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A 2015-16-os tanévben ötvennyolcan 
tanulnak nálunk két, illetve három éves 
képzés keretében. A legjobbaknak év-
ről-évre szerződést ajánlunk – mondta 
el Őszi Csilla, a ZF Hungária Kft. ügyve-
zető igazgatója.

(4. oldal)

Az Alukonstruktnál hamar rájöttek a 
vezetők, elemi érdekük, hogy bekapcso-
lódjanak a tanulói szerződéses rendszer-
be, így van esélyük arra, hogy munka-
erőt találjanak – fejtette ki Bálint Zoltán, 
az Alukonstrukt személyzeti vezetője.

(4. oldal)

A kamara szakképzési elképzeléseiből 
szinte minden megvalósult, most a 
végrehajtásra kell összpontosítanunk 
– összegezte az eddigi eredményeket 
Bihall Tamás MKIK alelnök. 

(3. oldal)

 – Hol tartanak most a szak-
képzés átalakításával?

 – Az átalakítás pontos menet-
rend szerint, lépésről lépésre zaj-
lik és 2018-ra fejeződik be. Ta-
valy szeptember 1-jétől a szak-
iskolákban általánossá vált a du-
ális képzés, új szakképzési tör-
vény lépett életbe, az iskolák 
már ennek alapján működnek. 
Az MKIK a szakképzés átalakí-
tásáról szóló alapmegállapodást 
2010-ben kötötte meg a kormány-
nyal. Ennek tétje az, hogy miként 
lehet összhangba hozni a szak-
képzést a piaci elvárásokkal és 
hova kell eljutni a folyamat vé-
gére. A munka konkrétan a tan-
anyag-átalakítására és korszerű-
sítésére, a szintvizsga-rendszer 
bevezetésére és a duális képzé-
si rendszer általános elterjesz-
tésére irányul. Az MKIK már jó 
ideje küzd a szakképzés átalakí-
tásáért. Először az első Orbán-
kormánnyal kötöttünk együtt-
működési szerződést 2001-ben, 
utána a Medgyessy-kormánnyal 
is, igaz, már eléggé lecsupaszí-
tott változatban. A duális képzést 
gyakorlatilag azóta csináljuk, és 
most végre elmondhatom, hogy 
a jogosítványaink egyre erőtelje-
sebbek, érdemben tudunk hatni 
az oktatási folyamatra. Abból a 
szempontból is jól állunk, hogy a 
szakképzés közbeszéd tárgya lett 
Magyarországon.

A célkitűzésünk az, hogy 2018-

ra az összes szakiskolai tanuló 
70 százalékát bevigyük a duá-
lis képzésbe. Nő a képzőhelyek 
száma is. Lényegesen javultak a 
fi nanszírozási kondíciók, egyre 
jobban megéri tanulót foglalkoz-
tatni. Felkerültünk a világ térké-
pére, hiszen a szakmák európai 
(EuroSkills) és világbajnoksá-
gán (WorldSkills) jól szerepelnek 
a versenyzőink. Az, hogy 2018-ra 
elnyertük a EuroSkills rendezési 
jogát, szintén emblematikus do-
log. Ez a háromnapos kontinens-
viadal a szakmák, a szaktudás ér-
tékéről fog szólni Budapesten.

 – Ki jár jól a változásokkal? 
Az érintett fi atalok, az okta-
tási rendszer, a gazdaság vagy 
az egész ország?

 – Valamilyen formában min-

denki haszonélvezője lehet a vál-
tozásoknak. Magyarország az 
elmúlt öt évben számos olyan 
dolgot megváltoztatott, ami ad-
dig tabunak minősült. Bevezet-
te a teljesítményközpontú adó-
zást, brutálisan átalakította a 
segélyezési rendszert, átrendez-
te a családpolitikát és a nyugdíj-
rendszert, béna kacsa állapotá-
ból felrázta a közigazgatást, já-
rási szintre helyezve a döntési 
mechanizmusokat, újraértelmez-
te az államosítást, a versenysza-
bályokat, az energiapolitikát és 
persze, a szakképzést. Tehát ren-
geteg olyan változás történt és 
történik az országban, amelyek 
önmagukban is fi gyelemre mél-
tóak és összességében fenntart-
ható fejlődést produkálnak. Ha 
megnézzük a világ nagy csodáit, 
például Dél-Koreában, Németor-
szágban, Japánban vagy Finnor-
szágban, azt látjuk, hogy mind-
egyiknél volt valami nagy vál-
tozás. Most ismét ilyen időket 
élünk: technológiai váltás zajlik 
a szélesebb értelemben vett in-
formatikában, ami mindenre ha-
tással lesz. Ezért is igen fontos a 
tudást összekötni a gazdasággal. 
Ennek két nagy felülete van. Az 
egyik a kutatás-fejlesztés és az 
innováció, ahol rendkívül rosszul 
állunk, intézményrendszerben, 
gondolkodásban és elterjedtség-
ben. A másik az oktatás, ahol a 
négy nagy terület – az alap-, a 
szak- és középfokú képzés, a fel-
sőoktatás és az élethosszig tartó 
tanulás, a felnőttképzés – között 
biztosítani kell az átjárhatóságot. 
Ha tetszik, ha nem, itt is a gazda-
ság érdekei érvényesülnek. Az 
összehangolással ma legjobban a 
szakképzésben állunk, viszont az 
általános iskolai oktatásban és a 
felnőttképzésben kevés az előre-
haladás.

Parragh László, az MKIK elnöke

Eredményes volt a szakképzés 
radikális átalakítása

 – Miért volt szükség a szak-
képzési centrumok létrehozá-
sára?  Összesen hány alakult?

 – A fő cél a szakképzés haté-
konyságának növelése. A szak-
képzési centrumok szakmai és 
gazdálkodási szempontból átlát-
ható méretű szervezetek, ame-
lyek képesek a helyi igényekre 
rugalmasan reagálni, és azok fi -
gyelembe vételével tudják a fel-
adatot szervezni. Összesen 44 
szakképzési centrum jött létre, 
amelyekhez 365 tagiskola tar-
tozik. A fővárosban öt, megyén-
ként pedig egy-három centrum 
működik, összesen mintegy két-
százezer tanulóval és csaknem 
huszonhatezer közalkalmazottal. 

 – Mi a feladatuk a szakkép-
ző centrumoknak?

 – A centrum a tagiskolák ösz-
szessége, feladatait a szakképző 
tagintézményeik keretében látja 
el. A hatáskörök megosztása an-
nak fi gyelembe vételével törté-
nik, hogy a tagiskolák a tanügy-
igazgatási kérdésekben, valamint 
az alapvető napi működésükhöz 
kapcsolódó gazdálkodási kérdé-
sekben helyben teljes hatáskör-
rel tudjanak eljárni. A szakkép-
zési centrumok pedig szervezik a 
működést, tartják a kapcsolatot 
a fenntartóval és összehangol-
ják a centrumok működésének 
egyes szakmai területeit is.

 – Hogyan tudják a szakkép-
zési centrumok jobban közelí-
teni a szakképzést a gazdaság 

igényeihez? Milyen adatok-
ra, felmérésekre támaszkod-
nak, mennyire tudnak elő re 
tervezni, vagy ez a feladat to-
vábbra is a regionális bizott-
ságokra marad?

 – A megyei fejlesztési és kép-
zési bizottság feladata olyan 
szakmaszerkezeti javaslatot ten-
ni, amely tükrözi a gazdaság igé-
nyeit és fi gyelembe veszi a mun-
kaerő-piaci kereslet adatait, va-
lamint az országos, regionális, 
fővárosi és megyei beiskolázás 
lehetőségeit. A végső döntés kor-
mányrendeletben jelenik meg. A 
szakképzési centrumok ennek 
megfelelően koordinálják a szak-
képzés irányainak és a beiskolá-
zási arányoknak a helyi megva-
lósítását, szem előtt tartva, hogy 
a képzés megkezdésétől kisebb-
nagyobb mértékben változhat-
nak a munkaerő-piaci igények. 
Ez egyébként a pedagógiai prog-
ram meghatározott elemének se-
gítségével is korrigálható.

 – Hogyan tudják segíteni a 
fi atalok pályaválasztását? 

 – A szakképzési centrumok 
egyik kiemelt feladata a beis-
kolázás sikerességéhez szüksé-
ges pályaorientációs tevékeny-
ség feltételeinek megteremtése, 
együttműködésben a megyei ka-
marákkal. Ennek fejlesztése ép-
pen ebben az időszakban kezdő-
dött meg. Megtörtént a centru-
mok pályaorientációhoz szüksé-
ges személyi feltételei nek felmé-
rése, és megkezdődött a kollégák 
megyénkénti felkészítése.

 – Milyen változások léptek 

életbe ebben a tanévben a 
szakképzésben részt vevő is-
kolákban?

 – Az idei tanévtől kezdve 21 
helyett 25 éves korig lehet részt 
venni a nappali rendszerű isko-
lai oktatásban, és bővülnek a fel-
nőttoktatási lehetőségek is. Ál-
lamilag támogatottá, azaz ingye-
nessé vált a második szakképesí-
tés megszerzése. Nagyon fontos 
változás, hogy a felnőttoktatás-
ban résztvevők számára is meg-
nyílt a lehetőség tanulószerződés 
megkötésére.  Ez lehetővé teszi a 
duális szakképzés kiterjesztését.   
Még egy lényeges dolgot említe-
nék: visszaállították a gyakorla-
ti oktatásvezetői munkakört. Ez 
mind az iskolai tanműhelyi, mind 
a külső vállalati gyakorlati kép-
zésben meghatározó munkakör a 
szervezés, kapcsolattartás szem-
pontjából. A szakoktatók, szak-
mai tanárok megbecsültségének 
javítása, utánpótlásának bizto-
sítása, összességében az iskolai 
rendszerű szakképzés személyi 
feltételeinek javítása kiemelt cél-
kitűzése a szakképzés és felnőtt-
képzés ágazati irányításának.

Palotás József, az NSZFH főigazgató-helyettese

Rugalmas szakképzési centrumok

Losonczi Lívia

Július elsejétől több száz szakképző iskola került át a 
Klebersberg Intézményfenntartó Központtól a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium fenntartásába. Ezek az oktatási in-
tézmények szakképzési centrumokba szerveződtek, ame-
lyek kialakítása során a tárca fi gyelembe vette a helyi föld-
rajzi, gazdasági sajátosságokat, a településszerkezetet és 
a tanulói létszámot. A centrumok feladatairól Palotás Jó-
zseffel, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
szakmai főigazgató-helyettesével beszélgettünk.

Palotás József, az NSZFH szakmai
főigazgató-helyettese

Parragh László, az MKIK elnöke

– Nem lesz tartósan fenntartható növekedés Magyarorszá-
gon, ha nem tudjuk integrálni az oktatást és a gazdasá-
got – fi gyelmeztetett Parragh László, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, akit a szakképzés át-
alakításának helyzetéről kérdeztünk. Szerinte ezen a téren 
a szakképzés áll a legjobban, az általános iskolai oktatás-
ban és a felnőttképzésben viszont kevés az előrehaladás.

Kocsi Margit

A szakképzési különszám a 
Nemzetgazdasági Miniszté-

rium támogatásával készült, az 
NFA-KA-NGM 11/2013. számú 

pályázat keretében.

A Nemak is bekapcsolódott a 
duális oktatásba, s tanuló- illet-
ve hallgatói munkaszerződést 
köt középiskolás illetve felsőfo-
kú képzésre járó hallgatókkal. 
Rendesi János tanácsadó szerint 
a cégnek is előnyös, ha tanuló-
szerződést köt a diákokkal, hi-
szen csak ebben az esetben kap 

adó-visszatérítést. A felsőfokú 
hallgatóknál a fi zetés is megha-
tározott, a mindenkori minimál-
bér 15 százaléka, s ez a teljes év-
re igaz, tehát nemcsak a vállalat-
nál eltöltött gyakorlati időre jár, 
hanem a szorgalmi időszakban 
és a szabadságuk alatt is meg-
kapják a hallgatók. A cég 2008 
óta vesz részt a középfokú ok-
tatásban. Mint Rendesi János el-
mondta, kezdetben lényegesen 
kisebb létszámmal kezdték.

– A szakember utánpótlásnak 
ez a legjobb módja. Fokozato-
san kapcsolódtunk be az okta-
tásba, a duális képzés a koráb-
bi rendszernél sokkal több le-
hetőséget kínál – mondta a ta-
nácsadó. – Jelenleg 42 középfo-
kú tanulmányokat végző diák-
kal van tanulószerződésünk, a 
következő szakmákban: jármű-
ipari fémalkatrész-gyártó, for-
gácsoló, szerszámkészítő, auto-
matikai-, mechatronikai-, gép-
gyártástechnológiai-, és elektro-
technikus. Ők a tanulmányi idő-
szak nagyobb részét eleve ná-
lunk töltik. Az első évben lete-
szik a szintvizsgát, majd a máso-
dik évben már csak a képzés ide-

jének negyven százalékát teszi 
ki az iskolai, a hatvan százalékot 
a gyakorlat teszi ki. A harmadik 
évben pedig harminc-hetven szá-
zalék ez az arány, tehát a koráb-
bi évekkel ellentétben jóval több 
idő jut a szakma gyakorlati elsa-

játítására. A diákokkal foglalko-
zó szakembereink kellően felké-
szültek ehhez.

A duális képzés a Nemaknál 
is kiváló alkalmat teremt, hogy 
a cég vezetői megismerjék a di-
ákokat, s a legjobbaknak később 

munkát ajánljanak. Ez persze 
csak egy lehetőség, hiszen a ta-
nulószerződések egyik felet sem 
kötelezik erre, a piac, a vállalat 
rendelései határozzák meg, hogy 
milyen ütemben képesek bővíte-
ni a létszámot.

– Az eddigi tapasztalataink na-
gyon kedvezőek, tudatosan fut-
tattuk fel a létszámot 42-re, hi-
szen a cég fejlődése lehetővé te-
szi, hogy a tanulók hatvan-het-
ven százalékának munkát ajánl-
junk – mondta Rendesi János. – 
Általában, akiket marasztalunk, 
azok el is fogadják a feltétele-
inket, s miután már két évet el-
töltöttek a gyárkapun belül, sem 
őket, sem bennünket nem érhet 
különösebb meglepetés. A jár-
műipari öntőmérnököknél más 
a helyzet, hiszen a kapcsolat az 
idén szeptemberben indult és 
csak november végén ismerjük 
meg őket, tehát e téren még nin-
csenek tapasztalataink.

Nemak Kft.: világhírű autógyárak beszállítója 

A tanulók többsége a cégnél marad 

Dalia László

A cégnek is előnyös a tanulószerződés

A Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. világhírű autógyárak 
beszállítójaként évi 2,5 millió alumínium hengerfejet gyárt. 
A társaság tulajdonosa a mexikói Nemak, a világ legna-
gyobb független alumínium motoralkatrész-gyártója, győri 
telephelyükön jelenleg 900 embert foglalkoztatnak.
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Az intézkedés hatására a gaz-
daság elosztó szerepe válik el-
sődlegessé a tanulók gyakorlati 
képzési helyének kiválasztásá-
ban. Az iskolák szerepköre átala-
kul és fő feladatuk a 9. évfolyam 
szorgalmi időszakában történő 
gyakorlati képzés megszervezé-
se, a magasabb évfolyamokon a 
még nem kihelyezhető tanulók 
felzárkóztatása, pedagógiai fej-
lesztése lesz annak érdekében, 
hogy minél előbb külső gyakor-
lati képzőhelyen folytathassák 
a gyakorlati ismeretek elsajátí-
tását. 

A kamarai garanciavállalás lé-
nyege, hogy a kamara garanciát 
vállal a szakiskolai tanulók is-
kolán kívüli gyakorlati képzőhe-
lyen tanulószerződéssel történő 
elhelyezésére. Amennyiben biz-
tosított a megfelelő képzőhely, 
és így tanulószerződés köthe-
tő, a tanuló gyakorlati képzése a 
szakiskola 9. évfolyamának ösz-
szefüggő szakmai gyakorlatá-
tól kezdődően kizárólag tanuló-
szerződés keretében szervezhe-
tő meg. Ha a gazdasági kamara 
igazolást ad ki az iskola számára 
arról, hogy részéről nem biztosí-
tott a megfelelő képzőhely, ak-
kor a szakképző iskola gondos-
kodik a tanuló gyakorlati képzé-
séről.

A jogszabály értelmezése te-
rén érdemes kitérni a követke-
zőkre. 

Az oktatási intézmények iga-
zolás nélkül nem „gondoskod-
hatnak” a diák gyakorlati kép-
zéséről. Ez azt jelenti, hogy nem 
szervezhetik meg a gyakorlati 
képzést sem iskolai tanműhely-
ben, sem pedig együttműködési 
megállapodással. Fontos leszö-
gezni tehát, hogy az iskola csak 
akkor köthet együttműködési 
megállapodást, ha rendelkezik 
a kamara által kiadott igazolás-

sal. A garanciavállalás kizárólag 
a szakiskolai tanulókra vonatko-
zik, a szakközépiskolai diákokra 
nem. A szakiskolai képzés 9. év-
folyamának szorgalmi időszaká-
ban tanulók szintén nem esnek 
az intézkedés hatálya alá. 

Habár a kamarai garanciavál-
lalás bevezetéséről szóló jogsza-
bályi rendelkezés csak 2015. júli-
us 1-jén lépett hatályba, a folya-
matban kulcsszerepet játszó ka-
marai hálózat már az év elején 
megkezdte a felkészülést. Az or-
szágosan egységes feladatellátás 
érdekében egy intézkedési terv 
került összeállításra, amelyet az 
MKIK Elnöksége márciusban fo-
gadott el. A dokumentum egy-
fajta módszertani javaslatként 
szolgált a területi kamarák szá-
mára. Tartalmazta az ellátandó 
tevékenységeket, azok üteme-
zését, az ajánlott kommunikáci-
ós eszközöket és a kapcsolódó 
dokumentummintákat. A terü-
leti kamarák az iránymutatások 
alapján – immár a helyi sajátos-
ságok fi gyelembevételével – sa-
ját intézkedési tervet dolgoztak 
ki és kezdték meg a munkát. Te-
vékenységük sikeressége érde-
kében az MKIK országos szinten 
egyeztetett több fenntartóval. A 
KLIK fenntartásában működő is-
kolák vezetői számára az év első 
felében egy, a fenntartóval közö-
sen megszervezett országos ren-
dezvényen mutatta be a garan-
ciavállalás intézményét és az eb-
ből adódó feladatokat. A megfe-
lelő adatgyűjtés és felkészülést 
követően a területi kamarák fel-
vették a kapcsolatot a hozzájuk 
tartozó iskolák és azok fenntar-
tóinak vezetőivel és egyeztették 
a helyi együttműködés részlete-
it. Kijelölésre kerültek az iskolai 
oldal kapcsolattartói, akikre fon-
tos feladat hárult a későbbi fel-
adatok ellátásában, például az 
iskolai és a tanulói adatlapok ki-
töltésében, összegyűjtésében és 
a kamara részére történő átadá-
sában. 

