2018 /10 | EUROSKILLS KÜLÖNSZÁM

MAGAZIN

ORBÁN VIKTOR

A FIATALOK TEHETSÉGE
ARANYFEDEZET
PARRAGH LÁSZLÓ

GYŐZÖTT A MAGYAR GAZDASÁG
ÉS A SZAKKÉPZÉS

PÖLÖSKEI GÁBORNÉ

ÁTFOGÓ MEGÚJULÁSRA
VAN SZÜKSÉG

Budapest2018
1

A FIATALOK TEHETSÉGE ARANYFEDEZET

2 GYŐZÖTT A MAGYAR GAZDASÁG ÉS A SZAKKÉPZÉS
3 ÁTFOGÓ MEGÚJULÁSRA VAN SZÜKSÉG
4 BUDAPEST, KAZANY, GRAZ
5 SZERVEZÉSBŐL JELES
6 A MUNKA ÉS A SIKER IS KÖZÖS
8-9 EUROSKILLS BUDAPEST 2018
– ÉRMET NYERT VERSENYZŐK

10 POZITÍV PÉLDÁKRA VAN SZÜKSÉG
12 SÜRGETŐ AZ UTÁNPÓTLÁS
14 KERESETT A MINŐSÉG
16 GYAKORLAT NÉLKÜL NEM MEGY

Az igazi mester mindig alkotó ember: nemcsak a saját, de mások megelégedése is fontos neki. Az igazi mester munkája szerelmese.
A legjobbat szeretné kiadni a kezei közül. Akik Budapesten,
a EuroSkills-en összemérték tudásukat, éppen ilyen, mesternek készülő
emberek – mondta Áder János köztársasági elnök a budapesti
rendezvény záróünnepségén a győzteseket köszöntő beszédében.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Üzleti 7 Magazinja
Alapította: a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1996-ban
Felelős szerkesztő: Osváth Sarolta | Szakmai lektor: Vörös-Gubicza Zsanett | Szerkesztőség: +36 30 960-6611 | Kiadja: MKIK Szolgáltató Nonprofit Kft.,
1054 Bp., Szabadság tér 7., Tel.: 474-5151, fax: 474-5159 | Felelős kiadó: Sipos Ágnes ügyvezető igazgató | Munkatársak: Dalia László, Kalocsay Katalin,
Kocsi Margit, Losonczi Lívia | Fotók: MKIK | Borítóterv: Roxer Kommunikációs Kft. | Tördelés, nyomdai munkák: Perjési Grafikai Stúdió Kft. 1116 Bp.,
Építész u. 8–12. Tel.: 209-3859 Internet: www.perjesi.hu | Felelős vezető: Petró Lajos
Az Üzleti7 Magazin című kiadvány bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos
minden jog fenntartva. Értesüléseket csak az Üzleti7 Magazinra hivatkozva lehet átvenni! | ISSN: 1416-5023

