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Beszélgetés Dobos Tündével a Dobos-Ház Ingatlankezelő Kft. alapítójával, vezetőjével.
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Mivel foglalkozik a Dobos-Ház Ingatlanke-
zelő Kft?

Ingatlankezelés a fő profi lunk, ezen kívül érték-
becsléssel, ingatlan közvetítéssel, adás-vétellel, 
bérbeadással és üzemeltetéssel foglalkozunk. 
Jelenleg 142 albérlet van a kezelésünk alatt. 
Ezek az évek alatt gyűltek össze. Van olyan 
több ingatlannal bíró tulajdonos, akinek az ösz-
szes lakását mi adjuk ki. Bevizsgált ügyfeleink 
vannak, szolgáltatásaink teljes körűek. Az irodá-
ban fi zethetnek az ügyfelek bérleti díjat, közös 
költséget, közüzemi számlákat, tulajdonképpen 
mindent egy helyen. Megbízóimnak bérleti dí-
jakat utalok Németországba, Kanadába, Hol-
landiába, Mexikóba. 
Az üzemeltetésen belül a társasházkezelés tekin-
tetében több, mint 40 társasház tartozik hoz-
zánk. Azokkal a társasházakkal, amelyeket már 
felújítottunk, megtörtént a hőszigetelés, lépcső-
házfestés, kívül-belül rendben van, könnyebb 
a dolgom, már csak a közös költségeket, a köz-
üzemi díjakat kell kiszámolni, ott már a feladat 
elvégzettnek tekinthető, és keresem a következő 
megbízást, ami egy új kihívás számomra.

Kérem, mesélje el, hogy indult ez a vállalko-
zás!

Fertődön, a süttöri részen laktunk, ott kerestek 
meg először, hogy legyek közös képviselő. Ak-
kor még ódzkodtam a feladattól, mert ez hatal-
mas felelősséggel jár, nagyon komplex munka. 
Nem 8 órás munkavégzésről beszélünk. Fer-
tődről Csornára költöztünk, elsősorban a kór-
ház miatt, amikor a gyerekek még kicsik voltak.
2002-ben nyitottam az első irodámat a Vilmos 
Parkban. Egy év után nagyobb helyiséget keres-
tem, amit már nem bérelni szerettem volna. Erre 
a nagyobb irodára pontosan azért volt szükség, 
hogy tudjak itt tartani esetlegesen közgyűlé-
seket is. A Szent István téren a régi varrodával 
szemben sikerült vásárolnom egy 25 négyzet-
méteres üzletrészt, ami szintén jó hely volt, nem 

anyaggal vonjuk be, ami letörölhető, mert a 
szakemberek, ha munkásruhában érkeznek, ne 
kelljen szabadkozniuk, üljenek csak le és beszél-
jünk meg mindent, amit kell. 

Látszik, hogy figyel a legapróbb részletekre is.

A társasházaim esetében is így van. Kiviszem a 
lábtörlőket, a sót, megrendelem a postaládákat, 
a falazathoz illő korlátot választok. Ugyanúgy 
csinosítom őket, mint egy otthont, hiszen a la-
kóknak az is. A ház külleme és a lépcsőház az, 
amit először látnak, ahova először lépnek be. 
Nem beszélve arról, hogy egy ingatlan eladásnál 
nagyon fontos értéknövelő szempontok ezek. 
Van olyan ügyfelem, aki felhív, hogy csak olyan 
házban szeretne lakást vásárolni, ahol én vagyok 
a közös képviselő, mert tudja, hogy ott minden 
rendben van.
A bérbe adott ingatlanok esetében nagyon fi -
gyelek a kompatibilitásra. Tehát megnézem, 
hogy egy adott lakóközösségbe ki kerüljön be, 
mint új lakó. Mindenkit ellenőrzök. A két ol-
dalas tiltólistára, ha valaki nyomós okokkal fel-
került, akkor én annak a bérlőnek lakást nem 
tudok kiadni.
Belső, lakók közti konfl iktusok előfordulnak. 
Nem az én feladatom, vagy hatásköröm az igaz-
ságtétel. Senki ellen vagy mellett nem beszélek, 
teszem a dolgom, nekem az a lényeg, hogy fej-
lődjön, szépüljön a ház, amiben a lakók élnek, 
hogy az ő életterük számukra a legmegfelelőbb 
legyen. Ez elengedhetetlen a bizalomhoz, ami 
számomra a legfontosabb.

