
Hagyományokkal a bővítésben
Szakmai múlt, sikeres korábbi együttműködések, referenciák: beszállítóvá válhatnak
Nagy az érdeklődés a vál-
lalkozások részéről a Paks
II beruházásba való bekap-
csolódás lehetősége iránt,
ugyanakkor a látható ne-
hézségek is jelentősek: egy
olyan társaságot mutatunk
be, amelynek esélye van a
beszállítók közé kerülni.

Az Ecotech Műszaki és Fel-
nőttképzési Nonprofit Zrt. ve-
zérigazgatójától, Szabados

Ottótól megtudjuk, hogy
hosszabb múltra tekint vissza
a kapcsolatuk a Paksi Atome-
rőművel, így bíznak abban is,
hogy a bővítés során is igényt
tartanak majd a munkájukra.

A társaság a Dunaújvárosi
Egyetem százszázalékos tu-
lajdona, 2010-ben azért hozta
létre a felsőoktatási intéz-
mény, hogy infrastruktúráju-
kat, laborjaik, tantermeik ka-
pacitását, szakembereik tudá-
sát, szakmai kapcsolataikat
felhasználva bevételeket hozó
szolgáltatásokat tudjanak
nyújtani a vállalkozások, illet-
ve a magánemberek számára.

A tevékenységi portfólió
egyik fontos területe, amely
az alapításkor meghatározó
volt, a műszaki szolgáltatá-

sok, a mérnöki tevékenység.
Ennek központi eleme az
élettartam-vizsgálatokat vég-
ző Bosch-labor, amelynek ma
is a legfőbb megrendelője a
Robert Bosch Elektronikai
Kft., és elsősorban autóipari
beszállítók termékeit vizsgál-
ják. A MAID-laborban (Ma-
gyar Akusztikai és Ipari Diag-
nosztikai Laboratórium) vál-
lalati partnerek számára fej-
lesztenek egyedi igényeik
szerinti mérési rendszereket,
a többi között ultrahangos és
más, roncsolásmentes diag-
nosztikákkal segítenek meg-
határozni a hibamentes anya-

got, vagy megoldani műszaki
problémákat.

A gépészeti mérnökiroda
egyedi diagnosztikai berende-
zéseket tervez, ilyen jellegű
együttműködés során már
több berendezés valósult meg
a paksi atomerőmű számára,
amelyeket azóta is megelége-
déssel alkalmaznak. A vezér-
igazgató szerint ezen a téren
minden reményük megvan ar-
ra, hogy az atomerőmű bőví-
tésekor is számítsanak majd a
munkájukra. További előnyt
jelenthet, hogy Süli János , a
paksi atomerőmű két új
blokkja tervezéséért, megépí-
téséért és üzembe helyezésé-
ért felelős tárca nélküli mi-
niszter jól ismeri a társaság

tevékenységét, mivel kineve-
zéséig az Ecotech Nonprofit
Zrt. felügyelőbizottságának
tagja volt.

A tárca nélküli miniszter
ismeri a társaság másik fontos
tevékenységi területét is,
amelynek paksi bővítés során
játszott szerepéről már meg is
kezdődtek a tárgyalások. A
felnőttképzés terén is nyújtott
már szolgáltatásokat az Eco-
tech az atomerőművet mű-
ködtető társaságnak: minősítő
hegesztőtanfolyamokat szer-
veztek korábban, ezek továb-
bi területekkel, így például a
minőségbiztosításhoz, mun-
kavédelemhez kapcsolódó
képzésekkel bővülhetnek.

A társaság hagyományosan
erős a nyelvi képzések terén
is, és a különböző országok-
ból érkező, valamint a hazai
munkavállalók kommunikáci-
ós problémáinak kezeléséhez
szükséges nyelvi képzésekben
is szerepet kívánnak vállalni.
Ebben előnyt jelenthet szá-
mukra (a referenciákon túl) a
hagyományos képzések mel-
lett az online, e-learning meg-
oldások fejlesztésében, meg-
valósításában szerzett széles
körű tapasztalatuk is. (Ez igaz
a nyelvi képzések mellett a
szakmai képzésekre és trénin-
gekre is.)

Az Ecotech Nonprofit Zrt.
tevékenységével igazolta az
alapítók döntését, kaput nyi-
tott az ország eddigi legna-
gyobb beruházásához a maga,
illetve az egyetem infrastruk-
túrája, szakemberei, így köz-
vetve a térség számára is.

