
A legtehetségesebb diákok
Verseny A szakmák ünnepét rendezték meg a Szakma Sztár Fesztiválon – hét érmet szereztek
A múlt héten megrendezett 
Szakma Sztár Fesztivál döntő-
jébe 12, a megyében tanuló 
diák jutott be. Közülük három 
arany-, három ezüst-, egy pe-
dig bronzérmet szerzett.

Barta Zsolt

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara 2016-ban kilen-
cedik alkalommal rendezte 
meg a Szakma Kiváló Tanuló-
ja Versenyt (SZKTV), valamint 
az Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyt (OSZTV). Ezek 
országos döntőjére a IX. Szak-
ma Sztár Fesztiválon április 
18–20. között Budapesten, a 
Hungexpo Vásárközpont G, F 
és A pavilonjában került sor. 
A versenyek célkitűzése to-
vábbra is a gyakorlatigényes, 
„fizikai” szakmák – beleértve a 
ráépülő, magasabban kvalifi-
kált szakmákat is – társadalmi 
presztízsének és vonzerejének 
növelése, azok népszerűsíté-
se volt.
A versenyek és a fesztivál jel-
mondata: „A jó szakma felér 
egy diplomával!” Az országos 
szakmai versenyeket a Nem-
zetgazdasági Minisztérium és 
a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium megbízásából negyven 
szakképesítésben – köztük 
négy új informatikai szakmá-
ban – hirdették meg, a nappali 
tagozaton végzős szakiskolai 
és szakközépiskolai tanulók 
számára. Az írásbeli versenyen 
országosan közel 5200 fő vett 

részt, melyeket a területi kama-
rák rendeztek meg.  
A háromnapos Szakma Sztár 
Fesztiválra 214 diák jutott be az 
ország 110 oktatási intézmé-
nyéből. A szakmai versenyen a 
jó eredményt elérők felmentést 
kaptak a tanév végén esedékes 
szakmai záróvizsga alól. Az idén 
a tanulók több mint 84 száza-
léka kapott felmentést a teljes 
szakmai vizsga letétele alól.

A verseny sikerét közvetlenül 
nyolcszáznegyven közreműkö-
dő (versenyfelelősök, szakér-
tők, szervezők, az egyes szak-
mák versenyét szervező, ún. 
támogató iskolák tanárai és di-
ákjai) illetve négyszáznyolcvan 
szervezet (szakmai támogató 
cégek és vállalkozások, szakis-
kolák, egyesületek, érdekképvi-
seletek) munkája, együttműkö-
dése segítette.

A III. SkillsHungary Nemzeti 
Döntőn tíz szakma válogatói-
nak döntői, valamint a Euro-
Skills Göteborg 2016 versenyre 
már korábban kiválasztott me-
chatronika versenyszámban 
versenyszituációnak megfele-
lő „bemutató” került megren-
dezésre. A festő, dekoratőr, a 
fodrász, a kőműves, a pincér, 
a szakács, a szépségápoló, a 
villanyszerelő és a virágkötő 

versenyszámokban a svédor-
szági Göteborgban 2016 de-
cemberében megrendezésre 
kerülő EuroSkills, valamint az 
ápolás és gondozás és az in-
formatikai hálózati rendszer-
üzemeltető versenyszámokban 
pedig a WorldSkills Abu Dhabi 
2017 versenyre kerültek a ha-
zánkat képviselő versenyzők 
kiválasztásra. „2015 a külhoni 
magyar szakképzés éve” foly-
tatásaként a Miniszterelnöki 
Hivatal szervezésében 9 szak-
mában 12 versenyző vett részt 
a fesztiválon, akik Felvidékről, 
Erdélyből, a Vajdaságból és 
Kárpátaljáról érkeztek. Ők a Mi-

niszterelnöki Hivatal különdíját 
vehették át.
A fesztiválon az idén már kö-
zel 15 ezer látogató vett részt 
ingyenesen. A vidéki iskolák-
ból, a területi kamaráink szer-
vezésében, 200 autóbusszal 
több mint 9 ezer diák érkezett. 
Bács-Kiskunból 15 autóbusz 
szállított 700 diákot, akik kö-
zött voltak dunavecseiek, já-
noshalmiak, bajaiak kecske-
métiek. kiskunhalasiak is.
Többségük  pályaválasztás 
előtt álló fiatal volt. A bemutat-
kozó szakmákat a látogatók 
tárlatvezetés keretében ismer-
hették meg.

A Petőfi Népe melléklete
X. évfolyam, 4. szám
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Székház:

Kecskemétről Petényi Laura cukrász szakoktatójával, Kiss Zoltán mestercukrásszal a dobogó tetején

A kecskeméti Magyar Ilona Általános Iskola diákjai a villanyszerelő 
stand előtt

 A dunavecsei iskolások a kőművesek versenyfeladataival ismerkednek

Kuffner Dániel munka közben

Pálfi Mátyás ács első lett
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A kamara jutalmazza az 
SZKTV-n dobogós helyezése-
ket elért tanulókat és az őket 
felkészítő elméleti és gyakor-
lati tanárokat. Az első helye-
zett diákok és a felkészítőik 
személyenként 200, a máso-
dik helyezést elérők és taná-
raik személyenként 150, míg 
a harmadik helyezést elérő 
diák és oktatói személyen-
ként 100 ezer forint anyagi 
elismerésben részesülnek. 
Ennek átadására a következő 
hetekben kerül sor. A kama-
ra a szakmunka társadalmi 
elfogadottságának növelése 
érdekében pályázati felhívást 
tett közzé a Bács- Kiskun me-
gyében tanuló szakiskolások 
és oktatóik körében. Pályáza-
ti kiírás alapján egyszeri alka-

lommal külön anyagi támoga-
tásban részesülnek azok – az 
iskolai rendszerben tanulmá-
nyokat végző, szakmai vizs-
ga előtt álló, végzős nappali 
tagozatos tanulók, valamint a 
felkészítésüket biztosító intéz-
mény egy elméleti szakokta-
tója, és a gyakorlati képzést 
folytató gazdálkodó szerve-
zetnél felkészítő egy gyakor-
lati oktató –, akik a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
által szervezett a Szakma Ki-
váló Tanulója Versenyen és az 
Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Versenyen 1–3. helyezést 
érnek el. A kamara a kiírt pá-
lyázat hosszú távú működte-
tésére támogatási alapot ho-
zott létre, amelyhez további 
támogatók csatlakozhatnak.

