
Beruházások: a jövő céltudatosan
A vezető szerep betöltése a céljuk a térségben: Quality Dunaújváros Autószerviz Kft.
DUNAÚJVÁROS A tíz éve
alakult vállalkozás a mo-
dern technológiák beveze-
tésére, az azt működtetők
képzésére, a szakem-
ber-utánpótlásra fordítja
nyereségét. A cég nevében
Nyakacska Zsolt ügyvezető
vette át az Év Dunaújvárosi
Vállalkozása Díjat.

A Quality Dunaújváros Kft.
tíz éve alakult vállalkozás, és
bár egy m k aut szalont
és szervizt vettek át, gyakor-
latilag min en szerviztevé-
kenységet a nullár l kez tek.

éljuk, hogy vezet szere et
t ltsenek be a térség aut szer-
vizei k z tt. nnek ér ekében
min en évben a ég nyereségét
újabb és újabb beruházásokra
for ították, ályázatok nélk l,
saját er s beruházásokkal a
fejlesztések ere ményeként te-
vékenység k min en ter letén
mo ern te hnol giát ké vi-
sel beren ezéseket állítottak
munkába. éhány él át em-
lítve min en gé ko sití us-
hoz alkalmas iagnosztikai
szoftvereket, számít gé ve-
zérlés lézeres fut m állít

egységet, os h befe sken e-
z ren szert vizsgál beren e-
zést állítottak munkába. Az el-
lenlégnyomásos fényez kabin
te hnol giájuk is a legmo er-
nebb, ahogy m szaki vizsga-
soruk is.

A ég gyvezet je úgy fo-
galmaz a j v re kész lnek,
abba ruháznak be. A mai ze-
t ké es kereslethez, az aut -
tulaj onosok igényeihez talán
sok esetben a kisebb m he-
lyek, akár a garázsm helyek is

megfelel ek. A helyzet azon-
ban gyorsan változik az aut k-
ba é ített, egyre bonyolultabb
te hnol giai megol ásokkal,
és az egyre gyorsul forra-
alommal az aut i arban az

elektromos meghajtások, a

hibri ek terje ésével. A nem
megfelel en felkész lt szervi-
zek egyre kevésbé fognak tu -
ni „hozzányúlni” a javításra
vár aut khoz, iagnosztizál-
ni, javítani a hibáikat. K l -
n sen igaz ez az említett elekt-
romos hajtások esetében, ahol
a szakértelem hiánya komoly
veszélyforrás is lehet a nagyfe-
sz ltség ren szerek esetében.

miatt a gyárt k, eset kben a
os h, ren szeresen szervez

k l nb z szint ké zéseket,
amelyen a sikeresen vizsgá-
z k jogosultságot szereznek
az egyes munkafolyamatok
elvégzésére.

A Quality Dunaújváros Kft.
kiemelten kezeli a k rnyezet-
és energiatu atos m k ést,
ezért a megújul energiák
felhasználása ér ekében ké-
szítenek el rojektet, keresik,
várják a megfelel ályázati
lehet séget.

A vállalkozásnál a te hno-
l giai fejlesztéseken túl nagy
hangsúlyt ka ahogy már utal-
tunk rá) a tizenhét munkatárs

aut szerel , karosszériala-
katos, fest munka melletti
folyamatos oktatása, ké zé-
se. nnek k ltsége sem ki si,
akár a tanfolyamok árát, akár a
munkai -kiesést nézz k.

A feln tt olgoz k tovább-
ké zésén túl, tanul szerz -
éses keretek k z tt min en

évben t-hat tanul sajátítja
el a szakma ala jait a Quality
Dunaújváros Kft.-nél. A ma-
gas szakmai színvonalú tanu-
l ké zéssel a munkaer -után-

tlást is biztosítani tu ják a

vállalkozásuknál. A j l ké -
zett szakemberek tu ása egyre
fontosabbá válik az aut i ar-
ban zajl te hnol giai forra a-
lom i ején. ogy ennek a kihí-
vásnak min inkább megfelel
szakembereket ké ezhesse-
nek, hosszú távú elké zelés k
egy regionális szakké z k z-
ont kialakítása.

Az aktív társa almi sze-
re vállalás jellemzi a éget, a
s ort után tlás-nevelését tá-
mogatják, sz onzorálják, így a
gyerekek számára végzett ka-
rateoktatást is. A vállalkozás
vezet je, Nyakacska Zsolt a
Dunaferr n i kézilab a-szak-
osztályának volt igazgat -
jaként sa atával sok sikert
k nyvelhetett el, ajnokok
Ligáját nyertek. A helyi vál-
lalkoz i k z sségnek is rég-
ta elismert tagja, -ben a
ejér Megyei v állalkoz ja
íjat is megka ta.

