
A legnagyobb elismerés
Horváth József Előszálláson kapott díszpolgári címet
Kőhalmi Kálmán

Több mint harmincéves
vállalkozói múlt, számos
közéleti tisztség az élet-
pályán, patriotizmus, el-
kötelezettség a szakmája
és a vállalkozások iránt.

Vidéken is lehet sikeres va-
laki, összegzi legfőbb életta-
pasztalatát az előszállási vál-
lalkozó, aki itt hozta létre épí-
tőipari vállalkozását, a Cukép
Kft.-t, és egy másik vállalko-
zást is, az idősek otthonát,
amelynél éppen most készült
el egy 170 milliós, százszáza-
lékos állami támogatással
megvalósult fejlesztés. Az in-
tézmény igazgatója felesége,
Klári, aki nélkül élete, vallja
Horváth József, a vállalkozás
terén se lehetne sikeres.

Az életét jelenti a vállalko-
zói lét, ezért is olyan elkötele-
zett, hogy tegyen a vállalko-
zások érekeinek képviseleté-
ért. Társadalmi tisztségeit fel-
sorolni is nehéz. A kilencve-
nes években ott volt a kézmű-
ves kamara megalakulásakor,
majd a beolvadást követően a
dunaújvárosi iparkamarának
volt három cikluson keresztül
tagozati elnöke. Az IPOSZ
országos elnökségi tagja volt
nyolc éven keresztül, a helyi
Vállalkozók Ipartestületének
pedig már 1996 óta elnöke.

Az előszállási közéletnek
is aktív tagja, volt képviselő
és alpolgármester is. Ha a tá-
mogatását kérik egy helyi
ügyben, segít. Annyit ad,
amennyit adni tud, és annyit
segít, amennyit tenni tud,
akar. Úgy gondolja, nincs eb-
ben semmi különös, fontos-

nak érzi a helyi közösséget,
amelyet nem is akart soha el-
hagyni,elköltözni vállalkozá-
saival. Meg is lepődött a dísz-
polgári címen, melyet élete
legnagyobb elismerésének
érez, hiszen a környezetében
élők ítélték meg eddigi élete
munkáját így, érdemesként az
elismerésre.

Horváth József számára
családi vállalkozásaiban már
a legfontosabb, hiszen jól mű-

ködnek hosszú évek óta (az
elmúlt öt évben az építőipari
cég 66 millió forintnyi pályá-
zatot nyert el), hogy az utód-
lást biztosítsa. Ez, úgy néz ki,
sínen is van, hiszen két, saját-
jukként nevelt keresztgyere-
kük készen áll a vállalkozá-

sok átvételére, több éve veze-
tik is az adott vállalkozást.

A szakmai utánpótlás érde-
kében Horváth József 1986
óta – saját számítása szerint –
több mint negyven tanulót ok-
tatott az építőipari szakmákra.
Nagyon fontosnak tartja,
hogy a szakképzés területén
tevékenykedők összefogásá-
val, együttműködésével minél
több jó szakmai tudással ren-
delkező, pályán maradó, elé-
gedett szakember dolgozzon
az építőiparban (is). Maga ré-
széről Horváth József, ahol
tudott tett is ezért, hiszen pél-
dául a Fejér megyei mester-
vizsga bizottság elnöke, vizs-
gabizottsági tag kőműves és
burkoló szakmákban.

Gazdag életút áll tehát a
hatvanéves vállalkozó mögött,
aktivitását ismerve a követke-
ző években is számos módját
találja meg annak, hogy te-
gyen a közért. Teszi ezt a ma-
ga természetességével, mert
tennie kell, ezt diktálja a lel-
kiismerete.

A közért tenni,
ahogy diktálja
a lelkiismeret

Horváth József a nemrég elkészült öregek otthona előtt
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Spórolás egy konnektorossal
HIBRIDEK Ma már nagyon megéri számolni, főként ha pénze, háza, esetleg napeleme van
Kőhalmi Kálmán

Megújuló energiákkal
foglalkozó rovatunkba
nem új témát keresni ne-
héz, hanem dönteni a
sok „ajtón bekopogtató”
közül. Most a plug-in
hybrid autóipari techno-
lógiát ítéltük a leghango-
sabb kopogtatónak.

Hibrid, ez érthető. Van
benne hagyományos robbanó-
motor és elektromos hajtás is.
Abba ne menjünk bele, hogy
az a hagyományos benzin-
vagy dízelmotor sem olyan
már, mint amikor egyedül
uralta a hajtásláncot. Mond-
juk, azt is el tudjuk képzelni,
hogy a család által eddig bir-
tokolt mobiltelefonok akku-
mulátorainak sokszorosát épí-
tették be az adott autó alváza
közelébe. És ez mitől lesz jó?
Mobilunk hiányát nehezen vi-
seljük el, tölteni is sokunknak
örök kín. Az aksi drága, az el-
ső, ami tönkre megy. Kell ez
nekem? Nekünk?