Kamarai jutalom a legjobbaknak és tanáraiknak

Tizenkét döntős, hét érem, hat helyezés
Pálfi Mátyás ács 1. Bajai SZC Jelky András Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma  
Petényi Laura cukrász 1. Kecskeméti SZC Széchenyi István Idegenforgalmi, és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskola
Szabó Richárd szerszámkészítő 1. Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskola
Kuffner Dániel asztalos 2. Bajai SZC Jelky András Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma,
Jónás Szilveszter Csaba épület- és szerkezetlakatos 2. Bajai SZC Dózsa György Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Kovács Ádám mechatronikai technikus 2. Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskola
Kispál Dániel mechatronikai technikus 3. Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskola 
Édes Mónika női szabó 5. Bajai SZC Jelky András Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Muzslai Zsolt szerszámkészítő 5. Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája
Mityók Boglárka logisztikai ügyintéző 5. II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium
Káldi Szandra eladó 6. Kiskunhalasi SZC Középiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Kossuth Lajos SZKI
Nagy Bálint épület- és szerkezetlakatos 8. Bajai SZC Dózsa György Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

A Bajai SZC Jelky András Szakközépiskolája, Szakiskola jó hírnevét erősítette Jánosi Dorina, aki a Wordskills versenyre jutott be. Ő gyakorló ápoló képzésen tanul az intézmény 13. évfolyamán.

Borsodi Ferenc a Kecskeméti SZC Gárspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kőművestanulója az EuroSkills göteborgi versenyére jutott ki.



Küldöttgyűlés
BKMKIK 2433 diák tanulószerződését gondozza a kamara
Munkaerőhiány és munka-
nélküliség egyaránt jellemzi 
a megye gazdaságát – hang-
zott el a kamara legutóbbi 
küldöttgyűlésén.

Barta Zsolt

Kamarai küldöttgyűlést rendez-
tek áprilisban a BKMKIK me-
gyei központjában. A rendez-
vény elején Gaál József megyei 
elnök elismerő oklevelet adott 
át dr. Gál Gyulának, a megyei 
Békéltető Testület korábbi el-
nökének tevékenysége elisme-
réséül. Mint arról korábban ír-
tunk, őt dr. Horváth Zsuzsanna 
váltotta a tisztség élén, aki ko-
rábban a megyei fogyasztóvé-
delmi szervezet igazgatója volt. 
A jelenlegi elnök ismertette a 
küldöttek előtt a terveit. Hang-
súlyozta: arra törekednek, hogy 
minél több ügyet a felek meg-
elégedésével zárjanak le. Na-
gyon sok vita már a tárgyalá-
sok előtt megoldódik. De olyan 
is előfordult, hogy a bepana-
szolt vállalkozás képviselője 
nem megy el a meghallgatás-
ra, ez esetben pénzbüntetés-
sel sújtható. 

Gaál József kamarai elnök 
ismertette az elmúlt időszak 
történéseit. Beszámolt a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnökségi üléséről. Ki-
emelte, hogy a kamarák részt 
vesznek egy úgynevezett fog-
lalkoztatási paktum előkészí-
tésében. Az elnök azt hang-
súlyozta, hogy egyszerre van 
jelen a munkanélküliség és a 
munkaerőhiány a megyében 
és az országban. Bár többen 
dolgoznak ma, mint évekkel 
korábban, mégis a munka-
képes lakosság több mint 
negyven százaléka tartozik az 
inaktív réteghez. Ez hatalmas 
tömeg, akik közül sok embert 
lehetne munkára mozgósíta-
ni. Bár kevés a pénz az ország-
utak felújítására, a kamara 
azt szorgalmazza, hogy a me-
gyében fordítsanak jelentős 
összegeket a Baját Kecske-
méttel összekötő országút fej-
lesztésére. Ez minden bizony-
nyal elősegítené a térségek 
erőteljesebb bekapcsolódá-
sát a gazdasági fejlődésbe. 
Az elnök arról is szólt, hogy a 
cafeteria-rendszer átalakítása 
következtében kialakul egy ed-

dig ismeretlen kettős bérrend-
szer. A korábbi juttatások bér-
ként jelennek meg, de kisebb 
adóteher sújtja az összegeket, 
mint a fizetéseket. Megemlí-
tette azt is, hogy a külföldre 
kitelepült fiatalok hazahívása 
elemei érdeke az országnak, 
ehhez azonban emelni kell a 
hazai béreket. A béremelés-
nek azonban együtt kell járnia 
a termelés hatékonyságának 
a változásával is. 