Ez már nem pusztán munka, inkább elhiva-
tottság. Jól látom? 

A problémaérzékenységem nagyon magas, 
igyekszem a maximum felett teljesíteni minden 
területen. Azért vagyok, hogy egy adott házban 
a lakónak ne legyen problémája, és ha este 10 
órakor van csőtörése vagy dugulása, akkor is 
felhívhasson engem.
Egy bejárati ajtó meghibásodása például az ösz-
szes lakót érinti. Tehát vannak fontos, sürgős és 
még sürgősebb dolgok.  
A Vilmospark társasházakhoz például nagyon 
gyakran megyek ki, mert egy apró áramkima-

aggódtam, hogy ott nem találnak meg, mert ez 
egy olyan szolgáltatás, amire nagy igény van. 
Bár akkor még voltak kételyeim, hogy műkö-
dőképes lesz-e a vállalkozásom ismeretlenül, 
hiszen semmi kötődésem nem volt Csornához. 
Az embereknek nem volt kapaszkodójuk velem 
kapcsolatban, így bizonyítanom kellett, hogy 
rátermett és megbízható vagyok. 

Hol vannak a gyökerei?

Erdélyből származom, és nagyon büszke va-
gyok arra, hogy erdélyi magyar vagyok. Ember-
séget, becsületet tanultam. Ott magyarnak len-
ni, megküzdeni a magyarságodért az egy külön 
világ. Senkinek nem akarom bizonyítani, hogy 
magyar vagyok, mert ez egyszerűen egyértel-
mű. Itt vagyok otthon. Nem honosítást, hanem 
visszahonosítást kértem, hoztam a nagyszüleim 
magyar királyi pecsétes születési anyakönyvi 
kivonatát, mert nekem ez rengeteget jelentett, 
hogy ezt ebben a formában ismerjék el.

Mióta működik mostani helyén az iroda?

Nem volt a belvárosban olyan üzlethelyiség, 
ahova ezt a hatalmas ügyfélforgalmat át tudtam 
volna vinni, így 5 éve egy Európai Uniós pályá-
zat keretein belül kamatmentes hitelt kaptunk, 
és ekkor sikerült megvenni ezt a kis házat, amely 
ma is helyet ad az irodának a Széchenyi tér 2. 
szám alatt. A férjem évekig csak romnak hívta. 
Minden oldala, minden centimétere ránk vár, 
hogy felújítsuk. Tavaly sikerült megcsináltatni 
a tetőt, idén a hőszigetelést. Rendkívül fontos 
szempont volt a parkolás, hogy az ügyfelek, a 
szakemberek könnyen elérhessenek. Ez egy sa-
roktelek, így megnyitottuk az udvart, jövőre ter-
vezzük, hogy 8-10 parkolóhelyet alakítunk ki.
Ingatlanos szemmel már láttam a lehetősége-
ket, az elrendezést, a dekorációt. Nagyon sok 
mindent magunk csinálunk. Ötvözöm a régit 
az újjal, mert szeretek értéket menteni. A széke-
ket is mi kárpitoztuk és fi gyeltem, hogy olyan 

A Győr-Moson Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által ajánlott vállal-
kozás címét a második alkalommal nyerte el a Dobos-Ház Ingatlankezelő Kft. 
Dobos Tünde fáradhatatlan tenni akarása, munkája a nagy cégek mellett is bizo-
nyított, és megkapta a kellő elismerést. 

