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Az iskolák a városi kamara pályaorientációs tanácsadójánál érdeklődhetnek

Országos pályaorientációs roadshow indul
DUNAÚJVÁROS Jövő héten or-
szágos pályaorientációs road-
show kezdődik, amelynek ke-
retében egy Szakmavilág-ka-
mion járja végig a megyeszék-
helyeket, s Dunaújvárosba is 
eljut november 16-án.

Az egyre nagyobb gondokat 
okozó hazai szakemberhiány 
következtében mind fontosab-
bá válik a pályaorientációs te-
vékenység, a fiatalok pályavá-
lasztásának segítése. A Ma-
gyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara egy országos road-
show-t indít a jövő héten Szak-
mavilág címmel, amelyet az 
idei tapasztalatok alapján jö-
vőre folytatni szeretnének. 

Az országot járó kamionban 
virtuális élmény keretében 
ismerkedhetnek meg a pálya-
választás előtt álló gyerekek 
négy szakmacsoporttal (épí-
tőipar, autóipar, vendéglátás 
és kreatív szakmák), emellett 
kísérő program keretében tá-
jékozódhatnak a pályaválasz-
tással kapcsolatosan.

Dunaújvárosba novem-
ber 16-án, pénteken érke-
zik a kamion, több mint két-
száz 8. osztályos próbálhatja 
ki szervezett program kereté-
ben VR szemüvegen keresz-
tül egy-egy szakma virtuáli-
san megjelenített világát. A 
programot a Magyar Keres-

kedelmi és Iparkamara fej-
lesztette ki, a szakmacsopor-
tokon belül tizenkét szakma 
kipróbálására ad lehetőséget. 
A csoportok szervezése Duna-
újvárosban most kezdődik, az 
iskolák a városi kamara pá-
lyaorientációs tanácsadójánál 
érdeklődhetnek. A rendelke-
zésre álló létszámkeret vár-
hatóan nagyon hamar bete-
lik majd.

A városi kamara emellett 
is számos pályaorientációs 
programot szervez az ősz fo-
lyamán. Három iskolában, a 
Dózsa, a nagyvenyimi és a 
rácalmási iskolában a teljes 
(törvény által előírt) pálya-

orientációs napot megszerve-
zik az iskolákkal együttmű-
ködve. A gazdag programok 
mind a nyolc évfolyam szá-
mára hasznos, élvezetes, ins-
piráló elfoglaltságot jelente-
nek majd a nap folyamán.

A kamara szeretné mind 
több iskolában hasonló mó-
don megvalósítani a pályaori-
entációs napokat.

Az ősz folyamán a hetedi-
kesek számára pedig rend-
hagyó technikaórák kereté-
ben indítanak élményt adó, 
több szakma fogásainak két-
kezi kipróbálására lehetősé-
get biztosító tanműhely-láto-
gatásokat.  KK

Előnyöket hoz a gazdaságnak, vállalkozásoknak, szakképzésnek

Negyedik mesteravató
A Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamara által szer-
vezett negyedik támogatott 
mesterképzés, -vizsgáztatás 
zárult a héten a mesterleve-
lek átadásával. Az esemé-
nyen huszonnyolc új mestert 
avattak.

Kőhalmi Kálmán

DUNAÚJVÁROS A támogatott 
mesterképzés országos prog-
ramja 2015-ben kezdődött. 
Azért volt szükség a képzések 
indítására, mert a szakképzé-
si törvény megváltozott ren-
delkezései szerint 2015. szep-
tember 1-jétől gyakorlati kép-
zést folytató szervezetnél a ta-
nulók gyakorlati oktatója csak 
olyan személy lehet, aki mes-
tervizsgával rendelkezik. A ta-
nult pedagógiai, jogi, gazdál-
kodási, vállalkozási, szakmai 
ismeretek a gyakorlati képzés 
eredményességének emelésén 
túl az adott szakember karri-
erjében is fontos szerepet ját-
szanak. Nemcsak a mesterle-
véllel járó elismerés miatt, ha-
nem mert bizonyos szakmák-
ban az önálló munkavégzés-
hez, vagy a vállalkozás indí-
tásához elengedhetetlen a do-
kumentum megléte. Emellett a 
mesterek számára az elérhető 
jövedelem is magasabb szak-
májukban, különösen külföl-
di munkavégzés esetén (egyes 
országokban).