A kamarák egyik alapelve volt 
az iskolák érdekeinek fi gyelem-
bevétele a törvény által meg-
határozott kereteken belül. Er-
re szolgált az iskolai adatlap, 
amelyben az intézmények jelez-
hették a minimális tanulói lét-
szám fenntartására vonatkozó 
kötelezettségeiket. Itt érdemes 
megemlíteni az iskolák érdeké-
ben kifejtett másik kamarai tö-
rekvést, mégpedig a tanulószer-
ződés-kötési dömping időszak 
május-júniusra történő áthelye-
zését. A korábbi években általá-
nos gyakorlattá vált, hogy a szer-
ződések többségét a felek a tan-
év megkezdését követően kötik 
meg. Ez számtalan problémát 
okoz az iskolának a gyakorlati 
képzés megszervezésében. In-
tézmények egy része megoldás-
ként arra ösztönözte a tanulóit, 
hogy már az előző tanév szorgal-
mi időszakának végéig kössék 
meg tanulószerződéseiket, így 
több mint két hónap áll rendel-
kezésükre a szükséges személyi 
és tárgyi feltételek meghatáro-
zására és biztosítására. Az MKIK 
ezt a jól bevált gyakorlatot tá-
mogatja, és kezdeményezte az 
egész országra kiterjedő alkal-
mazását. Ezt tükrözi a szakkép-
zési törvény 2015. június 12-én 
hatályba lépett módosítása, mi-
szerint a „tanulószerződést lehe-
tőleg minden év május 31-ig kell 
megkötni”.

A garanciavállalás témaköré-
hez kapcsolódó kamarai felada-
tok ellátásához (a tanuló számá-
ra a megfelelő gyakorlati képzé-
si hely megtalálásához, a tanuló-
szerződés megkötésének előse-
gítéséhez, megfelelő gyakorlati 
képzőhely hiányában az igazolá-
sok kiadásához) szükséges volt 
a tanulók adatainak összegyűj-
tése. Mivel a törvény nem ren-
delkezett ennek módjáról, a ka-
mara közvetlenül a tanulóktól 
szerezte be az információkat. 
Erre a célra került kidolgozásra 
a tanulói adatlap. Az adatgyűj-
tési folyamat fontos eseményei 
voltak azok az osztályfőnöki 
órák, amelyeken a kamarai ta-
nácsadók tájékoztatták a diáko-
kat a garanciavállalásról, a kap-
csolódó részletekről, s kiosztot-
ták az adatlapokat. Ez az eljárás 

rendkívül jelentős erőforrásokat 
igényelt. További nagy hátránya 
volt, hogy komoly problémát je-
lentett az ezt követő fázisokban 
az adatlapok begyűjtése, a szol-
gáltatott adatok esetleges pon-
tatlansága. Mindezekre megol-
dást jelentett a szakképzési tör-
vény 2015. július 1-től hatályos 
módosítása, amelynek értelmé-
ben „az igazolás kiadása, vala-
mint a tanulószerződés meg-
kötésének elősegítése céljából 
a szakképző iskola” szolgáltat-
ja az adatokat a tanuló helyett. 
Fontos előírás, hogy az adatok-
ban bekövetkezett változásról 
az iskolának a változást követő 
öt napon belül tájékoztatnia kell 
a kamarát. 

2015-ben további olyan jog-
szabályi módosítások történtek, 
melyek elősegítik a kamarai ga-
ranciavállalás eredeti céljának 
elérését, a duális képzés kiter-
jesztését és megerősítését. 

Közvetlenül az igazoláski-
adás ügymenetének országo-
san egységes szabályozását se-
gítik elő az igazolás kiadásának 
határidejére és hatályára vonat-
kozó, 2015. július 1-jén hatályba 
lépő előírások. Ezek értelmé-
ben a kamara által kiállított iga-
zolás az abban meghatározott 
tanév végéig vagy visszavonásig 
érvényes. Ha az igazolás kiállí-
tását követően, az abban megje-
lölt időpontot megelőzően a ta-
nuló tanulószerződést köt, a ka-
mara visszavonja az igazolást.

A gyakorlati képzők képzési 
hajlandóságát kedvezően befo-
lyásolják a már elfogadott, 2016. 
január 1-től hatályos, fi nanszíro-
zással kapcsolatos változások. 
Ezek eltérő mértékben érintik 
a szervezetek különböző cso-
portjait, a támogatás a kkv szek-
tor számára növekszik a legna-
gyobb mértékben. 

Összességében elmondható, 
hogy a kamarai garanciaválla-
lás a magyar duális szakképzés 
kiszélesítésének és megerősíté-
sének hatékony eszköze. Egy 
nemzetközi szinten is egyedül-
álló megoldás, amely modell-
ként szolgálhat a közép-kelet 
európai országok számára a 
szakképzési rendszerük átala-
kításához.

G A R A N C I A VÁ L L A L Á S

Kamarai garanciavállalás területi intézkedési terv szerint

A duális képzés hatékony eszköze

Ferencz Csaba Zsolt

A kormány egyik fő célkitűzése a szakiskolai tanulók 
közül a duális képzésben résztvevők arányának a jelenle-
gi 50 százalékról 70 százalékra történő emelése 2018-ra. 
Ennek egyik eszköze a kamarai garanciavállalás intézmé-
nyének bevezetése. Az erről szóló törvénymódosítást 2014 
végén fogadta el az Országgyűlés.

Célegyenesben a TÁMOP 2.3.4.B-13/1-2013-0001 „Dolgozva tanulj!” projekt

2015. november 30-ával zárul a TÁMOP 2.3.4.B „Dolgozva Tanulj!” projekt, amely országos szinten teremtette meg annak a lehetőségét, hogy a szakmájukat magas szín-

vonalon gyakorló szakemberek mesterekké váljanak. 

A projekt mindhárom komponensében kirajzolódni látszanak az eredmények. Örömmel jelenthetjük ki, hogy az előírt indikátorok, mutatószámok teljesülnek. 

–   „A” komponens: A korábban 25 órás, gyakorlati oktatók részére tartott Módszertani képzés tananyagának tartalmi és a jogszabályi változásokat lekövető fejlesztése 

és engedélyeztetése történt meg a komponens keretein belül. A képzés óraszáma 60 órára emelkedett, így a képzésről kikerülő, külső képzőhelyeken a gazdálkodó 

szervezeteknél oktató szakemberek részére a területi kamarák magasabb minőségi elvárásoknak megfelelő képzést tudnak biztosítani. A program keretében országos 

szinten 700 fő képzése valósult meg.

 –  „B” komponens: A projekt keretein belül 3000 fő mesterképzésének fedezetére volt költségkeret, melyből 2550 fő sikeres mestervizsgázó volt a célérték.

A program hozadékai:

•   Az elmúlt évekhez képest kiemelkedő a 2014-2015-ös mestervizsgázók száma. A 2007-es ROP támogatású Mesterképzések után szervezett képzéseken részt vevő 

személyek száma folyamatosan csökkent. 2007-ben 2363 fő tett mestervizsgát, a 2008-2013-as időszakban a mestervizsgázók száma 416-333 fő között mozgott. 

•  A projektben szerzett képzésszervezési rutin hasznosulását mutatja, hogy már a 2015-ös év első félévében önköltségi alapon mestervizsgázók száma meghaladja 

a 2008-tól mestervizsgázók évenkénti számát. 

•  A 2014-2015-ös években 77 mesterszakmából 30 szakma esetében indult mesterképzés országos viszonylatban. A legkeresettebb mesterszakmák: szakács, pincér, 

cukrász, gépi forgácsoló, autószerelő. 

•  A területi kamarák visszajelzései alapján 2015. október 15-ig a projektben vállalt indikátorok teljesítése sikeresen megtörténik, hiszen 2015. augusztus 31-ig sor 

került 2984 fővel mesterképzési szerződés megkötésére, melyből 2883 fő már sikeres részvizsgával rendelkezik.

–  „C” komponens: Célja a párhuzamosan futó „TÁMOP-2.3.4.A” Gyakornoki programban részt vevő szakemberek részére szakmai tanácsadás nyújtása, valamint a pályá-

zók pályázati részvételére való ösztönzése.

Tapasztalatok:

•  A „TÁMOP-2.3.4.A” pályázati kiírásra, a pályázók száma a pályázat zárásának első tervezett határidejéig messze elmaradt a vártnál, de a pályázat beadási határidejé-

nek meghosszabbításával a területi kamaráknak sikerült olyan magas pályázói létszámot generálni, hogy a rendelkezésre álló keret kimerült. 

•  A nyertesekkel a területi kamarák folyamatosan veszik fel a kapcsolatot, a vállalt 500 szakemberrel történő együttműködéssel szemben több, mint 800 mentorral 

történt meg eddig a kapcsolatfelvétel.

•  A projektben a gyakornoki program elvégzéséről a pályakezdők igazolást kapnak, amely hozzájá-

rul szakmai portfóliójuk értékének emelkedéséhez, a munkaerő-piaci esélyeik javulásához. A prog-

ram segíti a tanult szakmában történő elhelyezkedést, ezáltal csökkenhet a pályaelhagyók száma.

•  A projekt jelenlegi szakaszában 800 fő részére történik szakmai tanácsadás, mentorálás. Emellett 

az ösztönző szolgáltatás keretein belül több, mint 9000 fővel vették fel a területi tanácsadók a 

kapcsolatot.

Joggal jelenthetjük ki az eredmények tükrében, hogy az 1,191 milliárd forint támogatási összeg a szak-

képzésben és a foglalkoztatásban közvetlenül hasznosult.  

TÁMOP 2.3.4.B-13/1-2013-0001 „Dolgozva tanulj!” projekt, Széchenyi 2020, Befektetés a jövőbe, Készült 

az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával, a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara megbízásából.
BEFEKTETÉS A J BE

Európai Szociális
Alap

Print és online gyakorlati segítség

Új szaklap a duális 
képzés gyakorlóinak

A periodika öt rovatban dol-
gozza fel a gyakorlati képzés leg-
fontosabb kérdéseit, mindenna-
pi problémáit:
1. Kamarai szakképzés
2. Könyvelés
3. Módszereink
4. Arcok
5. Kérdezzük a szak-

értőt!
Az egyes számok 

egyfelől rövid, jól 
ért hető, egyes ro va-
tok ban („Kér dezzük 
a szakértőt!”) kér-
dezz-felelek for má-
ban szolgálnak nap-
ra kész jogi taná csok -
kal, másrészt min-
den re kiterjedő se-
gítséget nyújtanak a 
szak képzést érintő 
egyéb témákban, is-
mertetik a kamarai 
gyakorlatot (szak ma-
szerkezeti javasla-
tok, gyakorlati kép-
zőhelyek ellenőrzé-
se, mi nő síté se, tud-
nivalók a tanuló szer-
ződés-kötés menetéről, együtt-
működési megállapodások, ka-
marai garanciavállalás, a gya-
korlati képzés fi nanszírozása, el-
számolási kérdések). Külön 
hangsúlyt kap hónapról hónapra 
a jó gyakorlati példák bemutatá-
sa, illetve az „Arcok” rovatban si-
keres, szakmát tanulókkal vagy 
szakmai versenyeken résztve-
vőkkel ismertetik meg a cégeket.

A nyomtatott forma mellett a 
kiadvány online formában is el-
érhető lesz. A honlapon (www.
szakkepzes.raabe.hu) elérhe-
tők lesznek mintaoldalak és szá-
mos szakmai információhoz jut-

hatnak hozzá a megrendelők. A 
szaklap számain felül letölthető 
segédanyagok (formanyomtat-
ványok), hasznos linkek jegy-
zéke, kérdés-válasz szolgáltatás 
segíti a szakmai tájékozódást. 
Az online támogatás lehetőséget 
nyújthat az igények, vélemények 
begyűjtésére, elemzésre kérdőív 
és vitafórum formájában.

A novemberben megjelenő el-
ső szám főbb témái többek kö-
zött:
• Másodszakma ingyenes tanu-

lásával kapcsolatos tudniva-
lók (tanulószerződés, tanu-
lói juttatás, gyakorlati képzés 
normatívája)

• A kamarai garanciavállalás 
rendszere

• A gyakorlati képzésbe való be-
kapcsolódás tárgyi és szemé-
lyi feltételei, az ellenőrzés és 
nyilvántartásba-vétel folyama-
ta

• Változások a képzés költségei-
nek fi nanszírozásában.

F. Kárpát Kinga

2015 novemberében jelenik meg a „Duális képzés napi 
gyakorlata” című szakmai havilap a RAABE Klett Kft. 
gondozásában, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
szakmai támogatásával. A kiadvány a duális képzésben 
részt vevő vállalkozások, szervezetek gyakorlati oktatóit 
célozza meg aktuális szakmai információkkal.
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 – Mi volt a legfontosabb 
eleme a kamara szakképzési 
stratégiájának? 

 – A duális képzés bevezeté-
se. Azt szerettük volna, hogy a 
gyakorlati képzés erősödjön, a 
fi atalok jellemzően munkahe-
lyen, munkaerő-piaci körülmé-
nyek között sajátítsák el a szak-
májukat. Ez megvalósult a du-
ális képzés bevezetésével, ami-
ben kiemelkedő szerepe volt 
a kormány és a kamara 2010. 
évi stratégiai megállapodásá-
nak. Ezen kívül a folyamatosan 
az élethez igazított jogszabályi, 
intézményi változások is teljes 
mértékben a kamara szándékai 
szerint alakultak. Fontos lépés 
abban a folyamatban, amelynek 
során az iskolarendszer közelít 
a gazdasághoz, hogy a szakkép-
zés irányítása a Nemzetgazda-
sági Minisztériumhoz került, és 
nem aprózódik szét a kormány-
zati szereplők között. 

 – Mégis vannak új szerep-
lők ebben a rendszerben, a 
szakképző centrumok.  Nincs 
átfedés a kamara és az új 
központok tevékenysége kö-
zött? 

 – Nincs. A szakképző centru-
mok feladata, hogy az irányítás 
korábbi központosított rend-
szerét megszűntessék, és elér-
jék, hogy az operatív döntése-
ket helyben lehessen meghozni.  
A szakképzés kicsit hasonlít a 
gazdaságra, anyagokat kell be-
szerezni, gépeket kell javítani, 
fejleszteni, vállalatokkal együtt-
működni. Mindez napi döntése-
ket igényel. Azt reméljük, hogy 
az új centrumok valóban opera-

tívan tudják működtetni a szak-
képzés rendszerét és a duális 
képzés megvalósításában a le-
hető legteljesebb mértékben 
együtt tudunk működni. 

 – Átalakulnak a szakisko-
lák szakközépiskolává, és 
lesz szakgimnázium is. Ez 
csak az adott intézménytí-
pus presztízsének növelése, 
vagy jelent-e valami mást is?

 – Is-is. Az elnevezések azt su-
gallják a társadalomnak, hogy 
a fi atalok vonzó iskolatípusok-
ban sajátíthatják a szakmákat, 
és hogy minél többen válasszák 
a szakképzés új rendszerét. Ter-
mészetesen nemcsak formai, 
hanem tartalmi megújítás is tör-
ténik: most folyik az OKJ struk-
túra átalakítása a gazdaság igé-
nyeinek megfelelően. A szak-
gimnáziumokban az a cél, hogy 
érettségi után a fi atalok piac-
képes szakképesítést szerezze-
nek. Valóban olyan tudást, ami 
fontos a gazdaságnak.  

 – Említette, hogy a kama-
ra elképzelései maradékta-
lanul teljesültek a szakkép-
zést illetően. Mik a követke-
ző időszak célkitűzései? 

 – A legfontosabb feladat a 
stratégia végrehajtása. A szak-
iskolai tanulószerződések ará-
nyát kormánnyal kötött megál-
lapodásunk értelmében 2018-ig 
a jelenlegi 50 százalékról 70 szá-
zalékra kell növelnünk. Ezzel 
párhuzamosan legalább a duplá-
jára kell emelni a gyakorlati ok-
tatásban részt vevő cégek szá-
mát.  A tervünk rendkívül am-
biciózus, de elengedhetetlen ah-
hoz, hogy a duális képzés álta-
lánossá váljék Magyarországon.  

 – Milyen ösztönzők van-
nak ehhez? Milyen eszkö-
zökkel élhet a kamara? 

 – A kamara lobbizni tud azért, 
hogy a cégek érdekeltsége nö-
vekedjék, vagyis a szakképzés-
ben való részvételt kormányzati 
intézkedések is elismerjék, min-
denekelőtt a fi nanszírozás olda-
láról. A kamara kezdeményezte 
a normatívák átlagosan 20 szá-
zalékos mértékű emelését. Erre 
van ugyan fogadókészség, de a 
pénzügyi realitását nem tudom 
megítélni. Ezen kívül a cégek-
nek van lehetőségük uniós for-
rásokból is biztosítani a tanmű-
helyeik, az eszközeik költséges 
fejlesztését. A kamara folyama-
tosan fi gyeli az adminisztrációs 
terhek alakulását és lobbizik a 
minimalizálás érdekében. 

 – Az utóbbi években na-
gyon sok változás volt a szak-
képzésben, van-e elég fi a tal 
hozzá?