A Quality Dunaújváros
Kft. nkéntes kamarai tagvál-
lalkozás, j ka solat, aktív
egy ttm k és jellemzi a ég
és a városi kamara viszonyát.
A gyakorlati ké zés terén
kialakult egy ttm k ésen
túl a ég sszel mestervizs-
ga helyszíne volt aut szerel
szakmában. A vállalkozásnál
négy, mesterlevéllel ren el-
kez szakember olgozik.

k részt vesznek a gyakorlati
ké z helyek ellen rzésében
is, mivel sikeres vizsgákat tet-
tek a nemrég zárult szakért i
ké zéseken. állalkozásukat
stabil gaz álko ás jellemzi,
elismertek Dunaújvárosban.

Egy klímaberendezés
volt a felajánlás
DUNAÚJVÁROS A Faragó
Klíma által felajánlott Pa-
nasonic klímaberendezés
volt a fődíja a Vállalkozók
bálján a tombolasorsolás-
nak. A vállalkozás vezetőjét
kérdeztük.

Faragó Károly vállalkozása
gyakorlatilag salá i vállal-
kozásnak mon hat , hiszen
é esa ja tvenéves múltra
visszatekint szakmai tevé-
kenységét vette át, folytatta.
A jelenlegi formában, egyéni
vállalkoz ként ta végzi
három alkalmazottal i ari h -
téste hnikák, klímaberen e-
zések tervezését, kivitelezését,
javítását a legnagyobb teljesít-
mény , legmo ernebb, sú s-
te hnol giás beren ezésekt l
a kisebb tí usokig.

lyan nagy égek számára
végeznek munkát, mint a an-

kook, a M Donal s, a Momert
és sorolhatnánk. A vállalkozás
tevékenységének ezek a mun-
kák teszik ki a nyol van-nyol -
van t százalékát.

A t bbi a lakossági mun-
kák részaránya, ezt szeretnék
b víteni. zen a ter leten
is érvényesíteni szeretnék a
megszerzett kimagasl szak-
értelm ket, a beren ezések
kiválasztása során szerzett
szaktu ást, azzal segíteni
gyfeleiket a - évre sz l

jelent s ntés meghozatalá-
ban, megfelel , igényeikhez
illeszke , stabil hátter ter-
méket kínálva számukra. A
éljuk elérése ér ekében b -

vítik az alkalmazottak számát
is. gyel re nem hir etnek, e
a állalkoz k bálját alkalmas
eseménynek tartották a b v -
l tevékenység bevezetésének
támogatására.

Hamarosan eredmények
Minden korábbinál többen indultak a városi elődöntőkön
DUNAÚJVÁROS Az orszá-
gos szakmai versenyek elő-
döntőjét a városi kamarák
szervezik, hamarosan meg-
tudjuk, hányan jutottak to-
vább a válogató versenyekre.

A városban szervezett írásbeli
el nt re hat iskoláb l Du-
naferr, il , Kereske elmi, Lo-
rant y, u as, entelei) min-
en korábbinál t bben, -en

jelentkeztek szakmában. A
k z onti fela atokat ahogy az
érettségin) megírt tanul k szer-
án nézhették meg a kijavított
olgozatukat. Az értékelések-

kel ka solatban megtehették
észrevételeiket meglehet sen
sok volt a reklamá i ), ezeket
k z ontilag ellen rzik, és az
sszesítéseket k vet en hama-

rosan megtekinthet a .
szakmasztar.hu ebol alon)
az, ki jutott be a szakmánként
az országban k l nb z hely-
színeken szervezett válogat
versenyekre. Mint ismeretes,
korábban Dunaújvárosban is
t bb szakmában ren eztek vá-
logat versenyeket, ez viszont
évr l évre változik.

A most lezajlott el nt
tétje azonban nem egye l a
továbbjutás, hiszen aki hatvan
százalék f l tti ere ményt ért
el, annak nem kell zár vizsgát
írnia a megfelel részb l. z
nagy k nnyebbséget jelenthet
a zár vizsgára kész lve, hiszen
már zsebben tu hat az t s.