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara főtitkára, Dunai 
Péter köszöntőjében a diplo-
mához hasonlította a mester 
végzettséget, ami egy adott 
szakmában elérhető legma-
gasabb végzettség. Hangsú-
lyozta, hogy a kamara kilenc-
ven éve vette át az akkori kor-
mányzattól a mesterlevelek ki-
adásának jogát, nagyon fontos-
nak tartják ezt a hagyományt. 
Amikor pedig a törvényi vál-
tozással a szakképzésben is 
kiemelt jelentőséget kapott a 
mesterlevél, a területi kama-

rák kiemelt feladatává vált a 
támogatott mesterképzések 
szervezése. A főtitkár hangsú-
lyozta azt is, hogy a mesterek 
szakképzésben betöltött sze-
repe milyen fontossá vált az 
utóbbi években, a szakember-
hiány egyre súlyosabbá válá-
sával. A munkaerőpiac keres-
leti piaccá vált, a foglalkozta-
tók keresik a megfelelő szak-
tudással rendelkező munka-
vállalókat. Ezt a hiányt még 
fokozza a demográfiai hullám-
völgy. Országosan százezerrel 
kevesebb gyerek végez az álta-
lános iskolában. Amíg a gim-
náziumokban ez 14 ezres hi-
ányt generál, a szakképzésbe 
86 ezerrel kevesebb fiatal je-
lentkezik. Kiemeleten fontos 
tehát, hogy a szakképzést vá-

lasztók magas színvonalon sa-
játíthassák el szakmájukat. Ez 
azért is fontos, hogy a szak-

képzés egyre vonzóbbá vál-
jon, ebben ugyanakkor jelen-
tős szerepet kap a pályaorien-

táció, amely a kamarának is 
mind fontosabb feladatává vált 
az évek során. (Olvassa el Du-
nai Péterrel készített interjún-
kat, illetve a pályaorientációs 
országos programról szóló cik-
künket is!)

Králik Gyula, a Dunaújváro-
si Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke beszédében elismerését 
fejezte ki a végzett mesterek-
nek, hogy sok év szakmai mun-
ka, gyakorlat után újra „iskola-
padba ültek”, könyvet vettek a 
kezükbe, új ismereteket sajátí-
tottak el. A helyi szakképzés, 
az itt tanuló diákok évek óta or-
szágosan kiemelkedő, a város 
lélekszámát, gazdasági potenci-
álját meghaladó eredményeket 
produkálnak. Az elmúlt évek-
ben szervezett, valamint a most 
lezárult helyi mesterképzések 
során átadott több mint száz-
hetven mesterlevél a város és 
térségének szakképzésében to-
vábbi előrelépést hozott a kama-
rai elnök szerint. Ugyanakkor a 
helyi gazdaság, a kis- és közép-
vállalkozások erősödésében is 
nagy szerepe van a szakmáju-
kat elismert mesterekként foly-
tató szakemberek növekvő szá-
mának, tette hozzá.

A köszöntőket, az ünnep 
rangját növelő zenei progra-
mot követően került sor a mes-
terjelöltek fogadalomtételére, 
majd a magyar kamara főtit-
kára és a városi kamara elnö-
ke részvételével az egyes szak-
mák vizsgabizottságának elnö-
kei átadták a mesterleveleket. 
Az ünnepi eseményre a mes-
terré vált szakembereket csa-
ládtagjaik mellett számos kol-
légájuk is elkísérte. Többen kö-
zülük az előző években szerez-
tek mesterlevelet. Ugyanakkor 
a mesterképzésen is új közös-
ségek kovácsolódtak, barátsá-
gok születtek, szakmai együtt-
működések formálódtak. Ez 
jól megmutatkozott a mester-
avatót követő fogadáson, ahol 
még hosszasan beszélgettek 
az egyes szakmák képviselői.