| EUROSKILLS BUDAPEST 2018 |

A FIATALOK TEHETSÉGE
ARANYFEDEZET
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke részt vett és beszédet mondott a EuroSkills
Budapest 2018 ünnepélyes nyitó rendezvényén, amelyet a Papp László Budapest Sportarénában 28 ország csapatainak 525 versenyzője részvételével tartottak meg. Hazánk
első ízben adott otthont 2018. szeptember 26–28. között a szakmák európai versenyének,
amelyen Európa legjobbjai 37 szakmában mérték össze tudásukat. A versenyző ﬁatalokat,
felkészítő tanáraikat és kísérőiket, a EuroSkills vezetőit valamint a nagyszabású európai
szakmai verseny támogatóit Orbán Viktor miniszterelnök köszöntötte.
ORBÁN VIKTOR
Magyarország olyan ország, amelynek világszínvonalú munkásai vannak, akikre büszkék vagyunk, és akiket meg is becsülünk.
Ha ellátogatnak egyszer az Országházba, azt fogják látni, hogy
különböző mesterségek szobrai díszítik, azért hogy a törvényhozók minden nap láthassák, kinek a munkája révén épülhet
Magyarország – hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök
a Papp László Sportaréna küzdőterét és lelátóit megtöltő több
száz versenyre készülő iatalnak és a nyitó ceremónia vendégeinek arról beszélt, hogy mi magyarok csak a szellemi és izikai
erőnkre, a tudásunkra és a munkánkra számíthatunk. Kiemelte, hogy a iatalok valójában sorsdöntő mérkőzés részesei, de
ez nem csak a következő napok versenyeire vonatkozik. Van itt
egy nagyobb verseny is – mondta –, egy olyan mérkőzés, amelyet a világ különböző földrészei vívnak egymással.
Európa öregszik, népessége fogy, ezért Európa ma komoly versenyhátrányban van. Ezt a hátrányt kiváló szakemberek képzésével dolgozhatjuk le, vagyis Európa akkor nyeri vissza újra az
erejét, ha mi neveljük fel, és képezzük ki a világ legjobb szakmunkásait. Mindez azt jelenti, hogy a iatalok tehetsége és tudása és szorgalma ma Európa versenyképességének arany fedezete – szögezte le.
Nemcsak a szakmáknak, az életnek is van matematikája. Az élet
matematikájának alapképlete, ha nincsenek iatalok, nincs jövő
sem. Ha megszületnek és vannak iatalok, de úgy érzik nincs jövőjük, akkor az országaiknak sincs jövőjük. Ha az országaiknak
nincs jövője, akkor Európának sincs, és akkor eltűnik minden,
amit kétezer év alatt a földrészen létrehoztunk – igyelmeztetett.
Arra kérjük Önöket, vállalják a tanulást, a munkát, a hazájukat, küzdjenek érte – fogalmazott Orbán Viktor. Végezetül
arra utalt, hogy a magyar alaptörvény legfontosabb mondata:
bízunk a iatal nemzedékek elhivatottságában, hisszük, hogy
gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot. És ez nemcsak
Magyarországra igaz, de egész Európára is – tette hozzá.
Azt kívánom, hogy a budapesti EuroSkills legyen az európai
szakképzés igazi ünnepe – búcsúzott a miniszterelnök a megnyitó közönségétől és a iataloknak jó versenyzést kívánva zárta beszédét.
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GYŐZÖTT A MAGYAR
GAZDASÁG ÉS A SZAKKÉPZÉS
Egy új korszak születésének lehetünk tanúi: a szakképzés digitális és modern időszakának,
amely ötvözi a hagyományok továbbvitelét egy újfajta, kreatív, tudás alapú szemléletmóddal. Ezennel nyilvánosan és hivatalosan lezárjuk a szakképzés múltját – hangsúlyozta
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. Magyarország azzal,
hogy elnyerte a 2018-as EuroSkills rendezési jogát, és sikerrel teljesítette a vállalt feladatot,
versenyzőink pedig kimagasló eredményeket értek el, azt is bizonyította, hogy győzött a
magyar gazdaság és a szakképzés ügye.
PARRAGH LÁSZLÓ
A szakmák Európa-bajnokságának
megrendezése és megszervezése az
ország és az MKIK számára nagy büszkeség, öröm és nem utolsósorban óriási kihívás volt – fogalmazott Parragh
László. Az MKIK elnöke a három napos rendezvényt értékelve kiemelte: a
szakmák versenye tíz éve indult útnak
és bizonyítja sikerességét és létjogosultságát azzal, hogy a igyelmet a iatalokra irányítja, azokra, akik a jövőt
jelentik, akik azért küzdenek, hogy a
legjobbak legyenek.
A megnyitón elhangzott ünnepi beszédében Parragh László kifejtette: Nyilvánosan és hivatalosan lezárjuk a szakképzés múltját. Egy új korszak születésének lehetünk tanúi: a szakképzés digitális és modern időszakának, amely
ötvözi a hagyományok továbbvitelét
egy újfajta, kreatív, tudás alapú szemléletmóddal. Hívjuk szakképzés 4.0-nak,
hogy azok a vállalatok, akik a gazdaság
motorjai az Ipar 4.0 támogatással, első
kézből találkozhassanak a jövő munkavállalóival – javasolta.
Minden ágazat elhivatott képviselőjének kötelessége új irányt keresni, motiválni, bemutatni az alkotás örömét,
közvetíteni az elérhető sikereket, célul
tűzni ki az igényes, minőségi végeredményt. De honnan is indulnak ezek
a iatalok? – tette fel a kérdést. Mindenkitől kérdezem, de főleg a kedves
szülőktől: Miben jó a gyermek? Megigyelték már, milyen tevékenységben
leli örömét? Mert amiben jó, amiben
tehetséges, abban teljesedhet ki, abban lesz igazán sikeres.
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Ma már nem egy életre választ valaki magának szakmát, ha kell, váltani
mindig lehet, hiszen élethosszig tanulunk. Merjenek belevágni, döntsenek, mert rengeteg lehetőség rejlik
a kreatív hivatások elsajátításában.
Motivációt jelenthet a továbblépésre
és jövőt biztosíthat egy életpályára is
– adott bíztatást a iataloknak Parragh
László. A kamarának pedig – a döntéshozókkal karöltve – olyan oktatási
rendszert kell működtetnie, amelyben ezek a lehetőségek végtelenítve
vannak. Átjárást biztosítanak az egyes
iskolatípusok között, a középfokú és
a felsőoktatás között és a jövőbe tekintve az egyes szakmák között. Ma
Magyarországon ebbe az irányba haladunk, s Európa jövőjét is ebben látjuk! – emelte ki.
Záróbeszédét pedig így indította:
Győztünk! Győztesnek nevezte a verseny minden résztvevőjét, függetlenül
attól, hogy ki, milyen eredményt ért
el, hiszen mindenki maximális koncentrációval, a tudása legjavát nyújtva
helyt állt a három nap során. Győzött
a gazdaság, Európa gazdasága, benne Magyarország gazdaságával, mert
olyan iatal szakemberekkel lett gazdagabb, akik sikereikkel, teljesítmé-