A válogat versenyekkel
ka solatos informá i k le-
t lthet k a fentebb megjel lt

honla r l. A már gyakorlati
fela atokat is tartalmaz for-
ul kra február végén, már ius

elején ker l sor. A tájékoztat
anyag részletesen tartalmazza
a for ul n a versenyz kre vár
megmérettetés elemeit is.

A k vetkez lé s fok e-
ig már a nt , a zakma
ztár esztivál a unge n

á rilis -én. Az i ei ál-
lalkoz k bálja tombolabevéte-
le a nt be jutottak felkész -
lését, elismerését támogatja a
városi kamara eln kségének

ntése ala ján. emélj k,
ahogy az elmúlt sok évben,
i én is kimagasl ere mé-
nyeket érnek el az országos
szakmai versenyeken a Duna-
újvárosban szakmát tanul -
atalok!

Mesterképzés: sok jelentkező
Sietnie kell annak, aki be kíván kapcsolódni a támogatott programba
DUNAÚJVÁROS Keresse
fel a városi kamara szak-
képzési csoportját, aki még
be akar kapcsolódni a ha-
marosan induló támoga-
tott mesterképzési, -vizs-
gáztatási programba!

Már sok a jelentkez , ér ek-
l a rogrammal ka solat-
ban. Most sszesítik a jelent-
kezések száma ala ján, milyen
szakmákban lehet elin ítani a
mesterké zést, hiszen annak
rentábilis megren ezéséhez
el kell érni egy bizonyos lét-
számot. gy t nik, t bb olyan
szakmában is sszej het a lét-

szám, amelyek esetében e ig
nem in ult a városban támoga-
tott mesterké zés, -vizsgázta-
tás, él ául fest , mázol , ta-
étáz és k m ves szakmáb l

is. gyanakkor sok az aut sze-
rel -jelentkez is, tehát val -
szín , hogy harma szor is in-
ul ebben a szakmában ké zés.

A városi kamara negye ik
alkalommal szervez támogatott
mesterké zést, -vizsgáztatást,
a feltételek hasonl ak, a ké zés
és vizsgáztatás fajlagos k ltsége

ezer forint fejenként, amely-
b l ezer forintot kell ner -
ként meg zetni, a fennmara
részt a kamara szakké zési és

feln ttké zési ályázati rog-
ramja nanszírozza. A mester-
vizsga élja, hogy biztosítsa a
magasabb szakmai min sítés el-
érésének lehet ségét, a tanul k
ké zéséhez sz kséges, magas
szint szakmai és e ag giai
ismeretek, a vállalkozás in ítá-
sához, sikeres m k tetéséhez
sz kséges tu ás elsajátítását, az
egyes szakmákban meghatáro-
zott m k ési feltételeknek val
megfelelést.

A létszám korlátozott, és
bár február végi a jelentkezési
határi b vebb informá i k
a kamara honla ján találhat k

. kik.hu).

A Quality Dunaújváros Kft. ügyvezetője, Nyakacska Zsolt a díj oklevelével Fotó: DKIK

Gyorsuló
autóipari

forradalom:
tudás és

felszereltség

Tombolanyertes – 185 ezer forintos hűtő-fűtő klíma Fotó: DKIK

RÖVIDEN

Új uniós
jogszabályról
GAZDÁLKODÓ zerve-
zeteket, vállalkozásokat,
intézményeket érint, és
nem k nny a felkész lés
arra az új uni s ren elet-
re, amely . május -én
lé hatályba. ogy az érin-
tettek tájékoz ását segítse,
máso ik alkalommal ren-
ez a témában tájékozta-

t el a ást a városi kama-
ra Amit az új eur ai uni s
A atvé elmi en eletr l
tu ni kell! ímmel február

-én, s t rt k) .
ra k z tt a kamara szék-

házában. A ren ezvény
el a ja dr. Farkas Tamás
a atvé elmi szakjogász a
Magyar A atvé elmi u-
atosságért ársaság eln -

ke lesz. A témak r kr l, a
jelentkezés feltételeir l b -
vebben a kamara honla ján

. kik.hu) tájékoz -
hatnak az ér ekl k!