Gaál József megemlítet-
te, hogy a Területfejlesztési 
Operatív Program keretében 
63 milliárd forint jut a megyei 
önkormányzat koordinálásá-
val Bács-Kiskun fejlesztésére. 
Kecskemét külön 23 milliárd 
forintoz jut, illetve a Modern 
Városok Program keretében 
100 milliárdos fejlesztés vár a 
megyeszékhelyre. Az előadó 
megemlítette, hogy a kormány 
a GINOP-támogatással a be-
szállítói szektor fejlesztését 
segíti, beindítanak egy mento-
ri programot is a beszállítást 
tervező kkv-k számára. Az el-
nök a kamara fontos feladatai 
között említette a szakképzés 
felügyeletét. Bács-Kiskunban 

a kamara segítségével 2433 
diák tanul tanulószerződéses 
formában vállalkozásoknál. 
A fiatalok közül a Szakma Ki-
váló Tanulója versenyen 281 
tanuló vett részt Bács-Kiskun-
ból, akik közül 12 fiatal be-
jutott az országos döntőbe, 
amelyet a hónap közepén ren-
deztek a fővárosban. A kép-
zésben 441 szervezet vesz 
részt 504 telephelyen. Az el-
nök megjegyezte, hogy csök-
kent a korábbi évekhez képest 
a duális képzésben tanulók 
száma, de ez mindenekelőtt 
demográfiai okokra vezethe-
tő vissza. 

A küldöttgyűlésen felszólalt 
Sipos Zsolt kamarai titkár, aki 
a szervezet pénzügyeiről tar-
tott tájékoztatót. Ennek kere-
tén belül azt is megemlítette, 
hogy a BKMKIK bővíti a jelen-
legi székházban a működési 
területét. Új konferenciahelyi-
séget alakítanak ki a földszin-
ten, illetve egy lift is épül azért, 
hogy a mozgáskorlátozottak is 
nehézségek nélkül bejöhesse-
nek a kamarába. A Békéltető 
Testület irodája is a földszin-
ten kap helyet.

Baja volt 
a házigazda
Baja Ismét a bajai EGYMI töl-
tötte be a házigazda szere-
pét a Szakma Kiváló Tanulója 
verseny országos döntőjében. 
A két napig zajló versenyen 
többek között háztartástan, 
parkgondozó és konyhai kise-
gítő tantárgyakban bizonyít-
hatták rátermettségüket a 
résztvevők. A tanulók és taná-
raik az ország 31 intézményé-
ből érkeztek Bajára. A legjobb 
helyezést elérő tanulók pedig 
a pénz- és tárgyjutalom mel-
lett az év végi szakmunkás-
vizsga alól is mentesülnek.

Kiállítás 
májusban
KisKunhalas A halasi csipke 
áprilisban Berlinben hallatott 
magáról, az elkövetkezendő 
hetekben pedig idehaza vár-
ja csodálóit. A berlini rendez-
vény felhívta a figyelmet ha-
zánk különleges és értékes 
termékeire, hungarikumai-
ra. Ezt követően kerül sor a 
XVII. Csipkekiállításra, melyet 
május 6-án és 7-én rendez-
nek Kiskunhalason. Aki má-
jus 15-én, 16-án részt vesz a 
szentendrei pünkösdi forga-
tagon, ott szintén találkozhat 
iparművészeti remekünkkel.

Negyed 
évszázad
Kalocsa Huszonöt eszten-
deje írták alá Kalocsa és a 
németországi Kircheim unter 
Tech polgármesterei a test-
vérvárosi megállapodást, 
melyet az évforduló alkalmá-
ból május 7-én újítanak meg 
Kalocsán. Május 5-től május 
10-ig látják vendégül az érse-
ki városban a baden-württem-
bergi tartományban található 
negyvenezer lakosú város de-
legációját. A programsorozat 
részeként a német vendégek 
megtekinthetik a város neve-
zetességeit, a bakodi turiszti-
kai központot, ill. lehetőségük 
lesz a Vajason is csónakázni 
és a Duna-parton is kellemes 
órákat eltölteni. A delegáció 
ellátogat a Kalocsai Porce-
lánfestő Manufaktúrába is. 
A közelmúltban a német fél 
részéről felajánlás történt 
arra vonatkozóan, hogy a 
szakközépiskolai diákok a 
nyári szakmai gyakorlatukat 
Kircheim unter Tech-i cégek-
nél végezzék el.

Javaslatot tettek a minisztérium felé
Képzés Huszonöt hiány-szakképesítést határoztak meg az MFKB tagjai

A szakképzés struktúrájá-
nak elmúlt időszakban 
történő változása megte-

remti annak a lehetőségét, hogy 
a munkaerő-piaci igényekre az 
iskolarendszerű és iskolarend-
szeren kívüli képzési kínálat 
gyorsan és hatékonyan reagálni 
tudjon. Ezt a folyamatot előmoz-
dítva a  területi kamara mellett 
működő megyei fejlesztési és 
képzési bizottság (MFKB) ha-
tásköre kiterjed minden olyan 
szakképzésre vonatkozó kér-
déskörre, amely befolyásolja a 
megye szakképzésfejlesztésé-
nek elősegítését – nyilatkozta 
a lapunknak Pintye László, az 
MFKB elnöke, kamarai alelnök. 
A szervezet javaslattételi jogkör-

rel is rendelkezik az iskolarend-
szerű és az iskolarendszeren 
kívüli szakképzés beiskolázási 
arányaira és irányaira vonat-
kozóan. A javaslatot a bizott-
ságoknak mindig a javaslattal 
érintett tanévet megelőző év 
március utolsó munkanapjáig 
kell megtenniük az iskolarend-
szerű szakképzésre, a felnőtt-
oktatásra és az állami vagy 
európai uniós forrásokkal támo-
gatott iskolarendszeren kívüli 
szakképzésre. A 2016/2017-
es tanév szakképzési irányai-
ra és beiskolázási arányaira a 
megyei fejlesztési és képzési 
bizottságok javaslatot dolgoz-
tak ki a Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Hivatal út-