Az elismerést nem lehet kikényszeríteni, 
azt meg kell szolgálni Szerző: Vámos Annamária
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radás is beindítja a tűzjelzőt, de mivel nem ott 
lakom, akár éjjel is útra kelek, hogy a tűzoltóság-
nak tudjak referálni arról, hogy van-e esetleges 
tűzeset. 
Egy nagyobb vihar után is útra kelek és körbejá-
rom a társasházaimat, keletkezett-e valami kár, 
amit gyorsan orvosolni kell, felvenni a biztosító-
val a kapcsolatot.

Idén mennyi felújítás jöhetett létre?

Az idén kevés felújításunk volt, mert a mai vi-
lágban szakembert találni, árajánlatokat kérni 
nagyon nehéz, főként az árak gyors emelkedése 
miatt. A fának például napi ára van, és egy tető-
cserénél rá kell számolni még plusz összeget. A 
szakembereknek, akikkel évek óta együtt dol-
gozom külön köszönöm, hogy előfordul olyan, 
hogy tudják tartani az árat, amíg a lakókkal ösz-
szegyűjtjük a kellő összeget. Pályázatok jelen pil-
lanatban nem állnak rendelkezésre, és nagyon 
várom, hogy ez a szektor is támogatott legyen. 
Az önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatunk, 
és amikor megkeresem a társasházak külön, 
egyéni problémájával őket, sokszor erőn felül is 
készek a segítségnyújtásra.

Milyen szakemberekkel dolgozik együtt?

23 szakemberrel dolgozom együtt, van köztük 
bádogos, asztalos, lakatos, zárszerelő, villany-
szerelő, lépcsőház festő, apró munkákat elvég-
ző szerelő, hőszigetelő cégek, tetőjavító cégek. 
Minden egyes emberrel kell tartani a kapcso-
latot és mindenhol mindennek rendben kell 

lenni. Amikor az én sikereimről beszélünk, az 
ugyanúgy az ő sikereiknek is tekinthető. 
A szakemberekkel, a hivatali dolgozókkal, 
könyveléssel foglalkozókkal, banki kapcsolat-
tartókkal kölcsönös bizalmon alapul a kapcso-
latom. A kérdéseimre azonnali válaszokat ka-
pok tőlük, és ezért nagyon hálás vagyok. Éppen 
ezért nem telik el ünnep, hogy ezt valami kis 
ajándékkal ne mutatnám ki nekik.

Milyen sikerekre, elismerésekre gondol szí-
vesen?

Bár nem gyűjtöm őket, van kapuvári és győri 
társasházam is. Nagyon hízelgő, amikor felke-
resnek egy-egy lakóközösség tagjai, hogy milyen 
szépek, rendezettek a nevemhez köthető csornai 
társasházak. Elvállalom ezeket a megbízatáso-
kat, mert ezzel is bizonyíthatok. Habitusom-
ból adódóan olyan vagyok, mint egy vulkán, 
kitörök, és végtelen tettrekészség van bennem. 
Szükségem van a pozitívumokra, sikerekre, és 
teszek róla, hogy legyenek. 
Volt olyan eset, hogy egy hőszigetelés elvégzése 
után a közgyűlésen behűtött pezsgővel vártak 
a lakók. Az leírhatatlan köszöneti forma volt. 
Éreztem, hogy ők is örülnek, valóban hálásak, 
mert ők is tudják, hogy valóban értük akarok 
tenni. Az elismerést nem lehet kikényszeríteni, 
azt meg kell szolgálni.
A SSZC Hunyadi János Technikum irodave-
zetői képzésén tanuló növendékeknek szakmai 
gyakorlati helyet is biztosítunk. Büszke vagyok 
rá, hogy az innen kikerülő diákok magas pont-
számmal versenyeznek országosan, és ami a 

legnagyobb öröm, hogy szeretnek itt lenni, és 
ajánlják a következő évfolyamok tanulóinak. 
Idén két tanulót fogadtunk, de már megkeresett 
az iskola, hogy jövő évre nemcsak nyáron, ha-
nem egész évben szeretnének diákokat küldeni. 