Szabványról 
gyártóknak
DUNAÚJVÁROS Az EN 1090-1 
fémszerkezeti szabvány alkal-
mazása és üzleti előnyei cím-
mel tartanak előadást a Du-
naújvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara székházában 
2018. október 18-án, csütör-
tökön 9–11 óráig. A téma a 
fémszerkezeti szabvány alkal-
mazása, ennek üzleti előnyei, 
a jogszabályi háttér, termék-
csoportok, a tanúsítás hiányá-
nak kockázatai. Előadók: Wie-
gand Krisztina tanúsítási ve-
zető (ÉMI-TÜV SÜD Kft. NoBo 
1417), Bellai László operatív 
vezető (Profi so Minőségügyi 
és Mérnöki Iroda). A részvétel 
térítésmentes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött. Jelentke-
zés: dkik@dkik.hu

Könyvelőknek 
képzésekről
DUNAÚJVÁROS Könyvelőkkel 
a duális képzésért címmel 
egész napos, ingyenes prog-
ramot tart a Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és Iparkamara 
2018. október 29-én, hétfőn 
9–16 óráig. Előadó Lizák Ist-
vánné okleveles könyvvizs-
gáló, a városi kamara gaz-
dasági szakértője. A progra-
mot elsősorban a vállalkozá-
sok könyveléssel, bérszám-
fejtéssel foglalkozó gazdál-
kodási és hr-szakemberei-
nek, valamint ezzel a feladat-
tal megbízott külső vállalko-
zóinak szervezik. A rendez-
vény célja a gyakorlati kép-
zés folytatásával összefüg-
gő mindazon ismeretek és 
praktikus információk átadá-
sa, amelyek gazdasági ellen-
őrzési szempontból is bizto-
sítani tudják a tanulók foglal-
koztatásával kapcsolatos fel-
adatok szabályszerű ellátá-
sát. A felkészítést nemcsak 
azoknak a gazdasági szak-
embereknek ajánlják, akik 
már együttműködő partnerei 
a kamarának a duális képzés 
terén, hanem azon gazdál-
kodó szervezetek képviselői-
nek is, akik még csak fontol-
gatják a gyakorlati képzésbe 
történő bekapcsolódást.

HÍREK

Várakozó mesterjelöltek az avatás előtt: fontos esemény az életükben Fotó: Hankusz Kálmán

Öt szakmában avattak mestereket
Öt szakma számára kezdődött 
mesterképzés ebben az évben, 
autószerelők, gépi forgácso-
lók, ipari gépészek, központi-
fűtés- és gázhálózat-rendszer-
szerelők, villanyszerelők ve-
hették át a sokéves szakmai 
múltjukat, megszerzett ma-
gas szintű tudásukat, tapasz-
talataikat a mestervizsgán is 
igazolva mesterlevelüket. A tá-
mogatott résztvevők eseté-
ben a 300 ezer forintos költ-
ségnek a 80 százalékát a ka-
mara fi zette ki az állami támo-

gatásból. A helyi képzés azon-
ban a részt vevők számára 
több előnnyel is bír, nem kell 
más városba utazniuk a képzé-
sért, ez pedig időben és pénz-
ben is nagy könnyebbség. Így 
ketten önköltségesen is vállal-
ták a csatlakozást. Ugyanak-
kor ha bizonyos számú jelent-
kezőnél kevesebb van egy-egy 
szakma esetében, nem rentá-
bilis a képzés helyi megszerve-
zése, ezt minden eddigi képzés 
szervezésekor fi gyelembe kel-
lett vennie a kamarának.

Dunaújvárosba november 16-án érkezik a roadshow Fotó: DKIK 
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Folytatódik a támogatott program egy párhuzamos elemmel

Mesterképzés: nagyon nagy  
az igény a kamarai oktatásra
DUNAÚJVÁROS A Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra negyedik mesterképzé-
si programját zárta kedden, 
az eseményen a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra képviseletében Dunai Pé-
ter főtitkár köszöntötte az 
új mestereket, vele készítet-
tünk interjút.

Kőhalmi Kálmán

– Negyedik éve tart a támoga-

tott mesterképzési program, 

miként összegezhetők a ta-

pasztalatok?

