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Dunaújvárosba is ellátogat az országos rendezvénysorozat

Fórumok az innovációért
A Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Hiva-
tal (NKFIH) valamint a Ma-
gyar Kereskedelmi Iparka-
mara (MKIK) közösen szer-
vez országos, a kis- és kö-
zépvállalkozásokra fókuszá-
ló szakmai rendezvénysoro-
zatot Országos Innovációs 
Fórum címmel, amely 2019. 
február 28-án Dunaújváros-
ba is ellátogat.

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS A program szer-
vezése a megyei és városi ke-
reskedelmi és iparkamarákra 
támaszkodik, huszonöt hely-
színen tartják meg azonos 
módon, tartalommal. Az or-
szág kiemelt városait, megye-
székhelyeit végig járó road-
show, konzultációsorozat cél-
ja elsősorban az, hogy az in-
novációban erős kkv-k, illetve 
a helyi nagyvállalatok, egyete-
mek bevonásával kialakuljon 
egy olyan párbeszéd, amely-
nek tapasztalataira, a megfo-
galmazott igényekre alapozva 

el lehet készíteni a következő 
időszakra vonatkozó innováci-
ós pályázati felhívásokat. 

A rendezvénysorozat min-
den eseménye egész napos, 
így a dunaújvárosi, február 
28-ai is: délelőtt plenáris ülés 
keretében különböző előadá-
sok hangzanak majd el az In-
novációs és Technológiai Mi-
nisztérium, a Nemzeti Kuta-
tási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal, a Dunaújvárosi Egye-
tem, a Szakképzési Centrum 
és a Bay Zoltán Alkalmazott 
Kutatási Közhasznú Nonprofit 
Kft. képviselőitől kutatás-fej-
lesztés, innovációs témakö-
rökben. Délután workshop ke-
retében kerül sor a tapaszta-
latok, javaslatok, igények ösz-
szegzésére.

A rendezvényen való rész-
vétel ingyenes, de a korláto-
zott létszám miatt előzetes re-
gisztrációhoz kötött.

Több nagy sikerű előadást is szerveztek

Információk, első kézből
DUNAÚJVÁROS A kereskedelmi 
és iparkamarák kiemelt fela-
data a működésükhöz fontos 
információkkal ellátni a tér-
ség vállalkozásait, az év ele-
jén három ilyen jellegű, nagy 
létszámú előadást is tartottak 
a városi kamaránál.

A három előadáson volt szó 
az Általános Adatvédelmi 
Rendeletről (GDPR), az e-ügy-
intézésről, az ügyfélkapu 
használatának gyakorlati tud-
nivalóiról, valamint az idei, az 
adójogszabályokat érintő vál-
tozásokról.

A GDPR gyakorlati alkalma-
zásáról Révész Lehel, a Profi-
so Kft. vezető tanácsadója tar-
tott számos, jól hasznosítható 
információt, eligazodást segí-
tő tudnivalót tartalmazó előa-
dást január 23-án. A témában 
hamarosan a gyakorlati mun-
kába bevezető workshop is in-
dul (erről bővebben az oldal 
hírhasábjában olvashat!). A té-
mában emellett részletes ösz-
szeállítás található a Dunaúj-
városi Kereskedelmi és Ipar-
kamara 2019 című kiadványá-
ban.

Szintén nagy érdeklődés kí-
sérte az E-ügyintézés és cég-
kapu a gyakorlatban című 
előadást január 28-án. A cége-
ket érintő, még sokak számá-
ra számos kérdőjellel terhelt 
témáról Ardó Péter ügyveze-
tő igazgató (Arconsult Kft.) 
beszélt részletesen, a gya-
korlati teendőket bemutatva. 
Mint ismeretes, mind széle-
sebb körben lehet, illetve kö-
telező használni az elektro-

nikus ügyintézést, a legfon-
tosabb változás, hogy január 
elsejétől kizárólag cégkapun 
keresztül intézhetik elektro-
nikusan adóügyeiket a NAV-
nál a vállalkozások. A szüksé-
ges elméleti és gyakorlati tu-
dás megszerzésében nagy se-
gítséget nyújtott a résztvevők-
nek az előadás.

