
A Dunántúli Mosodák Kft. foglalkoztatásbővítésének ösztönzése
• a kedvezményezett neve: Dunántúli Mosodák Textiltisztító és Szolgáltató kft
• a szerződött támogatás összege: 51 255 489 Forint
• a támogatás mértéke: 69,99%

A projekt tartalmának bemutatása: 

A Dunántúli Mosodák Kft-t 1996-ban egyszemélyes tulajdonosként a – szolgáltatási üzletágban nagy 
múlttal rendelkező – németországi Wackler csoport alapította. Még ugyanebben az évben a tár-
saság zöld mezős beruházásaként valósult meg a mosoda üzem Marcaliban. A beruházás elsődleges 
célja volt a térség egészségügyi üzletága (kórházak, egészségügyi intézmények, szociális otthonok) 
részére végzett mosodai szolgáltatás, amely folyamatosan kibővült a szálloda, vendéglátás és ipari 
üzletággal. Főtevékenységünk TEÁOR 9601 ‘08 Textil, szőrme mosása, tisztítása. A társaság 2004-ben 
100%-os magyar tulajdonba került, amelynek révén jelentős fejlődés vette kezdetét. Értékesítés nettó 
árbevétele 2014-2016-os években 500 milliót meghaladta, 2018. évben kisebb mértékű visszaesés 
történ 330 millió az értékesítés nettó árbevétele. 

Üzletágaink:
• Egészségügyi (kórházak)
• Szálloda, Vendéglátás (szállodák, panziók, kollégiumok, éttermek)
• Ipari (termelő vállalatok, feldolgozó üzemek)

A Dunántúli Mosodák napjainkra a textiltisztító ipar prominens szereplőjévé vált, amely meghatározó 
szerepet tölt be az ország dunántúli régiójában. Társaságunk büszke arra, hogy az idők során meg 
tudta őrizni a több évtizedes tapasztalattal rendelkező mosodai szakembereit, akik mindig komoly 
hozzáadott értéket tudnak nyújtani cégünk számára. A célunk az volt, hogy vevőkörünket bővítsük, 
kapacitásainkat bővítsük, ehhez elsősorban humánerőforrás fejlesztésre és bővítésre volt szükségünk. 
Fontosnak tartjuk munkatársaink megbecsülését, amely tudatos elkötelezettséget biztosít munkájuk 
iránt és elősegíti a céggel való azonosulásukat. 

Alkalmazottaink szakmunkás képesítéssel és egyéb a munkavégzésükhöz elengedhetetlenül 
szükséges tanfolyamok elvégzéséről szóló bizonyítványokkal rendelkeznek. Kapcsolatban állunk a 
munkaügyi központtal és keressük a kapcsolatot a környező szakmunkás képző intézményekkel. Nyi-
tottak voltunk gyakornokok foglalkoztatására, megállapodás született illetékes intézménnyel.



Jelen projekt keretében 15 fő felvételét terveztük a meglévő munkavállalóink megtartása mellett. 
Az új munkavállalók felvételével az eddigi alvállalkozóink és munkaerőkölcsönző cégek bérmunkásai 
helyett saját alkalmazottainkkal látjuk el, akik saját betanításunkkal a megfelelő minőséget, színvon-
alat tudják tartani. A felvett munkavállalók közül 3 főtől szakképesítést vártunk el, 12 pedig szak-
képesítés nélküli.

Alábbi munkakörökre kívántunk felvenni új munkavállalókat az alábbi bruttó bérrel:
11 fő Kézi mosó, vasaló 161 000 Ft
3 fő Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 210 600 Ft
1 fő Rakodómunkás 161 000 Ft

A megvalósítási helyszín alkalmas volt (8700 Marcali, Puskás Tivadar utca 33.) az új munkavállalók 
fogadására, helyiségek adottságai és nagysága egyaránt megfelelt a projekt céljainak, alkalmas volt 
a pályázatban megjelölt tevékenységek végzésére, a szükséges infrastruktúra biztosított. A telephely-
en öltöző, szociális helyiségek a munkavállalók rendelkezésére állnak. Ezen felül a munkavégzéshez 
szükséges eszközöket részben cégünk, részben pedig a szerződéses partnereink biztosították, a velük 
kötött megállapodásaink függvényében, melyek az alábbiak az adott munkakör kifejtésével bemu-
tatva:
A kézi mosó és vasalónőknek a szükséges felszerelések (gőzállomások, vasaló állvány, tisztítószerek 
stb.) beszerzésre kerülnek. Kézzel tisztítja és mossa, illetve vasalja a textíliákat, feladati közé tartozik 
textíliákon a foltok előkezelése; a hiányzó gombok pótlása és kisebb javítások elvégzése, szállítás-
ra előkészítése. Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőrök járművei is beszerzésre kerülnek, a textilek 
határidőre való oda-vissza szállításáért felelősek. Rakodómunkás munkaruháját biztosítottuk, a 
járműből való ki illetve bepakolásért felelős napi ütemterv betartásáért.

A projekt keretein belül lehetőségünk nyílt a jelenleg alvállalkozói munkákat saját, új munkavál-
lalóinkkal végeztetni. Ezzel egyidejűleg a munkavállalóink számára megnyílt a lehetőség, hogy új 
feladatokkal, gépekkel, eszközökkel ismerkedhessenek meg. Ennek eredményeként jóval szélesebb 
körű ismeretre és gyakorlatra tehettek szert a mosodai gépek használata terén, valamint lehetőségük 
nyílt a munkavégzésüket fejlesztő belső oktatásokon való részvételre.
Jelentős hangsúlyt fektettünk munkavállalóink folyamatos képzésére és fejlesztésére, ez a cél 
határozza meg cégünk HR politikáját is. A társaság humán politikája a csapatmunkát, a korrekt 
együttműködést és a tudás, szakmai tapasztalat bővítésének támogatását helyezi a középpontba és 
méltányos javadalmazás biztosítása mellett. 
Szoros együttműködést folytatunk a Marcali járási kormányhivatal munkaügyi osztályával, idén az 
együttműködést sikerült még inkább elmélyítenünk. Kerestük a kapcsolatot a szakképzési közpon-
tokkal.
A projekt megvalósítási helyszíne Marcali, Dél-dunántúli Régió, Somogy-megye, Marcali Járás 
volt. A Marcali Járási Hivatal statisztikája alapján 2019-ben több mint 1600 fő a nyilvántartott 
munkanélküliek száma.

• a projekt befejezési dátuma: 2022.12.30.
• projekt azonosító száma: GINOP-5.3.12-19-2020-00194




