
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