A szokott módon teltházas 
volt a 2019. évi törvénymódo-
sításokról tartott NAV-előa-
dás (pedig már múlt év végén 
is rendezett hasonlót a városi 
kamara), amelyen az adóható-
ság területileg illetékes mun-
katársai bemutatták az egyes 

témaköröket érintő változá-
sokat. (A már említett 2019-
es kamarai kiadványban er-
ről a témáról is részletes ösz-
szeállítást olvashatnak). Kü-
lön előadások szóltak az adó-
zás rendjét és adóigazgatási 
rendtartást, a személyi jöve-
delemadót, kisadózó vállalko-
zások tételes adóját, a járulé-
kokat, a szociális hozzájárulá-
si adót, az általános forgalmi 
adót, a társasági adót, kisvál-
lalati adót érintő változások-
ról. Az adóhatóság szakembe-
rei személyes konzultációkon 
is válaszoltak a felmerült kér-
désekre. KK

Gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás

Új programot indítanak
DUNAÚJVÁROS A városi kamara 
a szakképzési törvényben meg-
határozott feladataként 2019-
ben gyakorlati oktatói képzést 
és vizsgáztatást szervez – meg-
határozott keretszámmal – tá-
mogatott formában.

A gyakorlati oktatói képzés 
és vizsga célja, hogy a duá-
lis szakképzési rendszer ke-
retében a gyakorlati képzést 
folytató szervezeteknél a ta-
nulókkal oktatóként foglalko-
zó szakemberek egységes kö-
vetelményrendszer alapján le-
gyenek felkészítve a tanuló-
képzéssel kapcsolatos okta-
tói, gyakorlatvezetői tevékeny-
ség minőségi, magas szin-
tű, a mai kor követelményei-
nek és kihívásainak megfele-
lő ellátására. A képzés és vizs-
gáztatás fajlagos költsége net-
tó 90 ezer forint, amelyből ön-
részként bruttó 22 860 forintot 

kell megfizetni, a fennmaradó 
részt a program finanszírozza.

A kamarai gyakorlati okta-
tói képzésre és vizsgára va-
ló jelentkezés feltétele, hogy 
a jelölt rendelkezzen az adott 
szakmában az állam által el-
ismert szakképesítéssel, az 
oktatni kívánt szakma vonat-
kozásában 5 év szakirányú 
szakmai gyakorlattal.

A képzés teljes időtartama 
50 óra, ebből 25 óra elméle-
ti alapozó képzés (pedagógi-
ai, szociálpszichológiai, kom-
munikációs és adminisztráci-
ós alapismeretek), 25 óra pe-
dig érzelmi intelligencia tré-
ning (3 nap egybefüggően). A 
felkészítési program vizsgá-
val zárul.

Idén szeptember 1-jét köve-
tően csak olyan személy vehet 
részt gyakorlati oktatóként a 
duális képzés folyamatában, 

aki a fentiekben jelzett alap-
vető követelményeken kívül 
legalább kamarai gyakorla-
ti oktatói tanúsítvánnyal ren-
delkezik.

Mentesül a gyakorlati okta-
tói vizsga letétele alól az, aki 
rendelkezik mester végzett-
séggel, vagy szakirányú fel-
sőfokú végzettséggel és két 
év szakmai gyakorlattal, bár-
milyen felsőfokú végzettség-
gel és öt év szakmai gyakor-
lattal, rendeletben meghatáro-
zott minőségi vendéglátó-ipa-
ri egységben folytat gyakorlati 
képzést, 60. életévét betöltötte.