nyeikkel magasra helyezik a minőségi
mércét. És nem mellékesen, győzött a
magyar szakképzés ügye, mert meg
tudta mutatni a iatal szakmai elitet
azoknak, akik még csak terveznek
erre az útra lépni. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint hogy a háromnapos
verseny csaknem 100 ezer látogatóval büszkélkedhet.

Parragh László, az MKIK elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik a verseny megrendezésében részt vettek, akik a siker
részesei voltak: a WorldSkills Europe-nak, a magyar kormánynak
és a magyar gazdaság csúcsvállalatait képviselő szponzoroknak.

| SZAKKÉPZÉS |

ÁTFOGÓ MEGÚJULÁSRA
VAN SZÜKSÉG
tudást biztosító OKJ kidolgozása. Az
abban szereplő alap szakképesítések
körét a gazdasági szereplők közreműködésével létrejött ágazati készségtanácsok bevonásával határozzák meg.
A fejlesztési folyamat már elkezdődött, a módosítások bevezetése a középtávú tervek között szerepel.
A szakképző iskolákba kerülő iatalok tudásszintje sok esetben
elég alacsony. Az általános iskola
8. osztálya után tervezett vizsga
megoldás lehet-e erre?

PÖLÖSKEI GÁBORNÉ
helyettes államtitkár, Innovációs és
Technológiai Minisztérium
A EuroSkills-en résztvevők tudása
mennyire tükrözi a hazai szakképzés állapotát?

A versenyeken mindig a szakképzés
legjobbjai mérettetnek meg. Büszkék
lehetünk az elért eredményekre. Annak ellenére, hogy növekszik a szakképzést választó diákok száma, tudjuk,
hogy elengedhetetlen egy átfogó megújulás. Fontosnak tartjuk a folyamatos
párbeszédet a gazdaság szereplőivel,
az érdekképviseletekkel. Ezért alakítottuk meg a Szakképzési Innovációs
Tanácsot, amely rendszeres fórumot
biztosít majd az aktív párbeszédhez
a kormányzat és a szakképzési rendszer szereplői között. Elengedhetetlen,
hogy igazodjunk a digitalizáció kihívásaihoz, így ezen a területen is jelentős
fejlesztéseket hajtunk végre.
A szakmák folyamatosan változnak, lépést tart ezzel a szakképzés?