mutatása alapján. A gazdaság 
tulajdonképpen a szakképzés 
megrendelőjeként is funkcionál. 
Így indokolt, hogy a hatékony 
és megalapozott döntéshoza-
talt elősegítő kérdőíves kutatást 
a nemzeti kamara koordinálta. 
A válaszadói célcsoport a vál-
lalkozásokon kívül a közszféra 
és a pályakezdő fiatalok voltak. 
A kamarák munkatársai végez-
ték a kérdőíves felmérést. Ezek 
felhasználásával közép- és hosz-
szú távú előrejelzések elkészíté-
sére nyílik lehetőség. A javaslat 
kialakítását segítik a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályának 
prognózisai, amelyek alapján ki-
deríthetők a romló pozíciójú, túl-

telített foglalkozások, szakmák, 
keresett foglalkozások, szak-
mák és változó pozíciójú szak-
mák, foglalkozások. Az MFKB-k 
a 2016/2017-es tanév beisko-
lázására vonatkozóan meghoz-
ták javaslataikat a szakiskolai 
ösztöndíjas szakképesítések 
(hiány-szakképesítések) vonat-
kozásában is. Az útmutatásnak 
megfelelően 25 hiány-szakké-
pesítést kellett meghatározni, 
melyek közül 18 szakiskolai 
szakképesítés, 7 pedig érettsé-
gire épülő. A javasolt hiányszak-
mák között az első hat helyen 
a következők szerepelnek: ács, 
épület- és szerkezetlakatos, ipa-
ri gépész, hegesztő, szerszám-
készítő, gyakorló ápoló.fo
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Több lábon áll 
a kalocsai 
székhelyű új 
kamarai tag

A kalocsai Kriszed Mobil 
Kft. a közelmúltban lé-
pett be a kamara tagjai 

közé. A cégvezető, Rácz Edit 
lapunknak elmondta, hogy a 
vállalkozás 2012-ben alakult, 
mely gépjárműalkatrész-nagy-
kereskedelemmel kezdte. 
A cég fejlődésnek indult, ezt fel-
gyorsítandó a közelmúltban a 
kamara képviseleténél igényel-
tek Széchenyi Kártyát. Itt aján-
lották fel a tagság lehetőségét, 
amellyel éltek.

A cég bevételében az utóbbi 
időben egyre nagyobb szere-
pet játszik a hidraulikus töm-
lők gyártása és forgalmazá-
sa. Emellett Rácz Edit évek 
óta társasházkezelést is végez 
magánvállalkozóként. Ma 800 
lakás ügyeit viszi a városban. 
Ismerve a piaci trendeket, az 
emberek igényeit vágott bele 
a közelmúltban az ingatlan-
forgalmazó szakmába is. Mint 
mondta, megkereste egy is-
mert fővárosi ingatlanforgal-
mazó cég, amely franchise 
szerződés keretében ajánlott 
együttműködési szerződést. 
A közeljövőben Kalocsa belvá-
rosában egy irodát nyit, ahová 
egy alkalmazottat tervez fel-
venni az ügyintézés felgyorsí-
tása érdekében. A vállalkozás 
másik részéhez, a hidraulikus 
részleghez is keresnek nem-
soká egy alkalmazottat, mert 
a cégük fejlődik. Rácz Edit el-
mondta, hogy korábban egy 
kecskeméti cégnél dolgozott 
üzletkötőként, ahol hasonló 
területen mozgott, így a piacot 
jól ismeri.

Mindenekelőtt vízműveknek 
szállítottak alkatrészeket-tömlő-
ket megrendelésre. A piaci kap-
csolatokat felhasználva döntött 
úgy, hogy a párjával együtt épít 
fel egy ígéretesen fejlődő vállal-
kozást. Úgy látja, hogy a 2013-
ban elindított hidraulikai gyár-
tásra egyre nagyobb az igény 
a piacon. A lakásközvetítés a 
megerősödő forgalom miatt tű-
nik ígéretesnek.

Bár az új ingatlanok iránt a 
kereslet alacsony, az emberek-
nek kevés a pénzük, ugyanak-
kor a használt kisebb lakások 
iránt a fiataloknak jelentős az 
igénye. A csok-rendszert ma 
még csak tanulmányozzák az 
emberek, azt azonban nem le-
het tudni, miként is mozgatja 
meg a piacot.

A felvételen a kamarai küldöttgyűlés tagjai

A fémipari szakmák iránt mindig nagy lesz a kereslet
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Március óta kamarai tanácsadó
Szakképzés Több évtizedes tapasztalat birtokában is bonyolult a folyton változó rendszer

Nagyon bonyolult do-
log a szakképzés, aki 
nincs benne, az nem 

ismeri a folyamatokat. Ezt 
mondja Huber Béla, aki már-
cius közepe óta a kamara 
szakképzési tanácsadója 
Baján. Ezzel párhuzamosan 
a tanév végéig tanít a Jelky 
szakképzőben, ahol hosszú 
ideje pedagógus, a Volánnál 
eltöltött évek után 1980-ban 
került az iskolába.  

– Voltam itt mérnök- tanár, 
munkaközösség-vezető, gya-
korlatioktatás-vezető, műsza-
kiigazgató-helyettes, általá-
nosigazgató-helyettes. Régóta 
hívott a kamara erre a feladat-
ra, amire most ilyen átfedés-

sel vállalkoztam. A kamara 
megalakulásától kapcsolat-
ban voltam a szakképzési 
igazgatósággal. Iskolánkban 
próbaszintvizsgákat szervez-
tem, másutt a próba szint-
vizsgákon elnöki feladatot 
vállaltam – számol be pálya-
módosításának körülményei-
ről. Több mint száz szakkép-
zés került a kamarához. Itt 
készítik el, határozzák meg az 
szvk néven emlegetett szak-
mai vizsgakövetelményeket, 
a kerettanterveket. Gyakor-
latilag a kamara szervezi a 
szintvizsgákat és jelöli ki a 
vizsgaelnököket. Ezeknek a 
szakmáknak a segítése a fel-
adata a tanácsadónak, hiszen 

itt szülőnek, tanulónak és a 
képzőhelynek is tisztában kell 
lennie jó néhány dologgal. Pél-
dául a tanulószerződés meg-
kötésének követelményeivel. 
Ezt az eredményes szintvizs-
ga után, május végéig kell 
papírra vetni, a tanulóknak 
a cégekkel kell szerződniük, 
hiszen a szakiskola kilence-
dik évfolyamának összefüggő 
gyakorlatától kezdődően és a 
10., 11. évfolyamon a képző-
helyen tanulják gyakorlatban 
a szakmát a duális képzési 
rendszerben. Az együttműkö-
dési megállapodás ellenjegy-
zése szintén a kamara joga.

