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Elfogadta a küldöttgyűlés a beszámolót, az idei tervet

Eredményes évet zártak
A Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamara válasz-
tott, legfőbb döntéshozó 
szervezete, a küldöttgyűlés 
éves rendes ülésén elfogad-
ta a tavalyi évről szóló be-
számolót, valamint az idei 
tervet.

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS Az írásban ki-
küldött beszámoló kiegészí-
téseként Hegyiné Tóth Noé-
mi titkár prezentációjában 
ismertette a helyi gazdasági 
szerkezetet jellemző főbb ada-
tokat. Az elmúlt években fo-
lyamatosan nő a regisztrált 
egyéni vállalkozások száma, 
tavaly meghaladta a kétezret, 
ugyanakkor csökken a társas-
vállalkozásoké, jelenleg elma-
rad az 1900-tól. A vállalkozá-
sok döntő többsége mikro- és 
kisvállalkozás, tíz nagy és 
24 középvállalkozás jellem-
zi a város gazdaságát. Tavaly 
mintegy 400 vállalkozás jött 
létre, és ennél harminccal ke-
vesebb szűnt meg. Ugyanak-
kor dinamikusan növekszik, 
a szektor fejlődését mutatva, 
az építőipari vállalkozások 
száma.

A kamara titkára kitért a 
Mediaworks TOP 100+400 ki-
adványának megyei adataiból 
kinyerhető helyi gazdaságot 
jellemző számokra is. A me-
gye ötszáz legnagyobb árbe-
vételű vállalkozásából 59 du-
naújvárosi, illetve a város 
közvetlen környezetébe tarto-
zó (tehát 12 százalék). Árbevé-

tel tekintetében viszont ezek 
a cégek harmadát teszik ki a 
megye listában szereplő vál-
lalkozásainak, export vonat-
kozásában ez az arány még 
magasabb, negyven százalék. 
Ez az adat is mutatja, hogy mi-

lyen jelentős erőt képviselnek 
városunk nagy és közepes 
vállalkozásai.

A beszámolóban Hegyiné 
Tóth Noémi felelevenítette, 
hogy a kamara két fő fókusz-
területe a regisztrált vállalko-

zások, önkéntes tagok számá-
ra nyújtott szolgáltatások, il-
letve a szakképzés területe. 
Mint kifejtette, a két fókusz-
területhez kapcsolódó tevé-
kenységek, feladatok ellátá-
sa szorosan kapcsolódik egy-

máshoz, hat egymásra, ahogy 
a két terület szereplőivel, vál-
lalkozásaival is hatékony 
együttműködésben dolgozik 
a kamara.

Az elmúlt évben is számos 
rendezvényt tartott a kamara, 
hogy a törvényi változások-
ról, új előírásokról, a vállal-
kozások eredményességét ja-
vító lehetőségekről tájékozta-
tást adjon. Szakmai feladatai-
kat minden ponton a terveket, 
elvárásokat meghaladó muta-
tókkal hajtották végre. Emel-
lett a gazdálkodás is szabály-
szerűen (ahogy az ellenőrző 
bizottság és a könyvvizsgáló 
is megállapította) és eredmé-
nyesen zajlott 2018-ban.

Az idei tervek szerint 2019-
ben is a kiemelkedő szak-
mai működés és az átgon-
dolt, felelős gazdálkodás fog-
ja jellemezni a városi kama-
rát. Fontos feladata a kamará-
nak, hogy segítse a vállalko-
zások, elsősorban a kkv-k ver-
senyképességének erősödését 
(ennek kormányzati elemei-
ről önálló cikkünkben olvas-
hat), illetve felkészüljön az 
átalakuló szakképzési rend-
szerhez illeszkedő feladata-
ira. Az idei év elmúlt idősza-
kában is számos feladatot va-
lósítottak meg, rendezvényen 
vannak túl, így ez az év is a 
tavalyihoz hasonlóan eredmé-
nyesnek ígérkezik.

Érdemes ismerkedni a lehetőségekkel, kínálattal

Egy nap a karrierért
DUNAÚJVÁROS A Dunaújváro-
si Kereskedelmi és Iparkama-
ra évről évre együttműködő 
partnerként vesz részt a DU-
NA-MUNKA-TOP Helyi foglal-
koztatási együttműködés Du-
naújváros és a járás területén 
elnevezésű eu-s projekt kere-
tében, Dunaújváros Megyei 
Jogú Város önkormányzata, 
a Fejér Megyei Kormányhiva-
tal, a Dunaújvárosi Egyetem 
és a Dunaújvárosi Szakkép-
zési Centrum közös munkájá-
ban megvalósuló állásbörze,  
karriernap szervezésében. 
Ennek keretében a városi ka-
mara minden évben pályavá-
lasztás előtt álló csoportokat 
visz a rendezvényre, idén öt 
osztályt a Széchenyi gimná-
ziumból.