A stabil iskolai képzés működésének
alapvető feltétele a szélesebb alap-

Rendszerszintű megoldásokon gondolkodunk, ahol egyéni tanulási utak
és mentori segítség támogatja a gyerekek felzárkózását. A duális szakképzés
jó lehetőséget biztosíthat a felhalmozott hátrányok leküzdésében. A szak-

képzésekre egyre több tehetséges iatal jelentkezik. A szakgimnáziumokba
leginkább azok, akik technikusok szeretnének lenni. Ezt az iskolatípust úgy
kívánjuk megerősíteni, hogy jó alapot
biztosítson a továbbtanuláshoz, és
akár az egyetemi szintű mérnökképzés is építhessen rá.
Miként lehet tudatosítani, hogy a
szakmák nagy része ma már nem
kétkezi, izikai munkát jelent?

Stratégiai feladatunknak tekintjük a
szakmunka presztízsének visszaállítását. Támogatunk minden olyan eseményt, ahol a pályaválasztó diákok
élményalapon találkozhatnak a szakmunkában rejlő lehetőségekkel, és
próbára tehetik képességeiket. Ezekre a legjobb példa a Szakma Sztár verseny, vagy az éppen sikeresen lezárult
EuroSkills.

BIHALL TAMÁS alelnök,
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
A digitalizáció megjelenése és térhódítása szinte minden szakmában
– ez a budapesti EuroSkills legfőbb
konkluziója. Számunkra annyira jól
sikerült az idei EuroSkills mind a
rendezvény szervezése és látogatottsága, mind a magyar versenyzők
teljesítménye alapján, hogy immár
joggal reménykedhetünk abban, végre sikerült áttörni a társadalmi beidegződések falát és gyökeres változás
következhet be a szakmák presztizsét
illetően. Várható, hogy a pályaválasztó
ﬁatalok számára a továbbtanuláskor
már reális alternatívaként merül fel a
szakképzés. Versenyzőink még soha
ennyi érmet nem nyertek, ennek köszönhetően a 4. helyre léptünk előre
az európai országok rangsorában a korábbi 6-7. helyről. Ezzel Magyarország
mértékadó szereplője lett a EuroSkills-nek. Számunkra így ünnep is volt ez a
verseny. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a magyar szakképzés egészét tekintve még messze vagyunk az itt látott teljesítménytől.
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BUDAPEST, KAZANY, GRAZ
A EuroSkills tizedik évfordulóján azokat az egyéni, szervezeti, nemzeti és nemzetközi
szintű eredményeket is ünnepelte Budapesten, amelyek a korábbi versenyeken
Rotterdamban, Lisszabonban, Spa-Francorchamps-ban, Lille-ben és Göteborgban születtek.
Az évforduló ugyanakkor lehetőséget teremtett a WorldSkills Europe családjának arra is,
hogy a továbbiakban is együtt dolgozzanak a szakmai versenyek jövőjéért.
Magyarország, az idei EuroSkills megrendezésével azt bizonyítja, hogy elsőrendűen fontosak számára a szakmák, a mesterségek, és hogy a magyar
iatalok készek az országuk építésére
és versenyképességének növelésére
Európában. Az idei EuroSkills verseny
kiemeli azt is, hogy Magyarország elismeréssel tekint azokra, akik mesterséget választanak, akik magasan képzett
szakemberré válnak az ország számára
létfontosságú szakmákban.

EMIL GUBAYDULLIN

DITA TRAIDAS
Magyarország kijelölte a EuroSkills
következő évtizedének kezdőpontját
azzal, hogy rendkívüli professzionalizmussal valósította meg a rendezvényt,
és magasra tette a mércét az esemény
minőségét és a méreteit illetően. A
EuroSkills platformként fogja össze a
iatalokat, oktatókat, szakértőket, iparágakat és kormányokat, és különleges
globális mozgalomként a szakmai versenyek révén a kiválóságot és a kompetenciák európai normáinak beépülését
ösztönzi. Budapest rendkívül inspiráló
helyszín! A EuroSkills ezúttal is megerősítette a hitet, hogy egy szakma
elsajátítása vonzó életpálya lehet a iataloknak – nyilatkozta lapunknak Dita
Traidas, a WorldSkills Europe elnöke.
Biztos vagyok abban, hogy a budapesti
versenyen résztvevő sok tehetséges és
motivált iatal közül is lesz majd olyan,
akinek ez a mozgalom komoly hatással
lesz a szakmai pályafutására – tette
hozzá.
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A jövő évben Kazanyban megrendezésre kerülő WorldSkills várhatóan
a legnagyobb lesz az eddigi rendezvények sorában – tudtuk meg Emil
Gubaydullintól, a kazanyi WorldSkills
2019 főigazgató-helyettesétől. Erre az
alkalomra új kiállítási és rendezvényközpont épül Kazanyban annak érdekében, hogy mindenki – a versenyzők
és szakértőik, illetve a látogatók – szá-