Az EKÁER
gyakorlata
EKÁER yakorlati el a ás

felkész lés az K
a ellen rzésre! ímmel tar-
tanak tájékoztat f rumot az

lektronikus K zútiárufor-
galom-ellen rz en szer-
r l a városi kamara székhá-
zában február -én szer a)

. . ra k z tt.
l a Kneitner Lea, ok-

leveles és igazság gyi a -
szakért L A aná sa
Kft.). A jelentkezés feltétele-
ir l b vebben a kamara hon-
la ján . kik.hu) tájé-
koz hatnak az ér ekl k!
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Az oldalt megrendelte és készíttette: Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. Felelős: Hegyiné Tóth Noémi titkár



Negyedszázad sikerét ismerték el
Év Dunaújvárosi Vállalkozása Díjat kapott a járórácsgyártó MEISER Ferroste Kft.
DUNAÚJVÁROS A Duna-
újvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara az Év Dunaúj-
városi Vállalkozása Díjat
adományozta három vál-
lalkozásnak idén is, az el-
ismeréseket a Vállalkozók
bálján adták át. A MEISER
Ferroste Kft. díját Berényi
László Tamás ügyvezető
igazgató vette át.

A díj átvételekor az ügyvezető
igazgató munkatársainak, a ki-
váló gárdának és feleségének
köszönte meg az elismerést.
Ugyanakkor el kell mondani,
hogy ennek a jó eredménye-
ket elérő csapatnak a kialakí-
tása, ahogy a huszonöt éves
fennállását tavaly ünneplő,
már a huszonhatodik évét is
február 1-jén betöltött vállal-
kozásnak, az általuk képviselt
gyártókapacitásnak a felépí-
tése elsősorban Berényi Lász-
ló Tamás feladata volt, aki a
kezdetektől betölti a cég ügy-
vezető igazgatói posztját. Ez a
negyedszázados munka nem
volt egyszerű feladat, hiszen a
nulláról kellett kezdeni, a meg-
alakuláskor a cégnek egyetlen
alkalmazottja volt, ő maga.
Azóta kialakult egy közel húsz
éve együtt dolgozó vezetői és
fizikai szakember-törzsgárda,
amiben felelős beosztásban
dolgozik a fia és a lánya is.

A Dunaferr és egy német
magáncég, a MEISER válla-
latcsoport részvételével ala-
kult vállalkozás célja az volt,
hogy Magyarországon beve-
zessék a MEISER típusú járó-
rácsokat. Az évek során elért

eredmények természetesen
a kiváló termékeken, a velük
elérhető piaci részesedésen
alapultak. Az új társaság az
azóta világméretű szereplővé
vált, több mint hatvanöt éves
MEISER cégtől új munka- és
technológiai kultúrát hozott és
honosított meg Magyarorszá-
gon.

A kezdeti fő tevékenység, a
forgalmazás után hamarosan
a gyártás is megkezdődött,
majd 199 -9 -ben elkészült
egy korszerű gyártócsarnok,

rá egy évtizedre, 200 -ban
pedig újabb beruházással va-
lósult meg egy minden igényt
kielégítő járórácsgyártó üzem,
az azt kiszolgáló telephelyen.
A vállalkozás működését az
elmúlt negyedszázad során a
folyamatos fejlesztés, az ered-
ményes gazdálkodás jellemez-
te, tudtuk meg Berényi ászló
Tamás ügyvezető igazgatótól.
A fejlesztéseknek megfelelően
a foglalkoztatottak száma is
folyamatosan növekedett, így
alakult ki a jelenlegi, száz fő

körüli, időnként azt is megha-
ladó munkavállalói létszám.

A kezdeti vegyesvállala-
ti forma 2000-ben alakult
át, azóta a cég a MEISER
százszázalékos tulajdonában
működik. A cég értékesítésé-
ben kiemelt szerepet játszik
a külpiac, ugyanakkor nagy
gondot fordítanak a belföldi
vevők magas minőségű ki-
szolgálására, a helyi piac bő-
vítésére is. A járórácsgyártás
hetven-nyolcvan százalékát
az Európai Unió piacain érté-

kesítik, a fennmaradó meny-
nyiséget pedig belföldön. A
cég tevékenységében szintén
fontos szerepet játszó ipari fel-
járó rendszerek, ipari lépcsők
gyártási volumenét kizárólag
nyugati piacokon adják el. Ter-
mékeik az adott szakmai terü-
leten minél jobban igyekeznek
igazodni a vevői elvárásokhoz,
így nagyon változatos a gyárt-
mánypaletta, ehhez igazodik a
gyártási folyamat, az alkalma-
zott berendezések is. A saját
gyártású termékek mellett for-
galmazzák a MEISER csoport
egyéb termékeit is.