 – Demográfi ai apály van, egy-
re kevesebb a gyerek az isko-
lákban. A különböző típusú 
oktatási intézmények között 
létezik egyfajta harc a tanuló-
kért. Mi azt szeretnénk, hogy az 
utóbbi időben a képzett mun-
kaerő hiánya miatt nagyon fel-
értékelődött szakképzésnek a 
magyar munkaerőpiacon meg-
felelő utánpótlása lenne, meny-
nyiségi és minőségi szempont-
ból egyaránt.

Bihall Tamás, az MKIK alelnöke 

A közeljövőben megnöveljük
a tanulószerződések számát
A kamara szakképzési elképzeléseiből szinte minden 
megvalósult, most a végrehajtásra kell összpontosíta-
nunk – összegezte az eddigi eredményeket Bihall Tamás, 
az MKIK oktatási és képzési alelnöke. Az egyik legfon-
tosabb feladat a tanulószerződések arányának, és ezzel 
párhuzamosan a gyakorlati oktatásban részt vevő cégek 
számának növelése.

Bihall Tamás, az MKIK alelnöke

Losonczi Lívia

 – Milyen tapasztalatokat 
szereztek eddig a duális 
képzésről?

 – Nálunk összességében po-
zitívak a tapasztalatok, miköz-
ben látjuk a rendszer hibáit is, 
tehát mindenképpen tovább 
kell fejleszteni. A Borsodi Mű-
helynek évente 12 millió fo-
rintjába kerül a 20 tanuló kép-
zése, s ez a normatív támoga-
táson felüli összeg. Ezt kevés 
cég képes kitermelni. Jelenleg 
„úri luxus”, hogy csináljuk, hi-
szen nem vagyunk kellően mo-
tiválva. Ugyanakkor a másik 
oldalról pedig minősíteni kel-
lene a szakmunkásképzést, hi-
szen néhol sem strukturálisan, 
sem személyileg nem adottak a 
feltételek. Igaz, egyelőre nincs 
verseny, s amíg keresleti piac 
van, addig a kamara sem lehet 
túl szigorú.

 – Milyen szakmákban ér-
dekelt a Borsodi Műhely?

 – A gépi forgácsoló, gépipa-
ri technikus és szerszámkészí-
tő szakmákban vagyunk érde-
keltek, s úgy döntöttünk, hogy 
a kisújszállási telephelyünkön 
rendezzük be a képzési köz-
pontunkat, mert onnan elmen-
ni Szombathelyre vagy Győrbe 
dolgozni, inkább perspektíva, 

mint fordítva. Győrben amúgy 
is csak egy cég vagyunk a sok 
közül, míg Kisújszálláson na-
gyon is számítunk, ezért tu-
dunk válogatni a jelentkezők 
közül. Jobbára az a jellemző, 
hogy érettségi után jelentkez-
nek a diákok szakmát tanulni, 
így a két éves képzés honoso-
dott meg, s ez annyiból feltét-
lenül előnyös, hogy a tanulók 
már tudatosabbak, komolyab-
bak. A felvételin mindenkivel 
elbeszélgetünk és kitöltetünk 
egy tesztet is, s évfolyamon-
ként tíz diákot veszünk fel.

 – Hogyan működik a men-
tor rendszer?

 – Nálunk minden diáknak 
van mentora, s van egy veze-
tőnk, aki az egészet átlátja, s 
felel a rendszer működéséért. 
Összeállítottunk saját tanren-
det, sőt tankönyvet is. Erre 
már csak azért is szükség van, 
mert az iskolai tanárok felké-
szültsége hiányos és nem is ár-
tana a szaktanárok továbbkép-
zését megoldani. A megyében 
egyszer már szerveztek ilyet, a 
tanárok két hónapot dolgoztak 
egy üzemben, s ez kölcsönösen 
hasznosnak bizonyult. Talán, 
ha a kamara indítana egy or-
szágos akciót…

 – A tanulószerződéseknél 
léteznek-e speciális Borsodi 
Műhely pontok?

 – Túl a kötelező körökön, mi 
a második évben több tanuló-
nak plusz ösztöndíjat ajánlunk 
fel, s cserében ők is elkötele-
zik magukat, hogy majd a kis-
újszállási vagy győri üzemünk-
ben dolgoznak. Általában a 
végzősök 50-60 százalékát ma-
rasztaljuk, de volt olyan erős 
évfolyam, ahol a tízből nyolc 
nálunk vállalt munkát. 

 – Előfordul, hogy a tanu-
lók nemet mondanak?

 – Ritkán, s csak azért, mert 
az illető továbbtanul. A jutta-
tásokban egyébként mindent 
megadunk, amit a kamara 
ajánl, étkezési utalványt, utazá-
si hozzájárulást valamint mun-
karuhát, munkavédelmi felsze-
relést is. Ez utóbbit az iskola 
helyett. Egyébként is úgy ke-
zeljük a tanulókat, mintha ná-
lunk dolgoznának, tehát a cé-
ges programokon is részt ve-
hetnek, színház bérletet kap-
nak, s a sportolási lehetőségek-
kel is élhetnek.

Borsodi Műhely: Működik a mentor-rendszer

Hiányzik még a kellő motiváció

Dalia László

A Borsodi Műhely Kft. 100 százalékos családi tulajdonban 
működő gazdasági társaság. A cég 1988 óta exportra is 
dolgozik, több üzletet kötöttek olasz, német és osztrák cé-
gekkel. A ’90-es évek óta beszállítója az Opel Magyaror-
szágnak és az Audi Hungária Motor Kft-nek. A vállalko-
zás két győri, valamint szombathelyi és kisújszállási te-
lephelyeken működik. A szakképzés mindig fontos része 
volt a munkánknak – nyilatkozta Horváth Szabolcs stra-
tégiai vezető, aki egyben a Professio fémipari és szakkép-
zési klaszter elnöke is.

Horváth Szabolcs, a Borsodi Műhely 
Kft. stratégiai vezetője

Vinkler Nikoletta cégveze-
tő lapunknak elmondta, hogy 
többségében gépi forgácsoló-
kat oktatnak, de kisebb arány-
ban gépészek és lakatosok 
gyakorlati képzését is vállal-
ják, általában a helyi szakkép-
ző iskolák külön kérésére. Je-
lenleg húsz tanuló tölti náluk 
a gyakorlati időszakát, legje-
lentősebb partnerük a sáros-
pataki Vay Miklós Reformá-
tus Szakképző Iskola. A cég-
vezető kiemelte: az új szak-
képzési rendszer arra nyújt 
lehetőséget, hogy már kilen-
cedik osztályos kortól fogad-
ják a diákokat, ám náluk az a 
szokás, hogy tizedikes korban 
jelennek meg a cégnél a tanu-
lók, első évük gyakorlati ide-
jét ugyanis az iskola biztosít-
ja. Társaságuknál a szakmai 
munkát egy mestervizsgás gé-
pészmérnök irányítja, ő fog-
ja össze az oktatási területet 
és megszervezi a fi atalok min-
dennapi tevékenységét. A diá-
kok pedig külön, egy-egy szak-
ember mellett ismerkednek az 
esztergálás, a marás és a kö-

szörülés különböző fortélyai-
val. Emellett betekintést nyer-
hetnek a gyártástechnológia 
más területeibe, így például a 
hőkezelés, vagy a végellenőr-
zés folyamataiba. Vinkler Ni-
koletta hozzátette, hogy a gya-
korlati képzésben elsősorban 
saját munkaerő-utánpótlásuk 
biztosítása érdekében vesznek 
részt, ennek megfelelően a leg-
alkalmasabbnak ítélt, végzett 

diákokat általában tovább is 
foglalkoztatják. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me  -
gyei Kereskedelmi és Ipar ka -
ma rával jó kapcsolatot ápol-
nak, ők nyújtanak segítsé get 
pél dául a tanulószerződések 
előkészítéséhez. A cég ugyan-
is kizárólag tanulószerződéses 
keretek között fogadja a tanu-
lókat. A kamara egyben folya-
matos szakmai tanácsadással 
is segíti a kft. oktatói munká-
ját, a szakembereik által ösz-
szeállított kiadványok példá-
ul rendkívül hasznosnak bizo-
nyulnak a képzés során – emel-
te ki a cégvezető.

BOSS 2006 Hungária Kft., Sárospatak

Húsz tanulót képeznek a cégnél

Bódisz Attila

A sárospataki BOSS 2006 Hungária Kft. gyakorlatilag 
megalakulása óta részt vesz a szakképzésben. Az új duális 
rendszer pedig ösztönzőleg hat arra, hogy a társaság a to-
vábbiakban is folytassa ezt a tevékenységet.

A fi atalok betekintést kapnak a gyártástechnológiába

 – Igaz, hogy Ön nagyon 
odafi gyel a tanulókra? Nem 
engedi, hogy   csak reszelge-
téssel töltsék a gyakorlati 
idejüket?

 – A gyerekek kreatívak és 
nem szabad velük megutáltatni 
a szakmát, sőt minél előbb önál-
ló munkát kell rájuk bízni, még 
ha csak egy részfeladatot is. A 
lakatos, hegesztő és forgácso-
ló szakmának megvan a szépsé-
ge, csak rá kell vezetni a fi ata-
lokat arra, hogy felismerjék és 
élvezzék is. Emellett legyenek 
tudatában annak is, hogy ezek 
a szakmák nagyon fontosak a 
gazdaság számára, hiszen jelen-
leg az ipar húzóágazatához tar-
toznak. Nálunk külön felelőse 
van a tanulóknak, aki csak ve-
lük foglalkozik. Ha már beke-
rülnek a műhelybe, ott is fi gyel 
rájuk egy-egy szakember. Ez-
után önálló munkát kapnak, ki-
fúrnak egy alkatrészt, vagy me-
netet vágnak, hogy mielőbb le-
gyen sikerélményük. De így is 
akad egy-két gyerek, akik kény-
szerből, leginkább szülői nyo-
másra kerülnek ide, velük –
minden erőfeszítésünk ellenére 

– nem sikerül megszerettetni a 
szakmát.

 – Hogy vált be a duális 
rendszer, elég az elméleti tu-
dás, amivel az üzembe érkez-
nek?

 – Régen sem az elmélet hi-
bádzott, hanem a gyakorlatból 
tudtak keveset, hiszen nem volt 
rá lehetőségük, hogy „élőben” 
tanulják meg a szakmát. A mai 
szakoktatók – tisztelet a kivé-
telnek –, keveset tudnak a gya-
korlatról, a termelésről. Hasz-

nukra válna, ha kimennének ta-
pasztalatot szerezni az üzemek-
be. Nálunk – de úgy tudom, más 
gyárakban is – akár több hetet 
is eltölthetnének. Mindössze 
egy-két szakoktatóra emlék-
szem, aki eljött hozzánk körül-
nézni. A többség még arra sem 
kíváncsi, hova kerülnek a tanu-
lóik, pedig szerintem javítana a 
képzés minőségén, ha látnák, 
mi folyik egy üzemben.  

 – Mire számíthatnak az 
önöknél tanulók, kapnak-e 
pluszjuttatást a tanulmá-
nyi szerződésben előírtakon 
felül?

 – A mi érdekünk, hogy jó 
szakmunkásokká váljanak, 
ezért nem sajnáljuk az ösztön-
zésre az anyagiakat sem. Az el-
ső fél év után a legjobbak tíz-
húsz ezer forint prémiumot 
kapnak. Az egyik tanulónk pél-
dául a Győr-Sopron Megyei ka-
mara támogatásával ezután ha-
vi harminc ezer forint ösztöndí-
jat kap. A szakmunkás bizonyít-
vány megszerzése után két-há-
rom tanulónak minden évben 
munkát ajánlunk. Eddig még 
egyikük sem utasította vissza.

 – Nem fenyeget az a ve-
szély, hogy a legjobbakat el-
csábítják például  az osztrák 
cégek, amelyeknél a forgá-
csoló és a hegesztő is hiány-
szakmának számít? 

 – A fi atalok pontosan tudják, 
hogy még sokat kell tanulniuk 
ahhoz, hogy kész szakmunkás-
ként helyt tudjanak állni a nem-
zetközi piacon. Szerintem leg-
alább két-három év kell még a 
szakmunkásvizsga után, hogy 
igazán megállják a helyüket.

Verarbeiten Pausits Kft.

A szakoktatókra is sokszor 
ráférne a gyakorlat

Dalia László

Pausits Imre cégtulajdonos

A Verarbeiten Pausits Kft. harminc éve dolgozik az acél- 
és gépgyártásban. A száz főt foglalkoztató cég szinte ki-
zárólag nyugat-európai exportra termel, a Halásziban lé-
vő nyolc ezer négyzetméteres üzemcsarnokukban a világ 
legnagyobb építőipari és rakodógépeket gyártó cégeinek, 
többek között a Carterpillarnak és az Atlasnak gyártanak 
fődarabokat. Immár öt éve, hogy a szakmunkásképzésbe 
is bekapcsolódtunk – tájékoztatott Pausits Imre cégtulaj-
donos.
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– Négy éve kapcsolódtunk be 
a tanulók képzésébe. Tudtuk, 
hogy a hegesztő és lakatos szak-
embereink jelentős része hama-
rosan nyugdíjba megy. Azt is lát-
tuk, hogy a munkaerőpiacra na-
gyon kevesen kerülnek ki olyan 
fi atalok, akik hegesztőnek, szer-
kezetlakatosnak tanulnak. Ezért 
döntöttünk úgy, hogy gyakorla-
ti képzőhely leszünk és elkez-
dünk tanulókkal foglalkozni a 
tanulószerződéses rendszerben 
– mondta Bálint Zoltán, a szege-
di Alukonstrukt Kft. személyzeti 
vezetője. 

Az 1993-ban négy magánsze-
mély által alapított száz száza-

lékban magyar tulajdonban lé-
vő vállalkozás százharminchat 
főnek ad munkát. Fő profi ljuk 
az acélszerkezetes épületek, alu-
mínium nyílászárók, üvegfalak, 
üvegtetők, fém homlokzatburko-
latok tervezése, gyártása és ki-
vitelezése. Az egész országban 
dolgoznak különböző építkezé-
seken.

Az Alukonstruktnál hegesz-
tő és szerkezetlakatos tanuló-
kat képeznek, a tanulókkal kü-
lön szakember foglalkozik.  A ta-
pasztalatok szerint nemcsak ke-
vés a tanuló, a hozzáállásuk – fi -
noman szólva – „vegyes”.

A személyzeti vezető vége-
zetül kifejtette: a nehézségek-
kel együtt is megéri a befekte-
tés: vannak jó tapasztalataik is. 
Azoknak, akik komolyan vették 

a gyakorlati foglalkozásokat, mi-
után befejezték az iskolát, egy-
ből állást ajánlottak. 

– Három ilyen kollégám is 
van. Korábban négyen voltak, de 
egyikük kiment külföldre. Meg-
értettük, elfogadtuk a döntését, 
sajnos nem tudunk versenyezni 
a németországi fi zetésekkel.

Komoly munkaerőhiány várható 

Előre menekülnek a szakképzéssel

Garai Szakács László

Ha szorgalmas, ügyes az ipari tanuló, komolyan veszi a gya-
korlati helyen eltöltött időt, akkor egy percig sem kell állást 
keresnie. Szegeden, az Alukonstruktnál hamar rájöttek a ve-
zetők, elemi érdekük, hogy bekapcsolódjanak a tanulói szer-
ződéses rendszerbe. Bálint Zoltán személyzeti vezető szerint 
csak így van esélyük arra, hogy munkaerőt találjanak

 – Mióta vesznek részt a 
szakképzésben?

 – A 2015-16-os tanévben öt-
vennyolcan tanulnak nálunk két, 
illetve három éves képzés kere-
tében. A legjobbaknak évről-év-
re szerződést ajánlunk. A saját 
gyakorlati szakképzési rendsze-
rünket 2006-ban indítottuk el. 
Partnerünk az Egri Bornemisz-
sza Gergely Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium. A diá-
kok részére a közismereti és az 
elméleti képzés a ZFH telephe-
lyének közelében működő szak-
képző iskolában történik. A gya-
korlati képzés helyszínei a szak-
képző iskola, valamint a ZF Hun-
gária Kft. által kialakított okta-
tóterem, illetve a gyár alkatrész-
gyártó csarnokában lévő oktatá-
si részleg, ahol elméleti szimulá-
ciós, és gyakorlati tanműhelyek 
vannak. A tanulók a gyakorla-
ti idő legnagyobb részében sa-
ját főállású mestervizsgás szak-
oktatóinkkal hagyományos for-
gácsoló gépeken sajátítják el a 
szakma alapfogásait, s emellett 
a ZF Hungáriánál használatos 
Siemens CNC-vezérlők progra-
mozásának logikáját is megta-
nulják.

 – Hogyan működik Önöknél 
a mentor rendszer?

 – A tanulók gyakorlati képzé-
sének egy része a gyártóüzem-

ben zajlik, ahol a jól képzett és 
tapasztalt mentorok segítségével 
a szakmai fogásokat és a legmo-
dernebb technológiákat ismerik 
meg. A mentorok rendszeresen 
visszajelzést adnak a szakokta-
tóknak a diákok haladásáról. A 
mentorok segítségével a fi ata-
lok a mindennapi munka során 
a ZFH vállalati kultúrájával is 
megismerkedhetnek. Ennek ér-
dekében bevonjuk őket a vállala-
ti programokba is rendszeresen 
résztvesznek a sport- és egyéb 
rendezvényeinken.

 – Véleménye szerint mi az 
ideálisabb, ha általános isko-
la, vagy ha érettségi után ta-
nulnak szakmát a diákok?

 – Nem tettük le a voksunkat 
egyik felfogás mellett sem. A 
nyolcadik osztályt elvégzett ta-
nulók hároméves szakképzés-
re jelentkezhetnek, s működ-
tetjük a kétéves képzési for-
mát is, amelyre a tízedik osz-
tályt végzett, vagy érettségi-
zett fi atalokat várjuk. A sikere-
sen vizsgázók mindkét képzé-
si formában teljesértékű szak-
munkásbizonyítványt szereznek. 
Ugyanakkor folyamatosan nép-
szerűsítjük a szakképzést az ál-
talános iskolások körében, erő-
sítjük a szakma iránti érdeklődé-
süket. Évről-évre felkeressük az 
általános iskolákat, ahol osztály-
főnöki órákon és szülői fórumo-
kon bemutathatjuk, megismer-
tetjük a ZF Hungária Kft. által kí-
nált lehetőségeket. Az Egerben 

szervezett Pályaválasztási Kiál-
lításon partner iskolánk mellett 
rendszeresen megjelenünk saját 
standdal is.