mára megfelelő feltételeket teremtsenek. Itt zajlanak majd a versenyek és
a szakmák bemutatói is, ugyancsak itt
és együtt lesz a versenyzők és a szakértők szállása is, hogy bármikor konzultálhassanak egymással. A központban
helyet kap egy kultúrpark is, ahol a legjobb versenygyakorlatokról tájékozódhatnak az érdeklődők és adott esetben
tesztelhetik is az egyes szakmákat.
Ennek szükségességéről a kitűnően
megrendezett budapesti verseny erősített meg bennünket – emelte ki.

ANGELIKA LEDINEG
Nagyon sokat kell tanulnunk a magyar
szervezőktől, a teljesítményükkel lenyűgöztek és egyúttal nyomás alá is
helyeztek bennünket, hogy legalább
ilyen színvonalon végezzük a munkánkat a 2020-as EuroSkills-re – mondta
el Angelika Ledineg, a grazi EuroSkills
2020 ügyvezető igazgatója.
A EuroSkills-t két év múlva Ausztria
rendezi. Mint megtudtuk, az eseményt
főként az osztrák iatalok számára szeretnék vonzóvá és emlékezetessé tenni, azzal a céllal, hogy megmutassák a
szakmák szépségeit és szakma-tanulásra ösztönözzék őket. Ennek érdekében nagyobb hangsúlyt helyeznek a
gyakorlati bemutatókra és a helyszíni
tesztekre. A EuroSkills népszerűsítésére novemberben megrendezik a
szakmák hetét, amivel kétéves országos kampányt indítanak el, a korábbi
versenyek hat aranyérmese és a főbb
szponzorok részvételével. Követni kívánjuk Budapest példáját abban is,
hogy a versenyen kiváló feltételeket,
anyagokat, eszközöket biztosítunk az
Európa különböző országaiból érkező
versenyzők és szakértőik számára –
tette hozzá Angelika Ledineg.
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SZERVEZÉSBŐL JELES
A budapesti verseny és a magyar szervezés a legjobb minősítést kapta a EuroSkills
tízéves történetében. A ﬁatalok körében nagy sikere volt a rendezvénynek,
a pályaválasztás előtt álló diákok számos jó ötlettel gazdagodhattak, a rendezvénnyel
országosan és nemzetközi szinten is kiemelt ﬁgyelmet kapott a szaktudás fontossága.

tes tehetségeket ismerhettek meg az
érdeklődők, köztük a gazdaság illetve
egy-egy szakma képviselői.
A budapesti EuroSkills-t 150 szponzor támogatta. A verseny technikai
hátterének 70 százalékát konkrétan
a vállalatok biztosították, anyagok,
eszközök, technológiák formájában.
Ez azt jelenti, hogy a rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárultak, és ezért
minden köszönetet megérdemelnek.

CSISZÁR ZSÓFIA
projektmenedzser, MKIK

VÖRÖSGUBICZA ZSANETT
oktatási és képzési igazgató, MKIK
Csaknem százezer látogató kereste
fel a EuroSkills versenyeit és rendezvényeit Budapesten. Közülük 40 ezer
diák szervezetten érkezett vidékről,
őket 728 busz szállította a helyszínre. Három napon át 37 szakmában
folytak a versenyek: 28 országból 525
versenyző vett részt a iatal szakmunkások európai bajnokságán.
Büszkék vagyunk arra, hogy a budapesti verseny, a magyar szervező
munka a legjobb minősítést kapta a
EuroSkills tízéves történetében. Különösen örülünk annak, hogy a iatalok körében nagy sikere volt a rendezvénynek. A pályaválasztás előtt
álló diákok számos jó ötlettel gazdagodhattak, és akinek kedve volt, ki is
próbálhatta a neki tetsző szakmákat
a versenyek közvetlen közelében.
Fontos eredmény az is, hogy ezzel a
rendezvénnyel kiemelt igyelmet kapott a szaktudás fontossága Magyarországon és Európában egyaránt. Új
technológiákat, új eszközöket, ígére-