A cél az, hogy mielőbb gon-
dolkodni kezdjenek azon, mi-
lyen cégnél szeretnének dol-
gozni, megismerjék, milyen 
információk fontosak egy-egy 
vállalkozásról a döntéshez, ez 
már az egyetemi, szakképzé-
si duális képzés során is jól jö-
het. KK

A kkv-szektor helyzetbe hozása, fejlesztése a cél

Versenyképes stratégia
DUNAÚJVÁROS A hazai mikro-, 
kis- és középvállalatok (kkv-k) 
adják a magyar gazdaság ge-
rincét, jelentik a fenntartható 
gazdasági és társadalmi növe-
kedés biztos bázisát, és a fog-
lalkoztatásban is meghatáro-
zó szerepet töltenek be.

Kiemelt fontosságú ezen 
szektor mindenkori fejlesz-
tése, a tágan értelmezett kül-
ső környezethez történő al-
kalmazkodásuk támogatá-
sa, amely magában foglalja a 
termelékenység és hatékony-
ság javítását, a külpiacra ju-
tás lehetőségének kiszélesí-
tését, és a vállalkozói/pénz-
ügyi tudatosság hatékony nö-
velését is.

Magyarország fenntartható 
fejlődése szempontjából külö-
nösen fontos, hogy a jelenlegi 
termelésalapú gazdaság foko-
zatosan tudásra és innováci-
óra épülő gazdasággá váljon. 
Tekintettel arra, hogy a hazai 
kkv-szektor gazdasági teljesít-
ményt stabilizáló, kiegyensú-
lyozó szereppel bír, így annak 
széles körű támogatása a jövő 

egyik legfontosabb kulcskér-
désének tekinthető.

Az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium gondozá-
sában elkészült kkv-stratégia 
a fenti szempontokhoz igazo-
dik. Az ez alapján fejlesztett 
támogatási, pályázati rend-
szer hatékony működtetése 
érdekében a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara, illetve a 
megyei kamarák is feladato-
kat kaptak.

A stratégia továbbra is fon-
tos elemként, kihívásként azo-
nosítja a kkv-k digitális felké-
szülését (mint ismeretes ezen 
a téren már több éve elindult 
a Modern Vállalkozások Prog-
ramja). A kis- és középvállal-
kozások innovációs készségé-
nek fejlesztése is fontos fela-
dat, elindult az innovációs pá-
lyázatokat átalakító folyamat 
is, amelynek keretében febru-
árban Dunaújvárosba is ellá-
togatott az Országos Innováci-
ós Fórum. A stratégia kitér ar-
ra is, hogy sok esetben a nö-
vekedés gátja már a megfele-
lő humán tőke hiánya. Ennek 

fontos részeleme a munkavál-
lalók megtartása, motiválása, 
fejlesztése.

Mind több kkv-nál jelent ko-
moly kihívást a generációvál-
tás, az utódlás kérdése. Ennek 
célzott és irányított kezelésé-
re, menedzselésére is indult 
program, személyes tanács-
adás. A vállalatspecifikus is-
meretek átadása nagymérték-
ben képes befolyásolni a je-
lenlegi vállalkozások jövőbeli 
teljesítényét. Szintén tanács-
adásra épülő program segíti 
a kis- és középvállalkozásokat 
abban, hogy be tudjanak kap-
csolódni a globális értéklán-
cokba, megjelenhessenek az 
exportpiacon, hiszen a hazai 
piac meglehetősen szűk, és 
versenyképességüket maga-
sabb hozzáadott értékkel, in-
novációval javíthassák. Fon-
tos feladat a kkv-k pénzügyi 
tudatosságát célzó szemlélet-
formálás is, amely szintén a 
program részét képezi. Érde-
mes tehát érdeklődni, keresni 
a kamarát, figyelemmel kísér-
ni a program elemeit. KK

Kiválók 
köszöntése
DUNAÚJVÁROS A városi ka-
mara Szakképzési Klubja ke-
retében kerül sor idén ápri-
lis 15-én, hétfőn a Szakma 
Kiváló Tanulója Verseny dön-
tőseinek, felkészítő tanára-
inak hagyományos köszön-
tésére a kamara székházá-
ban. A rendezvényen előa-
dást tart Ruff Tamás, a Ma-
gyar Városkutató Intézet ku-
tatási igazgatója a korunkat 
jellemző IV. Ipari Forradalom 
jellemzőiről. KK