Úgy tűnik, kell! A több
mint tíz éve (inkább közel
húsz) folytatott kísérletek
ugyanis azt mutatták, a tech-
nológia szélesebb körben is
alkalmazható. És hogy mi-
lyen kísérletek? Hát a
Toyotáé! A Toyota Priusnak a
napokban, Frankfurtban mu-
tatták be a negyedik generáci-
óját. Ez se egy luxusautó,
ahogy elődei se voltak azok.
És régen elmúltak azok az

idők is, amikor az aktuális
környezettudatos celebnek azt
kellett mondania a Top Gear-
ben, hogy Priusszal jár,
amelyre kedvenc, azóta kirú-
gott műsorvezetőnk a benzin-
gőzösök elvárt arckifejezését
adta, sok rajongót, kevés utá-
lót szerezve... A technológia
azonban azóta hosszú éveket
húzott le a Toyota luxusmár-
kájában, a Lexusban, és ma
már kevés autógyártó hagy-
hatja ki kínálatából, akár a
felsőbb régióban, akár a tuca-
tautók között keresgél a vevő.
Persze a pénzesebb fajta... És
a legegyszerűbb háziasszony
sem tálalhatja fel a húslevest
egy késői vasárnapi ebédnél
hibridautó élménye nélkül, ha
éppen F1 megy a tévében.

Közel húszéves technoló-
gia, kis megtakarítás, sok pa-
rasztvakítás, még több autói-
pari trükközés, mi ebben az
új? Az, ami az ajtón is tud ko-
pogni egy ilyen rovatban?

Az alapkoncepció bizonyí-
totta fantasztikus tartósságát,
alacsony fenntartási költsége-
it, fogyasztásban (így össz-
költségeiben) viszont nehéz
harcban volt a dízelekkel. A
legutóbbi időszak azonban
nagy változást okozott. Az
elektromos autók egyelőre itt-
hon még mikroszkóppal, nyu-
gaton már kisebb nagyítóval
is (ne beszéljünk Norvégiáról,
vagy az USA egyes államai-
ról) mérhető terjedésével, a
töltőállomások megjelenésé-
vel valami átbillent.

Egyre-másra jelentek meg
a hálózatról is tölthető (plug-
in) hibridek. Elsőként talán
nem is a vásárlói igények mi-
att, hanem mert így az ostoba
fogyasztási előírásokat alkal-
mazva még fantasztikusabb
adatokat írhattak be a pros-
pektusokba a gyártók. És a
vásárlók rájöttek, ez tényleg
működik. Este feltöltöm az
autót, amivel úgyse nagyon
megyek többet (be az irodába,
közben kerülő a családdal és
bevásárolni) , mint az a cirka
negyven kilométer, amit tisz-
tán elektromos hajtással meg

tud tenni a jármű. Ha mégis
több lesz, bekapcsol a szén-
hidrogénégető.

Ezek az autók drágák. Ha
drágát veszek, nem nagyon,
ha olcsót, akkor nagyon.
Mondjuk egy tizenkétmilliós
Golf már erősen túllépi a fáj-

dalomküszöböt, egy harminc-
millióhoz közelítő autónál
már sok mással nagyságren-
dekkel jobban meg lehet vas-
tagítani az eladó cerkáját. A
kínálat sem olyan széles még,
mint egy mai átlagautó első
héten a tulaj által kikapcsolt
vezetést segítő rendszerei ese-
tében.

A rossz hír tehát az: a spó-
roláshoz nem kevés pénz kell!
Ma még használtan se olcsó
töltős hibridet venni. Viszont
könnyű kiszámolni, hogy még
a drága is elég hamar megté-
rülhet. Mondjuk már a hibrid-

sége miatt is. Ha úgy túl las-
san, akkor azért, mert néha rá
tudom dugni az országosan
egyre terjedő –nyugaton gom-
bamódra szaporodó –, és ma
még ingyenes töltők egyikére
útjaim során. Ha még ez is
kevés, akkor azért, mert a ga-
rázsban – ehhez persze nem
árt egy ház a drága autó mellé
– rádugom estére tölteni, és
az áram olcsóbb, mint az
üzemanyag. És ha igazi
ínyenc vagyok, tehát környe-
zettudatos, spórgép és kilo-
méterfaló egyben, akkor úgy
méretezem a ház napelemét,
hogy ezt a fogyasztást is bele-
számolom. Azért szépen dob-
hat a napelem megtérülésén,
és jó sok kilométert ingyen
járhatok az autómmal.

Azt már írtuk, hogy a hib-
rid hajtás miatt a szervízkölt-
ségen is megtakarítunk, pél-
dául kevésbé fogynak a fék-
tárcsák, hiszen koptatásuk he-
lyett mozgási energiát termel
a rendszer fékezéskor. És az
autó egésze is kevésbé fogy.
Máshogy kapja a terhelést, az
elektronika pedig a közel
húsz év alatt bizonyított, és
egyre megbízhatóbbak, na-
gyobb kapacitásúak lesznek
az akkumulátorok is. Egy
ilyen autó használtan is hozza
az új korában ráfizetett több-
let arányos részét. És kereslet
lesz rá, mikor el akarja adni!

