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RÖVIDEN Sikerek a válság idején is
ÉPÍTÔIPAR A Ferrobeton szállítja a felcsúti és a Fradi-pálya vasbetonszerkezeteit
Kôhalmi Kálmán

A Ferrobeton Zrt. számára
is nehéz helyzetet terem-
tett a hazai építôipar
gyengélkedése, a beruhá-
zások visszaesése. Azon-
ban az évtizedes tapaszta-
latok, a referenciák, a fo-
lyamatos innováció így is
számos, országos szinten
is elismert munkát hozott
számukra a közelmúltban.

A Ferrobeton sem mentesül
a gazdasági válság hatásaitól,
melynek egyik legnagyobb
vesztese az építôipar. A majd
hatvanéves múltra visszate-
kintô cég számos területen fej-
lesztette tovább termékpalet-
táját, hogy minél versenyképe-
sebb legyen a piacon. Az álta-
luk kifejlesztett hídgerendák,
mivel azokkal középsô alátá-
masztás nélkül hidalhatók át
az autópályák, innovációs dí-
jakat is kaptak. Ennél fonto-
sabb azonban, hogy beépítésre
kerülnek az M0-ás autópálya
bôvítése során, ahogy koráb-
ban az M6-os, vagy az M7-es
megépítése során is. Az M0-ás
bôvítése során a hídgerendák
mellett 16 kilométer sávelvá-
lasztó útelemet is beépítettek,
szereltek, továbbá hídépítési
kiegészítôket: lépcsôket, sur-
rantókat, rézsûburkolókat.

A cég fontos fejlesztési te-
rülete volt az egyre bôvülô va-
súti fejlesztésekhez kapcsoló-
dó betonelemek gyártásának
kialakítása. A Kelenföld-Tár-
nok ( 3600 folyóméter perone-
lem, különféle kerethidak), a
Piliscsaba-Esztergom (2600
folyóméter peronelem, 7200
folyóméter árokelem) és a
Szajol-Püspökladány (itt is kü-
lönféle méretû kerethidak) va-
sútvonalra is szállítanak ilyen
elemeket. Más vasútvonalak
kisebb szakaszainak felújítá-

A Fradi-pálya egyik tartópilléré-
nek vasszerelését végzi a Ferro-
beton két munkatársa: Kovács
József és Szücs Péter (balra), a
felcsúti stadion organikus építé-
szeti elemei sajátos hangulatot
hordoznak (jobbra)

Fotó: Lázár Zsolt, Ferrobeton

sához is építenek kerethidakat.
Azonban remény van rá, hogy
a tervezett vasútfejlesztések
nagyságrendekkel nagyobb
volumenû, és már új terméke-
ket is tartalmazó megrendelé-
seket hoznak majd nekik.

A Ferrobeton a korábbi
években jelentôs tapasztalatot
szerzett különbözô na-
gyobb épületek, üzem-
csarnokok, bevásárló-
központok kivitelezé-
se során. Ezen a téren
kiemelkedô, magas
minôségi követelmé-
nyeket állító munkájuk
volt a gyôri Audi új,
hatvanezer négyzetméteres lo-
gisztikai csarnokának megépí-
tése, melynek átadására nem-
régiben került sor.

A közelmúltban a két kie-

melt hazai stadionberuházás
irányította rá a figyelmet a Fer-
robetonra, hiszen a felcsúti sta-
dion és a Fradi-pálya vasbe-
ton-szerkezeteit is a helyi cég
szállítja.

A Fejér megyei településen
nemzetközi mérkôzésekre is
alkalmas létesítményt hoznak

létre jövôre, melyet a FIFA il-
letékesei a stadion tervrajzai
alapján a jelenlegi legmaga-
sabb, 4-es kategóriába sorol-
tak. Az impozáns, eredeti han-

gulatú épület vázlatát még a
magyar organikus építészet
emblematikus alakja, a 2011-
nem elhunyt Makovecz Imre
vetette papírra. Az ô stílusje-
gyeit hûen követô tervet tanít-
ványai készítették el. A fedett
lelátó különbözik minden ko-
rábban látott stadionétól. A

Közép-Európa ékszer-
dobozának szánt léte-
sítményben koncertek,
kulturális fesztiválok
megtartását is tervezik,
ezért az akusztikai
szempontokra is figye-
lemmel kell lenniük az
építôknek. A Ferrobe-

ton gyártmánytervezi, gyártja,
szállítja, illetve a szerelését is
végzi az elôregyártott vasbe-
ton szerkezeti elemeknek, a le-
látóknak, fedlaponak, lépcsô-

elemeknek, melyek száma
összesen 889 darab.