– Ennek az együttműkö-
désnek a segítése a feladata 

a tanácsadónak, így nekem 
is. Olykor még azt is ponto-
sítani kell, hogy mi a pontos 
neve az adott szakmának és 
mi az OKJ-száma. Például for-
gácsolót képeznek, miköz-
ben a szakma pontos meg-
nevezése: gépi forgácsoló. 
A tanulóknak járó kötelező 
és adható juttatásokról sincs 
mindig információja az adott 
vállalkozásnak, hiszen nem 
nagy apparátussal dolgozó 
társaságokról van szó. A kép-
zőhelyi feladatra jelentkező 
cégeket is megvizsgáljuk,  és 
a képzés során is tartunk el-
lenőrzéseket, ilyenkor a doku-
mentumok pontos vezetését 
is vizsgáljuk – sorolja felada-

tait Huber Béla. Hozzáteszi: 
a 2012-ben kiadott országos 
képzési jegyzék (OKJ) helyett 
idén új született, új szakmák 
lesznek, miközben számuk is 
csökken.

 Az új OKJ-nak megfelelően 
kell kerettanterveket készíte-
ni, új szakképzési és vizsga-
követelményeket állítani, hi-
szen ezek alapján indulnak 
ősszel a képzések. Amikor 
tanítani kezdett, akkor a szak-
középben érettségit és szak-
mát kaptak a végzettek, utá-
na volt a technikusi képzés, 
majd bejött a világbanki, ké-
sőbb a szakképzési fejleszté-
si program. A változások egy-
re sűrűbbek.  K. T.Huber Béla

A duális képzésről
Eszmecsere Az építőipari oktatás kérdéseiről

A közelmúltban rendezték 
meg a megyei iparkamarában 
a Gyakorlati Oktatók Klubjá-
nak fórumát. Ezúttal az építő-
ipari és a hozzá kapcsolódó 
szakipari szakmák képviselői 
találkoztak.

Barta Zsolt

Az oktatási intézmények okta-
tói mellett az ács, az asztalos, 
az épület- és szerkezetlaka-
tos, a festő, mázoló tapétá-
zó, a központifűtés-gázhálózat 
rendszerszerelő, magasépítő 
technikus, szárazépítő és vil-
lanyszerelő szakiskolai tanu-
lók gyakorlati képzését folyta-
tó vállalkozások szakemberei 
is részt vettek az eszmecse-
rében. A fórum házigazdái Gi-
bárszki Sándorné és Sörös Pé-
ter szakképzési tanácsadók 
voltak. Témavezetőként köz-
reműködött Csabai Csaba, a 
kiskunfélegyházi szakképző in-
tézmény gyakorlatioktatás-ve-
zetője, mestervizsga-bizott-
sági elnök, aki vitaindítóként 
szakiskolai kollégái vélemé-
nyét tolmácsolta. A fórumon a 
gyakorlati képzés, a szakmai 
vizsgára felkészítés tapaszta-

latait vitatták meg a közremű-
ködők. Ezzel összefüggésben 
szó esett arról, hogy a szakmai 
vizsgák eredményei alapján 
miként lehetne változtatni a 
gyakorlati képzés minőségén. 
Mint arról korábban beszámol-
tunk, a magyar kormány azt 
tervezi, hogy néhány éven be-
lül 70 ezerre bővíti a gyakorlat-
orientált képzésben tanuló di-
ákok számát. Ennek azonban 
az a feltétele, hogy legyen ele-
gendő olyan vállalkozás, ahol 
a hivatások fogásait alaposan 
elsajátíthatják a diákok. A kez-
deményezés sikere részben at-
tól is függ, hogy miként is lehet 
összekapcsolni a szakképző 
intézmények elméleti képzé-
sét és a piacon működő cégek 
napi gyakorlatát. A megjelent 
gyakorlati képző szakemberek 
részéről kritikaként hangzott 
el, hogy a szakmai és vizsga-
követelmények, a kerettanterv 
nem mindig egyezik a piaci el-
várásokkal, az ismeretek né-
melyike már elavultnak számít. 
Alacsony a gyakorlati képzés 
óraszáma. Az elméleti és szak-
mai képzést az iskolák általá-
ban egy héten belüli váltako-
zással szervezik. Ez sokszor 

nem teszi lehetővé, hogy egy 
hosszabb technológiai folya-
matot elejétől végéig megis-
merhessen a tanuló. A tanulók 
szakmaszeretete, elhivatott-
sága nem megfelelő. Csabai 
Csaba az iskolák részéről felve-
tette, hogy a szakmai vizsgára 
történő felkészítés színvonala 
sokszor eltérő. Vannak olyan 
vállalkozások, ahol a tanuló 
csak a szakma egy szűk szele-
tét tanulja meg. Sok esetben a 
vállalkozó csak az olcsó mun-
kaerőt látja a tanulóban, ezért 
nem fektet hangsúlyt a minő-
ségi képzésre. Az iskola és a 
vállalkozások közötti kommu-
nikáció gyakran „döcögős”.

