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Érték az élethosszig tartó
tanulás a piacgazdaságban
Megjelentek a pályázati felhívások, amelyek a munkavállalók képzését támogatják
DUNAÚJVÁROS Sokat hal-
lani az élethosszig tartó
tanulás fontosságáról.
Egyrészt a foglalkoztatási
kompetenciák fejlesztése
miatt, másrészt a szemé-
lyes mentális egészség
megtartása érdekében.
Az Európai Unió polgárai
számára természetes,
hogy egész életükön át
tanulnak, képezik magukat.

A GoodWill Consulting
Pályázati Tanácsadó Kft. érté-
kesítési igazgatóját, Mada-
rász Andrást kérdezzük a
magyarországi munkaerő
képzésének lehetőségeiről,
tendenciákról:

– Az élethosszig tartó tanu-
lás a piagazdaságban részt ve-
vők számára komoly értékkel
bír. A vállalati igényeknek
megfelelő szakképzés, tovább-
képzés is értéket, vagyis tőkét
állít elő. Hasonlóan az álló-
eszközökben megtestesülő ér-
tékekhez, az emberi tőke a
gazdaságban közvetlen ter-
melőértéket képvisel. Ez a
szemlélet kisebb mértékben
jelenik meg Magyarországon,
erről gyakran a munkáltatók
is tehetnek. A Mt. 102.§ a
munkáltató kötelezettségei
között említi: biztosítania kell
a munkavállalónak a munka-
végzéséhez szükséges ismere-
tek megszerzését.

Akkor miért vonakodnak
mégis a cégek a munkaválla-
lóik képzésétől?

– A munkáltatók nem szí-
vesen küldik a munkavállaló-
kat rövidebb vagy hosszabb
ideig tartó tanfolyamokra, mi-
vel ilyenkor a dolgozók kies-
nek a munkából, ráadásul az

oktatás igen magas költséggel
is járhat. Vagyis a munkavál-
laló nem termel profitot, ha-
nem jelentős összeget elvisz
az addig megtermelt nyere-
ségből.

A munkavállaló csak olyan
képzésre kötelezhető, amely a
munkakörének betöltését elő-
segíti, vagy szükség esetén
más munkakör betöltését is
lehetővé teszi. A képzésre
csak munkaidőben kerülhet
sor, ekkor a munkabér ugyan-
úgy jár a munkavállalónak,
mintha dolgozna. A képzés
elvégzését tehát úgy kell ke-
zelni, mintha dolgozna a
munkavállaló.

A munkavállalók többnyire
szívesen veszik, ha tanfo-
lyamra, oktatásra mehetnek,
egyrészt mert a megszerzett
ismereteket máshol is haszno-
síthatják, másrészt a munkae-
rő-piaci lehetőségeik és a fog-
lalkoztatási kompetenciáik
növekszenek, valamint a na-
gyobb képesítéssel több fize-
tést is remélnek.

Hogyan lehet összehangolni
a nyereségorientált cégveze-

tői törekvéseket a dolgozók
napi munkavégzésével és
szakmai fejlesztésükkel?

– A megoldás az uniós for-
rásból támogatott pályázati
lehetőségek! – folytatja Ma-
darász András. – Megjelentek
a konvergencia és a közép-
magyarországi régió mikro-,
kis- és középvállalkozásainak
valamint a nagyvállalatoknak
szánt pályázati felhívások,
amelyek a munkavállalók
képzését támogatják akár
százszázalékos, vissza nem
térítendő formában.

A pályázatok iránti érdek-
lődés nagy, a beadásra szánt

idő viszont rövid, így érde-
mes már most felkészülni rá!

Nézzük akkor számokban:
A Versenyképes Közép-

Magyarország (VEKOP) és
Gazdaságfejlesztési és Inno-
vációs Operatív Program
(GINOP) keretében a nagy-
vállalatok lehetnek kedvez-
ményezettei ennek a támoga-
tásnak. A felhíváson legalább
két lezárt üzleti évvel és ma-
gyarországi székhellyel ren-
delkező, kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaságok
indulhatnak.