 – Milyen gyakran ajánlanak 
munkát a végzős diákoknak?

 – A felvett diákok körében sa-
ját motivációs rendszert vezet-
tünk be, melyben a tanulók va-
lamennyien részt vesznek és fél-
évente méretik meg magukat az 
évfolyamuk szerint elvárt tudás-
szint alapján. A saját szakkép-
zés indítása óta folyamatosan 
növekszik tanulói létszámunk, 
a 2015-2016-os tanévben ötven-
nyolc tanulónk van, közülük har-
minc az első évfolyamon, a két il-
letve három évfolyamos képzés-
ben. A diákok a vállalattól ösz-
töndíjat és a törvényben előírt 
további juttatásokat kapnak, a jó 
eredménnyel szereplő szakmun-
kásoknak pedig a szakvizsgát 
követően állásajánlatot teszünk. 
A szakképzési rendszerünkből 
eddig százharminc képzett szak-
munkás került ki, közülük ötven-
néggyel kötöttünk munkaszerző-
dést.

 ZF Hungária, Eger 

A legjobb tanulókat megtartják

Dalia László

Őszi Csilla, a ZF Hungária Kft. 
ügyvezető igazgatója

Bálint Zoltán, az Alukonstrukt 
személyzeti vezetője

A ZF Hungária Kft. 1996 óta Eger meghatározó vállalata. 
A kormány és a sebességváltókat gyártó, mintegy 850 főt 
foglalkoztató cég 2014-ben stratégiai együttműködési meg-
állapodást kötött, amelynek a beszállítói kör növelésén, a 
gyártásfejlesztésen és a foglalkoztatás bővítésén túl egyik 
fő pillére a szakképzési rendszer fejlesztése – mondta el 
Őszi Csilla ügyvezető igazgató, akivel a szakképzési rend-
szer reformjának eredményeiről beszélgettünk.

Már több ország – így Auszt-
ria, Németország és Svájc – pél-
dája bizonyítja a duális képzés 
eredményességét – emlékezte-
tett a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) igazgatója. 
Ez jelentősen hozzájárul ahhoz, 
hogy az említett három euró-
pai országban tíz százalék alatt 
van a munkanélküliség a fi ata-
lok körében. Ahol nem duális a 
szakképzés – ilyen például Spa-
nyolország és Portugália –, ott 
harminc-ötven százalék között 
mozog ugyanez a mutató.

Magyarországon a kormány 
koncepciója alapján ma már a 
szakiskolai tanulók 51 százalé-
ka részesül duális képzésben. 
A terv az, hogy 2018-ig elérje a 
hetven százalékot a tanulószer-
ződések aránya, és kétszer any-
nyi képzőhely legyen, mint je-
lenleg.

Az új rendszer számos előny-
nyel jár. A kamara minden ta-
nuló számára személyre szabott 
programot alakít ki az érintett fi -
atalok és a szülők bevonásával. 
Nagy előny, hogy a kormánnyal 
együttműködve, az MKIK garan-
ciavállalási programja kereté-
ben a szakiskolai tanulók  het-

ven százalékát helyezik ki válla-
latokhoz, a kiválasztást a kama-
ra végzi a képző intézmények-

kel és a cégekkel közösen. Je-
lenleg nyolcvan ezer diák tarto-
zik ehhez a körhöz, közülük 41 
ezer (51százalék) az MKIK-hoz.

– Ezt a számot 56 ezerre (70 
százalék) szeretnék növelni 
2018-ra  – közölte Szilágyi János.

A vállalatokhoz kikerülő ta-
nulók így munkavállalóként je-
lennek meg, bekerülnek a tár-
sadalombiztosítási rendszerbe, 
éles körülmények között gya-
korolhatják szakmájukat, és 
mire végeznek, két-három éves 
tapasztalattal rendelkeznek. Ez 
azért rendkívül fontos, mert a fi -
atalok a legtöbb esetben a gya-
korlat hiánya miatt nem tudnak 
elhelyezkedni.

Azokról is gondoskodnak, 
akik nem jutnak el cégekhez. 
Ők az iskolai tanműhelyekben 
gyakorolhatják választott szak-
májukat. A tanműhelyeknek a 
kamara ad igazolást arról, hogy 

az érintett diákot tanulószerző-
dés keretében nem tudták cég-
hez kihelyezni. Számukra a tan-
műhelyek  biztosítják a szakmai 
fejlődésüket.

További előny, hogy a hiány-
szakmában állami tanulmá-
nyi ösztöndíjat – a tanulmányi 
eredménytől függően tíz-har-
minc ezer forintot – kaphatnak 
a szakmunkástanulók. Az átla-
gos összeg húsz ezer forint, de 
aki jól dolgozik, ennél nagyobb 
támogatásban részesülhet. Je-
lenleg tizenkét hiányszakmá-
ban igényelhető ösztöndíj. A 
2016/2017-es tanévtől a kama-
rák javaslatára húsz hiányszak-
mára terjed ki a rendszer. – Aki 
ilyen szakmát választ és tanu-
lószerződése is van, akár nettó 
negyven-ötven ezer forintos tá-
mogatást is kaphat  – mondta el 
az MKIK igazgatója.

Az MKIK számos programot 
is szervez a szakmák népsze-
rűsítésére. A „Girls go to tech” 
program keretében például a 
műszaki szakmák megismerte-
tésére ebben a tanévben nem 

először tartanak lányos napo-
kat olyan nagy cégeknél, mint 
a kecskeméti Mercedes autó-
gyár és a pécsi Hauni Gépgyár. 
További fontos változás, hogy a 
szakképzési rendszer átalakítá-
sa keretében jövő szeptember-
től szakgimnáziumokká alakul-
nak a szakközépiskolák. A ko-
rábbi szakközépiskolák szak-
gimnáziumok lesznek, amelyek 
az érettségi mellett OKJ-s vég-
zettséget is adnak. Itt négyévnyi 
tanulás után leérettségizhetnek, 
és szakmunkásvizsgát tehetnek, 
majd az ötödik tanévben techni-
kusi végzettséget szerezhetnek 
a diákok. A kamara vállalta az 
ehhez szükséges új, 1700 órányi 
elméleti és gyakorlati tananyag-
tartalmak kialakítását és annak 
biztosítását, hogy valóban ma-
gas képzettségű szakmunkások 
kerüljenek ki az oktatási intéz-
ményekből. Egyidejűleg a szak-
iskolákból szakközépiskolák 
lesznek. Itt három évig tanulhat-
ják a fi atalok választott szakmá-
jukat és plusz két évig készül-
hetnek az érettségire.

Szilágyi János, MKIK oktatási igazgató

Minél több jó szakmunkásra van szükség

– km –

Akkor jó a szakképzés, ha megfelel a gazdaság és a mun-
kaerőpiac elvárásainak – hangsúlyozta Szilágyi János, az 
MKIK oktatási és képzési igazgatója. Szerinte a kamarák 
aktív közreműködésével kiépülő új rendszer kiszámítható 
karriert ígér a fi atalok számára.

Szilágyi János, az MKIK oktatási és 
képzési igazgatója

A 20 leggyakoribb hiány szak képesítés a 2016-17-es tanévben
(a 297/2015 (X.13.) Korm. rendelet szerint*)

Szakképesítés Érintett 
 megyék száma
Gyakorló ápoló 20
Villanyszerelő 19

Szociális gondozó és ápoló 18

Hegesztő 17

Mezőgazdasági gépész 17

Női szabó 17

Épület- és szerkezetlakatos 16

Ipari gépész 15

Gépi forgácsoló 15

Gazda 13

Gépgyártástechnológiai technikus 13

Szakképesítés Érintett 
  megyék száma 
Szerszámkészítő 12

Húsipari termékgyártó 11

Kőműves és hidegburkoló 11

Ács 11

Asztalos 10

Festő, mázoló, tapétázó 9

Központi fűtés- és 
gázhálózati rendszerszerelő 8

Pék 8

Laboratóriumi technikus 7

*  A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságoknak (MFKB) megyénként 25 szakképesítést kellett fontossági sorrendbe rakva 
javasolniuk, a kormányrendeletben 20 szakképesítés szerepel

– Három tanulónk van jelen-
leg, s még kettő-hárommal tud-
nánk foglalkozni. Fémforgá-
csoló, lakatos, hegesztő, ipa-
ri gépész tanulókat, valamint 
mechatronikus, mechanikai mű-
szerész, gépjármű-villamossági 
műszerész, tehát általában sze-
reléshez magas szinten és szín-
vonalon értő szakmunkásokat 
várnánk. A három tanulónk a 
hagyományos fémipari terüle-
ten elsajátítható szakmát tanul-
ja nálunk – mondta el Kőkuti At-
tila. Megjegyezte, hogy a „másik 
oldali hiány” elsősorban arra ve-
zethető vissza, hogy ez a szak-
macsoport igazából most kezd 
fölfutni. – Mindenképpen ebbe 
az irányba haladunk, a cégnél 
most készültek el olyan beruhá-
zások, amelyek ezt igénylik. A ta-
nulókkal kapcsolatban nem tit-
kolta, számukra kedvező, hogy 
válogatnak a jelentkezők közül. 

Kincset érnek a mechanikai 
műszerészek, akik értenek a 
hidraulikához, tudnak szerelni, 
vagy gépész alapképzettségűek. 
Nem nagyon találunk ilyeneket, 
ezért azokban a határszakmák-
ban is keresgélünk, amelyeknek 
a tanulói alkalmasak arra, hogy 
átképezzük őket. De nem min-
denért lehet a fi atalokat okolni, 
be kell látni azt is, hogy a kor-
szerű gyártási technológiákhoz 
kapcsolódó szakmák csak most 
kezdtek megjelenni az Orszá-
gos Képzési Jegyzékben. Ezeket 
még nem is nagyon ismerik sem 
az iskolák, sem a pedagógusok, 
sem a szülők, a gyerekek meg 
pláne nem. Az átalakulás most 
zajlik. Németországban már öt 
éve olyan mechatronikusokat 
képeznek, amilyeneket mi mos-
tanában kezdünk el. Ezek azok 
a szakemberek, akiknek van la-
katos végzettségük, tudnak he-
geszteni, szerelni, értenek az 
elektromossághoz, a vezérlés-
technika alapjait is elsajátítot-
ták, tudnak hibát keresni, és lo-

gikusan megjavítani, de értenek 
a pneumatikához és a hidrauli-
kához is. Például egy ilyen szak-
ember képes parkolóház sorom-
póinak a karbantartására, javí-
tására, de mi is szívesen foglal-
koztatnánk. A kerítéshegesztés-
nél ma már több kell, minimum 
elvárás, hogy a cégek képesek 
legyenek bonyolult szerkezetek 
gyártására is. Ehhez megfelelő 
végzettségű szakemberekre van 
szükség, akiket viszont a szaktu-
dásuknak megfelelően javadal-
mazunk.

Válogathatnak a jelentkezők között

Kerítéshegesztésnél ma már több kell!

G. SZ. L.

Változás előtt a szakképzés, a régi, hagyományos szakmák 
helyett mást, máshogy kell tanítani, tanulni. A tanulószer-
ződések ezekhez az „új tudásokhoz” is alkalmasak lesznek, 
ám ma még ott tartunk, az intézmények, a diákok és a szü-
leik egyaránt csak „ismerkednek” a jövő lehetőségeivel – fo-
galmazott Kőkuti Attila, a hódmezővásárhelyi Tornádó In-
ternational Jármű- és Gépgyártó Kft. ügyvezető igazgatója, 
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

Kőkuti Attila, a hódmezővásárhelyi 
Tornádó International Jármű- és Gép-
gyártó Kft. ügyvezető igazgatója
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a) A szakmai elméleti és 
gyakorlati képzés alapelvei 
között korábban az szerepelt, 
hogy a gyakorlati képzés csak 
a tanév szorgalmi időszakában 
szervezhető meg (kivétel az ösz-
szefüggő szakmai gyakorlat és 
az összefüggő szakmai gyakor-
laton keletkezett mulasztás pót-
lása). Az őszi, a téli és a tava-
szi szünet ideje alatt gyakorla-
ti képzés nem volt szervezhető. 
A június 12-ével hatályba lépett 
módosítás azonban az őszi, a té-
li és a tavaszi szünet ideje alatt 
lehetővé tette a szakmai gya-
korlat igazolatlan mulasztásá-
nak pótlását. 

Ugyancsak változott a gya-
korlati képzés idejével kapcso-
latosan egy fontos kitétel. Ko-
rábban a gyakorlati képzést 
folytató szervezetnél a tanuló 
gyakorlati képzésére nem ke-
rülhetett sor az elméleti képzé-
si napokon. A június 12-én ha-
tályba lépett módosítást köve-
tően csak akkor nem szervezhe-
tő gyakorlati képzés az elméleti 
napokon, ha az elméleti képzé-
si órák száma az adott napon a 
négy tanórát meghaladja. 

b) Módosult és több ponton 
kiegészült a jogszabály a gyakor-
lati képzés helyszínével kapcso-
latosan. Pontosításra került az 
ún. kizárólag gyakorlati képzési 
célt szolgáló tanműhely fogalma: 
a termeléstől, szolgáltató tevé-
kenységtől térben vagy időben 
teljesen elkülönített képzőhely 
is ilyennek minősül. A nyilván-
tartást vezető gazdasági kamara 
annak fi gyelembevételével álla-
píthatja meg, hogy a gyakorlati 
képző gyakorlóhelye a jogsza-
bályban előírtaknak megfelelő-
en iskolán kívüli gyakorlati kép-
zőhelynek tekinthető-e, hogy a 
tanműhely jogi, szervezeti, tan-
ügy-igazgatási szempontból, va-
lamint eszközei és felszerelései 
tekintetében a szakképző iskolá-
tól ténylegesen elkülönül-e.

c) A tanulószerződés kö-
telező tartalmi elemei kiegé-
szültek, illetve módosultak 2015. 
június 12-ét követően. A gyakor-
lati képzést folytató egyéb szer-
vezet, illetve egyéni vállalkozó 
adatainál a szerződéskötéskor 
fel kell tüntetni ezek nyilvántar-
tási számát. Amennyiben olyan 
tanuló köt tanulószerződést, 
aki már két, iskolarendszerben 
megszerzett OKJ-s szakképesí-

téssel rendelkezik, de jogosult 
harmadik, illetve további szak-
képzés ingyenes tanulására (hal-
mozottan hátrányos helyzetű 
vagy sajátos nevelési igényű), a 
tanulószerződésben fel kell tün-
tetni az iskolai rendszerű szak-
képzésben való ingyenes részvé-
telre jogosító körülményre vo-
natkozó adatot. 

A jogszabály előírja, hogy a 
tanulói pénzbeli juttatást utó-
lag, a tárgyhót követő hónap 10. 
napjáig kell kifi zetni a tanuló ré-
szére – és ezt az adatot rögzíte-
ni kell a tanulószerződésben is.

Amennyiben a gyakorlati kép-
ző csak részben rendelkezik a 
gyakorlati képzés teljesítésé-
hez szükséges feltételekkel, ún. 
teljesítési megbízott közremű-
ködését veheti igénybe, akivel 
teljesítési megbízotti megálla-
podást köthet. A tanulószerző-
désben rögzíteni kell a teljesí-
tési megbízott szervezet megne-
vezését, székhelyén vagy telep-
helyén lévő gyakorlati képzési 
helyszínét vagy helyszíneit, adó-
számát, képviselőjének nevét, a 
tanuló teljesítési megbízotthoz 
történő átirányításának időtar-
tamát.

d) Az együttműködési meg-
állapodás tartalmi elemei is 
módosultak, illetve kiegészül-
tek néhány ponton. Mivel 2015. 
június 12-e után tanulói pénzbe-
li juttatást kell fi zetni az össze-
függő szakmai gyakorlatra az 
ágazati képzés során is, így az 
ágazati – nem szakképzési – év-
folyamokon megkötött együtt-
működési megállapodásban is 
fel kell tüntetni ezt az adatot. 
Szerepeltetni kell továbbá a fe-
lelősségbiztosítás költségvise-
lőjét (korábban a felelősségbiz-
tosítás költségét). Ezen kívül is-
mertetni kell az együttműködé-
si megállapodás keretein belül 
a tanulókat megillető juttatások 
biztosításának rendjét. A költ-
ségek viselésének, megosztásá-
nak és átadásának módját már 
nem csak abban az esetben kell 
rögzíteni, ha szakképzési hozzá-
járulásra nem kötelezett a gya-
korlati képző, hanem minden 
egyéb esetben is.

Szerepeltetni kell az együtt-
működési megállapodásban a 
képzés tárgyi feltételeinek biz-
tosítására vonatkozó kötelezett-
ségvállalást a felek részéről. 

Az iskolának két újabb tény-
ről is nyilatkoznia kell az 
együttműködési megállapodás-
ban: a munkarendre vonatkozó-
an, valamint a nem állami fenn-

tartású iskolák esetén arra vo-
natkozóan, hogy a képzés szak-
képzési megállapodás alapján, 
az állam által költségvetési hoz-
zájárulásban részesített iskolai 
rendszerű szakképzés kereté-
ben kerül sor.

