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Szabványról
gyártóknak
DUNAÚJVÁROS Az EN 1090-1
fémszerkezeti szabvány alkalmazása és üzleti előnyei címmel tartanak előadást a Dunaújvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara székházában
2018. október 18-án, csütörtökön 9–11 óráig. A téma a
fémszerkezeti szabvány alkalmazása, ennek üzleti előnyei,
a jogszabályi háttér, termékcsoportok, a tanúsítás hiányának kockázatai. Előadók: Wiegand Krisztina tanúsítási vezető (ÉMI-TÜV SÜD Kft. NoBo
1417), Bellai László operatív
vezető (Proﬁso Minőségügyi
és Mérnöki Iroda). A részvétel
térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezés: dkik@dkik.hu

Könyvelőknek
képzésekről
DUNAÚJVÁROS Könyvelőkkel
a duális képzésért címmel
egész napos, ingyenes programot tart a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara
2018. október 29-én, hétfőn
9–16 óráig. Előadó Lizák Istvánné okleveles könyvvizsgáló, a városi kamara gazdasági szakértője. A programot elsősorban a vállalkozások könyveléssel, bérszámfejtéssel foglalkozó gazdálkodási és hr-szakembereinek, valamint ezzel a feladattal megbízott külső vállalkozóinak szervezik. A rendezvény célja a gyakorlati képzés folytatásával összefüggő mindazon ismeretek és
praktikus információk átadása, amelyek gazdasági ellenőrzési szempontból is biztosítani tudják a tanulók foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok szabályszerű ellátását. A felkészítést nemcsak
azoknak a gazdasági szakembereknek ajánlják, akik
már együttműködő partnerei
a kamarának a duális képzés
terén, hanem azon gazdálkodó szervezetek képviselőinek is, akik még csak fontolgatják a gyakorlati képzésbe
történő bekapcsolódást.
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Előnyöket hoz a gazdaságnak, vállalkozásoknak, szakképzésnek

Negyedik mesteravató
A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett negyedik támogatott
mesterképzés, -vizsgáztatás
zárult a héten a mesterlevelek átadásával. Az eseményen huszonnyolc új mestert
avattak.
Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS A támogatott
mesterképzés országos programja 2015-ben kezdődött.
Azért volt szükség a képzések
indítására, mert a szakképzési törvény megváltozott rendelkezései szerint 2015. szeptember 1-jétől gyakorlati képzést folytató szervezetnél a tanulók gyakorlati oktatója csak
olyan személy lehet, aki mestervizsgával rendelkezik. A tanult pedagógiai, jogi, gazdálkodási, vállalkozási, szakmai
ismeretek a gyakorlati képzés
eredményességének emelésén
túl az adott szakember karrierjében is fontos szerepet játszanak. Nemcsak a mesterlevéllel járó elismerés miatt, hanem mert bizonyos szakmákban az önálló munkavégzéshez, vagy a vállalkozás indításához elengedhetetlen a dokumentum megléte. Emellett a
mesterek számára az elérhető
jövedelem is magasabb szakmájukban, különösen külföldi munkavégzés esetén (egyes
országokban).
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara főtitkára, Dunai
Péter köszöntőjében a diplomához hasonlította a mester
végzettséget, ami egy adott
szakmában elérhető legmagasabb végzettség. Hangsúlyozta, hogy a kamara kilencven éve vette át az akkori kormányzattól a mesterlevelek kiadásának jogát, nagyon fontosnak tartják ezt a hagyományt.
Amikor pedig a törvényi változással a szakképzésben is
kiemelt jelentőséget kapott a
mesterlevél, a területi kama-

Várakozó mesterjelöltek az avatás előtt: fontos esemény az életükben

rák kiemelt feladatává vált a
támogatott mesterképzések
szervezése. A főtitkár hangsúlyozta azt is, hogy a mesterek
szakképzésben betöltött szerepe milyen fontossá vált az
utóbbi években, a szakemberhiány egyre súlyosabbá válásával. A munkaerőpiac keresleti piaccá vált, a foglalkoztatók keresik a megfelelő szaktudással rendelkező munkavállalókat. Ezt a hiányt még
fokozza a demográfiai hullámvölgy. Országosan százezerrel
kevesebb gyerek végez az általános iskolában. Amíg a gimnáziumokban ez 14 ezres hiányt generál, a szakképzésbe
86 ezerrel kevesebb fiatal jelentkezik. Kiemeleten fontos
tehát, hogy a szakképzést vá-

lasztók magas színvonalon sajátíthassák el szakmájukat. Ez
azért is fontos, hogy a szak-
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képzés egyre vonzóbbá váljon, ebben ugyanakkor jelentős szerepet kap a pályaorien-