Hogy kapcsolódik ki? Mi a hobbija?

Nekem a munkám a hobbim, ez a szórakozá-
som. Férjem, aki egyébként mindenben támo-
gatott mindig is, már felhívta rá a figyelmemet, 
hogy elfelejtek mellette élni, és be kellett látnom, 
igaza van. De mit tehetnék? Elsősorban nem a 
pénzért végzem a munkám, hanem mert szív-
ből szeretem. Hétvégén elmegyek és megné-
zem, mit és hogyan használnak a Vilmos Park 
Kft. dolgozói. Tanulok, hogy a társasházi par-
kosításnál milyen növényeket lehetne ültetni, 
milyen díszköveket, faháncsot használjak, aztán 
ezeket ki is viszem az adott helyszínre. Ha végig-
megyek Csornán, a megújuló társasházaimat 
nézve mindegyiket kicsit a gyerekemnek érzem. 
Bár én nem lakom ott, mégis mindegyiket a 
szívügyemnek tekintem. Fontos számomra, 
hogy legyen új tető, ami nem ázik be, új szigete-
lés, ami a fűtési számlában csökkenést eredmé-
nyez, mert érdemben ilyen célokért dolgozunk 
együtt a lakóközösségekkel. A közös képviselet 
egy szolgálat, aki máshogyan gondolja, nem 
erre a pályára való. Bennem mindig is volt segí-
tő szándék. Megtaláltam azt a munkát, amiben 
mindent odaadhatok magamból.

Szívből kívánok sok sikert Tünde! Köszö-
nöm a beszélgetést!
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2019-ben a Gólyahír-program bevezetésé-
vel tovább növelte. A program keretében 
az újszülött kisgyermekek ellátásához egy 
húszezer forint értékű ajándékcsomagot 
állítanak össze a Védőnői Szolgálat közre-
működésével.
Magyarország kormánya által nyújtott 
Családi Otthonteremtési Kedvezmény 
(CSOK), illetve az önkormányzat támo-
gatása már jelentős segítség lehet a fiatal 
házaspárok számára.

Csorna Város képviselő-testülete kiemel-
ten támogatja a csornai és a Csornán lete-
lepedni kívánó fiatalokat.
A csornai önkormányzat minden letele-
pedni kívánó fiatalnak 700.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyújt. A ren-
deletet 2016-ban alkotta meg a képvise-
lő-testület, akkor 500.000 Ft-os támo-
gatást igényelhettek a családok, 2019 év 
végén emeltek a támogatás mértékén. Míg 
a rendelet megalkotásakor csupán a csor-
nai lakhellyel rendelkező fiatalok élhettek 
ezzel az egyszeri támogatással, ma már más 
településről Csornán letelepedni kívánó 
fiatal házasok is igénybe vehetik. Ezen a 

Újabb négy család részesült letelepedési támogatásban Csornán
héten újabb négy pár részesülhetett ebben 
a támogatásban. 
Nemcsak a fiatal házasokat, hanem a meg-
született csornai gyermekeket is kiemelten 
támogatja az önkormányzat. A fiatalok 
életkezdési támogatásáról szóló önkor-
mányzati rendelet értelmében egyszeri, 
vissza nem térítendő támogatás jár a szüle-
tés évében minden csornai gyermeknek. A 
csornai városvezetés az állam által az újszü-
löttnek járó életkezdési támogatást egészíti 
ki 50.000 Ft-tal. A támogatás igénybevé-
telének egyik feltétele a START-számla 
nyitás.
A támogatások sorát a csornai városvezetés 

2021. december 9-én a Mórichidai Óvo-
da nagycsoportosai látogattak el a Csornai 
Múzeumba, hogy együtt hangolódjanak az 
Ünnepekre.
Az időszaki kiállításon felállított hagyo-
mányos rábaközi karácsonyi asztal előtt 
felidézték a csoda megszületésének tör-
ténetét és megnézték mi és miért kerül a 
karácsonyfára, illetve alá. Foglalkozás vé-
gén zenehallgatás közben a gyerekek kará-
csonyfadíszként is használható kedves kis 
angyalokat és hóembereket készítettek.
A múzeum munkatársai köszönetet mon-
danak a kísérő pedagógusok együttműkö-
déséért és valamennyiüknek áldott, békés, 
boldog karácsonyi ünnepeket kívánnak.