Az utóbbi két pontban ismer-
tetett változásokkal kapcso lat-
ban fontos megjegyezni, hogy 
a Magyar Kereskedelmi és 
Ipar kamara elkészítette mind-
két képzésformához az aktu-
ális jogszabályi előírásoknak 
meg felelő sablonokat és hon-
lapján elérhetővé tette azo-
kat (http://www.mkik.hu/hu/
magyar-kereskedelmi-es-
ipar kamara/tanulo szerzodes-
es-egyuttmu kodesi-meg alla-
po das-2685).

e) A gyakorlati képzésre 
jogosult szervezetek nyil-
vántartását illetően egyértel-
műen megfogalmazásra került, 
hogy a nyilvántartásba-véte-
li eljárás illetékmentes. A telje-
sítési megbízotti szervezeteket 
is szerepeltetni kell a nyilván-
tartásban a következő adatok-
kal: a szervezet megnevezése, 
székhelyén vagy telephelyén lé-
vő gyakorlati képzési helyszíne 
vagy helyszínei, adószáma, kép-
viselőjének neve, az együttmű-
ködés időtartama. Új elemként 
fel kell tüntetni a nyilvántartás-
ban a gyakorlati képzést szer-
vező szervezet által gyakorlati 
képzésre egy időben fogadható 
tanulók maximális létszámát 
szakképesítésenkénti csoporto-
sításban. Új információként sze-
repelnie kell a nyilvántartásban 
a statisztikai számjelnek, a cég-
jegyzékszámnak vagy az egyéni 
vállalkozó, egyéb szervezet nyil-
vántartási számának, valamint 
fel kell tüntetni a nyilvántartás 
adataiban változással érintett 
adatokat, a változás időpontját, 
hatályát, illetve új adat esetén 
(oktatható szakképesítésre, ma-
ximális tanulólétszámra és ki-
zárólag gyakorlati képzési célt 
szolgáló tanműhely minősítésre 
vonatkozóan) a nyilvántartásba 
vétel időpontját.

Fontos változás, hogy a nyil-
vántartást a tanuló gyakorlati 
képzését vállaló gyakorlati kép-
zést szervező szervezet székhe-
lye vagy a gyakorlati képzési 
célt szolgáló telephelye szerinti 
illetékes gazdasági kamara ve-
zeti.

Pontosítás történt a gazdasá-
gi kamara komplex ellenőrzé-
sével kapcsolatban a gyakorlati 
képzés során, melyen 2015. jú-
nius 12-től azon szakképző is-
kolák képviselői közül elegen-
dő legalább egynek résztvennie, 
amellyel a gyakorlati képzésen 
részt vevő tanuló tanulói jogvi-
szonyban áll. Korábban minden 
érintett iskolából meg kellett je-
lennie egy képviselőnek.

A szakképzési törvény legfontosabb változásai (2. rész)

Pontosított elvek és eljárások
Az Országgyűlés által 2015. május 27-én elfogadott módo-
sítások nyomán 2015. június 12-ével egy sor olyan változás 
lépett hatályba a szakképzésről szóló törvényben, amelyek 
a külső képzőhelyen folytatott gyakorlati képzés elveit, an-
nak dokumentumait, illetve maguknak a képzőhelyeknek a 
nyilvántartását érintik. Röviden összefoglalva ezek a kö-
vetkezők:

F. Kárpát Kinga

Ezek elsősorban a második 
szakma ingyenességéhez és a 
nappali rendszerű oktatásban 
való részvétel életkori határá-
nak változásához, továbbá a 
felnőttoktatásban is köthető 
tanulószerződéshez kapcso-
lódtak. Fontos változások lép-
tek életbe a tanulóknak fi ze-
tendő pénzbeli juttatással és 
a gyakorlati oktatók mester-
vizsga-kötelezettségével kap-
csolatban is. Nyár óta újra al-
kalmazható gyakorlati okta-
tásvezető a szakképző isko-
lákban.

Mintegy tíz év elteltével új-
ra ingyenesen készülhetnek 
fel a tanulók a második OKJ-s 
szakmára, amely elsősorban 
azokat a felnőtteket érinti, 
akik szakmát kívánnak válta-
ni, vagy meg szeretnék újítani 
szakmai ismereteiket. 

A második szakmára az is-
kolai rendszerű szakképzés-
ben azonban csak a felnőttok-
tatásban, azaz esti vagy leve-
lező képzési formában lehet 
ingyenesen felkészülni, de itt 
sem mindegyik szakmában. 

Míg az esti munkarendben 
szinte minden szakma oktat-
ható, addig a levelező mun-
karendben csak az, amellyel 
kapcsolatban ezt az OKJ meg-
engedi. A második szakma ta-
nulása nem csak a képzésbe 
újonnan belépők számára lett 
ingyenes, hanem azoknak is, 
akik már önköltséges formá-
ban tanultak a törvénymódo-
sítás elfogadásakor.

A köznevelési szabályok 
változása alapján már nem 
csak a huszonegyedik élet-
évig lehet a nappali rendsze-
rű képzésben szakmát tanul-
ni, hanem huszonöt éves ko-
rig. A felnőttoktatásban az ún. 
nappali oktatás munkarend-
je szerinti formában azonban 
csak az vehet részt, aki az első 
szakképesítését tanulja. A má-
sodszakmások számára tehát 
csak az esti és a levelező for-
ma érhető el.

Új lehetőség a tanulók és a 
gazdálkodó szervezetek szá-
mára is, hogy 2015. június 12-

től a felnőttoktatás bármely 
munkarendjében lehet tanu-
lószerződést kötni. A gyakor-
lóhely és a tanuló között lét-
rejövő tanulószerződés eddig 
csak a nappali rendszerű ok-
tatásban és a nappali munka-
rendje szerinti felnőttoktatá-
si formában volt megköthető. 
A változás azt jelenti, hogy a 
gazdálkodó szervezetek esti 
és levelező tagozatos tanulót 
is fogadhatnak tanulószerző-
déssel. 

A gazdálkodó szervezet a 
felnőttoktatásban tanuló sa-
ját munkavállalójával is köt-
het tanulószerződést, ebben 
az esetben azonban meg kell 
teremteni a munkavégzés és 
gyakorlati foglalkozás közöt-
ti összhangot. Mindez ugyanis 
érinti – többek között – a ta-
nulói juttatás és a bérkifi ze-
tés, a mulasztás és a jelenlét, 
a munkaidő és a kötelező gya-
korlati órák, valamint a táp-
pénz és a járulékfi zetés kér-
déseit is. Minderről érdemes 
a munkáltatónak és a tanuló-
nak (munkavállalónak) előze-
tesen egyeztetni. 

A szakközépiskolai képzés 
esetén már nem csak a szak-
képzési évfolyamon, hanem a 
kilencedik-tizenkettedik évfo-
lyamokon is kell pénzbeli jut-
tatást fi zetni az ún. összefüg-
gő szakmai gyakorlat idejére. 
Mindez csak az együttműkö-
dési megállapodást kötő szer-
vezeteket érinti, ugyanis tanu-
lószerződés eleve csak szak-
képzési évfolyamon köthető. 

A felnőttoktatásban köthe-
tő tanulószerződés alapján 
differenciált mértékben kell 
kifi zetni a pénzbeli juttatást, 
amelynek nagysága a munka-
rendtől függ. A nappali rend-
szerű képzésben azonos szak-
mára járó pénzbeli juttatás 
havi mértékének 100%-át kell 
kifi zetni a nappali munkarend 
szerinti felnőttoktatásban kö-
tött tanulószerződés esetén, 
60%-át az esti és 20%-át a le-
velező munkarend esetén. 
Együttműködési megállapo-
dás esetén ilyen differenci-
álás nem került meghatáro-
zásra.

Mind a szakképző iskolák, 
mind a gyakorlati képzéssel 

foglalkozó gazdálkodó szerve-
zetek üdvözölték azt a válto-
zást, hogy újra foglalkoztatha-
tó gyakorlati oktatásvezető az 
iskolákban. 

A gyakorlati oktatásvezető 
a színvonalas, összehangolt 
gyakorlati képzés, valamint 
a gyakorlati képzést szerve-
ző vállalatokkal történő szo-
rosabb kapcsolattartás meg-
valósításáért felelős. Alkal-
mazása azonban csak az álla-
mi szakképző iskolákban és 
a nemzetgazdasági miniszter 
fenntartásában lévő, 2015. jú-
lius 1-jén létrejött szakképzési 
centrumokban kötelező.

A szakképzésről szóló tör-
vény az iskolán kívüli gya-
korlóhelyeken dolgozó gya-
korlati oktatókkal szemben 
már 2012-ben megfogalmaz-
ta, hogy csak mestervégzett-
séggel folytathatnak képzési 
tevékenységet, feltéve, ha a 
mestervizsga követelményei 
az adott szakmában kiadásra 
kerültek. Erre a törvény 2015. 
szeptember 1-jéig adott hala-
dékot. 

A törvénymódosítás lehe-
tővé tette, hogy a gyakorlati 
oktatók bizonyos végzettség, 
körülmény és életkor esetén 
mentesüljenek ezen kötele-
zettség alól. Amennyiben a 
gyakorlati oktató az oktatott 
szakképesítés szakirányának 
megfelelő felsőfokú végzett-
séggel és legalább kétéves 
szakirányú szakmai gyakor-
lattal, vagy szakképesítéssel 
és bármilyen felsőfokú vég-
zettséggel, valamint legalább 
ötéves szakirányú szakmai 
gyakorlattal rendelkezik, nem 
kell mestervégzettséget sze-
reznie csakúgy, ha betöltötte 
a 60. életévét. Az a gyakorla-
ti oktató is mentesül, aki mi-
niszteri rendeletben meghatá-
rozott – kiemelkedő színvona-
lú, például Michelin-csillagos 
– vendéglátó-ipari egységben 
tevékenykedik, de csak a ven-
déglátó-ipari szakmák (példá-
ul szakács, cukrász) tekinte-
tében.

A mentesülés átmeneti lehe-
tőségével is élhettek a mester-
végzettséggel nem rendelke-
ző gyakorlati oktatók, ameny-
nyiben 2015. augusztus 31-ig a 
területi gazdasági kamarának 
írásban jelezték, hogy 2016. 
szeptember 1-jéig elkezdik a 
kamara által szervezett mes-
terképzést. 

Ezzel újabb egy évvel toló-
dott ki a kötelezettség teljesí-
tésére rendelkezésre álló idő.

A szakképzési törvény legfontosabb változásai (1. rész)

Kedvező irányú módosítások
a gyakorlati képzések terén 
A szakképzés 2015 nyarán elfogadott törvényi változásai 
több tekintetben is érintették a gyakorlati képzést folyta-
tó gazdálkodó szervezeteket. A zömében 2015. június 12-én 
hatályba lépett módosítások egy része közvetett, más ré-
sze közvetlen hatással volt a tanulókat tanulószerződéssel 
vagy a szakképző iskolával kötött együttműködési megál-
lapodás keretében fogadó gyakorlati képzőkre.

Klész Tibor

– Hajdú-Bihar megyében je-
lenleg 296 gazdálkodó szerve-
zet 381 képzőhelyén oktatnak 
tanulókat, és folyamatosan 
vannak új belépők is – érzé-
keltette számokkal a tanuló-
szerződés iránti érdeklődést 
Kontér Mária. – A tanulókép-
zéssel foglalkozó vállalkozá-
sok között jól meghatározha-
tók a legaktívabb szakterüle-
tek: a legnagyobb létszámban 

a vendéglátásban, kereske-
delemben működik a duális 
rendszer, ezt követik az ipari 
szakmák (villanyszerelő, gé-
pi forgácsoló) és a szolgálta-
tók (autószerelő, karosszéria 
lakatos). Mindenképpen erő-
sítenünk kell az építőiparban, 
több vállalkozás bekapcsolá-
sával, de nem csak Debrecen-
ben, hanem a vidéki szakkép-
ző intézmények vonzáskörze-
tében is – hangsúlyozta a me-
gyei kamara képzési és oktatá-
si osztályvezetője.

A szakképzési hozzájáru-

lás felhasználását érintő ked-
vező törvénymódosításoknak 
köszönhetően további képző-
helyek csatlakozása várható. 
A 2016. januártól életbe lépő 
változások kedvező helyzetbe 
hozzák a kórházakat, egész-
ségügyi intézményeket is ah-
hoz, hogy bevonjuk a tanuló-
szerződéses rendszerbe.

A megyei iparkamaránál hét 
főállású szakképzési tanács-
adó dolgozik, az ő feladatuk 
a képzőhelyek látogatása és a 
tanácsadás, s ők keresik fel a 
potenciális képzőhelyeket is, 
különösen olyan szakmákban, 
ahol kevés a rendelkezésre álló 
gyakorlati hely – tudtuk meg.

– A 2015-ös év egyik nagy 
változása a kamarai garancia-
vállalás intézményrendszeré-
nek a bevezetése. E szerint a 

tanulószerződéssel rendelke-
zők arányát két év alatt 20 szá-
zalékkal kell növelnünk (or-
szágosan 50 ezerről 70 ezer-
re), megyénkben teljesítettük 

a részarányos tervet. Tovább-
ra is elsődleges célunk, hogy 
a gyakorlatukat iskolai tan-
műhelyben töltő tanulókat ki-
helyezzük gazdálkodó szerve-
zetekhez, ahol valós tapasz-
talatokat szerezhetnek, valós 
munkahelyzetben – szögez-
te le Kontér Mária, hozzátéve 
még egy fontos feltételt, mi-
szerint ez szemléletváltást is 
jelent.  

A kamarai garanciavállalás 
révén még szorosabb együtt-
működés alakult ki a szakisko-
lák és a kamara, illetve a szak-
képzési centrumok és a kama-
ra között. Hasonlóképpen na-
gyon jó kapcsolatot ápolnak 
tanácsadóink a vállalkozások-
kal, kölcsönösen segítve egy-
más munkáját. Tájékoztatóink 
eredményeként a tanulók is 
egyre többször veszik igénybe 
a kollégák segítségét a gyakor-
lati képzőhely keresésében, a 
tanulószerződés megkötésé-
ben és az ehhez kapcsolódó 
egyéb problémáikban is. El-

mondhatjuk, hogy a tanulók 
is növekvő bizalommal fordul-
nak a szakképzés felé. 

A tanulók státuszáról fo-
lyamatosan frissítjük adat-
bázisunkat, melyben azt tart-
juk nyilván, hogy mely tanuló 
rendelkezik tanulószerződés-
sel, hány tanulónak kell segí-
tenünk, hogy megtalálja a szá-
mára megfelelő képzőhelyet, 
mely vállalkozás rendelkezik 
még betöltendő képzési kapa-
citással, mely szakmákban és 
a megye mely területén kell 
új vállalkozásokat bekapcsol-
nunk.

– Október végén, a „Dolgoz-
va tanulj!” projekt keretében 
kilenc szakmában 135 mester-
címet adtunk át, s november-
ben további száz mester vehe-
ti át a mesterlevelét. A mester-
képzés és a tanulóképzés kö-
zött fontos összefüggés van, 
hisz szeptembertől csak az 
foglalkozhat tanulóképzéssel, 
aki legalább mestervégzettség-
gel rendelkezik.

Tanácsadók összekötő szerepben

Megnyíltak a kapuk a tanulók előtt
A tanulószerződéssel képzett fi atalok gyorsabban beillesz-
kednek a munkába, termelésbe – foglalta össze a duális 
képzés eddigi pozitív tapasztalatait Kontér Mária, a Haj-
dú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képzési és 
oktatási osztályvezetője, aki a részletekről is tájékoztatta 
lapunkat.

Szabolcsi Zsolt

Kontér Mária, a Hajdú-Bihar 
Megyei KIK képzési és oktatási 
osztályvezetője
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 – Hogyan és mikor indultak 
be a tanulói szerződések?

 – Büszkén mondhatom, az 
egész rendszer működési elvét, 
technikáját itt, Csongrád me-
gyében rakták le. Börcsök Lász-
ló, aki sajnos már nincsen kö-
zöttünk és Szilágyi János, aki 
ma a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara oktatási és képzési 
igazgatója. Ők teremtették meg 
az alapokat a tanulói szerződé-
ses rendszer kialakításához. Az 
első tanulói szerződést 1996. 
május 9-én kötötték Hódme-
zővásárhelyen, az Alföldi Por-
celángyárban, mint gyakorlati 
képzőhelyen írta alá a cégveze-
tés az egyik tanulóval. Ezt még 
Szilágyi János ellenjegyezte. Az 
biztos, hogy a megyében ez volt 
az első ilyen szerződés, de or-
szágosan is az elsők között le-
hetett.

 – Ennek lassan húsz éve. 
A két évtized alatt milyen 
változások mentek végbe a 
rendszeren?

 – Mint minden új „termék” 
esetében, itt is voltak nehézsé-
gek, de nagyon jó lehetőség volt 
már akkor is arra, hogy a tanulók 
a gyakorlati képzésüket valós 
vállalkozásoknál, valódi munka-
környezetben végezzék. Renge-
teg munka van abban, hogy itt 
tartunk.

 – A vállalkozásokat meny-
nyire kellett „győzködni” ar-
ról, kapcsolódjanak be ebbe a 
rendszerbe?

 – Elsősorban kommunikáci-
ós nehézségek voltak. Mit jelent 
ez az egész, milyen kötelezettsé-
gekkel jár, milyen terheket kell 
vállalni.

 – Mennyire ijedtek meg 
ezek től?

 – Nagyon sok múlik, múlott 
a könyvelőkön. Ők azok, akik 
a vállalkozásokról mindent 
tudnak. Ha őket sikerül meg-
győzni akár kamarai, akár vál-
lalkozó oldalról, hogy igen, ez 
egy hasznos feladat, akkor már 
nyert ügyünk van. Az adminiszt-
rációs terhek közben könnyeb-
bek lettek az évek alatt, a költ-
ségek egyre jelentősebb része 

elszámolható, így ezek a ténye-
zők pozitívan befolyásolják a 
rendszerről alkotott képet. En-
nek köszönhetően az évek so-
rán folyamatosan bővült a tanu-
lói szerződéses rendszer. Ahogy 
növekedtek a területi kamarák 
szakképzési feladatai, úgy kez-
dett el minden ezekről a szerző-
désekről szólni.

 – Mi mindenre gondol?
 – A szintvizsgáktól kezdve a 

megyei fejlesztési bizottságok 
működésén át, a mesterképzése-
kig – a tanulószerződéses rend-
szer szinte mindent érint.  .

 – Jelenleg hány élő tanuló-
szerződésük van, hány céggel 
vannak kapcsolatban?