Az Üllôi úti pálya is meg-
újul, a tervek szerint a Fradi
otthona is 2014-re 16 hónap
alatt készülhet el, egy nemzet-
közi mérkôzések megrendezé-
sére is alkalmas stadion, mely
22 ezer hatszáz nézô befoga-
dására alkalmas. Magyaror-
szág legbiztonságosabbra ter-
vezett stadionja a magyar ál-
lam tulajdonában lesz. A Fer-
robeton gyártmánytervezi,
gyártja, szállítja, szereli a sta-
dion elôregyártott vasbeton
szerkezeti elemeit, pilléreket,
gerendákat, lelátó-, lépcsô- és
födémelemeket, összesen
3363 darabot.

Ezen munkák fontos refe-
renciát jelentenek a dunaújvá-
rosi cégnek.

Az egész országban
megtalálhatók

a Ferrobeton termékei

Szakképzési díjak
A városi kamara el-

nöksége döntött arról,
hogy ezentúl minden év-
ben elismeréseket adnak
át a legjobb szakmun-
kástanulóknak, valamint
gyakorlati képzôhelyek-
nek (utóbbi esetében
azok nagyságrendje sze-
rint). Az Év Tanulója és
az Év Gyakorlati Képzô-
helye Díj további részle-
teirôl, a kiválasztás mód-
járól, annak szakmai elô-
készítésérôl a késôb-
biekben döntenek. A
díjak átadására elsôként
jövô tavasszal kerül sor.
A kamara így is hozzá
akar járulni a Dunaújvá-
rosban folyó, országosan
is kiemelkedô eredmé-
nyeket felmutató szak-
képzés megfelelô elis-
meréséhez.

Családbarát módon
A családbarát munka-

helyek kialakításának,
fejlesztésének támogatá-
sára pályázati forrás áll
rendelkezésre, beadási
határidô augusztus 4-e.
A Dunaújvárosi Civil
Szervezetek Tanácsa jú-
lius 10-én 10 órától tart a
kamara székházában ez-
zel kapcsolatban tájé-
koztatót.

Innováció, klaszterek
Két, a hazai innováci-

ós folyamatokat, kap-
csolatokat segítô portál,
országos adatbázis kié-
pítését kezdte meg a Ma-
gyar Kereskedelmi és
Iparkamara. Az egyik-
ben (www.klaszterport-
folio.hu) a hazai klaszte-
rek adatai jelennek meg,
míg a másikban a hazai
innovatív vállalkozások,
kutatóhelyek ötleteit,
már futó projektjeit
(www.innoportfolio.hu)
lehet megtalálni.

Ôsszel Szerémségben
Május 8-9-én a helyi

kamara szerb testvérka-
marájának delegációja
látogatott városunkba, és
folytatott ígéretes tár-
gyalásokat az önkor-
mányzat képviselôivel,
valamint itt mûködô vál-
lalkozások vezetôivel.
Idén november elején
már harmadik alkalom-
mal utazik dunaújvárosi
delegáció Sremska Mit-
rovicába. A tizenkét fôs
küldöttségben való rész-
vétel iránt nagy az érdek-
lôdés a helyi vállalkozók
között, ezzel együtt to-
vábbi érdeklôdôk jelent-
kezését várjuk a kamará-
ban.

Három témakörben
Nyáron, július köze-

pén a könyvelôknek a
csomagolóanyagok ter-
mékdíjával kapcsolatos
változásokról, emellett
az építési törvény válto-
zásáról, illetve az online
pénztárgépekkel kap-
csolatban tartanak elôa-
dásokat a kamaránál,
melyek idôpontjáról
még egyeztetnek. La-
punkban, illetve a kama-
ra honlapján olvashatnak
majd a rendezvények
részleteirôl!

Duális, nem triviális
a szakképzés jövôje

(Folytatás a 13. oldalról.)
Megismertetik a gazdálko-

dókkal a lehetôséget, segítsé-
get nyújtanak a pályázatok el-
készítésében.

A szakképzés koordinálá-
sán túl a kamara feladatokat
kap a felnôttképzés területén
is, de a felsôoktatás gazdasági
igényekhez igazítása terén is.
A kamarai törvénybe a pálya-
orientáció is bekerült kamarai
feladatként, az pedig már az
általános iskolák felé is meg-
nyitotta a kamara tevékenysé-
geinek körét. Fülöp Ilona sze-
rint a kamara el tudja majd lát-
ni ezeket a feladatokat kiala-
kult szakembergárdájával,
szakmai kapcsolatrendszeré-
vel, szakértôivel, ugyanakkor
folyamatosan képezni kell a
kamarai munkatársakat, hogy
megfeleljenek ezeknek a fel-
adatoknak.