A kritika mellett pozitív dol-
gok is elhangoztak. A képző-
helyeken tapasztalt szakembe-
rek, képzett mesterek adják át 
szakmai tudásukat a fiatalok-
nak. Olyan gyártási folyamato-
kat, műveleteket ismerhetnek 
meg a tanulók, amelyekre isko-
lai tanműhelyben nem nyílna 
lehetőségük. Olyan modern, 
XXI. századi gépekkel, beren-
dezésekkel is találkozhatnak, 
amelyek beszerzésére nincs 
lehetősége egy iskolának. A ta-
nulók valós munkakörnyezet-

ben sajátíthatják el a szakma 
alapjait. Megismerhetik egy va-
lódi munkahely életét, minden-
napjait. A vállalkozó a gyakor-
latban alaposan megismert 
tanulói közül biztosíthatja a 
szakmai utánpótlást. Nem-
csak a problémákat fogalmaz-
ták meg a fórum résztvevői, 
hanem a képzés minőségét 
javító javaslataikat is. Töb-
bek között elhangzott, hogy 
korszerű szakmai tartalma-
kat kell tanítani az iskolákban. 
A különböző szakmák vizsga-
követelményeit felül kell vizs-
gálni és egységesebbé tenni. 
Célszerű lenne visszatérni épí-
tőipari szakmáknál a turnusos 
oktatásra. Gibárszki Sándor-
né elmondta, hogy a szak-
mai eszmecsere azért is volt 
sikeres, mert a képzésben 
érdekelt felek megismerték 
egymás elvárásait, igényeit, 
amelyeket a jövőben koordi-
nálni tudnak. Sipos László, a 
MesterBau Kft. munkatársa 
lapunknak elmondta, hogy az 
eszmecsere fontos volt. A du-
ális képzés bevezetése után 
szakmailag felkészültebb fia-
talok léphetnek ki a munka-
erőpiacra.

Előadás 
a termékdíj- 
változásról

A legfontosabb változás 
a termékdíj adózása te-
rületén az az egysze-

rűsítő szabály, amely szerint 
a gyártónak, az importőrnek, 
ha a csomagolás és a reklám-
hordozó papír, akkor nem kö-
telező a számlára ráírnia a 
termékdíjjal kapcsolatos in-
formációt. Eddig erre kötelező 
volt rávezetni. Ha megfizette, 
felszámolta a termékdíjat, ak-
kor magában nem kell feltün-
tetni akkor, ha a vevői oldal 
ebben nem érdekelt.

Egyebek mellett erről is szó 
esett azon a termékdíjjal kap-
csolatos iparkamarai rendezé-
sű szakmai fórumon, melyen 
Szabó Gábor, a NAV Bács-Kis-
kun Megyei Igazgatósága 
Tájékoztatási Osztályának 
osztályvezetője beszélt. A jól 
ismert szakember előadásá-
ban hangsúlyozta: bizonyos 
termékek – furnér-, rostlemez-
lapok – kikerültek a termékdíj- 
kötelezettség alól. Ezek azok, 
amelyeket az építkezésekhez 
szoktak használni. Kitért a 
gépjárműátalányra vonatko-
zó változásra is. Így például a 
gépjárműben található akku-
mulátor, gépjármű-elektronika, 
kenőolaj, gumiabroncs után 
nem kötelező darabonként, 
hanem mód nyílik átalányban 
fizetni. Ezt nem kötelező alkal-
mazni, de ezzel főleg a gépjár-
műgyártók, kereskedők fog-
nak élni.

Mit is jelent ez? Az átalány-
díj lehetősége csak a személy-
gépkocsi és a motorkerékpár 
termékdíjas alkotórészei (ak-
kumulátor, egyéb kőolajter-
mék, gumiabroncs, elektroni-
kai berendezések) esetén áll 
fenn (a tehergépjármű esetén 
például nem). A gépjármű ter-
mékdíjátalánya (más termé-
kek után fizetett átalánydíjjal 
ellentétben) visszaigényelhető 
a törvényben meghatározott 
feltételek teljesítése esetén. 
2016-tól tehát már nem kell 
külön az akkumulátorra, gu-
miabroncsra, elektronikára, 
kenőolajra fizetni a termékdí-
jat, hanem hengerűrtartalom 
alapján lesz egy termékdíjáta-
lány a gépkocsikra, ami első-
sorban a nagy autógyártóknak 
és az autókereskedőknek je-
lent könnyítést, mondta egye-
bek mellett előadásában Sza-
bó Gábor, a NAV Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatósága Tájékoz-
tatási Osztályának osztályve-
zetője.  B. Zs.

Külföldi üzleti 
ajánlatok
Az alábbi ajánlatokról Kárpáti-
né Becsi Gabriella a 76/501-
508-as vagy a 70/453-3977-
as telefonon ad felvilágosítást.

(BRCZ20160310001)

Hároméves tapasztalattal ren-
delkező mélyépítészeti tanács-
adói szolgáltatást vállalnak a 
cseh piacra lépőknek. A szol-
gáltatásuk része a beton, előre 
gyártott és egyéb építőipari gé-
pészeti támogatás. 

(BRPL20160226001)

Fólia csomagolóanyagot gyár-
tó és forgalmazó lengyel cég 
kölcsönös gyártási megállapo-
dást kötne és beszállítókat ke-
res. 

(BORO20150622001)

Származtatott anyagok szi-
lárd, folyékony és légnemű tü-
zelőanyagainak nagykereske-
delmével foglalkozó román cég 
új piacokra szeretne belépni. 
Ehhez disztribútorokkal lépne 
kapcsolatba, akik polietilén és 
használt gumi termikus feldol-
gozásának területén aktívak. 

(BRUK20160321001)

Egy brit cég kifejlesztett egy 
olyan innovatív terméket a sza-
badidő és kalandsport szektor 
számára, amelyet európai part-
nerekkel kíván legyártatni és/
vagy forgalmazni. A termékek 
eloxált fémből készült csatok 
és csúszkák. Gyártási vagy szol-
gáltatásról szóló megállapodást 
kötnének.