 – Október közepén 2150 ér-
vényes tanulói szerződés volt 
Csongrád megyében. Azért fon-
tos ezt hangsúlyozni, mert a be-
szélgetésünk megjelenése idején 
már biztosan több lesz, ugyanis 
ez az időszak számít a szerződés-
kötési dömpingnek. Naponta öt-
ven–hetven új szerződést rögzí-
tünk. A tanév végén szokott len-
ni a másik nagy „roham”: május–
júniusban. A nyári gyakorlatok 
megkezdése előtt is sok szerző-
dést kötnek, amit mi rögzítünk a 
kamarai adatbázisban. Csaknem 
háromszáz céggel vagyunk kap-
csolatban, ezek vállalták, hogy 
foglalkoznak a tanulók gyakorla-
ti képzésével. Jelenleg a megyé-
ben összesen háromszázhetven-
két telephelyen folyik gyakorlati 
képzés. A korábbi szakképző is-
kolák két szakképzési centrum-

ba tömörültek, Szegeden és Hód-
mezővásárhelyen van a két köz-
pont. A megyeszékhelyhez tar-
toznak a szegedi intézmények. 
Hódmezővásárhelyhez pedig a 
helybeli képző iskolák mellett 
Makó, Szentes és Csongrád in-
tézményei. Összesen huszonhét 
szakképző iskolával állunk kap-
csolatban, ezek azok az oktatási 
helyek, ahonnan tanulói szerző-
déseket kötnek a diákok a rend-
szerben részt vevő vállalkozá-
sokkal.

 – Melyek azok a szakmák, 
amelyekben a legtöbb szerző-
dést kötik?

 – Ezt nem lehet így katego-
rizálni. A megyei kamaráknak 
2013 óta az is a feladatuk, hogy 
segítsék a pályaválasztást, a pá-
lyaorientációt. Azt látjuk, hogy 
az általános iskola elvégzése 
után a szakmát tanuló nyolcadi-
kosnak több mint a fele a ven-
déglátásban akarna elhelyezked-
ni, és a szakács, a pincér, a cuk-
rász, illetve a pék szakmát tanul-
ná szívesen. A kormány - a me-
gyei fejlesztési bizottságok ja-
vaslatát fi gyelembe véve - min-
den évben meghatározza a hi-
ányszakmákat, amelyekben ösz-
töndíjat kap a tanuló. A hátrá-
nyos helyzetű családok esetében 
bizony ez is sokat számít. Csong-
rád megye területén is komoly 
igény van bizonyos szakmákra, 
a Magyar Közlönyben nemrég 
megjelentek már a legfrissebb 
képzési listák.

 – A diákok és a szüleik 
mennyire vannak tisztában a 
lehetőségeikkel?

 – Tény, hogy a mai szakképzé-
si rendszer elvárja egy nyolcadik 
osztályos tanulótól, hogy jól át-
gondolt, a szülei által megtámo-
gatott, megfelelő információkra 
és a szakmák ismeretére alapo-
zott megfelelő döntést hozzon, 
úgy, hogy a saját kompetenciáit 
is ismeri...

 – Azaz lehetetlent kíván-
nak...

 – Nem egészen, de majdnem. 
Nagyon sok múlik a szülőkön, a 
háttéren, a szocializáción. A fi a-
talok inkább közösséget válasz-
tanak, a továbbtanuláskor és 
sokszor a szülők sem érzik a fe-
lelősséget. Kaptunk olyan jelzé-
seket, hogy a szülők csak a pa-
pírt mennek be aláírni, „majd az 
osztályfőnök eldönti, fi am, mi a 
jó neked.” Ezeknek a tanulók-
nak kellene igazán segíteni, vi-
szont sajnos pont ők azok, akik-
hez nem jutnak el a támogató 
szándékok.

Jelenleg Baranyában 2360 ta-
nulószerződést tart nyilván a 
kamara, a gyakorlati képzéssel 
foglalkozó vállalkozások szá-
ma 340, a képzőhelyeké pedig 
396. A képzőhelyként is mű-
ködő vállalkozások a gépipar, 
az autós (karosszérialakatos), 
a vendéglátás és az építőipar 
szakmacsoportokban működ-
tetnek tanműhelyeket. Az új 
szakképzési törvény előírásai 
miatt a megyei kamara az el-
múlt alig több mint egy évben 
huszonhét szakmában 314 fő 
mester képzését és vizsgáztatá-
sát szervezte. Ez az aktivitás is 
mutatja, hogy a vállalkozások-
nak fontos a tanulóképzés.

 – Annak ellenére, hogy Bara-
nya megyében még mindig ma-
gas a munkanélküliség, a leg-
több szakmunkás végzettséget 
igénylő szakmában munkaerő-
hiány van – mondja Janovics 
László, a PBKIK szakképzési 
osztályvezetője. – Hiába hirde-
tik meg a vállalkozások üres ál-
lásaikat és jelentik be munka-
erőigényüket a munkaügyi ki-
rendeltségekre, nem találnak 
megfelelően képzett, motivált, 
dolgozni akaró munkaerőt. 
Ezért azok a cégek, amelyek 
megtehetik, maguk vállalják 
a munkaerő-utánpótlás kép-
zését, hiszen hosszútávra ter-
veznek. Előny számukra, hogy 
a tanulókat megismerve lehe-
tőségük van a legjobbaknak 
munkaszerződést felajánlani a 
szakképzettség megszerzését 
követően. A szakmák többsé-
gében az igénybe vehető álla-
mi normatíva fedezi a gyakor-
lati képzés felmerülő költsége-
it, emellett eszközfejlesztésre 
is lehetőség van. A vállalkozá-
sok azzal, hogy bekerülnek a 
gyakorlati képzésbe, a keret-
tanterv keretei között a „saját 
képükre” formálhatják a szak-
munkásképzést és a tanulók 
tudását az igényeikhez igazít-
hatják.

 – Mégis, vannak olyan vál-
lalkozások, amelyek nem 
vállalják a képzést.

 – Látható, hogy a szakkép-
zésbe manapság nem a leg-
jobb képességű gyerekek je-
lentkeznek az általános iskola 

befejezése után. Egyre növek-
vő arányban vannak közöttük 
halmozottan hátrányos, sajá-
tos nevelési igényű fi atalok, 
akiknek alapvető szocializáci-
ója, képzése, motiválása a ta-
nulásra, a munkára még a szak-
képzett pedagógusok számá-
ra is sokszor túl nagy kihívást 
jelent. Nem  minden cég, ügy-
vezető, mesterember érez elég 
erőt, tudást, felkészültséget, 
elhivatottságot, kitartást ah-
hoz, hogy elvállalja ezt a nem 
kis felelősséggel járó felada-
tot. Rossz tapasztalataik van-
nak a tanulók gyenge tanulási, 
alkalmazkodási képességével, 
motiválatlanságával kapcso-
latban. Mások esetleg belátják, 
hogy nem tudnak megfelelni a 
gyakorlati képzőhelyi akkredi-
táció minden személyi és tár-
gyi feltételének, esetleg a cég 
tevékenysége nem felel meg a 
kerettantervi oktatásban sze-
replő kívánalmaknak. Emellett 
fontos érv az is, hogy a bonyo-
lult adminisztráció sokakat el-
rettent a képzéstől.

 – Baranyában csaknem 
400 gyakorlati képzőhelyen 
oktatják a tanulókat. Eze-
ket egy-egy önálló vállalko-
zás működteti, vagy netán 
arra is van példa, hogy több 
cég összefogásával valósul 
meg a tanulóképzés?

 – Igen, van példa a képzés 
összeszervezésére. Ez a telje-
sítési megbízotti rendszer al-
kalmazásával tud szabályosan 
megvalósulni, ami azt jelenti, 
hogy a cég leszerződik vala-
mely másik (a kamaránál nyil-
vántartott) gyakorlati képző-
hellyel, vállalkozóval, amely 
olyan – a kerettantervben lé-
vő – ismereteket ad át a tanuló-
nak, amit ő maga nem tud meg-
tanítani, mert nem rendelkezik 
az ahhoz szükséges feltételek-
kel. Több olyan szakmacsoport 
van például a gépipar, az autós 
szakmák, a vendéglátás, ahol 
ez a jó megoldás. Reményeink 
szerint a rendszer a jövőben 
még inkább kiszélesedik, segít-
ve, hogy a fi atalok a szakmáju-
kat a lehető legszélesebb kör-
ben, több gyakorlati képzőhe-
lyen tanulhassák meg.

 – Az elmúlt évtized muta-
tói szerint egyre kevesebb 
fi atal választja a szakképző 
iskolákat. Jelenleg van elég 

tanuló a képzőintézmények-
ben Baranyában?

 – Ez szakmacsoportonként 
eltérő. Van néhány olyan szak-
ma, ahol nehezen találunk any-
nyi vállalkozást, ahova kihe-
lyezhetők lennének a tanulók, 
ilyen például a fényképészet. 
Az elmúlt évek kamarai pálya-
választási tevékenységének va-
lamint a kamarai gépipari osz-
tály elindítása eredményeként 
a gépipari szakmákban (ipa-
ri gépész, forgácsoló, hegesz-
tő) mára örvendetesen meg-
növekedett a tanulólétszám 
Baranya megyében. A szak-
mák többségében viszont az a 
helyzet, hogy a csökkenő gye-
rekszám miatt nem jut minden 
gyakorlati képzőhelynek tanu-
ló. Van olyan szakmacsoport, 
ahol a képzőhelyi kapacitás a 
tízszerese annak, ahány tanu-
ló a rendszerben van. Ilyenek 
például a víz-, gázfogyasztó be-
rendezés- és csőhálózat-sze-
relők. Baranyában vízvezeték-
szerelő szakmában már harma-
dik éve nem indult nappali ta-
gozaton egyetlen osztály sem. 
Tehát versenyeznek a cégek, a 
gyakorlati képzőhelyek a tanu-
lókért.

 – Többek között ezért is dol-
goztuk ki a gyakorlati képző-
helyek – objektív mutatókon 
alapuló – minősítési rendsze-
rét, amely segítségével a cége-
ket „A”, „B” vagy „C” kategóriá-
ba soroljuk be. Ezt minden év-
ben felülvizsgáljuk, és a kama-
rai garanciavállalás keretében 
a 9. osztályban szintvizsgázott 
tanulóknak először az „A” ka-
tegóriás képzőcégek (a legjob-
bak) kapacitásainak feltöltését 
ajánljuk, utána a „B” és végül 
(ha marad még kihelyezhető 
tanuló) a „C” kategóriás gya-
korlati képzőhelyek kapnak ta-
nulókat.

Csongrád megyei tapasztalatok

Ahonnét a tanulószerződések 
a kilencvenes években elindultak

Minősítik a képzésre vállalkozó cégeket

Sok a képzőhely, kevés a tanuló

Csongrád megye az elsők között volt az országban, ahol 
még a kilencvenes évek közepén fölállították a tanulói szer-
ződések intézményrendszerét. Azóta többször is változott 
a forma, a rendszer működésének eddigi tapasztalatairól 
kérdeztük Horváth Gábort, a Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara képzési igazgatóját.

Örvendetesen megnövekedett a tanulólétszám a gépipari 
szakmákban Baranya megyében, a szakmák többségében 
viszont a csökkenő létszám miatt nem jut minden gyakorla-
ti képzőhelynek tanuló. A versengő cégeket egy új minősíté-
si rendszerrel kategóriákba sorolja a Pécs-Baranyai Keres-
kedelmi és Iparkamara (PBKIK).

Garai Szakács László

Kis Tünde

Horváth Gábor, a CSMKIK képzési 
igazgatója

Janovics László, a PBKIK szakképzési 
osztályvezetője

 – Milyen tendencia szűrhe-
tő le az elmúlt évek tapaszta-
lataiból? 

 – A megyében a tanulószerző-
dések számában egy lassú, öt-
hat százalékos csökkenés majd 
stagnálás tapasztalható, aminek 
főként demográfi ai okai vannak. 
A középfokú oktatásba bekerü-
lő tanulók száma folyamatosan 
csökken, így 2016-ra az öt száza-
lékot is elérheti. Továbbra sem 
mozdult el jelentősen a gimná-
ziumi beiskolázás létszám ará-
nya, így a fi ataloknak alig harma-
da kerül a szakképzésbe. Csak 
a kamarai garanciavállalásnak 

köszönhető, hogy a tanulószer-
ződések száma stagnál és nem 
mérséklődik. Másrészt sikerült 
más, eddig iskolai tanműhelyben 
oktatott területekről is tanulókat 
kihelyezni a képzőhelyekre.

 – Hány tanácsadóval látja 
el a ZMKIK e feladatokat? 

 – Kamaránknál évek óta hét 
szakképzési tanácsadó látja el a 
szakképzési feladatokat. Mind 
jól képzett, elhivatott szakem-
ber. Minden lehetőséget meg-
ragadnak azért, hogy segítsék a 
vállalkozásokat, a tanulókat és a 
szülőket. Folyamatos és jó kap-
csolatot ápolnak a szakképző in-
tézményekkel, valamint az isko-
la fenntartókkal.

 – Milyen arányban telje-
sítették a duális képzésben 

részt vevő tanulók a szint-
vizsga kötelezettséget a me-
gyében?

 – A szintvizsgán részt vett ta-
nulók 96 százaléka sikeresen 
teljesítette szintvizsga kötele-
zettségét. Sajnálatos módon je-
lentős, tíz százalékot tesz ki a 
szintvizsgára jelentkezett, de a 
vizsgáig lemorzsolódott vagy a 
vizsgán meg nem jelent tanulók 
száma.

 – Mennyire jellemzőek a 
megyében a vállalati tan-
műhelyek? Emelkedett vagy 
csökkent a számuk az elmúlt 
években? 

 – Az aktív gyakorlati képző-
helyek száma az elmúlt években 
csökkenő tendenciát mutat. Míg 
2010-ben számuk 500 körül volt, 
2014-ben már csak 382 képzőhe-
lyen folyt gyakorlati oktatás. En-
nek egyértelműen a csökkenő 
gyereklétszám az oka. Az egyér-
telműen látszik, hogy a szakkép-
zésben részt vállaló gazdálkodók 
képzési kedve nem változott. Sőt 

egyre többen érdeklődnek, ho-
gyan tudnának bekapcsolódni a 
duális képzésbe. Jelenleg több 
gazdálkodói igény van a tanu-
lók oktatására, mint ahány ta-
nuló beiratkozik a szakképzés-
be. Ezért szerencsés helyzetben 
vagyunk, mert a képzőhelyek 
nagy része mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy olyan szak-
mai képzést biztosítson a tanulói 
számára, amivel a sikeres vizs-
gát követően megállhatják a he-
lyüket a munkaerőpiacon. Ter-
mészetesen ehhez szükség van a 
tanulók akaratára és a szülők tá-
mogatására is.

 – Megítélése szerint a gya-
korlati képzőhelyeken emel-
kedett-e a képzési színvonal?

 – Közvetlenül a mesterkép-
zésnek is köszönhetően egyér-
telműen emelkedik a képzési 
színvonal. Azok a képzőhelyek, 
amelyek nem rendelkeztek kel-
lő elhivatottsággal a gyakorlati 
képzés területén, vagy nem ál-
doztak időt és pénzügyi ráfor-

dítást a mestervizsga feltételei-
nek való megfelelésre, azok 2015 
szeptemberét követően már nem 
is folytathatták gyakorlati képzé-
si tevékenységüket. Ez közvetett 
módon is hatást gyakorolhat és 
segítheti a képzés színvonalának 
emelését.

 – Mit tud tenni a zalai ka-
mara, hogy megtartsa a meg-
felelő vállalati képzőhelye-
ket és újabb gazdálkodókat 
nyerjen meg? 

 – A tanácsadói hálózat minden 
lehetőséget megragad az új kép-
zőhelyek bevonására, bár ez év-
ről évre mind nehezebb feladat, 
a jogszabályi változásoknak és 
a szigorodó előírásoknak kö-
szönhetően. Egy-egy új potenci-
ális képző esetében igyekszünk 
felhívni a fi gyelmet a gyakorlati 
képzés előnyeire. A vállalkozá-
sok jelentős része hamar felis-
meri a lehetőséget a gyakorlati 
oktatásban. Főleg azok a cégek 
vágnak bele a duális gyakorlati 
képzésbe, akik folyamatos szak-
ember utánpótlási gondokkal 
küzdenek, mivel így, a náluk töl-
tött idő alatt, a saját profi ljukba 
illő szakembereket képezhetnek. 
Fontos tényező, hogy az a jó ké-
pességű tanuló, aki ma még tanu-
lószerződéssel tölti gyakorlatát, 

a sikeres szakmai vizsgát köve-
tően minden különösebb átállás 
nélkül munkavállaló lehet a gya-
korlati helyén. Természetesen a 
meglévő lehetőségek mellett tö-
rekszünk a folyamatos informá-
ció átadására és plusz szolgálta-
tásokkal is igyekszünk enyhíteni 
a képzők adminisztratív terheit. 
Például elkészítjük számukra a 
tanulószerződéseket. 

A jelenlegi adatok szerint a Zala Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (ZMKIK) 1315 hatályos tanulószerződést gon-
doz, a megyében a tanulók 334 képzőhelyen töltik gyakor-
latukat. A képzőhelyek jelentős része kis- és középvállalko-
zás – mondta el Bangó-Rodek Viktória, a ZMKIK Szakkép-
zési csoportvezetője.

Strbik László

Bangó-Rodek Viktória, a ZMKIK
Szakképzési csoportvezetője

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A mesterképzés emeli a képzési színvonalat
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2015. június 4-én jelent meg a 
2015. évi LXVI. törvény, amely 
a szakképzési hozzájárulási tör-
vényt (Szht.) módosította. A nor-
matívákra vonatkozóan pedig a 
2015. szeptember 10-én megjelent 
257/2015. számú Kormányren-
delet tartalmazott új elemeket. A 
változtatások összességében min-
den gazdálkodói csoport esetében 
az állami támogatás növekedését 
eredményezték. Ugyanakkor lé-
nyeges eltérés tapasztalható az 
egyes gyakorlati képzők csoport-
jai között. Kiemelten támogatott 
lesz a kkv szektor. A változások 
többsége 2016. január 1-jén lép 
hatályba, az ettől eltérő időponto-
kat az alábbiakban külön jelezzük. 

Az egyik legfontosabb változás 
az ún. egyéb szervezeteket érin-
ti. Lehetőségük nyílik arra, hogy 
az állami adóhatósághoz törté-
nő bejelentéssel bekerüljenek az 
Szht. alanyi körébe úgy, hogy kö-
telezettségük mértéke nulla fo-
rint. Ezzel a megoldással lénye-
gesen egyszerűbbé és gyorsabbá 
válik a fi nanszírozásuk. A jelen-
legi bonyolult és nehézkes támo-
gatási rendszer helyett (igénylé-
sen alapuló támogatási szerződés 
és félévenkénti NFA képzési alap-
részből történő folyósítás) , amely 
2015. december 31-gyel meg is 
szűnik, a szakképzési hozzájáru-
lásra kötelezetteknél már jól mű-
ködő visszaigénylés útján juthat-
nak a költségeik fedezetéhez. 