Rendkívül nagy és izgalmas feladat
volt számomra a EuroSkills megszervezése és lebonyolítása, szerencsére
15 fős csapattal dolgozhattam. A verseny nyitányára mindennel elkészültünk. A EuroSkills történetében ezt
eddig csak Lipcsében sikerült elérni.
Nyugodt körülmények között kezdhették meg és végezhették végig a
munkát a versenyzők és a szakértők.
Ehhez többek között legalább négyezerféle anyagot és eszközt – például
virágföldet, CNC gépet, faanyagot –
kellett beszerezni. Gondoskodtunk a

delegációk ellátásáról is. Naponta 60
transzfer busz közlekedett, és 1500
ember ebédelt zökkenőmentesen az
éttermünkben, a hotel éjszakák száma
pedig meghaladta a hatezret. Összességében annyi elismerést kaptunk,
hogy immár elhisszük: tényleg jót
csináltunk. A csapatom szakmailag és
emberileg kitűnően vizsgázott.

DUNAI PÉTER főtitkár, MKIK
Amikor a kamara, háttérben a hat milliárd forintos kormánygaranciával megnyerte a verseny rendezési jogát, azt a célt tűzte ki, hogy minden eddiginél színvonalasabb eseményt szervez. A verseny előkészítésére először egy projekt kft.-t
hoztunk létre, hogy átlátható legyen a EuroSkills megrendezésére rendelkezésre
álló források felhasználása. A kormánytámogatáson kívül 150 szponzori felajánlás
érkezett, valamint ide kerültek a csapatok részvételi lehetőségét biztosító csomagfoglalások díjai is. Ezzel a büdzsével és egy proﬁ szervező csapattal mindent
meg lehetett csinálni, ami a tervekben szerepelt. Az intenzív előkészítő munkába
a kamarai vezetés is bekapcsolódott. Szervezőbizottságot hoztunk létre, amely
rendszeresen áttekintette a feladatokat és döntött az előrehaladáshoz szükséges stratégiai és operatív kérdésekben. Az eredmény magáért beszél: a résztvevők egyöntetű véleménye, hogy Magyarország nagyon magasra tette a mércét,
nehéz lesz túlszárnyalni.
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A MUNKA ÉS A SIKER IS KÖZÖS
A gazdaságban egyre többen ismerik fel, hogy mindenkinek tennie kell
a minőségi szakemberképzés és az utánpótlás biztosítása érdekében. A ﬁatalok
kiemelkedésének pedig a versenyzés, a nemzetközi szakmai megmérettetés az
egyik legfontosabb lehetősége. A kettő együtt vezet el az olyan rangos eseményekhez, olyan egyéni és közösségi sikerekhez, mint az idei EuroSkills volt.

SISÁK ZOLTÁN
kuratóriumi elnök, Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány

szakértők felkészítő tevékenységét, az
ő szakmai hozzájárulásuk nélkül most
nem lenne mit ünnepelni.

DR. PÁVA HANNA
főigazgató-helyettes

GYÖRGY ANNAMÁRIA
főosztályvezető
ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési
Főigazgatóság
Otthonápolás, belgyógyászat, sebészet,
neurológia és rehabilitáció. Ezek azok
a szakterületek, amelyeken magabiztosan kell dolgozniuk az ápolás-gondozás kategória versenyzőinek. Ezen
kívül elengedhetetlen az angol nyelv
ismerete és fontos a jó kommunikációs készség. Dr. Páva Hanna főigazgatóhelyettes kiemelte: VARHOLIK DÁVID
ezüstérme mögött nagyon sok kolléga munkája van, hiszen az intézmény
Ismét sikeresen szerepeltek az informatikai szakmák a EuroSkills versenyen, örülünk, hogy webfejlesztő
szakmában a EuroSkills-en való támogatói debütálásunk rögtön ezüstérmet hozott. A HTTP nonproit szervezet fő tevékenysége az informatikai
képzési rendszerek fejlesztése és
támogatása, kiemelten a szakképzésben dolgozó iskolák, tanárok és
diákok szakmai segítése. Ebbe illeszkedik a iatalok tehetséggondozása
és a versenyszervezés is. A három
IT-s versenyző a tavalyi Szakma Sztár
Fesztivált követően elkezdte a felkészülést, idén áprilistól pedig gyakorlatilag beköltöztek az alapítvány által
biztosított tréning szobába, és nagyon
intenzív munkát végeztek. Elismerés
illeti Csőke János és Szirják Csaba
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szakembergárdáján kívül – tapasztalataik és élményeik átadásával – a korábbi versenyzők is támogatták a felkészítésben.
György Annamária főosztályvezető
azt hangsúlyozta: A komoly követelmények ellenére idén az előválogató
versenyre nagyon sokan jelentkeztek.
A legjobbnak bizonyult versenyző ezután intenzív felkészítésen vett részt a
Honvédkórházzal, az Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézettel valamint a
Magyar Hospice Alapítvánnyal együttműködve. Erre az időszakra a szállást
és a honoráriumot az Állami Egészségügyi Ellátó Központ biztosította.

