat, amelyet el-
sősorban a hazai igényekhez 
igazítottak, ugyanakkor nem-
zetközi szinten is verseny-
képes profilrendszer, mely a 
gazdaságos gyártásra, jó sze-
relhetőségre optimalizált. A 
termékpaletta, az alkalmazott 
technológia a szükséges sza-
badalmi védelemmel rendel-
kezik. A képviselt színvona-
lat jelzi, hogy itthon és Nyu-
gat-Európában is nagynevű 
generál kivitelezőkkel állnak 
kapcsolatban, a referencialis-
tájuk alapján az újabb meg-

rendelőknek nincs sok kétsé-
gük arról, hogy biztosra men-
nek.

A 2008-as válság, az épí-
tőipari teljesítmény visszaesé-
se a H. R. Profixot is megvi-
selte, a komoly pénzügyi vál-
ságból, a felvett hitelek okoz-
ta nehéz helyzetből 2011-re si-
került kilábalniuk. Ebben el-
sősorban a volt jugoszláv or-
szágokból, illetve más euró-
pai partnerektől (Svédország-
tól Ciprusig) érkező megren-
delések voltak segítségük-
re. Sok európai konkurensük 
nem volt ilyen szerencsés. Az-
óta az árbevételük folyamato-
san növekszik, 2018-ban már 
elérte az egymillió eurót. Ez 
még mindig csak a 2006-os 

szint, tehát nem érték még el 
a válság előtti eredményt. A 
tavalyi év is növekedést muta-
tott, és olyan presztízsberuhá-
zásokban is részt vettek, mint 
például a Puskás Aréna, vagy 
a Kossuth téren a Parlament új 
irodaháza.

A nagyberuházások a volu-
ment is növelték, ennek elég 
feszített tempóban tudtak 
megfelelni, hiszen a dolgozó-
ik létszámát nem erre állítot-
ták be. Azóta vettek fel két fi-
atal kollégát, így igyekeznek 
növelni a kapacitást, és fiata-
lítani is a gárdát, őket szak-
mai képzésekben is része-
sítik. A fizetések a cégnél – 
az ügyvezető szerint – jók, a 
munkakörülményekre is oda-

figyelnek, így nem jellemző a 
fluktuáció.

A bérek növekedését azon-
ban csak a hatékonyabb ter-
meléssel lehet elérni. És a 
megrendelők számára elfo-
gadható árakat is. Ezen a té-
ren is folyamatosak a fejlesz-
tések. A telephelyet 2008-ban 
építették meg a Neumann ut-
cában (északi iparterület), 
amely egy 360 négyzetméte-
res gyártócsarnokból és egy 
háromszintes, nyolcszög ala-
kú irodaépületből áll. A sajá-
tos alagzatot azért választot-
ták, mert annak különböző ol-
dalain más-más burkolatokat 
és azok rögzítéseit mutatják 
be, így a laikusok, de a szak-
emberek is jobban elképzelhe-

tik az általuk kínált megoldá-
sokat. A géppark cseréje most 
zajlik, stabilabb, jobban kar-
bantartható gépeket helyez-
nek üzembe.

Jelentős energetikai fejlesz-
téseket is elindítottak önerő-
ből. A csarnok és az irodaépü-
let tetejére, valamint a parko-
ló fölé napelemek kerülnek, 
egy 50 kW-os minierőművet 
alakítanak ki. A rendszer-
hez kapcsolódik majd egy 
nagyteljesítményű akkumu-
látor is, így még többet tud-
nak megtakarítani a komp-
lex rendszer használatával. 
A fűtésre-hűtésre hőszivaty-
tyús rendszereket alakítottak 
ki, melyet a megtermelt áram 
üzemeltet.

A cégnek az évek során si-
került megtalálnia azt a piaci 
rést, amely alapja a stabil mű-
ködésnek. A hasonló megoldá-
sokat kínáló cégek jellemző-
en sokkal nagyobb vállalko-
zások, amelyek gyakran ma-
guk helyett a H. R. Profixot 
ajánlják olyan kisebb mun-
kákra, amelyekre nekik nem 
érdemes rámozdulni. A du-
naújvárosi cég kisebb széri-
ás – de szériás – termékekre 
állt rá, amelyeket költségha-
tékonyan tud előállítani, így 
árszintje sem éri el jellemző-
en a nagy konkurensek kíná-
latát. A termékei a folyama-
tos fejlesztésekhez köszönhe-
tően sok esetben előnyöseb-
bek a felhasználóknak. És a 
cég tevékenységét a szolgál-
tatások emelik igazán magas 
szintre. Hiszen mérnökeik el-
készítik a homlokzati rögzítés 
terveit, átadják a kivitelező-
nek, és a legyártott terméke-
ket hetente szállítják, a tény-
leges felhasználáshoz ütemez-
ve. Így folyamatosan kapcso-
latot tudnak tartani az építke-
zés vezetőivel is. Ha előre nem 
látott változás történik a kivi-
telezés során, alkalmazkodni 
tudnak hozzá, nem kap a kivi-
telező olyan termékeket, ame-
lyeket nem tud felhasználni.

