
Huszonnegyedik órában
SZAKEMBERHIÁNY Bővülő kamarai feladatok, felelősség a szakoktatásban

(Folytatás a 13. oldalról.)
Dr. Markovszky György

szerint a kialakult együttmű-
ködések megmutatták: a fe-
lek fontosnak érzik a duális
képzés bevezetését a felsőok-
tatásban. A cégek a gyakorla-
ti képzés során a helyi igé-
nyeknek megfelelő, jól felké-
szített szakemberekhez jut-
hatnak. Nyugati tapasztala-
tok is mutatják, hogy a felső-
oktatási intézmények is nyer-
nek a duális képzéssel, hi-
szen többen választják a jobb
elhelyezkedést biztosító, ver-
senyképest tudást adó képzé-
seket. A hallgatók többségé-
nek nagyon alacsony a moti-
vációs szintje – ezt az egye-
temen előadásokat tartó dr.
Markovszky György szemé-
lyes tapasztalatból is tudja –,
a duális képzés ezen a téren
is kedvező változást ígér. Hi-
szen a megszerzett elméleti
tudást a gyakorlatban próbál-
hatják ki, egy működő vállal-
kozásnál. És az sem elhanya-
golható szempont, hogy a
vállalat a hallgatóval munka-
szerződést köt, melyért díja-
zás is jár.

A felsőoktatási szakkollé-
gium tagja szerint a felsőok-
tatási duális képzés rendsze-
re megfelelő, azonban még
éppcsak elindultunk egy
úton. Fontos, hogy a kerete-
ket miként tudják meg-
tölteni tartalommal az
érintettek, a területi ka-
marák hogyan tudják a
gazdaság igényeit szem
előtt tartva bővíteni,
erősíteni a rendszer
működését.

Megítélése szerint a
középfokú szakképzés terén
is igaz ez. Több területen
már a sok éves munka ered-
ményei jelentkeznek, más
területeken viszont még
csak most indultak el folya-
matok. Ismert új elem a ka-
marai garanciavállalás. A jú-

lius elsején hatályba lépő
rendelkezés a duális képzés
kiszélesítését célozza meg.
A magyar kamara azt irá-
nyozta elő, hogy hetven szá-
zalékot haladja meg a tanu-
lószerződéssel, külső, tehát
vállalati gyakorlati képzőhe-
lyen tanulók aránya. Dr.

Markovszky György ehhez
hozzátette: számukra ez
nem jelent nagy kihívást, hi-
szen a Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparkamara után
náluk arányában a legtöbb
tanulószerződés. (Dunaújvá-
rosban 81 százalék.) Ők en-

nél magasabbra teszik a lé-
cet: a száz százalék elérésé-
re törekszenek.

A hazai képzési struktúra
átalakítása terén a kamara
felnőttképzés új szabályozá-
sának a kialakításában is te-
vékenyen részt vett. A fel-
nőttképzési törvény által lét-

rehozott Program Bi-
zottság elnöke, ahogy
már korábban leírtuk,
dr. Markovszky
György. Nagyon fon-
tosnak tartja azt, hogy
ezen a területen átfo-
gó szabályozás lépett
életbe. Az adatok

megdöbbentőek. Bizottságuk
feladata, hogy döntsenek a
benyújtott felnőttképzési
szakmai programjavaslatok
nyilvántartásba vételéről. A
régi törvényi keretrendszer-
ben akkreditált háromezer-
kétszáz szakmai programból

az előző évi felülvizsgálat
során mindössze huszonket-
tőt tudtak nyilvántartásba
venni. Jelentős részük szak-
mailag megalapozatlan, nem
felel meg az új szabályozás
szakmai elvárásainak, ese-
tenként döbbenetesen nívót-
lan. Visszatérő hiba, hogy
hatósági jellegű, vagy OKJ-s
képzés szerepel a program-
ban, melyet a felnőttképzési
törvény kifejezetten tilt.

Dr. Markovszky György
kérdésünkre kitért arra is,
hogy az új szabályozások be-
vezetése során rendszeresen
találkozik a kamara, és ő sze-
mély szerint is a legkülönbö-
zőbb területekről érkező el-
lenállással. Meggyőződése,
hogy időt kell szánni a másik
fél meghallgatására, majd a
felkészült, tényekkel alátá-
masztott érvelésre. Az okta-
tás területe bonyolult, sok

szereplős, sok – valós és vélt
– érdek, szakmai érvrendszer
által befolyásolt terület.
Hogy a felsőoktatás sajátos
világáról, autonómiaigényé-
ről ne is beszéljünk. A
hosszú távú cél azonban kö-
zös: felkészült, piacképes tu-
dással, jó karrierlehetőségek-
kel rendelkező szakemberek
képzése, ehhez jól működő
intézményrendszer kialakítá-
sa. A társadali beidegződések
csak hosszabb távon változ-
hatnak meg, azonban egy jól
működtetett szabályzórend-
szer sokat tehet a változások
felgyorsításáért, hiszen a hu-
szonnegyedik órában va-
gyunk.