Öt szakmában avattak mestereket
Öt szakma számára kezdődött
mesterképzés ebben az évben,
autószerelők, gépi forgácsolók, ipari gépészek, központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelők, villanyszerelők vehették át a sokéves szakmai
múltjukat, megszerzett magas szintű tudásukat, tapasztalataikat a mestervizsgán is
igazolva mesterlevelüket. A támogatott résztvevők esetében a 300 ezer forintos költségnek a 80 százalékát a kamara ﬁzette ki az állami támo-

gatásból. A helyi képzés azonban a részt vevők számára
több előnnyel is bír, nem kell
más városba utazniuk a képzésért, ez pedig időben és pénzben is nagy könnyebbség. Így
ketten önköltségesen is vállalták a csatlakozást. Ugyanakkor ha bizonyos számú jelentkezőnél kevesebb van egy-egy
szakma esetében, nem rentábilis a képzés helyi megszervezése, ezt minden eddigi képzés
szervezésekor ﬁgyelembe kellett vennie a kamarának.

táció, amely a kamarának is
mind fontosabb feladatává vált
az évek során. (Olvassa el Dunai Péterrel készített interjúnkat, illetve a pályaorientációs
országos programról szóló cikkünket is!)
Králik Gyula, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke beszédében elismerését
fejezte ki a végzett mestereknek, hogy sok év szakmai munka, gyakorlat után újra „iskolapadba ültek”, könyvet vettek a
kezükbe, új ismereteket sajátítottak el. A helyi szakképzés,
az itt tanuló diákok évek óta országosan kiemelkedő, a város
lélekszámát, gazdasági potenciálját meghaladó eredményeket
produkálnak. Az elmúlt években szervezett, valamint a most
lezárult helyi mesterképzések
során átadott több mint százhetven mesterlevél a város és
térségének szakképzésében további előrelépést hozott a kamarai elnök szerint. Ugyanakkor a
helyi gazdaság, a kis- és középvállalkozások erősödésében is
nagy szerepe van a szakmájukat elismert mesterekként folytató szakemberek növekvő számának, tette hozzá.
A köszöntőket, az ünnep
rangját növelő zenei programot követően került sor a mesterjelöltek fogadalomtételére,
majd a magyar kamara főtitkára és a városi kamara elnöke részvételével az egyes szakmák vizsgabizottságának elnökei átadták a mesterleveleket.
Az ünnepi eseményre a mesterré vált szakembereket családtagjaik mellett számos kollégájuk is elkísérte. Többen közülük az előző években szereztek mesterlevelet. Ugyanakkor
a mesterképzésen is új közösségek kovácsolódtak, barátságok születtek, szakmai együttműködések formálódtak. Ez
jól megmutatkozott a mesteravatót követő fogadáson, ahol
még hosszasan beszélgettek
az egyes szakmák képviselői.

Az iskolák a városi kamara pályaorientációs tanácsadójánál érdeklődhetnek

Országos pályaorientációs roadshow indul
DUNAÚJVÁROS Jövő héten országos pályaorientációs roadshow kezdődik, amelynek keretében egy Szakmavilág-kamion járja végig a megyeszékhelyeket, s Dunaújvárosba is
eljut november 16-án.
Az egyre nagyobb gondokat
okozó hazai szakemberhiány
következtében mind fontosabbá válik a pályaorientációs tevékenység, a fiatalok pályaválasztásának segítése. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy országos roadshow-t indít a jövő héten Szakmavilág címmel, amelyet az
idei tapasztalatok alapján jövőre folytatni szeretnének.

Az országot járó kamionban
virtuális élmény keretében
ismerkedhetnek meg a pályaválasztás előtt álló gyerekek
négy szakmacsoporttal (építőipar, autóipar, vendéglátás
és kreatív szakmák), emellett
kísérő program keretében tájékozódhatnak a pályaválasztással kapcsolatosan.
Dunaújvárosba
november 16-án, pénteken érkezik a kamion, több mint kétszáz 8. osztályos próbálhatja
ki szervezett program keretében VR szemüvegen keresztül egy-egy szakma virtuálisan megjelenített világát. A
programot a Magyar Keres-

Dunaújvárosba november 16-án érkezik a roadshow
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kedelmi és Iparkamara fejlesztette ki, a szakmacsoportokon belül tizenkét szakma
kipróbálására ad lehetőséget.
A csoportok szervezése Dunaújvárosban most kezdődik, az
iskolák a városi kamara pályaorientációs tanácsadójánál
érdeklődhetnek. A rendelkezésre álló létszámkeret várhatóan nagyon hamar betelik majd.
A városi kamara emellett
is számos pályaorientációs
programot szervez az ősz folyamán. Három iskolában, a
Dózsa, a nagyvenyimi és a
rácalmási iskolában a teljes
(törvény által előírt) pálya-

