
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.
AQuality 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 szakmaimin 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-
zottm 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!

DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP2018. FEBRUÁR 9., PÉNTEK 11GAZDASÁGI TÜKÖR

Az oldalt megrendelte és készíttette: Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. Felelős: Hegyiné Tóth Noémi titkár