A hazai kamarai rendszer
pedig olyan szereplőként ve-
het részt a folyamatban,
amely tényleg katalizátor-
ként működhet. Hiszen,
ahogy dr. Markovszky
György mondja: nincs, nem
lehet olyan, hogy kamarai ér-
dek! A kamara a gazdaság
érdekeinek képviselőjeként
vesz részt a reformfolyama-
tokban.

Az elméletet a vállalkozói környezetben megszerzett gyakorlatnak kell kiegészítenie: a helyi főiskola is indít ilyen képzéseket
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Előnyben a duális képzés
A szakképzési törvény
július elsején életbe lé-
pő módosítása vezeti be
a kamarai garanciavál-
lalás intézményét, mely-
nek célja a duális kép-
zés kiszélesítése a szak-
képzésben.

A kamarai garanciaválla-
lás lényegéről, a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és Iparka-
mara ehhez kapcsolódó fela-
datairól Fülöp Ilona elnök-
ségi tagot kérdeztük. Az új
szabályozás a gazdálkodók-
nál folyó gyakorlati képzés
elsődlegességét határozza
meg. Csak akkor vehet részt
a szakmát tanuló fiatal az is-
kola tanműhelyében gyakor-
lati képzésen, ha már a gaz-
daság szereplői által biztosí-
tott összes gyakorlati képző-
helyet betöltötték. Erről a
területi kamarának kell iga-
zolást kiadnia, ebben az
esetben az iskola feladata a
tanuló gyakorlati képzéséről
gondoskodni.. Ezt vagy is-
kolai tanműhely kialakításá-
val, vagy külső képzőhellyel
kötött együttműködési meg-
állapodással tehetik meg az
oktatási intézmények.

Arról, hogy mit várnak a
döntéshozók az új rendszer
bevezetésétől, Fülöp Ilona

elmondta: kiegyensúlyozot-
tabb képzési rendszert, több
külső képzőhelyet, ahol a ta-
nulók a szakmát valós gaz-
dasági környezetben sajátít-
hatják el. A gazdálkodó
szervezetek képzési hajlan-
dósága növekedhet amiatt,
mert az új rendszer szerint a
jobb teljesítményt nyújtó ta-
nulók kerülhetnek ki hozzá-
juk. Egyes esetekben előfor-
dult, hogy a jobban teljesítő
diákokat az iskolák benntar-
tották, így javítva tanműhe-
lyük eredményességének
mutatóit. Most fordított a
helyzet, azok a tanulók,
akiknek szakmai vagy elmé-
leti felkészültsége hiányos,
felzárkóztatásra az iskolák-
ban maradhatnak.

A jól felkészült tanulókat
a képzőhelyek nemcsak a
gyakorlati képzésen látják
szívesen, nagyobb az esély
arra, hogy foglalkoztatják is
a szakma megszerzését kö-
vetően. Ez a fiatal számára
állást, a vállalkozás számára
kedvező szakember-utánpót-
lást jelent. A képzési hajlan-
dóság erősítése érdekében a
kamara javaslatot tett a nor-
matívák emelésére, az okta-
tók elismerésének növelésé-
re is. A Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara célkitűzé-

se szerint 2018-ra hetven
százalékra kell növelni a ta-
nulószerződéssel rendelke-
ző, tehát külső gyakorlati
képzőhelyen tanulók ará-
nyát.

Dunaújvárosban a meglé-
vő szint tartása a feladat,
tudtuk meg Fülöp Ilonától,
hiszen a itt ez az arány
nyolcvanegy százalék, a leg-
magasabb az országban. A
kedvező helyzet amiatt ala-
kulhatott ki, mert a kezde-
tektől fontosnak tartotta a
kamara és a gazdálkodók
azt, hogy munkahelyi körül-
mények között sajátíthassák
el a tanulók szakmájukat. Ez
a törekvés szélesebb körben
elfogadásra talált, így jó

partneri kapcsolat alakult ki
az iskolákkal, a gyakorlati
képzőhelyekkel.

Az új szabályozás az ed-
digieknél is jobb együttmű-
ködést igényel az iskolák, a
képzőhelyek, a tanulók és a
szülők között. Az iskolai-
gazgatók számára nemrég
központi rendezvényen tar-
tottak tájékoztatót. A tanuló-
kat érintő változásokról a
szakképzési tanácsadók tar-
tanak előadásokat osztályfő-
nöki órákon, és a helyi ka-
mara írásos tájékoztató
anyagot készített. A tanuló-
szerződéseket az eddigiektől
eltérően már májusban meg
kell kötni, akinek segítségre
van szüksége, nem talál gya-
korlati képzőhelyet, a kama-
ra szakképzési tanácsadói-
hoz fordulhat. Gyakorlati
képzőhelyet minden szak-
mában tudnak biztosítani,
kivételt a bőrdíszművesek és
a női szabók jelentenek, il-
letve az ápolók gyakorlati
képzését együttműködési
megállapodással végzi a
kórház. A helyi kamara szer-
vezésében zajló mesterkép-
zés eredményeként őszre re-
mélhetőleg nem lesz olyan
gyakorlati képzőhely, ahol
ne lenne mesterlevéllel ren-
delkező oktató.