Részvételi szándékát, ké-
rik, mielőbb jelezze a www.
dkik.hu weboldalról letölthe-
tő jelentkezési lap kitöltésé-
vel! A képzés indítását megfe-
lelő számú jelentkezés beérke-
zését követően azonnal meg-
szervezik. KK

Adatvédelmi 
workshop
DUNAÚJVÁROS A Dunaújváro-
si Kereskedelmi és Iparka-
mara csoportos dokumen-
tumkészítési workshopot 
szervez az Általános Adat-
védelmi Rendelet (GDPR) té-
makörében 2019. március 
7-én, csütörtökön 9-től 13 
óráig. A programot a Profi so 
Kft. szakértője, Révész Le-
hel vezeti, a workshop so-
rán a résztvevők megkap-
ják a szükséges formanyom-
tatványokat, amelyeket kö-
zösen elkészítenek a legtipi-
kusabb adatkezelésekre vo-
natkozóan. A jó és rossz gya-
korlatokat is említve meg-
beszélik, ezen adatkezelé-
sek során mire kell különö-
sen odafi gyelni, hogy az jog-
szerű legyen. A workshopot 
legalább tíz fő jelentkezé-
se esetén indítják, részvéte-
li díj 50 000 forint + áfa/fő, 
további információk, jelent-
kezés a kamara honlapján 
(www.dkik.hu). KK

HÍREK

Infokommunikációs országjáró fórum megnyitója két éve, hasonló rendezvényen most az innováció 
lesz a téma Fotó: dkik

Előadás a kamaránál az Általános Adatvédelmi Rendeletről

Látogasson el hírportálunkra!

Indul az újabb támogatott mesterképzés

Festőknek, fodrászoknak
DUNAÚJVÁROS Idén is indít tá-
mogatott mesterképzést a du-
naújvárosi kamara, amelyre 
ebben az évben tízfős keret-
számot kaptak.

Festő, mázoló és tapétázó, 
valamint fodrász szakmában 
indul képzés.

Február végén elkezdődnek 
az általános elméleti modulok 
(pedagógiai és vállalkozás-is-

mereti rész). Így ősszel a mes-
terlevelek átadására is sor ke-
rülhet a képzési program zá-
rásaként sikeres vizsgát tett 
résztvevők számára. 

A támogatott keretszámok 
már beteltek (öt-öt fő), de ön-
költségesen lehet még csatla-
kozni a képzéshez, amelynek 
díja 120 ezer forint. A mester-
képzés a gyakorlati oktatói 

képzésnél bővebb tematikájú, 
aki sikeres vizsgát tesz, men-
tesül a gyakorlati oktatói kép-
zés alól, emellett a mesterle-
vél – a vele járó szakmai el-
ismertségen túl – egyes szak-
mákban a vonatkozó jogsza-
bályokban meghatározott 
működési feltételek teljesíté-
se miatt is fontos lehet.

 KK
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Bemutatjuk az Év Dunaújvárosi Vállalkozása Díjjal kitüntetett cégeket

Az erősségük a szakmai tudás,
a megbízható teljesítmény
A Duna-Via Építőipari Kft.-t 
2007-ben alapította három 
magánszemély, elsősorban 
építőipari kivitelezési mun-
kák fővállalkozóként való le-
bonyolítására egy másik kö-
zös tulajdonú cég mellett. 
Az első három évben így sa-
ját létszám nélkül, az egyik 
tulajdonos, Molnár Mihály 
irányításával működött a 
vállalkozás.

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS A kft. életében 
2010-ben nagy változás kö-
vetkezett, amikortól saját fi -
zikai és műszaki létszám-
mal kezdett el kivitelezési 
feladatokat is végezni. A fő 
tevékenységi körük az út- és 
közműépítés, ezen belül azt 
a szegmenset célozták meg, 
ami az egészen kisvállalko-
zásoknak túl nagy feladatnak 
számít, a nagy, sokszor nem-
zetközi hátterű cégeknek pe-
dig kicsinek.