Akkor ez a jövő? Biztos
nem! Átmeneti megoldás, de
még jó ideig érdemes lesz ve-
le számolni!

Plug-in hibridek, balra fent a hibrid technológia első fecskéjével, éppen most cserélik le
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Drágák, de egyre
inkább megtérülő
beruházások
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Összeállításunk célja. hogy a térségünkben
működő vállalkozások megismerjék a kama-
ránk által nyújtott szolgáltatásokat, bíztatva
őket arra, hogy keressék fel irodánkat konkrét
ügyeik megoldásához.

A kamarai törvény értelmében kötelezően
nyújtandó kamarai alapszolgáltatások tag és re-
gisztrált vállalkozásoknak:

Tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hi-
telhez jutási kérdésekben

A tanácsadások részben külsős szakemberek
igénybevételével (gazdasági, pénzügyi, adózási),
részben munkatársaink közreműködésével (hitel)
valósulnak meg.

Érdeklődni Tóthné Nagy Etelkánál és Magya-
ródi Tamásnál – tel.: 25/502-060, 25/ 502-061

Üzleti partnerkeresés
Üzleti partnerkeresésre több lehetőséget is tu-
dunk biztosítani: Üzlet@hálón, Innomentor pro-
jekt keretében létrejött Datatech adatbázis segít-
ségével, ill. az Enterprise Europe Network és a
kamarai regisztrációs rendszerből nyerhető infor-
mációk nyújtásával.

Pályázatfigyelés
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hon-

lapján (www.mkik.hu) található Kamarai Pályá-
zatfigyelő Rendszerhasználatával minden regiszt-
rált vállalkozás tájékozódhat a tevékenysége sze-
rint szűrt pályázati lehetőségekről.

A törvényben kötelezően előírtakon túlmenő-
en további, mindenki számára ingyenesen elérhe-
tő szolgáltatásokat nyújt kamaránk:

Szakképzés területén
Szakképzési tanácsadás, pályaorientációs ta-

nácsadás, tanulószerződések gondozása, megkö-
tése, módosítása, megszüntetése, együttműködési
megállapodások gondozása, képzőhelyek két-
szintű ellenőrzése, Szakma Kiváló Tanulója ver-
seny szervezése, vizsgabizottsági tagi pályázatok
kezelése, vizsgabizottsági tagi, elnöki továbbkép-
zés szervezése, vizsgadelegálás, gyakorlati szint-
vizsga szervezése, tájékoztatás mestervizsgákkal
kapcsolatban.

További információ: Fülöp Ilona – tel.: 25/
501-951

Kamaránk szolgáltatásai

Útdíj Hitel ügyintézése
Információ: Magyaródi Tamás – tel.: 25/502-

060, 25/ 502-061
Külkereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás

Eseti jelleggel szervez a kamara külgazdasági
eseményeket, fórumokat, külföldi tanulmányuta-
kat, vásárlátogatásokat.

Bővebb információ a 25/502-060 telefonon.

Törvény által meghatározott egyéb térítéskö-
teles feladatok:

Gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántar-
tásba vétele, építőipari kivitelező nyilvántartásba
vétel, Teljesítésigazolási Szakértői Szerv.

További információ: Vincze Nóra, Komjáti
Andrea – tel.: 25/502-060, 25/ 502-061

További térítésköteles szolgáltatások:
Cégkivonat kiadása, Széchenyi Kártya Pro-

gram hiteleinek ügyintézése (Folyószámlahitel,
Forgóeszközhitel, Beruházási Hitel, Önerő Kie-
gészítő Hitel, Támogatást Megelőlegező Hitel,
Agrár Széchenyi Kártya), jogi tanácsadás.

Kamarai tagoknak a térítésköteles szolgáltatá-
sok közül számos szolgáltatást térítésmentesen
biztosít kamaránk:

Kamarai adatbázis igénybevételével adatszol-
gáltatás, üzleti partnerség építés, iparjogvédelmi
tájékoztatás, minőségügyi tanácsadás, kamarai
hírlevél küldése. Széchenyi Kártya Program hite-
leinek ügyintézése.

Kedvezményes szolgáltatások kamarai tagok-
nak:

Rendezvényszervezés (tájékoztatók, képzé-
sek), üzletember-találkozók szervezése, hirdetési
lehetőség a kamarai honlapon, tárgyalóterem bér-
beadása, eszközbiztosítás (projektor, laptop),
származási igazolás hitelesítése.

Szervezetünk arra törekszik, hogy a vállalko-
zások igényeinek ismeretében a kínálatot tovább
bővítse, és ezáltal a térség gazdasági fejlődéséhez
hozzájáruljon.
Bővebb információ honlapunkon (www.dkik.hu)
érhető el.

Címünk: 2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u.
10.

A szakképzéssel kapcsolatos feladatok ügyin-
tézési helye: Dunaújváros, Piac tér 2.