A 2008-as válság a MEI-
SER Ferroste forgalmát is je-

lentősen visszavetette, azon-
ban sikerült megtartaniuk a
szakemberállományt, és folya-
matos fejlesztésekkel készül-
tek fel a válság utáni időkre.
Ennek egyik eleme volt, hogy
tulajdonosi döntés alapján alu-
mínium építőipari állványele-
meket kezdtek gyártani, erre
később egy önálló gyártócsar-
nokot is kialakítottak a kulcsi
ipari parkban. Az elért ered-
mények azonban azt mutatták,
hogy inkább az erős keresle-
tet felmutató, hagyományos

termékcsoport gyártásának
bővítésére kell koncentrálni a
vállalkozás erőforrásait. Így
az alumínium elemeket gyártó
üzletágtól megváltak.

Az elmúlt évben kezdték el
egy újabb, nagyobb volumenű,
kapacitásnövelő fejlesztés elő-
készítését, amely a meglévő te-
lephelyen valósul meg 2018-19-
ben, tudtuk meg az ügyvezető
igazgatótól. A cég termékei a
beruházás eredményeként kor-
szerűbb gyártóberendezése-
ken, robottechnológiát is alkal-
mazva készülnek majd.

A modern technológiát, ma-
gas minőséget képviselő cég
számára elsődlegesen fontos
a megfelelő szakember-után-
pótlás. Mint közismert, ez
az utóbbi időben nem köny-
nyű az országban. A városi
iparkamarával együttműköd-
ve a MEISER Ferroste részt
vesz a gyakorlati képzésben,
a jövő szakembereit biztosító
megfelelő oktatás érdekében
kollégáik bekapcsolódtak a
kamara által szervezett mes-
terképzésbe is. Céljuk az, hogy
a közreműködésükkel a magas
színvonalú munkavégzésre
felkészített szakemberek közül
minél többen a vállalkozásnál
maradjanak, ott találják meg
számításaikat hosszú távon.

A MEISER Ferroste Kft. a
Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara tagvállalko-
zása, a cég vezetője, Berényi

ászló Tamás, amíg elfoglalt-
sága engedte, a városi kamara
létrejötte utáni időkben aktív
társadalmi szerepet játszott a
kamara tevékenységében.

Minden munkáért
kemény a verseny
Több mint három évtizede a helyi iparban
DUNAÚJVÁROS Az Amper
99 Kft. a nyolcvanas évek
eleje óta végez ipari villa-
mos tervezési, kivitelezési
munkákat, az erős közép-
vállalkozás azóta bizonyítja
profizmusát, korrekt üzleti
magatartását. A 2017-es év
Dunaújvárosi Vállalkozása
Díjat vehetett át Molnár Já-
nos tulajdonos, ügyvezető
igazgató a kamarától.

A vállalkozás 1982-ben ala-
kult vállalati gazdasági mun-
kaközösségként, azt követően
a jogszabályi környezetnek
megfelelően jött létre a je-
lenlegi gazdasági társasági
forma: kft. Fő tevékenységei
közé tartoznak – a teljesség
igénye nélkül – az ipari villa-
mos tervezési, szerelési, kivi-
telezési munkák, továbbá az
intelligens és hagyományos
villamos elosztó-berendezé-
sek (kis- és középfeszültségű)
gyártási és telepítési, irányítás-
technikai, rendszertervezési,
szoftver- és alkalmazás-fej-
lesztési tevékenységei, az ipari
beruházások technológiájához
kapcsolódó feladatok profesz-
szionális ellátása. Mindezt el-
végzik normál és robbanásve-
szélyes környezetben egyaránt.
A minőséget az akkreditált

minőségirányítási és környe-
zetirányítási rendszerekre szó-
ló tanúsítvány is igazolja.

Több mint 0 éves fennállá-
sa alatt a cég mindig képes volt
megújulásra, növekedésre, fej-
lődésre, amelynek köszönhe-
tően erős középvállalkozássá
tudott válni ezen a nehéz felté-
teleket támasztó területen. En-
nek elérését a magas szakmai
színvonal, profizmus, korrekt
üzleti magatartás, rugalmas
piaci tevékenység tette lehető-
vé. A vállalkozást alapítása óta
Molnár János vezeti.