A Versenyképes Közép-
Magyarország (VEKOP) és
Gazdaságfejlesztési és Inno-
vációs Operatív Program
(GINOP) keretében a kis és

középvállalkozások lehetnek
kedvezményezettei ennek a
támogatásnak. A felhívásra
olyan mikro-, kis- és közép-
vállalkozások nyújthatják be
pályázatukat, amelyek előző
évben minimum három sze-
mélyt foglalkoztattak, és leg-
alább egy lezárt üzleti évvel
rendelkeznek.

Sok cég készül már a képzési
pályázata benyújtására. Mi-
lyen képzéseket preferálnak
a cégek?

– Elsősorban a szervezet-
fejlesztési és kommunikációs
képzéseket választják – így a
lean menedzsment, tárgyalás-
technika, inspirálóvezető-kép-
zés, projektmenedzsment,
konfliktuskezelés, de népsze-
rűek az irányítási rendszerek-
kel kapcsolatos képzések és a
nyelvi tanfolyamok.

Azt javaslom a vállalkozá-
soknak, hogy mielőbb kérje-
nek személyes konzultációt a
dunaújvárosi irodánk munka-
társaitól, és tudják meg, mi-
lyen feltételekkel indulhatnak
a kiíráson!

Madarász András
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Tudja pályázatát biztos kezekben!

Igény szerinti képzések
Ecotech Nonprofit Zrt.: jó alkalom a kkv-k számára
A tegnapi kamarai rendez-
vényen előadóként részt
vett Sófalvi István, az Eco-
tech Nonprofit Zrt. felnőtt-
képzési igazgatója: a fel-
nőttképzés terén nyújtott,
a képzési pályázatok során
igénybe vehető szolgálta-
tásaikról tájékoztatta a
résztvevőket.

A nonprofit társaságot a Du-
naújvárosi Egyetem (illetve
akkor még főiskola) százszá-
zalékos tulajdonaként alapí-
tották, hogy a felsőoktatási
intézmény infrastruktúráját,
szakembereinek tudását hasz-
nosítva bővítsék a bevétele-
ket. Öt éve foglalkoznak fel-
nőttképzéssel. Számos terüle-
ten indíthatnak és indítanak is
engedélyezett képzéseket:
OKJ-s, szakmai, nyelvi vagy
egyéb (különböző képesség-,
készségfejlesztő) képzéseket.
A szakmai kurzusok között
természetesen a különböző
ipari és informatikai (például

hegesztés, CNC-gépkezelő,
PLC-programozó stb.) képzé-
sek dominálnak, de megtalál-
hatók más szakmai területek
is: pénzügyi-számviteli ügy-
intéző, vállalkozói mérlegké-
pes könyvelő, adótanácsadó
stb. Szerveznek különböző
képességfejlesztő kurzusokat
(számítógépes programok,
rezgésdiagnosztika, értéke-
lemző), tréningeket, és a leg-
különbözőbb hagyományos

és online nyelvi tanfolyamo-
kat angol, német és orosz, de
igény szerint akár más nyel-
veken is.

Sófalvi István szerint első-
sorban a kkv-k számára bizto-
sítanak jó lehetőséget a kép-
zési pályázatok, hiszen nekik
kevesebb lehetőségük van
munkavállalóik képzésére
pénzt fordítani. Az Ecotech
Nonprofit Zrt. azért lehet szá-
mukra remek partner, mert az
egyetem infrastruktúráját,
szakember- és tudásbázisát,
szakmai kapcsolataikat fel-
használva a meglévő engedé-
lyezett képzések mellé bármi-
lyen más, az adott partner
igényeihez alkalmazkodó és a
pályázati elvárásoknak meg-
felelő engedélyezett képzést
el tudnak indítani, akár online
távoktatási formában is. Így
egyébként is széles képzési
portfóliójukat a tényleges igé-
nyeknek megfelelően bővítik
ki, érdemes tehát felvenni ve-
lük a kapcsolatot.

Sófalvi István felnőttoktatási
igazgató

Konzultációs lehetőséget biztosító rendezvény helyszíne volt tegnap a városi kamara, ahol az oldalunkon olvasható pályázati lehetőségek-
ről kaptak részletes tájékoztatást a jelenlévők, akik nem voltak ott, azok érdeklődését várják az előadók e fontos, sokakat érintő témában