Kibővül az ún. csökkentő té-
telek köre a tanulószerződéssel 
képző hozzájárulásra kötelezettek 
esetében. Ennek megfelelően az 
érintett szervezetek az alapcsök-
kentő tételen felül az alábbi kiegé-
szítő csökkentő tételeket vehetik 
fi gyelembe az elszámolásnál: 
• beruházási kiegészítő csökken-

tő tétel, melyet minden hozzájá-
rulásra kötelezett igénybe vehet, 

• oktatói kiegészítő csökkentő té-
tel a nem főtevékenységként 
gyakorlati képző kkv szektorba 
tartozó vállalkozás számára, 

• tanműhely-fenntartási kiegé-
szítő csökkentő tétel a 9. évfo-
lyamosok kizárólag gyakorlati 
célt szolgáló tanműhelyben tör-
ténő képzésére, egyéb szerve-
zetnek nem minősülő, nem főte-
vékenységként gyakorlati képző 
esetén. 
A beruházási csökkentő tétel 

összege az évente a tanulószerző-
déses tanulók éves létszáma átla-
gának és az alapnormatíva 
• 1–10 főt foglalkoztató kötelezett 

esetén 38%-ának, 
• 11–50 főt foglalkoztató kötele-

zett esetén 18%-ának, 
• 50 főnél többet foglalkoztató 

kötelezett esetén 9%-ának
a szorzata. A beruházási kiegészí-
tő csökkentő tétel összege nem 
haladhatja meg a beruházás össz-
költségének a mértékét, és évente 
legfeljebb 15 millió forint összeg-
ben vehető fi gyelembe. A számí-
tásnál a tanulók éves létszámának 
az átlagát a tanulók havi létszámá-
nak számtani átlaga alapján kell 
meghatározni. 

Az oktatói kiegészítő tétel  mér-
téke évente és tanulónként az 
alapnormatíva összegének 21%-a.

A tanműhely-fenntartási ki-
egészítő csökkentő tétel nagy-
sága évente és tanulónként az 
alapnormatíva összegének 25%-a.

Az oktatói és a tanműhely-
fenntartási kiegészítő csökken-
tő tétel éves és – szakképzési hoz-
zájárulási előleg fi zetése esetén – 
havi mértékének a megállapítása 
során a 280/2011. Kormányrende-
let 5. § (3)-(6) bekezdését is alkal-
mazni kell.

A visszaigénylésnél tanulószer-
ződés keretében folytatott gya-
korlati képzés esetén a kkv szek-
torba tartozó vállalkozásoknál az 
alap- és a kiegészítő tétel bruttó 
kötelezettséget meghaladó teljes 
összege, míg más, egyéb szerve-

zetnek nem minősülő hozzájáru-
lásra kötelezettnél a bruttó köte-
lezettséget meghaladó összeg leg-
feljebb az alapcsökkentő tételig 
vehető fi gyelembe. 

A saját munkavállaló képzésé-
nek elszámolásához kapcsolódó-
an az alapkritériumként megha-
tározott 45 fő tanulószerződéses 
tanulóra vonatkozó feltétel telje-
síthető lesz ún. partner- vagy kap-
csolódó vállalkozás keretében is. 
Megfogalmazásra került a nem fő-
tevékenységként gyakorlati kép-
zést folytató hozzájárulásra kö-
telezett fogalma. A főtevékeny-
ségként gyakorlati képzést folyta-
tók az igénybe vehető csökkentő 
tételeknél a többi gazdálkodóhoz 
képest korlátozottabb támogatás-
ban részesülnek. Az NFA képzé-
si alaprészéből nyújtható (koráb-
ban kormánydöntésen alapuló) 
támogatások 2015. június 12-től 
a szakképzésért és felnőttképzé-
sért felelős miniszter hatáskörébe 
kerülnek. A szoftverfelhasználási 
joggal és a szoftvertermékkel ki-
bővül azon javak köre, amire a tá-
mogatás kérhető. Változik a de-
centralizált keretben érintettek 
köre és a keret felhasználási cél-
ja. A hiány-szakképesítést tanu-
lók ösztöndíjának hivatalos elne-
vezése Szabóky Adolf Szakképzé-
si Ösztöndíj lesz, amelyben nem 
csak szakiskolások részesülhet-
nek majd.

A tanulói pénzbeli juttatáshoz 
hasonlóan 2015. szeptember 11-
től a felnőttoktatásban az elszá-
molható csökkentő tétel is diffe-
renciálásra került a munkarend-
től függően. Ennek megfelelően a 
nappali, az esti és a levelező okta-
tás munkarendje szerint folyó fel-
nőttoktatás esetében a normatíva 
a nappali rendszerű iskolai okta-
tásban alkalmazott 100, 60, illet-
ve 20%-a. Tekintettel arra, hogy a 
módosítás 2015. szeptember 11-én 
lépett hatályba, és a differenciált 
normatíva fentiek szerinti előírá-
sával kapcsolatban a kormányren-
delet nem tartalmaz átmenti ren-
delkezést, így a 2015. szeptember 
10-ig terjedő időszakra vonatkozó-
an a gyakorlati normatíva 100%-a 
vehető fi gyelembe felnőttoktatás-
ban ez előtt az időpont előtt meg-
kötött tanulószerződések esetén.

Jelentősen változott a gyakorlati 
képzés állami támogatása
Az év folyamán a szakképzési hozzájárulás szabályozá-
sa több ponton is módosult, méghozzá kedvező irányban. 
A kormány egyik kiemelt célja volt a gazdálkodó és egyéb 
szervezetek képzési hajlandóságának növelése, a duális 
képzés megerősítése és kiszélesítése a képzésben részt vevő 
gyakorlati képzők és tanulók számának növelésével.

Ferencz Csaba Zsolt

Az MKIK évek óta támogatja a 
gyakorlati képzés szereplőit kü-
lönböző szakmai kiadványok ki-
adásával. Ezek közül az egyik, 
a szakképzési tanácsadói háló-
zat tevékenységéhez kapcsoló-
dó „Gyakorlati képzés tanuló-
szerződéssel és együttműködési 
megállapodással a munka vilá-
gában” címmel jelent meg. A ki-
adványt éves rendszerességgel 
kiadtuk, minden alkalommal a 
hatályos jogszabályoknak meg-
felelően aktualizáltuk. A 2015 jú-
niusában megjelent jogszabályi 
változások indokolták, hogy új 
felépítésben dolgozzuk át a ki-
adványt. A szakmai anyag amel-
lett, hogy konkrét példákon ke-
resztül mutatja be a gyakorlati 
képzéssel foglalkozók számára 
az adott szituációban megfelelő 
eljárást, útmutatást is ad a kép-
zőhelyek, a tanulók és szüleik, 
valamint a szakképző iskolák 
számára az olykor nehezen ér-
telmezhető jogszabályi előírások 
értelmezésére vonatkozóan.

A kiadványban külön fejezet-
ben tárgyaljuk a kamarai garan-
ciavállalás bevezetését, ismer-
tetjük a jogszabályi hátteret. 
Részletezzük, hogy mely esetek-
ben kell kiadni a garanciaválla-
láshoz kapcsolódó kamarai iga-
zolást, és hogy ebben milyen kö-
zös feladatai vannak a képző in-
tézményeknek és a területileg 
illetékes kamaráknak. Megvizs-
gáljuk, hogy az új szabályozás 
melyik évfolyamra vonatkozik 
és hogy a szintvizsgák eredmé-
nyei hogyan hatnak ki a kama-
rai garanciavállalás rendszerére.

A kiadványt felhasználói 
szempontból újrastrukturáltuk, 
egy-egy fejezetet ajánlunk a gya-
korlati képzést folytató szerve-
zeteknek, a szakiskoláknak és 
szakközépiskoláknak valamint 
a tanulók és a szülők számára. 
Külön mellékletben, táblázatos 
formában összegezzük a szak-
képzési hozzájárulás teljesítésé-
nek szabályait, a tanulószerző-
dés alapján fi zetendő pénzbeli 
juttatásokat és a hozzá kapcso-
lódó normatív támogatásokat.

Bízunk benne, hogy mindezek 
alapján a megújult forma és az 
aktualizált tartalom a napi gya-
korlatban jól használható szak-
mai anyagként hatékonyan segí-
ti az érintettek munkáját.

A kiadványt tíz ezer példány-
ban jelentettük meg és a terü-
leti kamarákon keresztül juttat-
juk el a képzőhelyek, az iskolák, 
a szülők és a tanulók számá-
ra. Ezen kívül a www.mkik.hu 
weboldalról is letölthető.

A tanulószerződés népszerű-
sítésének céljából létrehozzuk 
a www.tanuloszerzodes.hu por-
tált. Az új webes portál a duá-
lis szakképzés gyakorlati kép-
zéséhez kapcsolódóan, a tanu-
lószerződésekkel kapcsolatban 
nyújt teljes körű információt 
az érdeklődők számára. A hon-
lap a „Gyakorlati képzés tanuló-
szerződéssel és együttműködé-
si megállapodással a munka vi-
lágában” kiadványhoz hasonló 
struktúrával készül, külön me-
nüpontot kapnak a tanulószer-
ződéssel még nem rendelkezők, 
ezen belül tovább lépve lehet 
tájékozódni aszerint, hogy gya-
korlati képzőhely vagy tanuló 
az érdeklődő. Tanulószerződés 
birtokában a felmerülő kérdé-

seket témakörönként lehet át-
tekinteni. A legfontosabb terü-
letek között helyet kapnak a ta-
nulószerződés megszüntetésé-
re, a pihenő- és munkaidőre, a 
hiányzásra vonatkozó kérdések. 
Pontos képet szeretnénk adni a 
fi nanszírozási lehetőségekről is, 
ezért kialakítunk egy felületet, 
ahol lehetőség lesz kiszámolni 
a tanulók pénzbeli juttatását. A 
gyakorlati képzőhelyek is előre 
tájékozódhatnak arról, hogy mi-
lyen összegű támogatással szá-
molhatnak, számukra az úgy-
nevezett normatíva kalkulátor 
nyújt majd segítséget. A letölt-
hető nyomtatványok között el-
érhető lesz az MKIK által aján-
lott aktuális tanulószerződés-
sablon és a módosító sablonok. 
Önálló menüpontban gyűjtjük 
össze a szakképzést érintő jog-
szabályokat, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal és 
egyéb szakmai háttérintézmé-
nyek tájékoztató jellegű szak-
mai véleménye alapján összeál-
lított gyakran ismételt kérdése-
ket (GYIK) független menüpont-
ban jelenítjük meg. A gyakorlati 
képzéssel foglalkozó szerveze-
tek a tanulószerződéses felület-
ről egy kattintással áttérhetnek 
a kamarai nyilvántartó rend-
szerbe, ahol akár azonnal, on-
line kitölthetik a tervezett tanu-
lószerződéseiket.

Mindezen eszközök felhasz-
nálásával a kamarai szakképzé-
si tanácsadói hálózat országo-
san egységes, magas színvona-
lú munkával támogatja a tanuló-
szerződés intézményrendszerét 
és elősegíti a képzési hajlandó-
ság növelését.

A duális képzés kommunikációs eszközei

Weboldal és megújult útmutató
Sikora Henriett

A 2008 óta működő, speciá-
lis gépgyártó, mérnöki fejlesztő 
és szolgáltató CAD Production 
Kft. szerszámkészítő és gépi for-
gácsoló szakmában fogad szak-
munkástanulókat a kaposvá-
ri Eötvös Lóránd Szakközép- és 
Szakiskolából. Papp Zoltán, a 
cég ügyvezetője büszkén idéz-
te fel, hogy a náluk gyakorlato-
zó szakiskolások közül 2013-ban 
az egyik diák harmadik, a tavalyi 
versenyzőjük pedig hatodik lett a 
Szakma Sztár Fesztiválon a szer-
számkészítők versenyében. Ed-
dig két gyakorlatozó fi atalt – egy 
szerszámkészítőt és a hamarosan 
egyetemmé váló Dunaújvárosi 
Főiskoláról egy levelező tagoza-
tos gépészmérnök hallgatót - vet-
tek fel az összesen kilenc embert 
foglalkoztató kisvállalkozáshoz a 
duális képzés segítségével. 

– Ez a program hosszú távú 
hozadéka a résztvevő vállalatok 

számára, ami különösen fontos 
a fejlődése elején járó CAD szá-
mára – hangsúlyozta a vállalko-
zás vezetője.

A tanulószerződésekhez négy-
oldalas jelentkezési lapot kell ki-

tölteni, amit a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara (MKIK) biz-
tosít az érintettek számára. Papp 
Zoltán ahol tehetné, csökkente-
né a bürokráciát, legszívesebben 
mindent egyszerűsítene. 

Ezt a jelentkezési lapot is el 
tudnám képzelni egy A4-es papí-
ron – jegyezte meg. A fi nanszíro-
zás viszont szerinte rendben mű-
ködik. Mivel a rendszer menet-
közben is formálódik, megfon-
tolásra ajánlotta a tanulók által 
okozott, esetleges károk megté-
rítésének észszerű megoldását. 

Nálunk előfordult, hogy egy ta-
nuló már az első napon tíz me-
netfúrót tört el, mégsem tehet-
tük meg, hogy rászámlázzuk a 
keletkezett kárt, a történteknek 
viszont a cég számára komoly 
anyagi vonzata volt, az ilyen ki-
adásokra az új rendszer egyelőre 
nem kínál kompenzációt – állapí-
totta meg a CAD ügyvezetője.

Papp Zoltán összességében jó 
kezdeményezésnek tartja a du-
ális képzést. Az első tapaszta-
lataik ugyanakkor azt is mutat-
ják, hogy megérné növelni azt az 
időt, amit a cégeknél töltenek a 
diákok. Szerinte ezzel is erősíte-
ni lehetne a gyakorlati képzést, 
ami versenyképesebbé tenné a 
magyar munkavállalókat és vál-
lalatokat a piacon.

CAD Production Kft., Kaposvár

Kevesebb adminisztráció és 
még több gyakorlat

Kocsi Margit

Papp Zoltán, a CAD Production Kft.  
ügyvezetője

Az új szakképzési rendszerrel mindenki jól jár: a tanulók, a 
szülők, a gyakorlati képzőhelyek, az oktatási intézmények, 
a gazdaság és az ország is. A diákokat fogadó vállalkozá-
sok a program segítségével lényegesen könnyebben tudják 
megoldani szakember-utánpótlási gondjaikat, nem kény-
szerülnek fölösleges körökre a munkaerőpiacon.

 – Ebben a tanévben ennek 
ellenére nincsenek tanuló-
szerződéses diákjaik.   Miért?

 – Nemcsak értékesítjük a 
Weishaupt nagyteljesítményű 
tüzelőberendezéseit, kazán jait, 
hanem az év minden napján 24 
órán át rendelkezésre ál lunk 
pótalkatrésszel, szer viz tech ni-
kus sal. Ez igen komoly terhe-
lést jelent minden munkatár-
sunk számára. Az elmúlt évek-
ben gondoskodtunk arról, hogy 
az idén és jövőre nyugdíjba me-
nők együtt dolgozhassanak utó-
daikkal, így idén már nem volt 
lehetőségünk tanulószerződé-
ses diákokra. 

 – Korábban viszont kötöt-
tek ilyen megállapodásokat. 
Mi volt a tapasztalatuk a fi -
atalok felkészültségét ille-
tően? 

 – A Weishaupt berendezések 
alkalmazása sokrétű feladat: 
gázos, csőszerelői, elektromos 
és elektronikai, műszerészi is-
mereteket kíván. Ezért mi gáz-
készülék szerelő, épületgépész 
technikus végzettségű fi atalok 
foglalkoztatását láttuk helyes-
nek. Elméleti ismereteik – a 
legújabb technikák kivételével 
-- megfelelőek voltak, a gyakor-
latban mutatkoztak hiányossá-
gok, vélhetően a lehetőség hiá-
nya miatt. Szilárd meggyőződé-

sem, hogy ezekben a szakmák-
ban a fi ataloknak biztos a jövő-
jük, nem az állás, a lehetőség 
fogja megkeresni őket. 

 – Véleménye szerint a szak-
képzésben történt sok vál-
tozás hozott-e pozitív válto-
zást?

 – Néhány évvel ezelőtt kama-

rai megbízás alapján részesei le-
hettünk a duális képzés elindí-
tásának. Új tanulmányi anyago-
kat készítettünk, korábban nem 
oktatott technológiákat építet-
tünk be a tananyagba. Nagy a 
várakozás bennünk, csakúgy, 
mint szerviz- és kivitelező part-
nereinkben. Reméljük a végzős 
szakemberek tudásban gazda-
gabban, szélesebb látókörrel, 
célokkal indulnak az életbe. 
Elöregszik a szakma, szükség 
van fi atalításra. A mai piaci kö-
rülmények között jól képzett, 
gyorsan alkalmazkodó, az újra 
nyitott ifjú szakemberekre van 
igény. Nagyon fontos a nyelvis-
meret is, hogyan lehetne más-
képp szakirodalmat, szabványt, 
stb. megismerni?

Weishaupt Kft.

A fi atalok nem elég önállóak

Losonczi Lívia

A Németországból szakmai gyakorlatra érkező fi atalok 
gyakorlatiasabbak és önállóbbak, mint hazai társaik – ösz-
szegezte benyomásait Rácz József, a Weishaupt Kft. ügyve-
zetője.  A világ egyik vezető tüzeléstechnikai cége 1973 óta 
van jelen Magyarországon is.  A vállalatnál dolgozó tech-
nikusoknak nem csak a mechanikai elemek karbantartásá-
ban és javításában kell tökéletes tudással rendelkezniük, 
hanem az elektromos, elektronikus elemekben, szabályzók-
ban is. Ezt a komplex ismeretanyagot itthon nem tanítják, 
a cégnek magának kell az utánpótlást kinevelnie.