Járási fórum 
a foglalkoztatásról
DUNAÚJVÁROS Járási fog-
lalkoztatási fórum címmel 
szerveznek újabb eseményt 
a kamara székházában 
A „DUNA-MUNKA-TOP Helyi 
foglalkoztatási együttműkö-
dés Dunaújváros és a járás 
területén” (TOP 6.8.2-15-
DU1-2016-00001) elneve-
zésű EU-s projekt keretében 
április 24-én, szerdán fél 
tíztől. A rendezvényen előa-
dás hangzik el a Munkaerő 
helyben tartásának és
térségbe vonzásának esz-
közei címmel. Ezt követően 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara képviselője
ismerteti majd az átalakuló 
szakképzési irányelveket.
Végül a járás munkaerőpia-
ci helyzetéről hallgathatnak 
meg elemzést a jelenlévők.
 KK

HÍREK

Elfoglaltak a vállalkozók, a küldöttek döntő többsége mégis jelen volt az ülésen

 Fotók: Hankusz Kálmán

Előadásokon és standokon ismerkedhettek a résztvevők az ajánlatokkal

Látogasson el hírportálunkra!
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Fémmunka szépsége
Bazsó László 1942-ben szüle-
tett a Vas megyei Egyházas-
darócon, ahol nyolc testvéré-
vel együtt nevelkedett. Bu-
dapesten a Közúti Gépkezelő 
Vállalatnál dolgozott 1967-ig. 
Itt tanulta meg a szakmát, és 
itt szerzett géplakatos, láng-
hegesztő és ívhegesztő vég-
zettséget. 1968-ban meg-
nősült, és Dunaújvárosba köl-
tözött.

A Dunai Vasműben kez-
dett el dolgozni lakatosként. 
1971-ben épített családi há-
zat, amelyhez lakatosműhely 
is tartozott. 1975-ben váltot-
ta ki az ipart, és azóta elekt-
ro-lakatos szakmához tartozó 
munkákat végez.

Ezek általában egyedi gyár-
tású, bonyolult alakú, külön-
leges minőségű, főként ötvö-
zött acélszerkezetek. Mun-
kája minősége, szakmai pre-
cízsége, időtállósága szerzett 
hírnevet számára, így termé-
kei Dunaújvároson kívül az 
ország különböző területeire 

is eljutottak, ahonnan évtize-
dek óta visszajáró ügyfélkö-
re van.

Nehéz lenne felsorolni az év-
tizedek alatt elkészített mun-
káit, de néhány dunaújvárosi 
referenciát megemlítenénk: a 
református templom csigalép-
csői, galériái, a Gourmand ét-
terem és kávéház úszóteraszá-
nak pavilonjai, saválló szerke-
zetei, a Libra Patikai forgó aj-
tói, a Triumph gyár konyhájá-
nak saválló burkolatai, a terü-
let egyéb kültéri épületei, a pa-
pírgyár csőkorlátai, más épü-
letelemei, a Hankook Tire ka-
mionrámpái, a Dunadaru Kft. 
szerszámtárolói, a főiskola be-
járati kapuja, egyedi, üvegte-
tőkhöz készített portálszerke-
zetei.

50 éve boldog házasságban 
él, két lánya, hat unokája és 
egy dédunokája van. Nyugdí-
jas kora ellenére a mai napig 
aktívan dolgozik, és az elké-
szült munkáit büszkén mutat-
ja családja tagjainak.

Éles kreativitás
Horváth Gábor 1954-ben szü-
letett Sztálinvárosban. Édes-
apja bútorasztalos volt, édes-
anyja pedig kereskedő. Alap-
fokú iskolai tanulmányait a 
dunaújvárosi Szórád Márton 
Általános Iskolában végezte. 
Szeretett sportolni.

Kedvenc sportága az atléti-
ka és a birkózás volt. Kislab-
dadobásban elért eredménye-
it máig sem tudták túlszár-
nyalni. Úttörő olimpián birkó-
zásban döntőig jutott.

1977-ben késes műköszörűs 
szakmát szerzett, ezt követő-
en másodállásban, majd főál-
lásban dolgozott.

Általában konyhakéseket, 
különféle zsebkéseket, olló-
kat, manikűrollókat gyártott, 
húsdaráló késeket, borotvákat 
köszörült és javított. Emellett 
saját tervezésű késeket, bics-
kákat gyártott.

Szakmai elkötelezettségét, 
kreatív hozzáállását jellemzi 
az is, hogy tizenegy bejegy-
zett találmány köthető a nevé-

hez. A nyolcvanas évek végé-
től árudömping árasztotta el 
az országot, ez az ő piaci lehe-
tőségeit is beszűkítette, ahogy 
sok más kisiparos esetében 
is törésként értékelhető ez az 
időszak.