(BOUK20160324001)

Délnyugat-angliai cég orga-
nikus hajápolási termékek ér-
tékesítéséhez keres disztribú-
torokat. Újonnan bevezetett, 
100%-ban természetes, orga-
nikus hajápoló szereket kínál a 
nemzetközi piacra.

(BRHR20160222001)

Kiskereskedelmi online web-
shop videojátékok, konzolok 
és egyéb kapcsolódó termékek 
forgalmazásával foglalkozik. 
A horvát cég bővíteni kívánja 
a kínálatát, további termékek 
forgalmazását vállalja. Olyan IT 
partnereket keresnek, akik be 
kívánnak lépni a horvát piacra. 
Potenciális partnerek a video-
játék gyártói, forgalmazói és ki-
adói egyaránt lehetnek. 

Sakkasztalt készített egy diák a kiskőrösi Wattay Szakképző Iskola műhelyében

Fo
tó

: B
a

r
ta

 z
so

lt



Szezonnyitó Kalocsán
Értékek Az atomerőmű látogatói az érseki várost is megnézik
A kamara kalocsai képvisele-
te március 31-én harmadik al-
kalommal szervezte meg – az 
érintett cégek, intézmények 
vezetőinek részvételével – a 
Turisztikai Szezonnyitó rendez-
vényét.

Barta Zsolt

A rendezvénnyel felavatott és a 
kalocsai Érsekkertben találha-
tó, a Kalocsa Szíve Program ré-
szeként megépült Platán Ren-
dezvényközpont méltó helyszínt 
adott az eseménynek – tájé-
koztatta a lapunkat Péjó Zoltán 
képviselet-vezető. A szakmai 
előadásokból a jelenlevők ké-
pet kaphattak a külföldiek 
beutaztatási lehetőségeiről, 
megyei turizmusfejlesztési el-
képzelésekről, az információs 
pontok és helyi értékek népsze-
rűsítésének fontosságáról és le-
hetőségeiről.

Dr. Bálint József, Kalocsa vá-
ros polgármestere köszöntőjé-
ben bemutatta a Kalocsa Szí-
ve program elemeit, melynek 
köszönhetően új szolgáltatások 
nyújthatóak az idelátogatóknak 
a rendezvényszervezés, ill. bizo-
nyos látnivalók tekintetében is.

A rendezvényen részt vett Ra-
usch Sándor, a megyei közgyű-
lés alelnöke is, aki hangsúlyoz-
ta, hogy több turizmust segítő 
beruházás is elkészül a megyé-
ben a TOP-os pályázati támoga-
tásokból, így pl. kerékpárutak 
kötnek majd össze turisztikai-
lag látogatott településeket, ki-
rándulóhelyeket. 

Gyakorlati tapasztalataikról 
számolt be a fővárosi székhe-
lyű és kalocsai telephellyel is 
rendelkező Travel Trans Union 
Bt. munkatársa; Korsósné Vö-
rös Henrietta irodavezető és Ró-
nai Adrienn a cég munkatársa. 
Ismertették a legfontosabb el-
várásokat, melyek a külföldiek 
beutaztatása során felmerültek 
az elmúlt években. Ezek között 
elhangzott, hogy két évre előre 
kell meghatározniuk a kínála-
tukban az igénybe vehető turisz-
tikai látványosságokat és prog-
ramokat. Gondot szokott okozni 
az, hogy nem jutnak informá-
ciókhoz a turisztikailag érintett 
épületek felújításának határide-
jéről és a városi nagyrendezvé-
nyek időpontjairól és az ekkor 
felmerülő parkolási nehézsé-
gekről. Csortán Krisztina, a TDM 
szervezet vezetője az összefo-

gás jelentőségéről, a különböző 
településeken megszervezen-
dő programok összehangolásá-
ról, a térségi marketing jelentő-
ségéről beszélt előadásában. 
Az elmúlt hetekben a járási vízi 
turizmus fejlesztésére több el-
képzelés is napvilágot látott. 
A turisztikai cégben tulajdonos-
ként szereplő települések tá-
mogatásának köszönhetően el-
készültek a www.iranykalocsa.
hu, a www.iranyhajos.hu, ill. a 

www.iranyszelid.hu weboldalak 
is, melyek szállásokat, progra-
mokat ajánlanak a turisták fi-
gyelmébe.

Cink Dóra, a Paksi Önkor-
mányzat turisztikai referense 
előadásában kiemelte, hogy 
a városba érkező külföldiek je-
lentős része az atomerőműbe 
tárgyalásra, konferenciára ér-
kezőkből, ill. karbantartókból 
tevődik ki. A belföldi látogatók 
többsége szervezett csoportok 

keretében érkezik, aki elsősor-
ban ugyancsak az atomerő-
műbe látogat el. Bíznak az Új 
Duna-híd elkészültében, mely 
új távlatokat nyithat a csomagkí-
nálatok vonatkozásában. Az elő-
adásokat követően a turisztikai 
szakemberek helyi termékeket 
is kóstolhattak, így a Vén Famí-
lia Kft. hústermékeit, a kalocsai 
Csokis Rétes Pékség és Cuk-
rászda, ill. a Dallos Mézes fi-
nomságait ízlelhették meg.

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa

Felelős kiadó:
a kft. ügyvezető igazgatója

Főszerkesztő-kiadóvezető:
Király Ernő

Szerkesztők:
Barta Zsolt, Gaál József, Sipos Zsolt

Készült:
Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., 

Budapest
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Felhívás a Kiváló 
Bácskai 
Termékdíj 
pályázatra 

A regionális és térségfej-
lesztés uniós célkitűzé-
seivel összhangban a 

Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara az idén 
is meghirdeti a Kiváló Bácskai 
Termék íj pályázatot. A díj célja 
a fogyasztói és üzleti elismerés 
azon termékeknek, amelyek a 
bácskai tradíciókat és elisme-
résre méltó ízeket hordozzák.