orientációs napot megszervezik az iskolákkal együttműködve. A gazdag programok
mind a nyolc évfolyam számára hasznos, élvezetes, inspiráló elfoglaltságot jelentenek majd a nap folyamán.
A kamara szeretné mind
több iskolában hasonló módon megvalósítani a pályaorientációs napokat.
Az ősz folyamán a hetedikesek számára pedig rendhagyó technikaórák keretében indítanak élményt adó,
több szakma fogásainak kétkezi kipróbálására lehetőséget biztosító tanműhely-látogatásokat.
KK
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Mesterképzés: nagyon nagy
az igény a kamarai oktatásra
DUNAÚJVÁROS A Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara negyedik mesterképzési programját zárta kedden,
az eseményen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Dunai Péter főtitkár köszöntötte az
új mestereket, vele készítettünk interjút.
Kőhalmi Kálmán
– Negyedik éve tart a támogatott mesterképzési program,
miként összegezhetők a tapasztalatok?

– Amikor a törvényi szabályozás meghatározta, hogy
gyakorlati oktató csak mester
végzettséggel oktathat a vállalkozásoknál, nyilvánvaló volt,
hogy az első évben dömping
várható a jelentkezések terén.
Látható volt, hogy az akkori
gyakorlati oktatói gárda nagy
része nem rendelkezik mester
végzettséggel. Vagy olyan végzettséggel, ami ezt kiválthatja,
például felsőfokú végzettséggel az adott szakmában, vagy
a kora miatt mentesül a kötelezettség alól, elmúlt hatvanéves. Ezért a TÁMOP projekt
keretében országosan háromezer mester támogatott képzése, vizsgáztatása kezdődött
el az első évben, majd emellé még a szakképzési feladatrendszer finanszírozási forrásából is be kellett tervezni további kétezer fő képzésének
támogatását. Ezt az ötezres
kontingenst bőven kihasználtuk országos szinten az elmúlt
időszak alatt. A területi kamaráktól kértük be az adatokat, ők hogyan látják, milyen
támogatott mesterképzésekre lesz szükség térségükben.
Nem tudtak a területi kamarák minden olyan szakmában
mesterképzést indítani, amelyekben jelentkező lett volna, ahhoz próbálták igazítani a mesterképzések indítását,
hogy a gyakorlati képzések
zökkenőmentesen biztosíthatóak legyenek. Ezért fordulhat
elő, hogy nem is minden mesterképzés támogatott. Persze
sok olyan szakemberrel találkoztam, akik támogatás nélkül is vállalták a programhoz
való kapcsolódást. Vagy mert
nem fértek bele a keretbe, de
láttam olyan mesterképzést is,
ahol a résztvevők fele nem volt
támogatott, vagy abban a szakmában nem indult támogatott
mesterképzés. Aki önerőből is
hajlandó finanszírozni, hogy
meglegyen ez a végzettsége,
azért teszi, hogy gyakorlati oktatóként működhessen. Sokan
pedig azért, hogy mesterként
magasabb jövedelmet realizálhasson akár itthon, akár külföldön. Vannak szakmák, ahol
tudjuk, hogy ez is erős motiváló tényező, például a vendéglátóiparban. Mestervégzettséggel például Ausztriában lényegesen magasabb jövedelmet lehet elérni.
– Folytatódik a támogatott
mesterképzési program?

Éremesőt hozott az Euroskills a magyarok számára
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Nemzetközi sikert hozott
A szeptember végén megrendezett szakmák Európa-bajnoksága, a Euroskills budapesti eseménye kiemelkedő sikert hozott itthon és külföldön
is. A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által megrendezett esemény 96 ezer látogatójával megdöntötte a Hungexpo
egy napra eső legmagasabb
látogatószámának, és a rendezvény ideje alatti teljes látogatószámnak a rekordját. Ez

– A kormányzati struktúrában
több változás történt, ez hogyan hat a kamara működésére, feladataira?

Dunai Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára adta át a mesterleveleket

– Változatlanul szükség van
rá, így a 2019-es szakképzési feladatrendszer összeállításánál, az ahhoz kapcsolódó finanszírozási igény meghatározásánál, amit le fogunk adni a minisztériumnak, idén is
számolunk ezzel. Úgy tudom,
2018-ban országosan mintegy
800 ilyen irányú igény érkezett, az elmúlt években ötszáz
és ezer közötti szintre állt be
ez az igény. Ez igazolja, hogy
szükség van a programra.
– Emellett elindul egy gyakorlati oktatói képzési program is.