Molnár Mihály kérdésünk-
re elmondta, nem is tervezik, 
hogy ebből a piaci pozícióból 
elmozduljanak, közepes mé-
retű kisvállalkozásként ha-

tározzák meg magukat. A ki-
sebb cégektől az különböz-
teti meg őket, és a nagyvál-
lalkozások is azért szeretnek 
megbízást adni nekik, mert 
egy-egy feladatot a szüksé-
ges szakértelemmel el tud-
nak készíteni, elég a terv-
dokumentációt megkapni-
uk hozzá. Az elmúlt években 
fontos fejlesztéseket hajtot-
tak végre az eszközparkjuk 
tekintetében, ezen az úton to-
vább akarnak menni, hiszen 
sokkal gazdaságosabb, mint-
hogy bizonyos eszközöket bé-
relniük kell.

A társaság a leírtaknak 
megfelelően meg tud építeni 
saját erőből komplett önkor-
mányzati utcákat, ipartelepi, 

áruházi parkolókat akár 10 
ezer négyzetméterig, de vál-
lalják díszburkolatok, járdák 
építését és útburkolatok hely-
reállítását is. Lehetőség sze-
rint a környéken dolgoznak, 
de ezt egy 100-120 kilométer 
sugarú körnek tekintik.

Az említett, 2010-es váltás 
után hamarosan tulajdonos-
váltás is történt, azóta gya-
korlatilag családi vállalko-
zásnak tekinthető cégük, mi-
vel Molnár Mihály ügyveze-
tő mellett a másik tulajdonos 
a felesége, Molnárné Manzur 
Marianita.

Reményeik szerint az utód-
lás kérdését is megnyugtató-
an rendezni tudják majd, ha 
eljön az ideje. A munkaválla-

lói létszám a 2010-es 6-7 fő-
ről 22-24 főre nőtt, ez évek 
óta nem változik. Alkalma-
zottaik döntő többsége több-
éves gyakorlattal rendelke-
zik út- és közműépítés terü-
letén, nagyobb részük a kez-
detektől náluk dolgozik.

A cég 2010 és 2016 között 
bérelt irodában és telephe-
lyen dunaújvárosi székhely-
lyel működött. A 2015-ös év-
ben Rácalmáson, a 6-os út 
melletti iparterületen egy 
telket vettek, és saját erőből 
itt alakították ki új telephe-
lyüket.

A gépeik és anyagaik tá-
rolására 2018-ban elkezdték 
egy csarnok építését, amely 
idén fog elkészülni. Előre-
mutató feladatuknak tartják 
ezen a helyszínen a bontott 
beton- és aszfalthulladék sa-
ját eszközökön történő feldol-
gozásának megoldását, ké-
sőbb akár más cégektől is be-
fogadva ilyet, majd újrahasz-
nosítani, beépíteni azt.

Molnár Mihály, a Duna-Via Kft. ügyvezetője Fotó: DKIK

Koraszülöttágyak a kórház számára a Vállalkozók Bálja tombolabevételéből
A tombolajegyekből befolyt ösz-

szeggel a Dunaújvárosi Keres-

kedelmi és Iparkamara idén is 

közhasznú célt támogat, az el-

nökség döntése értelmében 

speciális koraszülöttágyakat 

szereznek be a Szent Pantalon 

Kórház csecsemő- és gyermek-

osztálya számára.

Idén 688 tombola kelt el, 

amelyből 344 ezer forint bevé-

tel származott.

Fődíjként a Karsai Zrt. egy hat 

éjszakás balatonszemesi nya-

ralást ajánlott fel két felnőtt és 

két gyermek részére.

A Hankook Tire Magyarország 

Kft. pedig egy garnitúra sze-

mélygépkocsi-gumiabroncsot 

100 ezer forint értékben.