A teljes körű megrendelői
igények kiszolgálásában 199
óta a Molker Elektro Kft. –
ugyanazon tulajdonos vezeté-
sével –, mint villamos anyagok
nagy- és kiskereskedelmével
foglalkozó társaság is közremű-
ködik. A generál kivitelezési
lehetőségek bővülésével 2015-
től az Amper 99 Kft. gépé-
szeti divíziójaként (ismertebb
nevén Amper Metál) gépész-,
fémmegmunkálási üzletágat
is működtet az anyatársaság.
Az elmúlt években kiemelt fel-
adatként tekintettek e terület és
a hozzá kapcsolódó erőforrás és
innováció struktúrájának beve-
zetésére és felfuttatására, tudtuk
meg a cég tulajdonos ügyveze-
tőjétől, így komplexebb generál-

kivitelezési munkákra is tudnak
vállalkozni.

Az Amper 99 Kft. alapí-
tása óta elsődleges piacaként
tekint a város és térsége ipari
vállalkozásaira, számos ipar-
vállalatnál lát el karbantartá-
si és üzemviteli feladatokat,
és részt vesz beruházások
megvalósításában, például a
nagyobb vállalatok közül az
ISD Dunaferr Zrt.-nél, a Ham-
burger Hungária Kft.-nél, a
Hungrana Kft.-nél, a Pannónia
Ethanol Zrt.-nél. Nagy szó,
hogy helyi középvállalkozássá
tudták kinőni magukat ezen
a piacon, a városi kamara ki-
emelt törekvése, hogy mind
több ilyen típusú cég jöjjön
létre a térségben, és beszállító-
ként egészítse ki az itt működő
nagyvállalatok tevékenységét.
Ezzel egy egészségesebb gaz-
dasági struktúra alakulhatna
ki a helyi gazdasági önkor-

mányzat megítélése szerint. Ez
is alapja lehetett annak, hogy
az Amper 99 Kft. kapta meg
az v állalkozása Díjat.

Molnár János szerint ezt
az eredményt csak a magas
szakmai színvonal folyama-
tos biztosításával, megfelelő
telephely működtetésével, a
szükséges forgótőke rendel-
kezésre állásával, stabil part-
nerekkel (beszállítókkal, al-
vállalkozókkal) lehetett elérni.
Így sikerült túlélniük a válság
időszakát, amikor számos ha-
sonló profilú cég ment tönkre.
Mindig a korrekt, a jogszabá-
lyoknak megfelelő, szerződé-
sek szerinti együttműködést
tartották a legfontosabbnak.
A cég célja természetesen a
piaci pozíciójának megtartása,

további erősítése. A gazdasági
környezet, a konkurencia egy
részének tevékenysége azon-
ban nagyon kiszámíthatatlan-
ná teszi a piaci mozgásokat,
nehéz előre tervezni, ezért na-
gyon rugalmas működési mo-
dellt kellett kialakítaniuk.

Az Amper 99 Kft. kül-
detésének tartja a megfelelő
utánpótlás biztosítását, a jövő
szakembereinek kinevelését,
amelynek érdekében minden
évben vállalja villamosipari
tanulók gyakorlati képzését;
továbbá frissen végzettek fel-
vételével ismeretanyaguk és
gyakorlatuk fejlesztését az
utánpótlás-megtartás remé-
nyében. A tulajdonos ügyve-
zető szerint az az elvük, hogy
a fiatal, aki náluk kezd, tanulja

és szeresse meg a szakmáját
folyamatos fejlődési lehetőség
biztosítása mellett. Az isko-
lától is kérnek javaslatokat a
kiemelkedő végzős diákokról,
akiket egy elbeszélgetést kö-
vetően vesznek fel. Úgy érzé-
kelik, referenciát jelent a mun-
kaerőpiacon, ha valaki náluk
dolgozott több éven keresztül.
Jellemzően azt tapasztalják,
nem mennek át másik céghez
tőlük a munkavállalóik, fon-
tos számukra az itt biztosított
megfelelő munkakörülmény,
infrastruktúra, a biztos fizetés.

Az Amper 99 Kft. Dunaúj-
városi Kereskedelmi és Ipar-
kamarával kialakult együtt-
működés eredményeként a
társaság a kamara önkéntes
tagjává vált.

Berényi László Tamás, a Meiser Ferroste Kft. ügyvezető igazgatója az Év Vállalkozása Díjjal (középen),
és a két átadó, Králik Gyula kamarai elnök és Vass Zoltán alelnök Fotó: DKIK

Az Amper 99 Kft. tulajdonos ügyvezetője, Molnár János köszöni meg az elismerést Fotó: DKIK

Kiváló
termékek,

folyamatos
fejlesztések,

jó csapat

Elsődleges
piacként

tekintenek
a városra és

térségére

Február 9., péntek