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS
A társaság sikeresen pályázott a
GINOP 6.1.2-15 Digitális szakadék
csökkentése kiemelt projekt meg-
valósításában való részvételre,
amelynek során a digitális kompe-
tenciák fejlesztésével segítenek
munkavállalókat visszakerülni a
munka világába, illetve felkészíteni

őket munkahelyükön az önálló szá-
mítógépes munkavégzésre. A 35
órás tanfolyamokból eddig tizen-
ötöt tartottak meg, és idén a nagy
érdeklődés miatt még 5-6 hasonló
várható. A résztvevők visszajelzései
nagyon jók, roppant hasznosnak
tartják azokat.

2017. június 30.

Az Ecotech két munkatársa, Kocsó Endre és Molnár János a cég által tervezett és épített bevonatvizsgá-
ló berendezés szabályozó és monitorozó egységén figyeli az eredményeket Fotó: DKIK

Szabados Ottó vezérigazgató

Papp Gábor a bevonatvizsgáló berendezés beállítását végzi el

Agrárkamara – a törvény erejével
Fontos határidő közelít, ha értesítő levélből tudta meg, hogy tagja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának
Sok vállalkozó fordul a te-
rületi kereskedelmi és ipar-
kamarákhoz, így a dunaúj-
városihoz is az agrárkama-
rai kötelező tagsággal,
tagdíjjal kapcsolatos kér-
déseikkel, amiben tudnak,
segítenek nekik.

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara tagjává a 2012. évi
CXXVI. törvény alapján válik
egy vállalkozás, amennyiben
agrárgazdasági tevékenysége-

ket végez, de elég, ha az adott
tevékenységet a vállalkozás
tevékenységi körei közé beje-
gyeztette. Sokan csak akkor
értesülnek erről, amikor az
agrárkamara levelet küld szá-
mukra a tagdíjfizetési kötele-
zettségről.

Az agrárkamara tagsági
tárgyú megkeresésének jog-
szerűségéhez az szükséges,
hogy a megkeresett vállalko-
zás főtevékenységként agrár-
gazdasági tevékenységet foly-

tasson, vagy ezt melléktevé-
kenységként folytassa akként,
hogy a Nébih nyilvántartási
rendszerében is szerepel. Az
agrárgazdasági tevékenység
meghatározását az agrárka-
marai törvény mellékletei tar-
talmazzák, és agrárgazdasági
tevékenységet folytató vállal-
kozásnak minősülnek a jelen-
legi hatályos törvényi előírás
szerint mindazok is, akik e te-
vékenységet ténylegesen
ugyan nem folytatják, de a hi-

vatalos nyilvántartásokban
(cégjegyzék, FELIR stb.) e te-
vékenységük megjelölése is
szerepel. Ennek megfelelően
az agrárkamara megkeresése
kapcsán mindenekelőtt cél-
szerű ellenőrizni, hogy az ön
vállalkozása az agrárkamarai
szabályozás alapján valóban
érintett-e.

A kötelező tagsághoz ter-
mészetesen kötelező tagdíjfi-
zetés is kapcsolódik, amely-
nek fontos határideje közelít:

2017. július 31. A tagjegyzék-
be újonnan felvett, de agrár-
gazdasági tevékenységet tény-
legesen nem végző tagok szá-
mára ismét lehetőség nyílik
arra, hogy mentesüljenek a
tagjegyzékbe való bekerülé-
sük évét megelőző években
esedékes tagdíjfizetés alól.
Ehhez annyit kell tenniük,
hogy 2017. július 31-ig meg-
szüntették vagy megszüntetik
az adott tevékenységet, és ezt
jelzik is a kamara felé. 2017.
június 20-tól a NAK honlap-
ján (www.nak.hu) minden
érintett vállalkozás saját ügy-
féloldalára belépve eléri a
szükséges nyomtatványok
egyéni kóddal ellátott verzió-
ját.