– Amikor a törvényi szabá-
lyozás meghatározta, hogy 
gyakorlati oktató csak mester 
végzettséggel oktathat a vállal-
kozásoknál, 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 vég-
zettséggel, ami ezt kiválthatja, 
például felsőfokú végzettség-
gel az adott szakmában, vagy 
a kora miatt mentesül a köte-
lezettség alól, elmúlt hatvan-
éves. Ezért a TÁMOP projekt 
keretében országosan három-
ezer mester támogatott kép-
zése, vizsgáztatása kezdődött 
el az első évben, majd emel-
lé még a szakképzési feladat-
rendszer finanszírozási forrá-
sából is be kellett tervezni to-
vábbi kétezer fő képzésének 
támogatását. Ezt az ötezres 
kontingenst bőven kihasznál-
tuk országos szinten az elmúlt 
időszak alatt. A területi ka-
maráktól kértük be az adato-
kat, ők hogyan látják, milyen 
támogatott mesterképzések-
re lesz szükség térségükben. 
Nem tudtak a területi kama-
rák minden olyan szakmában 
mesterképzést indítani, ame-
lyekben jelentkező lett vol-
na, ahhoz próbálták igazíta-
ni a mesterképzések indítását, 
hogy a gyakorlati képzések 
zökkenőmentesen biztosítha-
tóak legyenek. Ezért fordulhat 
elő, hogy nem is minden mes-
terképzés támogatott. Persze 
sok olyan szakemberrel talál-
koztam, akik támogatás nél-
kül 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 szak-
mában nem indult támogatott 
mesterképzés. Aki önerőből is 
hajlandó finanszírozni, hogy 
meglegyen ez a végzettsége, 
azért teszi, hogy gyakorlati ok-
tatóként működhessen. Sokan 
pedig azért, hogy mesterként 
magasabb jövedelmet realizál-
hasson akár itthon, akár kül-
földön. Vannak szakmák, ahol 
tudjuk, hogy ez is erős motivá-
ló tényező, például a vendéglá-
tóiparban. Mestervégzettség-
gel például Ausztriában lénye-
gesen magasabb jövedelmet le-
het elérni.

– Folytatódik a támogatott 

mesterképzési program?

– Változatlanul szükség van 
rá, így a 2019-es szakképzé-
si feladatrendszer összeállítá-
sánál, az ahhoz kapcsolódó fi-
nanszírozási igény meghatá-
rozásánál, amit le fogunk ad-
ni a minisztériumnak, idén is 
számolunk ezzel. Úgy tudom, 
2018-ban országosan mintegy 
800 ilyen irányú igény érke-
zett, az elmúlt években ötszáz 
és ezer közötti szintre állt be 
ez az igény. Ez igazolja, hogy 
szükség van a programra.

– Emellett elindul egy gyakor-

lati oktatói képzési program is.

– Így van, párhuzamosan, 
ugyanúgy támogatott képzés-
ként tervezzük. Helyes volt 
annak idején, hogy azt a köve-
telményt szabtuk meg: vala-
milyen minősítése legyen an-

nak, aki gyakorlati oktatást 
végez. Abszolút nyilvánvalóan 
adódott, hogy ez legyen a mes-
ter cím. Az elmúlt négy évben 
azonban azt is láttuk, hogy eb-
ből problémák is adódhatnak. 
Például, ha egy 
mester egy gya-
korlati képzőhely-
ről valami miatt 
váratlanul távozik, 
és hirtelen nem le-
het utódot talál-
ni, tulajdonképpen 
megszegi a jogsza-
bályt, aki ennek el-
lenére folytatja ott a gyakorla-
ti képzést, mesterképzéssel 
rendelkező gyakorlati oktató 
nélkül. Ezt a helyzetet is va-
lahogy kezelni kell, ezért kez-
deményeztük a minisztérium-
nál a gyakorlati oktatók ka-

marai továbbképzését. Ennek 
a kamara alakítja ki a rend-
szerét, és célja, hogy gyakor-
lati képzést végezhessen az 
is, aki nem mester ugyan, de 
részt vesz ezen a továbbképzé-

sen. Idén elindult a 
rendszer kialakí-
tása, 2019-ben né-
hány területi ka-
maránál elindítjuk 
tapasztalatszerzés 
céljából, ezek ösz-
szegzését követő-
en véglegesítjük a 
rendszert. Terve-

ink szerint 2020-ban már pár-
huzamosan fog működni a tá-
mogatott mesterképzéssel, a 
résztvevők állami forrásból 
ugyanúgy meg fogják kapni 
a 80 százalékos támogatást, 
mint a mestervizsgáztatásnál.

– A kormányzati struktúrában 

több változás történt, ez ho-

gyan hat a kamara működésé-

re, feladataira?