– Így van, párhuzamosan,
ugyanúgy támogatott képzésként tervezzük. Helyes volt
annak idején, hogy azt a követelményt szabtuk meg: valamilyen minősítése legyen an-
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nak, aki gyakorlati oktatást marai továbbképzését. Ennek
végez. Abszolút nyilvánvalóan a kamara alakítja ki a rendadódott, hogy ez legyen a mes- szerét, és célja, hogy gyakorter cím. Az elmúlt négy évben lati képzést végezhessen az
azonban azt is láttuk, hogy eb- is, aki nem mester ugyan, de
ből problémák is adódhatnak. részt vesz ezen a továbbképzésen. Idén elindult a
Például, ha egy
rendszer kialakímester egy gya- Ősszel a kökorlati képzőhely- vetkező négy tása, 2019-ben néhány területi karől valami miatt
maránál elindítjuk
váratlanul távozik, évre meghatapasztalatszerzés
és hirtelen nem le- tározzák
céljából, ezek öszhet utódot talála képzési
szegzését követőni, tulajdonképpen
en véglegesítjük a
megszegi a jogsza- stratégiát
rendszert. Tervebályt, aki ennek ellenére folytatja ott a gyakorla- ink szerint 2020-ban már párti képzést, mesterképzéssel huzamosan fog működni a tárendelkező gyakorlati oktató mogatott mesterképzéssel, a
nélkül. Ezt a helyzetet is va- résztvevők állami forrásból
lahogy kezelni kell, ezért kez- ugyanúgy meg fogják kapni
deményeztük a minisztérium- a 80 százalékos támogatást,
nál a gyakorlati oktatók ka- mint a mestervizsgáztatásnál.

– A feladatrendszerünk
nagy vonalaiban megmaradt,
nyilván minden feladatrendszeren belül előkerülhetnek
új elemek. Például a szakképzésnél napirenden van, hogy
másként történjen a jelenlegi
formához képest a munkaerőpiaci igények közvetítése a
kormányzat számára az egyes
szakmák vonatkozásában. Eddig ezt a megyei fejlesztési és
képzési bizottságok (MFKB)
valósították meg, amelyek valószínűleg ebben a formájukban meg fognak szűnni. A feladat, a munkaerő-piaci igények közvetítése megmarad,
és alapvetően a kamarán keresztül történik majd az államigazgatás felé. Változások lesznek a felnőttképzés és
-vizsgáztatás rendszerében is.
És ez is igazodik a kérdésben
szereplő kormányzati struktúraváltozáshoz. Elmondhatom, hogy az új kormányzati struktúrában még nagyobb
a kamara mozgástere. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) létrejöttével
szinte minden kamarai feladatkör, ami fontos számunkra, főleg országos koordinálás
szempontjából, egy minisztériumba került. Készül az ITM
általános gazdasági stratégiája, amiben nyilvánvalóan az
innováció és a technológiafejlesztés kiemelt szerepet fog
kapni. Ennek részeként az ősz
folyamán a következő négy
évre meghatározzák a szakképzési és felnőtképzési stratégiát. És ebbe illeszkedve fog

a területi kamarák érdeme is,
Dunaújvárosból nyolcszáz ﬁatalt utaztatott a helyi kamara a
helyszínre. A kiemelkedő szervezést a nemzetközi versenyek
gazdái, így a WorldSkills Europe is elismerte, ahogy az
egyes nemzetek delegációi is.
És érdemes megemlíteni ismét a magyar csapat eredményeit: három arany, három
ezüst, három bronz és nyolc kiválósági érem!

a mi feladatrendszerünk is
megváltozni. Most kezdenek
el működni az ágazati készségtanácsok is, amelyek igazából a tartalom meghatározásában, tartalomfejlesztésben fognak szerepet játszani. Első lépésként azzal, hogy
ágazatonként felülvizsgálatra és módosításra kerül az országos képzési jegyzék (OKJ).
Az ágazati készségtanácsok
feladata lesz a következő időszakban, hogy áttekintsék
a hozzájuk tartozó szakmastruktúrát, és javaslatot fogalmazzanak meg a minisztérium számára az OKJ korszerűsítésére. Más feladataik is
lesznek természetesen, de ez
már egy dedikált, nevesített
feladat, amivel már el is kezdenek foglalkozni. Mi pedig
szeretnénk a feladatrendszerünkben a pályaorientációt
erősíteni. Október–novemberben lezajlik egy országos pályaorientációs kampány, amelyet szeretnénk jövőre tovább
folytatni. Itt érdemes megemlíteni a versenyszervezést is.
Nemrég zárult a nagyon sikeres Euroskills verseny, a szakmák Európa-bajnoksága Budapesten. Ennek nyomán szeretnénk a nemzetközi szereplésünk színvonalát a következő világversenyeken fenntartani, erősíteni. A hazai szakmai versenyeknél pedig a további szakmabővítés a cél. Az
informatikai szakmákkal már
bővült pár éve a paletta, most
a közlekedési szakmákat céloztuk meg, kezdeményeztük
a bővítést. Ezek a főbb vonalak, amelyek jelenleg jellemzik a kamarai feladatrendszer
átalakulását.