HORVÁTH JÓZSEF
Festőakadémia vezető
PPG Trilak Kft.

Ha példát mutat valaki, vagy sikeres, eredményes egy szakma, az komoly vonzerőt jelent a iataloknak.
A szakmai versenyek egyik legrégebbi támogató cégének verseny-

| KIEMELT TÁMOGATÓK |

zője, CSEKE SZABOLCS ezüstérmes
lett a festő-díszítőfestő szakmában.
Nagyon sok apró részlet, és hosszú
felkészülési idő van a siker mögött.
Versenyzőnk a korábbinál több külső
helyszínen, közönség előtt, vagy versenyhez hasonló helyzetben gyakorolt. Szakmai támogatóként és szponzorként úgy látjuk, végre sikerült elérni, hogy a budapesti EuroSkills-re
nagyon sokan feligyeltek. A szakma,
az iskolák, az intézmények, és olyan
emberek, akik tudnak a szakképzés népszerűsítésében segíteni. Számunkra ez hosszú távú befektetés.
De a nemzetközi versenyeken elért
eredményeknek is köszönhető, hogy
az utóbbi években már egyre jobban
megbecsülik a szakmánkat.

BENUS FERENC
ügyvezető , Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.

Benus Ferenc 34 éve foglalkozik a iatalok oktatásával. Úgy véli, nincs jobb
alkalom, mint egy európai szakmai
verseny, ahol igazán fel lehet mérni,
hol tart a világ, s ahhoz képest milyen ma az itthoni képzés. Követendő
mintának tartja a német szakképzési
rendszert. Motivált kollégái fogékonyak az újra, a tanulóknak is azt oktatják, hogy nem lehet megállni. Az
iparnak olyan szakemberekre van
szüksége, akik megállják a helyüket
bárhol a világon. Sajnos sokan útra is
kelnek, dolgoznak magyar hegesztők

Ausztriában és Németországban is
szép számmal. ZAJA DÁNIEL , bronzérmes hegesztő Abu Dhabiban, a
WorldSkills-en már kiválósági érmet
kapott. Most is „partiban” volt a legjobbakkal, átlagon felüli tudással rendelkezik, sokat foglalkoztunk is vele
– összegezte az ügyvezető.

tásnak pontosan az volt a célja, hogy
felhívjuk a igyelmet erre a különleges
és keresett szakmára.

BOROS ATTILA
elnök, Virágkötők, Virágkereskedő
Vállalkozások Magyarországi Szakmai Egyesülete

VALLÓ PÉTER
főigazgató, Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
A pályaválasztókra mindenképpen hatással van a EuroSkills, felejthetetlen
élmény és hihetetlen lehetőség volt,
hogy Budapest rendezhette meg az idei
versenyt. Ennek hatása remélhetőleg a
beiskolázási létszámban is érezhető
lesz. Bízunk benne, hogy nemcsak a
versenyen legsikeresebb asztalos mesterség, hanem néhány egyéb, a tagiskoláinkban elsajátítható szakma iránt is
megnő az érdeklődés. A EuroSkills-en
a három magyar aranyérem közül kettőt az asztalos szakmában szereztek a
iatalok, kőfaragó versenyzőnk pedig
bronzérmet nyert. BALOGH KRISZTI
ÁNNAK a hat hónapos intenzív időszakban az intézmény adta a szükséges helyet és szerszámokat, a felhasznált tardosi mészkőről pedig a bányát
művelő cég gondoskodott. A támoga-

