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Összeértek a szálak
SZAKKÉPZÉS Az új oktatási rendszer centruma alakult meg
Kőhalmi Kálmán

Alulról építkező, haté-
kony, önálló, együttmű-
ködő – a nyáron mega-
lakult Dunaújvárosi Szak-
képzési Centrumról Őszi
Attila főigazgatóval be-
szélgettünk.

A kormány és a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
között 2010-ben megkötött
együttműködési megállapo-
dás alapján nagy ütemben in-
dult el a szakmai képzési
rendszer átalakítása, ennek
fontos állomását jelenti, hogy
a szakképzést érintő törvé-
nyek június 12-ei hatályba lé-
pésével július 1-jén megala-
kultak a szakképzési centru-
mok, melyek a Nemzetgazda-
sági Minisztérium fenntartá-
sában működnek. Fejér me-
gyében két ilyen alakult, a
megyei mellett a dunaújváro-
si, vezetésére Őszi Attila fői-
gazgatót nevezték ki.

A főigazgató tömör értéke-
lése szerint: összeértek a szá-
lak. Az oktatási rendszer áta-
lakításának megkezdése óta
számos fontos lépés történt
meg a szakképzésben, és vég-
re az intézményrendszer mű-
ködtetése is megfelelő helyre,
a Nemzetgazdasági Miniszté-
riumhoz került. A helyi cent-
rumok nem egyszerűen vég-
rehajtói a minisztériumi aka-
ratnak, hanem kellő önállósá-
got kaptak, hogy a tagintéz-
mények összefogásával, alul-
ról építkezve valódi pedagó-
giai műhellyé váljanak, haté-
konyan tudjanak megfelelni

helyi szinten a szakképzéssel
szemben támasztott elvárá-
soknak, a gazdaság, a munka-
erőpiac igényeinek.

Dunaújvárosban, ebben a
tervezett városban a képzési
rendszer a város építéséhez,
az ide telepített ipar igényei-

hez igazodva jött létre, ezek
határozták meg későbbi lép-
csőfokait is. A gyakorlati kép-
zés a vállalatoknál zajlott,
nem voltak iskolai tanműhe-
lyek, ez változott meg a rend-
szerváltással. Azonban valódi,
a gyakorlatban alkalmazható,
piacképes szaktudás csak
ténylegesen piaci környezet-
ben működő gazdálkodónál
szerezhető meg. A kamarák
sokat tettek azért, hogy a gya-
korlati képzés ismét a megfe-
lelő rendszerben történjen. A
kormányzat támogatta ezt a
törekvést, átalakították a tör-
vényi szabályozást, számos
feladatot átadtak a kamarák-
nak: a tanulószerződések

rendszerének működtetésével,
a gyakorlati képzőhelyek szá-
mának, színvonalának növelé-
sével, a duális képzés beveze-
tésével, a kamarai garancia-
vállalás rendszerének kialakí-
tásával jelentős változások in-
dultak el. A területi iparkama-
rák meghatározó szerepet
kaptak a szakképzési irányo-
kat, arányokat meghatározó
megyei fejlesztési és képzési
bizottságok (MFKB) munká-
jában is.

(Folytatás a 15. oldalon.)

Kamara szervezte tavalyi üzemlátogatás a Mester Ferroste gyár-
tócsarnokában: fontos a szakmák megismertetése
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A minisztérium
fenntartásában
működnek a
szakképzési
centrumok

Mesterek lesznek, vizsgáznak
Újabb képzési program zárul hamarosan a városi kamara szervezésében
Kőhalmi Kálmán

Hét szakmában szervezett
mesterképzést és -vizsgát
a helyi iparkamara, már
a második ilyen progra-
mot, ezen ötvenheten
vesznek részt.

A első program eredmé-
nyeként hatvan új mester ve-
hette át júniusban, a Bartók
Kamaraszínházban megtartott
ünnepségen mesterlevelét. A
mostani programban ötvenhe-
ten vesznek részt, mivel még
a vizsgák zajlanak, nem lehet
tudni, pontosan hányan vehe-
tik majd kézbe az október 27-
én, hasonló külsőségek között
megrendezendő eseményen a
kimagasló szakmai tudást iga-
zoló oklevelet.

A mostani, májusban in-
dult programban az elsőhöz
hasonlóan, pályázati forrásból
támogatott módon, húsz szá-
zalék önköltséggel vehettek
részt azok, akik jelentkeztek.
Az általános elméleti, majd a
speciális szakmai felkészítő-
ket követően most zajlanak a
vizsgák. elsőként a központi-
fűtés- és gázhálózat szerelők
vizsgáztak , majd a kozmeti-
kusok, az ipari gépészek és a
hegesztők. A karosszéria la-

katosok vizsgájára lapunk
megjelenésekor kerül sor, az
autószerelők és a szakácsok is
levizsgáznak október első he-
tének közepéig.

A felkészítés és a vizsgák
során számos vállalkozás se-
gítette a programot, a Duna-
ferr iskola informatikai kabi-
netje és tanműhelye, a Bánki

iskola főiskolára költözött
tanműhelye, a Melissza Koz-
metika, a Forgó Kft. ka-
rosszéria műhelye, az Ármos
Gumimax futóműbeállító be-
rendezése, Kovács Gyula au-
tószerelő műhelye, a Fészek
tanétterem színvonalas hely-
színt biztosított arra, hogy a
vizsgázók igazolhassák szak-

mai tudásukat, és a vizsgabi-
zottság is megfelelő körülmé-
nyek között bizonyosodhas-
son meg erről. Az új mesterek
a helyi szakképzés megválto-
zott törvényi előírásainak
megfelelve, az eddig is magas
szintjét erősítve vesznek majd
részt a város és környéke vál-
lalkozásainak működésében.