Nyereményeket ajánlott még 

fel a Dutrade Zrt., a Bartók Ka-

maraszínház és Művészetek 

Háza, a Dunaújvárosi Hírlap, 

az Ibolya Virágüzlet, a Momert 

Zrt., a Camptivity Szabadu-

lószoba, az InfoDunaújváros, 

a Pannon Oktatási Központ, 

a Humán-Pszicho Bt., a Kis-

kohász étterem, a Mygym  stick 

Dóczi Zsuzsival, a Corner

Trade Kft., az IMV Irodaszer 

Kft., a Zala Megyei Kereske-

delmi és Iparkamara, a Desz-

szert Sziget, a Cserepes Pálin-

katanya.

Teljes spektrumot kínálnak szakterületükön

Igényelt szakértelem
DUNAÚJVÁROS Az Év Vállalko-
zása Díjat kézműves kategóri-
ában 2019-ben a Prodom Kft. 
kapta. Deimel János ügyveze-
tő a térségben egyedülállóan 
komplex szakmaiságot felvo-
nultató cégüket mutatja be.

A Prodom Munka-, Tűz- és 
Környezetvédelmi Kft. 1990-
ben alakult, kifejezetten mun-
ka-, tűz- és környezetvédelmi 
feladatok ellátására. Megalaku-
lásukkor a 26. sz. Állami Épí-
tőipari Vállalat részére látták 
el ezeket a feladatokat. Néhány 
év múlva azonban felszámolták 
a 26. sz. ÁÉV-t. Addigra viszont 
sikerült annyira megerősödnie 
a kft.-nek a piacon, hogy már 
más vállalkozások is igénybe 
vették szolgáltatásaikat.

Sikerült bebizonyítaniuk, 
hogy szükség van a munká-
jukra. Rendszeres megbízá-
sokat kaptak, és ez azóta is 
így van, a város nagy-, közép- 
és kisvállalatainak széles kö-
rét találjuk az ügyfeleik kö-
zött. Rendszeres képzéseknek 
és szakmai fejlődésüknek kö-
szönhetően ma már szakértői 
irodaként is működnek. Csa-
patukban mindenki szakértő-
ként dolgozik.

A társaság mára családi 
vállalkozássá vált, ott dolgo-
zik Deimel János fia, Dávid 
is, így az utánpótlás is bizto-
sított. Munkatársakban is, hi-
szen gondot fordítanak az új 
generáció kinevelésére, bár 
több szakértőjük nyugdíj mel-
lett végzi munkáját.

Az első időszakban csak a 
város és vonzáskörzete tarto-

zott a tevékenységi körükbe, 
mára túlléptek a megye ha-
tárain, országosan is végez-
nek szolgáltatási és szakértői 
munkákat.

Igazságügyi szakértőként 
kapnak megbízásokat a rend-
őrségtől, az ügyészségtől és 
a bíróságoktól. Például részt 
vettek a vörösiszap-kataszt-
rófa környezetvédelmi szak-
értői feltárásában. Ahogy a 
Hankook Tire gumiabroncs-
gyár előkészítő munkáiban 
is, valamint mindhárom ütem 
építkezésén segítették a beru-
házást.

Jelenleg a mindennapos 
munkákon túl intenzíven köz-
reműködnek a város környe-
zetvédelmet érintő projektjei-
ben, például új parkolók enge-
délyezési terveinél, ezzel se-
gítve a belváros nagyobb szá-
mú parkolóhoz jutását.

Sokan nehezen igazodnak 
el a hatóságokkal kapcsolatos 
ügyintézés, ellenőrzés útvesz-
tőiben, ők levesszik ezt a ter-
het a vállalkozók válláról, és 
választ adnak a felmerülő kér-
désekre, megoldást találnak a 
problémákra. Azért vannak, 
hogy a vállalkozások munka-, 
tűz- és környezetvédelmi fel-
adatait elvégezzék, szem előtt 
tartva a társaságok speciális 
igényeit, törekedve arra, hogy 
az ellenőrzések során doku-
mentációs és gyakorlati oldal-
ról minden rendben legyen. 
Ehhez folyamatos szakmai 
fejlődésre, jogszabályfigyelés-
re van szükség, és ma már a 
mind több hazánkban megje-
lent nemzetközi vállalkozás 
miatt nyelvtudásra is. A tár-
saság a térségben szakterü-
leteiken mindezt egyedülálló 
komplexitásban ötvözik. KK