A szakmaiság, a minőség, 
a kapcsolódó szolgáltatások 
alapján erős bizalmi kapcso-
latot alakítottak ki a megren-
delőkkel, így érték el, hogy a 
nagy generálkivitelezőktől is 
előrefizetést, vagy előleget tud-
nak kérni. Ez nem nevezhető 
gyakorinak az építőiparban.

Szakmai verseny: 
elődöntők után
DUNAÚJVÁROS Az Innováci-
ós és Technológiai Miniszté-
rium a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamarával (MKIK) 
közösen hirdette meg idén is 
a szakmai versenyeket. A te-
rületi kereskedelmi és ipar-
kamarák szervezésében janu-
ár 6-a és 22-e között tartották 
meg az elődöntőket. Közpon-
tilag egységesek voltak a fel-
adatok, azonos időben történt 
a lebonyolítás, a dolgozatokat 
egységes szempontrendszer 
alapján javítják. A városi ka-
mara szervezésében 110-en ír-

ták meg a versenyfeladatokat, 
négy iskolából (Bánki, Duna-
ferr, Hild, Kereskedelmi), 19 
szakmában. A kijavított dol-
gozatokat várhatóan február 
5-én lehet megtekinteni, vég-
leges eredmény február végé-
re várható. Akik továbbmehet-
nek, válogató versenyen bizo-
nyíthatják tudásukat. A dön-
tő, a Szakma Sztár Fesztivál 
időpontja 2020. április 20-22, 
melyre a dunaújvárosi ka-
mara idén is több buszt indít 
majd mintegy kétszáz általá-
nos és középiskolás diákkal.

Hamarosan újra 
Vállalkozók Bálja
DUNAÚJVÁROS A városi kama-
ra által szervezett Vállalkozók 
Bálja minden évben színvona-
las, jó hangulatú rendezvény, 
melyen az Év Vállalkozása Dí-
jakat is átadják. A következő 
bál időpontja: 2020. február 15. 
Belépők 17 ezer 500 forintos 
áron még kaphatók a kamarai 
székházban, érdemes igyekez-
ni, ha ott akar lenni az esemé-
nyen! A tizedik bálon is színvo-
nalas programban lesz része 
annak, aki ezt a szombat estét 

a szokásos helyszínen, a Duna-
újvárosi Egyetem Campus Aré-
nájában tölti. A sztárfellépő Ko-
szi Janka énekesnő, a báli zenét 
a Fun Company party zenekar 
szolgáltatja. Műsort ad a világ-
bajnokságra készülő, világbaj-
noki és Európa-bajnoki bron-
zéremmel is már rendelkező, 
többszörös magyar bajnok Fit-
ness Team Art Dance Academy 
tánccsoport. Érdekesség, hogy 
minden fellépő dunaújvárosi, 
vagy városi kötődésű.

Adóváltozásokról 
tájékoztattak
DUNAÚJVÁROS Az adótörvé-
nyek 2020. évi változásai cím-
mel tartottak a városi kama-
ra szervezésében tájékoztató 
rendezvényt a székház konfe-
renciatermében szerdán, ahol 
nem sok üres széket lehetett 
látni. A helyi kamara rendsze-
resen szervez hasonló előadá-
sokat, ahol a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal illetékesei adnak 
részletes tájékoztatást az ak-
tuális tudnivalókról, az előző-
re októberben került sor. Most 
az adóeljárást érintő jogsza-

bályváltozásokról, a járuléko-
kat, hozzájárulásokat, szoci-
ális hozzájárulási adót érintő 
módosításokról, az általános 
forgalmi adót érintő változá-
sokról hangzottak el előadá-
sok. Aki lemaradt az előadás-
ról, illetve írásos összefogla-
lót is igényelne az idei válto-
zásokról, hamarosan kezébe 
veheti a városi kamara 2020 
című kiadványát, amelyben a 
NAV által összeállított anya-
got is olvashatja sok más mel-
lett.

Idén is jó szórakozást ígér és igazi közösségépítő esemény is év-
ről évre a bál Fotók:DKIK 

Nagy volt az érdeklődés a kamara által szervezett előadáson

Szakma Sztár Fesztivál – idén április 20-22-én Fotó: MKIK

H. R. Profi x székház: a homlokzatokon szemléltetik a különböző burkolatok rögzítési megoldásait, portrén Maxi Tibor tulajdonos-ügyvezető