Július végéig ismételten
megnyílik a 2013–2016.
évekre a tagdíjalap arányosí-
tásának lehetősége azoknak,
akik folytattak, illetve folytat-
nak agrártevékenységet.
Amennyiben a tag agrárgaz-
dasági tevékenységből szár-
mazó nettó árbevétele nem éri

el a teljes árbevételének 33
százalékát – külön kérelem
esetén az 50 százalékát –, úgy
kérheti, hogy a tagdíjfizetési
osztályba sorolás csak az ag-
rárgazdasági tevékenységből
származó árbevétele alapján
történjen. Ez eddig 20 száza-
lék, külön kérelem esetén 25
százalék volt.

Amennyiben nem folytat
agrárgazdasági tevékenysé-
get, és az agrárkamara jelez-
te önnek a kötelező kamarai
tagságot, fontos, hogy mie-
lőbb megtegye a szükséges
intézkedéseket, hiszen akár
jelentős pénzügyi vonzata is
lehet, ha ezeket nem teszi
meg. Célszerű tehát a vállal-
kozás tevékenységi körei kö-
zött szereplő TEÁOR-szá-
mokat tisztázni, és csak a
ténylegesen gyakorolt tevé-
kenységi köröket megtartani.
Az agrárgazdasági tevékeny-
ségnek minősített tevékeny-
ségeket a törvény melléklete
tartalmazza, de a Nébih hon-
lapján (http://portal.ne-
bih.gov.hu/), a Felügyeleti
díj menüpont alatt folyama-
tosan frissül az ide tartozó
TEÁOR-lista.

A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara egyeztetéseket
folytat a felmerülő kérdések-
ről az illetékesekkel, ha pe-
dig kérdése van, a városi ka-
mara munkatársai is igyekez-
nek segíteni.Összefoglaló táblázat arról, mely esetekben kötelező agrárkamarai (NAK) tagság, illetve kereskedelmi és iparkamarai (KIK) regisztráció

Csak azokat a
tevékenységi
köröket tartsa
meg, amelyek
szükségesek
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Vizsgáznak a mesterjelöltek
Utolsó szakaszába ért a városi kamara által szervezett, újabb támogatott képzés
KŐHALMI KÁLMÁN

Harmadszor szervezett tá-
mogatott mesterképzést
és -vizsgáztatást a Duna-
újvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara, a márciusban
kezdődött program kere-
tében már két szakmában
is sikeresen letették a vizs-
gákat a résztvevők.

A korábbi két képzésen száz-
húszan szerezték meg a mes-
terlevelet. A területet ismerők
véleménye szerint (ezek pél-
dául a kamarai Szakképzési
Klub ülésein fogalmazódtak
meg, erről bővebben lenti cik-
künkben írunk) a helyi szak-
képzésben érzékelhető hatása
volt a két programnak, az ott
oktatott ismereteknek. Ez
amiatt bír különös jelentőség-
gel, mert a helyi szakképzés –
az eredményei és a szakmai
vélemények alapján – kima-
gasló színvonalú volt a koráb-
bi időszakban is.

A márciusban kezdődött
újabb programba a korábbiak-
nál jóval kevesebben kapcso-
lódhattak be támogatott mó-
don, ez azonban érthető, hi-
szen a törvényi változás által
a gyakorlati képzés számára
megszabott követelmények-
nek döntően az előző két kép-

zés során már sikerült megfe-
lelni. Ez érzékelhető is volt a
mostani jelentkezések során,
hiszen nagyobb jelentőséget
kaptak a mesterlevélhez kap-
csolódó egyéb szakmai, vál-
lalkozási, karrierszempontok.
A támogatott képzési helyek-
re bejutottak jelentős kedvez-
ményben részesültek, hiszen
a háromszázezer forintos
költségből nyolcvan százalék
a támogatás, így csak a hat-
vanezer forintos önrészt kell
nekik vagy a munkáltatójuk-
nak (ha átvállalja) megfizetni.
És természetesen az is nagy
előny, hogy helyben van a
képzés, a vizsgáztatás.

A mostani programban
négy szakmában indítottak
képzést, a szakácsoknál öten
támogatott módon vettek
részt a képzésben, egy szak-
ember önköltségesen is vál-

lalta a részvételt. Egy szakács
pedig Kaposvárról jött át ide,
mivel ott nem sikerült a vizs-
gája. A szakácsok már túl
vannak a gyakorlati és elmé-
leti vizsgán is (ezek június
19-én, illetve 26-án voltak),
mindegyikőjüknek sikerült.
Sőt, minden oktató dicsérte a
csapat kiemelkedő teljesítmé-
nyét, nagyon komolyan vették
a felkészülést, az oktatásokon
való részvételt, és a vizsgákat
is. Ez főként a Kolibri tanétte-
remben megtartott vizsga so-
rán nyújtott teljesítmény, a
zsűriző szakemberek szemé-
nek és ízlelőbimbóinak egya-
ránt tetsző eredmények alap-
ján lett nyilvánvaló.