A Mórichidai Óvoda nagycsoportosai látogattak el a Csornai Múzeumba
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TELEFONTOKOK ÉS
ÜVEGFÓLIÁK

 
KEDVEZŐ ÁRON, NAGY

VÁLASZTÉKBAN!
 
 Nemesacél ékszerek,

bizsuk
 
 CSORNÁN A TESCO ÜZLETSORÁN, 

KAPUVÁRON A HANSÁGGAL SZEMBEN, 
BELEDEN A POSTA MELLETT!
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Áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag boldog  
új évet kívánunk! 

KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút u. 9. Iroda: 9300 Csorna, Erzsébet Királyné u. 1. I.emelet/9. 

• email: kovacsbau@kovacsbaukft.hu. • honlap: www.kovacsbaukft.hu

Minden kedves partnerünknek áldott, békés karácsonyt és 
sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk!

 Kovács Bau Kft. dolgozói nevében: Kovács László ügyvezető

Áldott, Békés Karácsonyi ünnepet és  
Boldog Új Évet kívánunk!
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A Pannon-Víz Zrt. munkatársai az ünnepi 
időszakban is mindent megtesznek azért, 
hogy a víziközmű szolgáltatás folyamatosan 
és jól működjön. 
Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe, 
ilyenkor, aki teheti, szeretteivel tölti az időt 
elvonatkoztatva a hétköznapok történé-
seitől. Az ünnepek szépsége és hangulata 
magával ragad mindenkit, ilyenkor lehető-
ség nyílik a visszatekintésre is az elmúlt év 
történéseire.
A mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen 
szolgáltatások, mint az ivóvízellátás biztosí-
tása, valamint a szennyvíz elvezetése, ebben 
az időszakban is feladatokat ad Társaságunk 
számára. Az ünnepek alatt sem kerülnek el 
bennünket üzemzavarok, hálózatot érin-
tő havária események, amelyeket ilyenkor 
is azonnal meg kell oldani. A Pannon-Víz 
Zrt. munkatársai előre- és szervezetten ké-
szülnek az ünnepi időszak alatt esetlegesen 
felmerülő meghibásodások gyors, hatékony 
megoldására, hogy Fogyasztóink számára 
a szolgáltatás a karácsonyi időszakban is 
zavartalanul működhessen.  Igyekszünk 
minderről tájékoztatni Önöket online felü-
leteinken is, hogy mindenki nyugodtan és 
zökkenőmentesen tudja élvezni az ünnepe-
ket. Amennyiben bármilyen műszaki ren-
dellenességet tapasztal szolgáltatásunk te-
kintetében, hibabejelentést tehet a 06 80 20 

40 86 -os zöld számon, amely éjjel-nappal 
hívható.  Felhasználói ügyintézés céljából 
telefonos ügyfélszolgálatunk a két ünnep 
közötti időszakban 7:30 - 13:30 óra között 
a 96/522-630-as telefonszámon érhető el. 
Csornai fiókirodánk az idei évben decem-

Ünnepi időszak 2021

Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

ber 23-án (csütörtök) 13:00-ig a megszo-
kott nyitvatartási rend szerint tart nyitva 
és az ünnepeket követően 2022. január 4. 
reggel 7:00 órától várja újra ügyintézésre 
Ügyfeleinket.
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SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 

Áldott, Békés Karácsonyi ünnepet és  
Boldog Új Évet kívánunk!