A szakképzési vezetô Feke-
te Márta szakképzési tanács-
adóval és az ország több, a te-
rületen dolgozó kamarai mun-
katársával szakmai tanul-
mányúton vett részt a
közelmúltban, ahol a német
duális képzést tanulmányoz-
ták. Már évek óta zajlik ez a fo-
lyamat, és Fülöp Ilona szerint
még bôven van mit tanulni:
sok olyan megoldást találtak,
amit a magyar szakképzésbe is

mindenképpen be kívánnak
építeni. Egyik nagyon fontos
terület, hogy a duális képzésrôl
beszélve eddig az iskolák és a
képzôhelyek kapcsolatáról
volt szó, a németek ezt a kettôs
rendszert mintegy kibôvítették
egy harmadik partnerrel, a csa-
láddal, melyet igyekeznek be-
vonni a szakmunkástanulók
képzésébe, fejlôdésébe.

A pályaorientációs tevé-
kenység terén is hatékonyabb
a német rendszer, korábban is
kezdik. Az is fontos különb-
ség, hogy ott elôször a cégek
veszik fel a gyerekeket, meg-
kötik a tanulószerzôdést, és a
leendô tanulók ezt követôen
keresnek maguknak iskolát. A
cégeket ösztönözik, hogy ta-
nulókat vegyenek fel, saját el-
várásaik szerinti tanulót tud-
nak választani, és ez a gyere-
kek számára is egyfajta bizto-
síték arra, hogy nagy eséllyel a
cég foglalkoztatni is fogja
ôket. Az is fontos különbség,
hogy Németországban egé-
szen más a cégek közötti
együttmûködés a szakképzés
terén, segítenek egymás tanu-
lói képzésében, ahogy a gya-
korlati képzés lehetôségeit ki-
bôvítô, „üzemek feletti” kép-
zôközpontok is követendô pél-
dát jelentenek a hazai
szakképzés számára.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparka-
mara a szakmai záróvizsga bizottságok el-
nöki tisztségeinek biztosítása érdekében
tájékoztatja Önt a
Szakmai Vizsgaelnöki és Felnôttképzési
Szakértôi Névjegyzékbe történô felvétellel
kapcsolatban.

1. A pályázat kiírója:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Szak-és Felnôttképzési Igazgatóság
1085 Budapest, Baross utca 52.

2. A pályázat elkészítése:
A pályázatot a www.nive.hu weboldalon a
Szakmai vizsgaelnöki pályázatok menü-
pont alatt kell elkészíteni, ezt követôen
kérjük, hogy pályázatukat, ill. nyilvántar-
tásba vétel iránti kérelmüket a folyamat
megkönnyítése érdekében rendezett for-
mában, a kiírásnak megfelelôen, papírala-
pon, egy példányban küldjék meg a Nem-
zeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnôtt-
képzési Igazgatóságának címére (1085
Budapest, Baross utca 52.).

3. A pályázat az alábbi dokumentumokat
tartalmazza:

● Felvétel iránti kérelmet (névjegyzékbe
való felvétel iránti kérelem a szakma-
csoport, illetve szakképesítés megjelö-
lésével).

● Részletes szakmai önéletrajzot.
● Erkölcsi bizonyítványt, amely 3 hónap-
nál nem régebbi (nem szükséges az er-
kölcsi bizonyítvány csatolása annak, aki-

nél jogszabály rendelkezése alapján a
büntetlenség az alkalmazás és a foglal-
koztatás elôfeltétele, és akinek a mun-
káltatója ezt igazolja).

● Végzettséget igazoló dokumentumokat
(a szakirányú pedagógus végzettséget,
vagy felsôfokú szakirányú végzettséget,
vagy felsôfokú iskolai végzettséget és
szakirányú szakképzettséget tanúsító
oklevél hiteles másolatát)

● Tíz év szakmai gyakorlati idô meglétét
tanúsító igazolást.

● Szakmai ajánlást (a jelentkezô szakmai
tevékenységét értékelô, legalább két
ajánlást).

● Bírálati díj befizetésérôl szóló igazolás
másolatát (A bírálati díj összege a pályá-
zat benyújtásakor érvényes kötelezô mi-
nimálbér 10%-a (2013-ban 9800,- Ft).
A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni:
új vizsgaelnöki pályázat és a pályázó ne-
vét).

Amennyiben a pályázat benyújtója több
szakmacsoportra kéri a felvételét, pályáza-
tonként köteles bírálati díjat fizetni.

Nemzeti Munkaügyi Hivatal - Szak- és Fel-
nôttképzési Igazgatóság bankszámlaszá-
ma 10032000-01732630-00000000).

A Pályázatok leadása folyamatos.

További információ kérhetô a Dunaújváro-
si Kereskedelmi és Iparkamaránál a 25/
502-060 és 25/502-061 telefonszámo-
kon, valamint a szakkepzes@dkik.hu e-
mail-címen. Kapcsolattartó: Fekete Márta