Az ipari gépészek között
öten támogatottként tanultak,
egy személy pedig önköltsé-
gesen vett részt a képzésen, a

vizsgák is megvoltak (21-én
és 22-én), mind sikeresen tel-
jesítették. Ez mondjuk nem is
csoda: hosszú évek óta a gya-

korlati képzésben eredménye-
sen részt vevő, elismert szak-
emberekről van szó. Oktató-
juk is kiemelte képességeiket,
volt, aki felsőfokú végzettség-
gel is fontosnak tartotta, hogy
megszerezze a mester címet.

A villanyszerelőknél né-
gyen vettek részt támogatott
formában a képzésen, a vizs-
gák július közepén lesznek.
Az autószerelőknél hat támo-
gatott és három önköltséges
résztvevővel zajlott a képzés,
ők szeptemberben teszik le a
vizsgáikat. Az akkor záruló
mesterképzési program ered-
ményei ismét a helyi gazda-
ság és szakképzés teljesítmé-
nyében jelennek majd meg.

Ipari gépészek gyakorlati vizsgája előtti eligazítás a Bánkiban

Jelinek Tibor mesterjelölt ismerteti vizsgamunkáját a szigorú szakmai bizottságnak a Kolibri tanétteremben – elismeréssel fogadták

A mostani
képzési

program során
26 vizsgázó

szerezhet
mesterlevelet

FONTOS A MESTERLEVÉL MEGSZERZÉSE
A mestervizsga célja, hogy biztosít-
sa a magasabb szakmai minősítés
elérésének lehetőségét, a tanulók
képzéséhez szükséges szakmai és
pedagógiai ismeretek elsajátítását,
a vállalkozás indításához, sikeres
működtetéséhez szükséges isme-
retek elsajátítását, és hogy az adott
vállalkozás eleget tehessen az
egyes szakmákban a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott

működési feltételeknek. 2015.
szeptember 1-jétől gyakorlati kép-
zést folytató szervezetnél a tanulók
gyakorlati oktatója csak olyan sze-
mély lehet, aki mestervizsgával ren-
delkezik. Egyes szakmákban pedig
a jogszabály előírja, hogy a vállalko-
zás indításának, az önálló munka-
végzésnek a feltétele a mesterlevél
megléte, ezért is fontos annak
megszerzése.

A kamarai csoport a gyáróriás előtt, itt még fényképezhettünk

A duális képzés tapasztalatai
Hatékony megoldás a Szakképzési Klub a szükséges párbeszédhez
A megfelelő képzettségű
szakemberek mind na-
gyobb hiánya a gazdaság
fejlődésének jelentős gátja
lehet. Hogy ez ne így le-
gyen, ahhoz sok szereplő
hatékony együttműködé-
sére van szükség. Ezen a
téren nyújthat helyben se-
gítséget a Dunaújvárosi Ke-
reskedelmi és Iparkamara
Szakképzési Klubja.

A helyi szakképzés szervezé-
sében kiemelkedő szerepet
betöltő városi kamara, amely-
nek feladata, hogy a térség
gazdasági szereplőinek ilyen
jellegű érdekeit képviselje,
napi kapcsolatban van a terü-
leten tevékenykedőkkel, kép-
zési intézményekkel, gyakor-
lati képzőhelyekkel.

Azonban számos olyan
kérdés van, akár a jogszabá-
lyok változásai miatt is, ame-
lyek esetében érdemes az
érintetteknek közösen, min-
denki számára megfelelő
megoldást találniuk.