Mestervizsga a kozmetikusoknál, hamarosan újabb félszáz új mester veheti át oklevelét
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Új kihívások, új
együttműködések

Minden ősz és vele minden
új tanév új kihívások elé állítja
az oktatás, benne jelesül a
szakképzés szereplőit – mint
tapasztalhatják, erről tanúsko-
dik mellékletünk több cikke,
összeállítása is. A legfonto-
sabb változás idén az intéz-
ményrendszer átalakítása, az
új szakképzési centrumok lét-
rejötte, amely városunkban is
új feladatokat rótt a szakkép-
zés terén tevékenykedőkre,
köztük a Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparkamarára.
Szervezetünk a kormányzati
törekvésekkel összhangban el-
sősorban a szakképzés gya-
korlati részének szervezésé-
vel, koordinációjával foglal-
kozik – e munka során a szo-
ros együttműködés mellett új
munkakapcsolat alakul a
Szakképzési Centrummal. Kö-
zös tevékenységünk elsőrendű
célja a szakképzés színvonalá-
nak emelése mellett az, hogy
a képző intézmények a gazda-
sági szereplők igényeinek és
elvárásainak megfelelő kép-
zést alakítsanak ki, a lehető
leggyorsabban és legrugalma-
sabban alkalmazkodva a mun-
kaerő-piaci kihívásokhoz.
Mindezt úgy, hogy a rendszer-
ben visszatükröződjenek a vá-
ros gazdasági életének tradíci-
ói, a munkaerő-piaci sajátos-
ságok, a foglalkoztatási struk-
túra sajátos térségi jellemzői.

E program lényeges eleme
az is, hogy a lehető legtöbb ta-
nuló csatlakozzon a duális
szakképzés folyamatosan bő-

vülő rendszeréhez. Örömteli,
hogy kamaránk élen jár a ta-
nulószerződések terén, mint
ahogy fontos tényező a mes-
tervizsgák szervezésének fo-
lyamata is. Éppen ezek az ala-
pelemek jelenthetnek garanci-
át arra, hogy a tanulók a vál-
lalkozások körében, avatott
mesterek irányításával szerez-
nek értékes gyakorlatot, ké-
sőbbi pályájuk során jól hasz-
nosítható tudást, s nem utolsó-
sorban hasznos munkatapasz-
talatot.

A DKIK és a Dunaújvárosi
Hírlap közös kiadványában
visszatérő motívum az új kihí-
vások és új együttműködések
témaköre – tisztelettel aján-
lom a Gazdasági Tükör tartal-
mait minden kedves olvasó-
nak!

Hegyiné Tóth Noémi

titkár
Dunaújvárosi

Kereskedelmi és Iparkamara

Hegyiné Tóth Noémi
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Vállalkozók várnak,
pályázatok késnek

Az EU pályázatokkal kap-
csolatban nagy a vállal-
kozói várakozás, ezt a
már kiírt két gépbeszer-
zési pályázat jól mutatja.
A nagyobbikat a napok-
ban függesztették fel, a
kisebbikre már augusz-
tustól csak a szabad vál-
lalkozási zónákból lehet
pályázni. A folytatást pe-
dig még homály fedi...

A kormányzat többször
hangsúlyozta, ebben az EU
ciklusban teljesen más módon
történik a pályáztatás, mint az
előzőben. Ennek a törekvés-
nek számos üdvözlendő ele-
me van. Mindjárt a legfonto-
sabb: az országba ilyen mó-
don eljutó uniós pénzeknek,
annak a 12 ezer milliárd fo-
rintnak a korábbi ciklusra jel-
lemző tizenhat helyett hatvan
százaléka jut a vállalkozások-
hoz, erősíti azok versenyké-
pességét. A pályázatok kiírása
egy, az EU célkitűzések és a
saját vállalások alapján készí-
tett egységes stratégia, fej-
lesztéspolitika alapján törté-
nik. Egyszerűsödött a pályá-
zatokkal kapcsolatos admi-
nisztráció is, és olyan elemek
kerültek be a rendszerbe,
amelyek segítik az önerő biz-
tosítását, a finanszírozást a
pályázó cégek számára.

Azonban az egyik legfon-
tosabb szemponttá most a

gyorsaság vált. A 2020-ig ter-
jedő hétéves ciklusból már öt
év maradt. A kormányzatnak
erre szintén van válasza.
Csepreghy Nándor, a Minisz-
terelnökség fejlesztéspolitikai
kommunikációért felelős he-
lyettes államtitkára a
Privátbankár.hu által a közel-
múltban, a témában szerve-
zett konferencián (melyen a
helyi kamara több munkatár-
sa is részt vett) tartott előadá-
sában megerősítette azt a né-
hány nappal előtte kommuni-
kált kormányzati törekvést,
hogy 2017 június 30-áig az
összes uniós pályázat kiírásra
kerül.

A helyettes államtitkár
szerint ez azt jelentené, hogy
megelőzzük ilyen szempont-
ból a térség országait. Illetve
biztosítva lenne, hogy az uni-
ós pénzek ne olyan hajrában
legyenek elköltve, mint az el-
őző ciklusban. Bár az min-
denképpen pozitívum, hogy a
rendelkezésünkre álló keretet
ki tudtuk használni, és remé-
nyei szerint ez az aktuális cik-
lusban is így lesz.

A pályázatok legkésőbb
2017 közepi kiírása természe-
tesen nem jelenti azt, hogy
akkor azonnal minden pályá-
zatot be is kell adni. Ma is ta-
pasztalható, hogy a pályáza-
tok a korábbinál hosszabb ha-
táridőkkel kerülnek kiírásra.

(Folytatás a 14. oldalon.)