Horváth Gábor azonban 
megteremtette a túlélés felté-
teleit, bár azóta már csak ja-
vításokkal és élezésekkel fog-
lalkozik, viszont kiterjesztette 
tevékenyégét különböző szer-
számok és hajnyíró gépek ja-
vítására is. Ez magával hoz-
ta műhelye gépi és egyéb se-
gédberendezéseinek fejleszté-
sét is.

Jelenleg már nyugdíjasként, 
de örömmel, nagy szakmasze-
retettel dolgozik. Hobbija a 
horgászat, amelyet, ahogy az 
időjárás engedi, szabadidejé-
ben művel.

Kétszer nősült, három szép 
leánya van, akik sikeresek az 
életben. Amerikában, Német-
országban és Magyarorszá-
gon élnek.

Családi nyomdászat
Rozsnyai Zoltán Sztálinváros-
ban született 1955-ben. Gép-
szerelő szakmunkás bizonyít-
ványt szerzett, majd a Magyar 
Optikai Művek dunaújváro-
si óragyárának nyomdájában 
kezdte pályáját. Innen a Du-
naújvárosi Hírlaphoz vezetett 
az útja 1982-ben, ott fotóripor-
terként dolgozott. 

Egy Regensburg közeli vá-
ros nyomdájában folytatta pá-
lyáját, így családostul 1987 és 
1998 között áttelepültek Né-
metországba, ahol elmélyí-
tette nyomdaipari ismerete-
it. Feleségével, Annával 1974-
ben házasodtak össze, három 
gyermekük már felnőtt. 

Két évtizede családi vállal-
kozásban működteti nyom-
dáját, a Rolling Nyomda Ház 
2009 óta a Budai Nagy Antal 
úton működik. A vállalkozás 
indulásakor, 1997-ben Német-
országból egy komplett kis-
nyomdát telepítettek át a Bé-
ke városrészi ingatlanjukba. 
Minden évben fejlesztették 

gépparkjukat, s a megrende-
lések bővülésével költöztek át 
az ipari parkba. Ekkor már al-
kalmassá váltak nagyobb pél-
dányszámú és színes nyom-
tatású kiadványok széles vá-
lasztékának gyártására.

A megnövekedett rendelés-
állomány mellett idővel komp-
lex szolgáltatókká váltak. Kö-
tészeti műhelyükben könyvek 
restaurálását, folyóiratok be-
kötését, az új kiadványok tel-
jes körű kötészetét végzik. Ki-
adói tevékenységükre példa a 
„Gasztroséta Dunaújvárosban” 
című riportkönyv, az „Eszter-
lánc” esszégyűjtemény, vala-
mint a Sztálinváros–Dunaúj-
város Retro évről évre megje-
lenő falinaptár. Vállalják aján-
déktárgyak feliratozását is kü-
lönböző megoldásokkal.

Rozsnyai Zoltán tizennégy 
éves kora óta rádióamatőr, 
több nemzetközi versenyen 
ért el eredményeket. A hazai 
kézi-billentyűs verseny két-
szeres kupagyőztese.

Negyedik alkalommal adták át a Dunaújváros Kézművességéért Díjakat

Kiemelkedő életpályák elismerése

A városi kamara küldöttgyűlése előtt negyedik alkalommal adták át a Dunaújváros Kézművességéért Díjakat, amelynek idén is három díjazottja volt. Az elismerést Bazsó László elektro-lakatos, Horváth Gá-

bor késes-műköszörűs és Rozsnyai Zoltán nyomdász vehette át. A helyi kamara által alapított díj azon kisvállalkozók, iparos emberek életpályáját ismeri el, akik kiemelkedőt alkottak egy-egy szakma, szolgál-

tatás helyi történetében. A Dunaújvárosban működő, több mint háromezer egyéni, illetve mikro- és kisvállalkozás közül választják ki évente azt a hármat, amely a legismertebb, illetve tevékenysége minősé-

ge, megbízhatósága alapján a legelismertebb a városban az elnökségi döntés előkészítésébe bevont személyek javaslata alapján. A díjat tehát hosszabb, több évtizedes kiemelkedő munka, gyakorlatilag egy 

egész életpálya alapján adják, ez növeli annak értékét is. Az elismerést Králik Gyula elnök, Fülöp Ilona, a kézműves tagozat elnöke és dr. Kováts Miklós elnökségi tag adta át. Fotók: Hankusz Kálmán

Bazsó László elektro-lakatos acélszerkezeteket készít Horváth Gábor késes-műköszörűs szerszámokat is javít Rozsnyai Zoltán nyomdász: komplex szolgáltatások