A helyi kamara stratégiai
koordinátora (szakképzési ve-
zetője), Grosch Andrea sze-
rint ezen a téren kap fontos
szerepet a Szakképzési Klub,
amelynek keretében a jövő
évi feladatok előkészítése ér-
dekében több rendezvényt is

szerveztek a közelmúltban.
Május 17-én a Dunaferr, a
Hild és a Lorántffy iskolák-
hoz tartozó gyakorlati képző-
helyek számára tartottak kon-
struktív, több témát (foglalko-
zási napló, iskolai kapcsolat-
tartás, a gyakorlati képzés tar-
talmának és ütemezésének
problémái, tanulói motivációs
rendszer átalakításának igé-
nye, pályaorientáció, munka-
erő-piaci problémák, hogy
csak néhányat emeljünk ki) is
körbejáró megbeszélést. A
rendezvény igazolta, hogy a
klub a duális szakképzésben
részt vevők informálásán, az
aktuális törvényi előírások is-
mertetésén túl elősegíti a
partnerség kialakítását a terü-
let szereplői között.

Május 31-én a kereskedel-
mi, a Pentelei Molnár János
és az Adu iskolák gyakorlati
oktatásáért felelős cégek szá-
mára tartottak hasonló témájú
klubfoglalkozást. Ezen főként
az iskolának és a gyakorlati
képzőhelynek a tanulók szak-
mai fejlődésében, fegyelmi

problémáinak, hiányzásainak
kezelésében való együttmű-
ködésére, közös teendőire te-
relődött a diskurzus.

A Szakképzési Klub követ-
kező rendezvényén, június
14-én a NAV szakembere tar-
tott tájékoztatást a gyakorlati
képzőhelyek számára a szak-
képzési hozzájáruláshoz kap-
csolódó elszámolási tudniva-
lókról, ellenőrzési tapasztala-
tokról. A résztvevők elsősor-
ban a jogszabályok pontosítá-
sával, alkalmazástechnológiá-
jával kapcsolatos kérdéseket
tettek fel.

Szeptemberben egy másik
fontos, sokszereplős terület-
tel, a pályaorientációval kap-
csolatos klubfoglalkozásra

kerül majd sor, amelynek elő-
készítése már szintén meg-
kezdődött. Az előző klubfog-
lalkozásokon rendre felmerült
ennek a területnek a jelentő-
sége, amely téren szintén erő-
síteni kell az együttműködést,
együttgondolkodást.

A szakképzés, a gyakorlati
képzés, az intézményi felada-
tok területén több jogszabályi
változás várható ősszel, így a
Szakképzési Klub ezt követő
foglalkozásainak témái min-
den bizonnyal önmaguktól
adódnak majd. Az érintettek
közötti párbeszédnek ez a fó-
ruma nagymértékben hozzá-
járulhat a terület hatékonysá-
gának, sikereinek további nö-
veléséhez.

Előadás a szakképzési hozzájárulásról a klub rendezvényeként

A sikeres
program ősszel

folytatódik

Csillagos kirándulás
Szakmai látogatás a kecskeméti Mercedesnél
A városi kamara újabb
üzemlátogatást szervezett
június 26-ára, az érdeklő-
dők a kecskeméti Merce-
des-Benz gyárat látogat-
hatták meg.

Évről évre több hasonló prog-
ramot szervez a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara,
hiszen mindig nagy az érdek-
lődés a lehetőség iránt, akár
Audi-gyár látogatásáról, akár
a paksi atomerőmű megtekin-
téséről, akár, mint most, a
Mercedes hatalmas komple-
xumával való ismerkedésről
legyen szó. Ide is másodszor
szervezett már csoportot a he-
lyi kamara.

A programok sikerét iga-
zolja, hogy rendre már
visszaúton arról beszélnek a
résztvevők, legközelebb me-

lyik gyárba kellene látogatást
szervezni.

A műszaki szakemberek,
vállalkozások szakmai, üzleti
irányítását, munkaszervezését
végző személyek egészen
más szemmel vesznek részt
egy-egy ilyen úton, mint egy
átlagos érdeklődő, ez az ott
feltett kérdések, a lefolytatott
beszélgetések során is jól lát-
szik. Ugyanakkor azok szá-
mára is lenyűgöző egy ilyen
program, akik nem a fentebb
leírt szakmai területek szem-
üvegén keresztül nézik a
gyártóműveket. Mindig van-
nak ilyenek is a részt vevők
között, miként fiatalok is,
akiknek az érdeklődésük for-
málásában, pályaválasztásá-
ban lehet meghatározó szere-
pe egy ilyen élménynek. Fi-
gyeljék tehát: lesz folytatás!
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