A BKMKIK a díj elnyerése ese-
tén tanúsítványt ad ki, amely fel-
jogosítja a nyertes pályázókat, 
hogy egy éven át csomagolásai-
kon, termékeiken feltüntessék 
a védjegyet. A pályázatokat egy 
szakmai díjbizottság bírálja el, 
és engedélyezi a védjegyhasz-
nálatot. A részletes pályázati 
felhívás és jelentkezési lap meg-
található a kamara honlapján 
is. Az nyertes termék csomago-
lása vagy felirata tartalmazhatja 
a logót, ill. a szóróanyagokon a 
termék neve mellett feltüntethe-
tő. A védjegyek kiosztása Baján, 
a  június 4-re tervezett Bácskai 
Nap keretében történik meg. 
Az árumintákat és a nevezése-
ket 2016. május 9-ig lehet eljut-
tatni a kamara bajai irodájába: 
Baja, Tóth K. u. 11/b. A kamara 
munkatársai kérdések esetén a 
79/520-400-as telefonon vagy 
a bkmkikbaja@t-online.hu e-ma-
il címen állnak az érdeklődők 
rendelkezésére.

Bemutatkozás 
Kecskeméten

A megyei iparkamara és 
a Kecskeméti Piacfenn-
tartó Szervezettel kö-

zösen rendezi meg a Kiváló 
Bácskai Termékek a Kecske-
méti Piaccsarnokban elneve-
zésű rendezvényét május 13-
án, péntek délelőtt. Ezen azok 
a vállalkozások mutatják be a 
termékeiket, akik az első évek-
ben a Kiváló Bácskai Termékdí-
jat elnyerték. 

– Kecskemét nyitott arra, 
hogy bemutassa a kiváló bács-
kai termékeket és az azt ké-
szítő vállalkozókat – nyilatkoz-
ta a lapunknak Kolek Andrea, 
az Intézmény és Piacfenntartó 
Szervezet igazgatója. A vendé-
gek a csarnok közepén kialakí-
tott helyen kapnak lehetőséget 
a bemutatkozásra. Remélem, 
hogy sok vásárló érdeklődését 
kelti fel a kezdeményezés.

Dr. Bálint József, Kalocsa város polgármestere köszöntőjében bemutatta a Kalocsa Szíve program elemeit

A konferencia résztvevői több előadást is meghallgattak

A kamara 
új tagjai

Tagsági jogviszony létesíté-
sek 2016. február 20-tól 
március 31-ig:

•MCS-SOR Kft., Baja

Rideg Norbert István, Kalocsa

•MR Fenster Kft., Baja

•JÁSÓ Bt., Szeremle

•Nagyanyáink Sütödéje Kft., 
Kecskemét

•Kriszed Mobil Kft., Kalocsa

•Lasershow Hungary Inter-
national Kft., Kiskőrös

•Hazai Szakértői Iroda Kft., 

•Tatarek Zoltán Csaba, 
Kecskemét

•Molnár Transsped Kft., 
Kecskemét

•Tóbiás Viktor, Kalocsa

Elismerő oklevél

A Magyar–Német Ipari és 
Kereskedelmi Kamara 
Szakképzési Díj 2016 

pályázatán a bírálóbizottság 
döntése alapján a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara által benyújtott 
projekt jelölést nyert az inno-
váció kategóriában. A pályá-
zat címe: Motiváció a munka-
erő-piaci igényeken alapuló 
életpályamodell kialakításá-
hoz. Jakabucz Ildikó alelnök és 
Garbriel A. Brennauer adta át 
az elismerő oklevelet a kama-
ra képviselőjének.

2016. április 30., szombatGAZDASÁGIIV.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
mestervizsgát és arra felkészítő mesterképzést indít  

2016 májusában az alábbi szakképesítésben:

Kőműves           Burkoló           Kereskedő
Gázfogyasztó-berendezés- és csőhálózatszerelő-mester
Mestervizsgára azok a szakemberek jelentkezhetnek, akik

az adott szakmában az állam által elismert szakképesítéssel 
– illetve a szakmai követelményben feltételként meghatáro-
zott szakmai képesítéssel – rendelkeznek, s ezt közokirattal 

vagy annak hiteles másolatával igazolják; 
az adott szakma mestervizsga követelményrendszerében  

előírt szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkeznek,  
s ezt munkáltatói igazolással, munkakönyvvel vagy  

egyéb hitelt érdemlő módon igazolják. 
Jelentkezését 2016. május 13-ig Domokos Ferencné  

várja a 76/501-502-es telefonszámon, illetve a  

domokosne.rozalia@bkmkik.hu  
e-mail címen.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara immár  
hetedik alkalommal írja ki

A MUNKA VILÁGA  
című országos fotópályázatát.

A kiírás szerint olyan fotókat várunk, melyek az ipari,  
a kereskedelmi cégeket, a szolgáltatóágazat,

ill. a kézművesség területén dolgozók mindennapjait és az  
általuk előállított termékeket mutatják be.

Cél: a különböző szakmák népszerűsítése, munkafolyamatainak bemutatása. 
A zsűrizést követően összeállított kiállítási anyag Kecskemétet követően több 

nagyvárosban is bemutatásra kerül.
A helyezett képek alkotói értékes jutalmakban részesülnek.

A pályázás egyszerűsítése érdekében – digitális formában várjuk az alkotásokat.
A díjazott, ill. a kiállításra beválogatott képeket a Kamara nagyítja ki.

Pályázati kiírás és nevezési lap a pejo.zoltan@bkmkik.hu e-mail címen kérhető.
Várjuk alkotásaikat!