A tüzeléstechnikai cég 1973 óta van Magyarországon
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A cég 2008 óta foglalkozik ta-
nulószerződéses szakmunká-
sok gyakorlati képzésével. Szá-
muk azóta elérte a 70 főt, az el-
ső években öten-hatan voltak, de 
már a 2013/2014-es tanévtől kez-
dődően tizenöt-húsz főre emel-
kedett a létszám. Jelenleg hu-
szonkét szakmunkás jelölt pal-
lérozódik az SBS Kft. tanműhe-
lyében.

A társaság tulajdonos ügyveze-
tője, Balogh László korábban gáz-
szerelő vállalkozóként kezdte, 
majd 1997-ben két társával meg-
alapították az SBS Kft.-t. Kezdet-
ben külső szerelési munkahelye-
ken húsz fővel kezdték meg te-
vékenységüket. A nagyobb meg-
rendelések miatt 1999 áprilisá-
ban telephelyüket áthelyezték az 
erdőtelki Kalász-tanyára, ahol az 
elmúlt évek fejlesztéseinek kö-
szönhetően hat gyártócsarnok-
ban összesen csaknem tizenhá-
rom ezer négyzetméter alapterü-
leten folyik a munka.

A feldolgozott acél mennyi-
sége a 2003. évi 3 200 tonnáról 
napjainkra 8 500 tonnára emel-
kedett. Ma már több mint 240 
főt foglalkoztatnak, és ugyaneny-
nyi beszállítónak adnak munkát, 
megélhetést. Tavaly mintegy hat 
milliárd forintos árbevételt értek 
el. 2011-ben új telephelyet léte-
sítettek Egerben, amely továb-
bi kétezer négyzetméter gyártó-
csarnok bővülést jelent.

SBS alkatrészek vannak a vi-
lág vezető rakodógépeiben, mint 
például a Caterpillerben, a Lieb-
herrben, a Kramerben, a Sen ne-
bogenben, a Goldhoferben és a 
Terexben. Ez ahhoz hasonlítha-
tó, mintha az autógyártásban a 
Mercedes vagy a Ferrari beszál-
lítói lennének.

A HR vezető utalt arra, hogy 
2015/2016 tanév első félévében 
tanulóik havonta bruttó 18 900 
forint ösztöndíjban részesültek. 
Kapnak még munkaruhát, védő-
felszerelést, felelősségbiztosí-
tást, rendszeres orvosi vizsgála-
tot és a beutazási kiadásaikat is 
fedezi a cég.

Kovácsné Ózsvári Szilvia ki-
fejtette: tanműhelyük alapte-
rülete nyolcvan négyzetméter, 
amit a közeljövőben szeretnék 
kibő víteni és további berende-
zésekkel felszerelni. Az ott talál-
ható berendezések értéke eléri a 
nyolc millió forintot. Kezdetben 
az oktatói feladatot egy nyugal-
mazott középiskolai pedagógus 
látta el, 2014 tavaszától ezt a fel-
adatkört már egy olyan kolléga 
tölti be, aki négy hegesztő eljá-
rásból rendelkezik szakoktatói 
végzettséggel, valamint az idén 
szeptemberben átvette mester-
levelét is. A „Fókuszban a mű-
vészet” elnevezésű országos he-
gesztő versenyen – amelyet a 
szakma művészeinek szervez-
nek – bejutott a legjobb tíz kö-
zé. A közeljövőben megkezdik 
az EWS (Európai hegesztő spe-
cialista) képzést is. 

A több éves tapasztalat sze-
rint a környéken élő tanulók vá-
lasztják a céget gyakorlati hely-
nek, mert harminc kilométeres 
térségben csak egy hasonló te-
vékenységgel foglalkozó vál-
lalkozás található. De vannak 
olyan tanulóik is, akik napi hat-
van kilométert is utaznak, csak 
azért, hogy itt tanulják meg a ki-
választott szakmát. Tapasztalata 
szerint a duális képzés beveze-
tése óta jelentősen emelkedett 
a tanulók gyakorlati tudásának 
a színvonala. Szerencsére az el-
múlt hét esztendőben a hetven 
tanulószerződéses tanulójukból 
mindössze egy diákkal kellett 
szerződést bontani, mert nem 
felelt meg a követelményeknek. 
Ez az idén júniusban történt. Jó 
kapcsolatokat ápolnak a Karca-
gi SZC Hámori András Szakkö-
zépiskola és Szakiskolával, a he-
vesi Eötvös József Református 
Oktatási Központtal, valamint 
az Egri Szakképzési Centrum-
mal is.

A cég a németországi CLAAS 
csoport száz százalékos tu-
lajdonú leányvállalataként és 
a mezőgazdasági gépgyártás 
magyarországi központjaként 
meghatározó szerepet tölt be a 
régióban. 

A fejlesztés megkezdése 
előtt 402 négyzetméter alapte-
rületű műhelyben folyt az ok-
tatás, az ingatlan beruházás-
sal a tanműhely alapterülete 
675 négyzetméterre bővült. Az 
oktatási terület növelése mel-
lett két oktatótermet, egy ta-
nári szobát, valamint szociá-
lis helyiségeket is kialakítot-
tak. Az elavult, nagyrészt kor-
szerűtlenné vált gépek helyett 
16 fémipari munkaasztalt, tíz 
hegesztőgépet, egy kézi plaz-
mavágógépet, CNC maró meg-
munkáló központot, valamint  
ívhegesztő robotcellát is besze-
reztek. 

Oktatóink mestervizsgával 
ren delkeznek, sok évtizedes 
vál lalatunknál szerzett szak-
mai ta pasz talattal rendelkez-
nek – hang súlyozta a cég HR 
vezetője.

A tanműhely fejlesztési kon-
cepcióját a HR vezető és egy 
gépészmérnök végzettségű 
szakember határozza meg. A 
tanműhely vezetője a napi mű-
ködéssel kapcsolatos operatív 
feladatok végrehajtását, az ok-
tatást, a tanulók felügyeletét, 
továbbá az oktatók irányítását 
látja el. 

Társaságunk partnerintéz-
ménye a Szolnoki Szakkép-

zési Centrum, mellyel szoros, 
konstruktív partneri viszonyt 
ápolunk. Ez elsősorban szak-
mai eszmecserét, valamint to-
vábbi közös fejlesztések meg-
valósítását jelenti. Közös szü-
lői értekezleteket tartunk, pá-
lyaválasztási fórumokon pedig 
közös standon jelenünk meg 
velük. A helyi kereskedelmi és 
iparkamara támogatásával el-
indítottuk a környék általános 
iskolái számára a nyílt napo-
kat, ahol a gyermekek és taná-
raik számára gyárlátogatásokat 
szervezünk. Ezzel mintegy 500 
gyermeket értünk el eddig. Eb-
ben az évben novemberben vár-
juk gyárunkba a gyermekeket –
emelte ki  Szoták-Nóvé Mária.

Megtudtuk azt is, hogy a 
társaság társosztályainak tá-
mogatása mellett elindult és 
folyamatosan bővül a tanu-
lók számára a helyi gyártá-
si folyamatokba való beinteg-
rálódás, a termékismeret, a 
gyárspecifi kus know-how el-
sajátítása és megismerése. Az 
utánpótlás biztosításának első 
eredményeként az elmúlt évek-
ben nagyjából tíz fő tanulószer-
ződéses diákot vettek fel alkal-
mazottnak. 

A társaság HR vezetője, a 
Né met-Magyar Gazdasági és 
Ipar kamaránál folyó, a fémipa-
ri szak mák duális képzését tá-
mogató szakmai bizottság tag-
ja. E fórumon keresztül sike-
rül tapasztalatokat gyűjteniük 
más cégek gyakorlatáról, illet-
ve lehetőség nyílik a német du-
ális oktatás és vizsgáztatás mé-
lyebb megismerésére, és akár 
a legjobb gyakorlatok átvéte-
lére is. 

Jelenleg a szolnoki partner 
oktatási intézménnyel közö-
sen, folyamatban van a német-
országi szakmai hét megszer-
vezése, ahol anyavállalatunk 
támogatása mellett, bepillan-
tást nyerhetünk az ott folyó du-
ális képzésbe. Hamarosan be-
indítjuk ‚Kisdiák klubunkat’, 
amelynek célja, az általános is-
kolások számára a mezőgépé-
szet és fémipar játékos keretek 
közötti megismertetése. A kö-
zeljövő újabb kihívásai között 
további törekvésünk, hogy a je-
lenleg aktívan folyó gyárlátoga-
tásokat a szülők számára is biz-
tosítani tudjuk, illetve országos 
szinten más szakmai műhelyek 
felé is nyitottak vagyunk. Hosz-
szú távon akár technikusi kép-
zés beindításában is gondolko-
dunk – emelte ki a HR vezető. 

2014 novemberében a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara a 
„Tanműhelyi és Üzemi kép-
zést biztosító képzőhely kate-
góriában”  a Kiváló Gyakorlati 
Képzőhely Díját adományozta 
a CLAAS Hungária Kft.-nek a 
szakmunkás tanulóképzés te-
rületén kifejtett kiemelkedő 
teljesítménye elismeréseként. 

SBS Kft.: Bővítik a tanműhelyt

Érdemes tanulószerződést kötni
CLAAS Hungária Kft. 

Nyílt napokat tart a Kiváló 
Gyakorlati Képzőhely

Strbik László

S. L.

Kovácsné Ózsvári Szilvia, az SBS Kft. 
HR vezetője

Kiemelte, hogy jelenleg ipari 
gépész, gépi forgácsoló és CNC 
gépkezelő szakmákban van nak 
tanulószerződéses diákjaik. 
Ezen felül akkreditációval ren-
delkeznek villanyszerelő, illet-
ve szerszámkészítő szakmák te-
kintetében is.

Kiss György utalt arra, hogy 
jelenleg összesen negyven ta-
nulószerződéses szakmunkás-
tanulójuk van, akik egy önálló 
épületben található, 700 négy-
zetméter alapterületű komplet-
ten felszerelt, saját vállalati tan-
műhelyükben sajátíthatják el a 
három szakma gyakorlati forté-
lyait. Emellett a szakmák gya-
korlati oktatása párhuzamosan 
folyik a különböző üzemrészek-
ben is. A tanműhely épületében 
megfelelő szociális helyiségek 
(ebédlő, mosdó, raktár stb.) is 
rendelkezésre állnak. A társa-
ság eddig csaknem 100 millió 
forintot fektetett be a tanmű-
hely rekonstrukciójára, belse-
jének és gépparkjának a kiala-
kítására.

A cég személyzeti ügyeivel 
foglalkozó vezető elmondta, 
hogy éves szinten mintegy 16 
millió forintot áldoznak a gya-

korlati képzésre. Ezen belül 
ösztöndíjakra – alapra és tanul-
mányi eredménytől függőre – 
hozzávetőlegesen 12 milliót, ét-
keztetésre 2,3 milliót, míg mun-
karuhára körülbelül 1,5 millió 
forintot szánnak. 

Hozzáfűzte, hogy a 2000-es 
évek elejétől fogadnak kötelező 
szakmai gyakorlatra szakmun-
kástanulókat. Sőt 2013-tól bein-
dult az önálló, akkreditált válla-
lati tanműhelyi keretek között 
megvalósuló szakképzési tevé-
kenységük is.

Cégünknek számos előnyt kí-
nál a tanulószerződéses rend-
szer: biztosítja a munkaerő 
utánpótlását és lehetőséget ad 
arra, hogy ezáltal részt vegyünk 
a társadalmi felelősségvállalás-
ban is. A szakképzési tevékeny-
ség elsősorban a vállalat hosz-
szabb távú munkaerő igényei-
nek kielégítésében segít. Más-
részt szakképzési hozzájárulást 
csökkentő és társasági adó ked-
vezményt biztosító tétel is egy-
ben. A sikeres szakmunkásvizs-
gát letett diákjaink, a szakmá-
juknak megfelelő munkakör-
ben helyezkedhetnek el a cég-
nél, illetve folytathatják szak-
mai előmenetelüket és egyéni 
fejlődési pályájukat – hangsú-
lyozta Kiss György. 

Kiss György emlékeztetett ar-

ra, hogy cégük kiváló kapcsola-
tokat ápol a Marcali Szakkép-
ző Iskolával, a Fonyódi Bacsák 
György Szakközépiskolával, a 
Siófoki Szakképzési Centrum-
mal és a Kaposvári Eötvös Ló-
ránd Műszaki Szakközépiskola 
és Szakiskolával. E szakképző 
intézmények ajánlásával, felvé-
teli elbeszélgetés és képesség-
teszt alapján választják ki a di-
ákokat, akikkel tanulószerző-
dést kötnek. A precíz többlép-
csős kiválasztás ellenére éven-
te átlagosan nyolc-tíz szakmun-
kástanuló esik ki a rendszer-
ből. A fő okok: a sok igazolat-
lan hiányzás, a gyakori fegyelmi 
problémák, a tankötelezettségi 
korhatár elérése, továbbá szak-
ma- és iskolaváltás.

ZIEHL-ABEGG Kft.

Másfél évtized alatt kétszáz 
tanulószerződés

– strbik –

A Török Kft. acélszerkeze-
tek gyártásával, valamint alu-
mínium termékek tervezésével 
és előállításával foglalkozik. A 
huszonöt évvel ezelőtt családi 
vállalkozásként indult cégnek 
ma csaknem száz alkalmazottja 
van. Hegesztőket, fémforgácso-
lókat, ipari gépészeket várnának 
a szakiskolákból, azonban egyre  
csökken azoknak a száma, akik 
ezekben a szakmákban képzelik 
el a jövőjüket.  Az idei év volt az 
első, amikor a cég kevesebb di-
ákkal tudott szerződést kötni, 
mint ahánnyal szeretett volna 
– mondta el Török Gábor a cég 
ügyvezetője. Eddig másfél- két-
szeres volt általában a túljelent-
kezés, és a nyári gyakorlat ide-
jén szokták kiválasztani azokat 
a tanulókat, akikről feltételezik, 
hogy valóban komolyan meg 
akarják tanulni a szakmát. Az 
idén viszont nagyon kevés volt 
a jelentkező, aminek egyrészt 
oka, hogy jelentősen csökkent a 

beiskolázható korosztály létszá-
ma. Ugyanakkor azt is tudomá-
sul kell venni, hogy a hegesztő, 
vagy a gépi forgácsoló szakmát 
általában azok a gyerekek vá-
lasztják, akiket nem vettek fel 
máshová, vagy az esetleges ösz-
töndíj motiválja őket.  

Persze vannak kivételek 
is. A Török Kft.-nél jelen-
leg két olyan fi atal is dol-
gozik, akik a cégnél voltak 
tanulószerződéssel. Őket 
minden további nélkül fel-
vették, mert a cégvezetés 
tisztában volt a képessé-
geikkel, munkájuk minő-
ségével. Török Gábor sze-
rint egyébként azok, akik 
képesek önálló munka-
végzésre, nincs szükségük 
külön irányításra, azok itt-
hon is megtalálják a szá-
mításukat, de sajnos erre 
elég kevés példa van. 

Ha feladunk egy állás-
hirdetést, arra aránylag so-
kan jelentkeznek, de saj-
nos nem felelnek meg, jó 
szakembert nehéz találni 
– állítja a cég ügyvezető-

je. Ugyanakkor úgy véli, a duális 
képzés, vagyis a cégeknél töltött 
gyakorlati idő növelése javíthat 
a helyzeten. Igaz, hogy a szakis-
kolák felszereltsége sokat javult, 
de egy vállalatnál a diákok sok-
kal több ismeretet szereznek, 
nagyobb tudásra tesznek szert, 
mint a tanintézményekben. Elég 
csak arra gondolni, hogy egy cég 
– a vevők igényeit követve – fo-
lyamatosan korszerűsíti a gé-
peit, technológiáját, eszközeit, 
és ezeket a tanulók a gyakorla-
ti képzés során mind megismer-
hetik. 

Török Kft., Kaposvár 

Kevés jelentkező a hiányszakmákra
A kaposvári Török Kft. az  idén kilenc fi atallal kötött tanu-
lószerződést. Évek óta szeretnék így megoldani az utánpót-
lást, de mint Török Gábor, a cég ügyvezetője hangsúlyozta, 
ez egyre nehezebben sikerül. Nemcsak az a gond, hogy ke-
vesen tanulják ki a cég által keresett hiányszakmákat, ha-
nem az is, hogy a fi atalok nem elég önállóak, vagy éppen 
külföldön próbálják megtalálni a számításukat.

A Heves megyei Erdőteleken (az M3-as autópálya mellett, 
Füzesabonyhoz közel) és Egerben, elsősorban rakodó- és 
emelő berendezések fémszerkezeteinek gyártásával, festé-
sével és előszerelésével foglalkozó magyar tulajdonú SBS 
Kft.-nek jelenleg tíz épület- és szerkezetlakatos, valamint 
tizenkét hegesztő tanulóval van tanulószerződéses kap-
csolata – mondta el Kovácsné Ózsvári Szilvia, a társaság 
HR vezetője.

A mezőgazdasági gépgyártással foglalkozó, törökszent-
miklósi CLAAS Hungária Kft. a 2011/12-es tanévtől kapcso-
lódott be a tanulószerződéses rendszerbe, szerződött tanu-
lóik száma a kezdeti 22 főről napjainkra 65 főre emelke-
dett. Korábban hegesztő, szerkezetlakatos és szerszámké-
szítő szakmákban volt oktatás, míg e tanévtől az ipari gé-
pész szakma is csatlakozott – közölte Szoták-Nóvé Mária, 
a társaság személyzeti vezetője.

Marcaliban található a német tulajdonú, ZIEHL-ABEGG 
Motor- és Ventillátorgyártó Kft. A 2000-es évek elejétől fo-
gad kötelező szakmai gyakorlatra szakmunkástanulókat. 
Azóta mintegy kétszáz szakmunkástanulóval kötöttek ta-
nulószerződést – nyilatkozta Kiss György, a társaság sze-
mélyzeti vezetője.

Losonczi Lívia

Szoták-Nóvé Mária, a CLAAS Hun-
gária Kft. személyzeti vezetője

Kiss György, a ZIEHL-ABEGG Kft.
személyzeti vezetője

Hegesztő-, fémforgácsoló-, ipari gépész-
tanulókat várnak