– A feladatrendszerünk 
nagy vonalaiban megmaradt, 
nyilván minden feladatrend-
szeren belül előkerülhetnek 
új elemek. Például a szakkép-
zésnél napirenden van, hogy 
másként történjen a jelenlegi 
formához képest a munkaerő-
piaci igények közvetítése a 
kormányzat számára az egyes 
szakmák vonatkozásában. Ed-
dig ezt a megyei fejlesztési és 
képzési bizottságok (MFKB) 
valósították meg, amelyek va-
lószínűleg ebben a formájuk-
ban meg fognak szűnni. A fel-
adat, a munkaerő-piaci igé-
nyek közvetítése megmarad, 
és alapvetően a kamarán ke-
resztül történik majd az ál-
lamigazgatás felé. Változá-
sok lesznek a felnőttképzés és 
-vizsgáztatás rendszerében is. 
És ez is igazodik a kérdésben 
szereplő kormányzati struk-
túraváltozáshoz. Elmondha-
tom, hogy az új kormányza-
ti struktúrában még nagyobb 
a kamara mozgástere. Az In-
novációs és Technológiai Mi-
nisztérium (ITM) létrejöttével 
szinte minden kamarai fel-
adatkör, ami fontos számunk-
ra, főleg országos koordinálás 
szempontjából, egy miniszté-
riumba került. Készül az ITM 
általános gazdasági stratégi-
ája, amiben nyilvánvalóan az 
innováció és a technológiafej-
lesztés kiemelt szerepet fog 
kapni. Ennek részeként az ősz 
folyamán a következő négy 
évre meghatározzák a szak-
képzési és felnőtképzési stra-
tégiát. És ebbe illeszkedve fog 

a mi feladatrendszerünk is 
megváltozni. Most kezdenek 
el működni az ágazati kész-
ségtanácsok is, amelyek iga-
zából a tartalom meghatáro-
zásában, tartalomfejlesztés-
ben fognak szerepet játsza-
ni. Első lépésként azzal, hogy 
ágazatonként felülvizsgálat-
ra és módosításra kerül az or-
szágos képzési jegyzék (OKJ). 
Az ágazati készségtanácsok 
feladata lesz a következő idő-
szakban, hogy áttekintsék 
a hozzájuk tartozó szakma-
struktúrát, és javaslatot fo-
galmazzanak meg a miniszté-
rium számára az OKJ korsze-
rűsítésére. Más feladataik is 
lesznek természetesen, de ez 
már egy dedikált, nevesített 
feladat, amivel már el is kez-
denek foglalkozni. Mi pedig 
szeretnénk a feladatrendsze-
rünkben a pályaorientációt 
erősíteni. Október–november-
ben lezajlik egy országos pá-
lyaorientációs kampány, ame-
lyet szeretnénk jövőre tovább 
folytatni. Itt érdemes megem-
líteni a versenyszervezést is. 
Nemrég zárult a nagyon sike-
res Euroskills verseny, a szak-
mák Európa-bajnoksága Bu-
dapesten. Ennek nyomán sze-
retnénk a nemzetközi szerep-
lésünk színvonalát a követke-
ző világversenyeken fenntar-
tani, erősíteni. A hazai szak-
mai versenyeknél pedig a to-
vábbi szakmabővítés a cél. Az 
informatikai szakmákkal már 
bővült pár éve a paletta, most 
a közlekedési szakmákat cé-
loztuk meg, kezdeményeztük 
a bővítést. Ezek a főbb vona-
lak, amelyek jelenleg jellem-
zik a kamarai feladatrendszer 
átalakulását.

Nemzetközi sikert hozott
A szeptember végén megren-
dezett szakmák Európa-baj-
noksága, a Euroskills buda-
pesti eseménye kiemelkedő si-
kert hozott itthon és külföldön 
is. A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által megrende-
zett esemény 96 ezer látogató-
jával megdöntötte a Hungexpo 
egy napra eső legmagasabb 
látogatószámának, és a ren-
dezvény ideje alatti teljes láto-
gatószámnak a rekordját. Ez 

a területi kamarák érdeme is, 
Dunaújvárosból nyolcszáz fi a-
talt utaztatott a helyi kamara a 
helyszínre. A kiemelkedő szer-
vezést a nemzetközi versenyek 
gazdái, így a WorldSkills Eu-
rope is elismerte, ahogy az 
egyes nemzetek delegációi is. 
És érdemes megemlíteni is-
mét a magyar csapat ered-
ményeit: három arany, három 
ezüst, három bronz és nyolc ki-
válósági érem!

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

Éremesőt hozott az Euroskills a magyarok számára  Fotó: DKKI 

Ősszel a kö-
vetkező négy 
évre megha-
tározzák
a képzési 
stratégiát