Szorongató a szakemberhiány az építőiparban

Bővülő megrendelések
DUNAÚJVÁROS A kereskedel-
mi-szolgáltató kategóriában a 
díjat a Kine Bau Építőipari és 
Szolgáltató Kft. kapta, a cég 
ügyvezetője, Nemes Zoltán bő-
vülő megrendelésekről és szo-
rító szakemberhiányról be-
szélt kérdéseinkre válaszolva.

A Kine Bau Építőipari és 
Szolgáltató Kft. 1997-ben ala-
kult, azonban megalakulá-
sát megelőzte egy öt éven át 
az építőipari szegmensben te-
vékenykedő betéti társaság 
működése, amely a tulajdo-
nos nagyvenyimi családi há-
zában kezdte meg működé-
sét. A bt. tevékenysége épí-
tőanyag (főként a tetőszerke-
zettel összefüggő) kereskede-
lem és építőipari költségszak-
értés volt. Független költség-
szakértőként foglalkoztatták 
őket magánemberek, cégek, 
bankok, költségvetési intéz-
mények, bíróságok.

A kft. működését már Du-
naújvárosban, egy irodaház-
ban bérelt irodában, 4 fizikai 
állományú kollégával kezdte 
meg. Ekkor már kizárólag az 
építőipari kivitelezésre kon-
centráltak. Két év elteltével a 
városban egy földszinti lakást 
vásároltak irodának. Eszkö-
zeiket, létszámukat folyama-
tosan fejlesztették, 2001-ben 
nagy lépésre szánták el ma-
gukat, telket vásároltak a Ve-
rebély utcában.  Új, több mint 
négyezer négyzetméteres sa-
ját tulajdonú telephely épí-
tésébe kezdtek. A kétszintes 
irodaház és több mint ezer 
négyzetméteres raktárkapaci-

tás tevékenységükhöz megfe-
lelő hátteret biztosít.

Megrendeléseik száma, vo-
lumene egyre gyarapodott, 
azonban a 2008-ban indult 
válság, amely súlyosan érin-
tette az építőipart, valamint 
a cég tulajdonosi átalakulása 
nehéz éveket hozott a társa-
ság számára. 2014-től az újra 
magára találó gazdaságban a 
Kine Bau Kft. ismét teljes ka-
pacitással dolgozik. Egyre na-
gyobb megrendeléseket kap-
nak. Néhány példa: veszpré-
mi Suzuki autószalon, baracsi 
új óvoda, dunaújvárosi Pan-
non Oktatási Központ új au-
lájának és összekötő szárnyá-
nak, a nagyvenyimi könyvtár 
és szociális szolgáltató tömb-
jének kivitelezése. Évek óta 
dolgoznak nagy ipari vállala-
toknak is (ISD Dunaferr, Al-
coa, Hungrana, Linde), és ter-

mészetesen a lakossági piacon 
is vállalnak megrendeléseket.

Nemes Zoltán örvendetes-
nek tartja a megrendelések bő-
vülését, azonban már a gazda-
sági teljesítményüket rontja a 
szakemberek hiánya, növeli az 
egyes munkák elvégzéséhez 
szükséges időt. Amit meg le-
het oldani az eszközpark bőví-
tésével, gépesítésével, azt meg-
teszik, egy ilyen kétkezi mun-
kát igénylő területen azonban 
ennek megvannak a korlátai.

Több mint húszéves vállal-
kozási tapasztalatuk, szak-
ma iránti elkötelezettségük, 
minőségbiztosítási, környe-
zetirányítási rendszereik se-
gítették a társaságot jelenle-
gi eredményeik elérésében, 
megrendelőik elismerésének 
kivívásában, partnereik szá-
mának állandó növekedésé-
ben. KK
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