Fülöp Ilona
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Duális képzés
a főiskolán is

A Dunaújvárosi Főisko-
la is több szakon hir-
detett meg duális kép-
zést: anyagmérnök,
gazdálkodási és me-
nedzsment, gazdasá-
ginformatikus, gépész-
mérnök, mérnökinfor-
matikus, műszaki me-
nedzser. A duális kép-
zési formájú szakokra
történő jelentkezés a
2015-ös felvételi eljá-
rásban két, egymással
párhuzamos szakaszból
áll: az állami, általános
felvételi eljárásból
(mely semmiben nem
különbözik a nem du-
ális szakokra való je-
lentkezéstől), és egy
vállalati felvételi sza-
kaszból (ami a Duna-
újvárosi Főiskolán a ta-
nulmányok ideje alatt,
a cégekkel történő hall-
gatói szerződéskötést
megelőzően történik).
A képzésben résztvevő
vállalatok: Hankook Ti-
re, Dorsum, Equicom,
Intellyfactory Hungary.

RÖVIDEN

Munkaügyi
kérdésekről
A vasárnapi munkavégzés ti-
lalmáról szóló 2014. évi CII.
törvényről, valamint aktuális
munkaügyi kérdésekről és a
helyi szektort érintő munka-
védelmi tudnivalókról hallhat-
nak tájékoztatást a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és Iparka-
mara április 21-én 13 órára
tervezett előadásán az érdek-
lődők, előadóként a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Felügyelősége képvise-
lőjét kérték fel.

Exporttevékenység
elősegítése
A Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium irányítása alatt álló
Magyar Export-Import Bank
Zrt. (Eximbank) és a Magyar
Exporthitel Biztosító Zrt.
(MEHIB) célja, hogy a ma-
gyar exportőrök számára haté-
kony finanszírozási és biztosí-
tási konstrukciókat szolgáltas-
son, ezt közös szervezetben és
megjelenéssel, EXIM elneve-
zéssel végzik. A közelmúltban
nyitottak képviseletet Székes-
fehérváron. A térség külkeres-
kedelmi kapcsolatainak élén-
kítése érdekében megtörtént a
kapcsolatfelvétel a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és Iparka-
marával, a közeljövőben vár-
hatóan egy előadást tart az
EXIM Dunaújvárosban az ex-
portáló vállalkozások számára
nyújtott támogatásokról, kül-
gazdasági ösztönző eszközök-
ről. A városi kamara – mely a
honlapján, illetve a rendszere-
sen megjelenő hírlevelében
folyamatosan külpiaci infor-
mációkkal, nemzetközi kiállí-
tások, szakmai utak, üzleti
ajánlatok híreivel igyekszik
segíteni az exportpiacok iránt
érdeklődő városi cégeket, va-
lamint üzleti utak, találkozók
szervezésével – az előadás
szervezését arra is fel kívánja
használni, hogy pontosabb ké-
pet kapjon az itt működő, kül-
piac iránt érdeklődő vállalko-
zásokról.

Pályázati
Kisokos

(Folytatás a 13. oldalról.)
A Pályázati Kisokos elekt-

ronikus hírlevélre is ezen me-
nüpont alatt található cikkben
lehet regisztrálni, hiszen an-
nak következő számait kizá-
rólag a jelentkezési lapot elő-
zőleg kitöltött vállalkozások-
nak küldjük ki.

Eddig a hírlevélnek két
száma jelent meg, melyekben
a pályázatok benyújtására
rendelkezésre álló harminc
napos határidőre való felké-
szülést segítő alapinformáció-
kat osztottunk meg az olva-
sókkal, az összeállításokat a
partnerszervezet, az Econo-
serve Pályázati Kft. készítet-
te. A hírlevélből is elérhetők
az aktuális információk, így a
második számban már helyet
kaphatott az: megjelent a
Gazdaságfejlesztési és Inno-
vációs Operatív Program (GI-
NOP) 2015. évi pályázati me-
netrendje, mely alapján ápri-
lisban ismételten elérhetővé
válik a tavaly ősszel már nagy
érdeklődéssel kísért „Mikro-,
kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásának bőví-
tése”, valamint a „Mikro-,
kis- és középvállalkozások pi-
aci megjelenésének támogatá-
sa” című kiírás. Regisztrálja-
nak a hírlevélre!
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Versenyképes tudású
szakemberekre van

szükség