Nagy hangsúlyt fektetünk a jövő generációjának nevelésére, segítésére,
ennek érdekében az országban valamennyi virágkötészetet oktató tanintézménnyel együttműködünk. Sajnos,
nagyon sok a pályaelhagyó, komolyan
lehet tartani attól, hogy hiányszakma lesz belőle. Aki viszont felfedezi a
szakma szépségét, az marad egy életen
át virágkötő. TAKÁCS DÁNIEL bronzérmet nyert a nemzetközi versenyen,
pályája példa lehet a szakma iránt érdeklődő iataloknak. A EuroSkills-en
is sokat számított a kreativitás, a versenyzőknek hat, nagyon összetett feladatot kellett megoldaniuk. A versenyző szakmai felkészítésében többnyire
ketten vettünk részt Kunfalvi Melindával, aki korábban versenyzett, most
pedig workshop-menedzserként vett
részt a versenyen. A virágkötő egyesület követi a nemzetközi trendeket,
minden kiállítást, bemutatót kihasználunk a szakmai fejlődésre, gyakran
szervezünk virágkötészeti versenyt,
amelyek legfontosabb célja az új irányzatok bemutatása, megtanítása.
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A szakmák Európa-bajnokságát, a 10. EuroSkills Budapest 2018 versenyt szeptember 26–28.
között rendezték meg a Hungexpo Vásárközpontban. Összesen 28 ország, 525 versenyzője
37 szakmában mérte össze tudását. A magyar versenyzők 27 szakmában indultak,
és 17 szakmában három arany, három ezüst és három bronz, valamint nyolc kiválósági
érmet szereztek.  GRATULÁLUNK A GYŐZTESEKNEK!

BALOGH ÁKOS

CSEKE SZABOLCS

VARHOLIK DÁVID

BALOGH KRISZTIÁN

WEBFEJLESZTŐ  EZÜSTÉREM

FESTŐ, DÍSZÍTŐFESTŐ  EZÜSTÉREM

ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS  EZÜSTÉREM

KŐFARAGÓ  BRONZÉREM

KOVÁCS ALEXANDRA

LEIDL PÉTER

LÓCZI GÁBOR

ORODÁN TAMÁS

FODRÁSZ  KIVÁLÓSÁGI ÉREM

VILLANYSZERELŐ  KIVÁLÓSÁGI ÉREM

SZÁRAZÉPÍTŐ  KIVÁLÓSÁGI ÉREM

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ
 KIVÁLÓSÁGI ÉREM

NAGY ÁDÁM JÁNOS
épületasztalos

BABANECZ CSABA
szakértő

SIMON KRISZTIÁN
bútorasztalos

Reménykedtem, bár nem bíztam benne, hogy felállhatok a dobogó legfelső
fokára. Mindenkit próbára tett, hogy
egy ablakot kellett elkészíteni, magyar
korona díszítéssel. Nem volt egyszerű
az ablakszárnyat és a tokot beragasztani, de sikerült. Nagy meglepetés volt,
hogy megkaptam A NEMZET LEGJOBBJA
elismerést is. Köszönet mindenkinek,
akik segítettek!

Ádám szakmailag nagyon felkészült,
céltudatos, kiegyensúlyozott versenyző, rengeteget gyakorolt. A verseny ideje alatt fejben összeszedett
volt, végig maximális teljesítményt
nyújtott. Mindkét asztalos versenyző
azok közé a tehetséges magyar iatal szakemberek közé tartozik, akik
saját példájukkal mutatják meg a
pályaválasztás előtt álló iataloknak,
hogy miért érdemes szakmát tanulni.
Bizonyították, hogy az asztalos szakmával is lehet szép sikereket elérni,
akár nemzetközi szinten is.

Még mindig nem hiszem el, de fantasztikus érzés, hogy aranyérmes
lettem! Az utolsó pillanatig küzdöttem. Egy teás szekrény elkészítése
volt a feladat, minden simán ment,
csak a végén féltem, hogy a iók nem
fog bemenni a helyére, de sikerült.

– ÉRMET NYERT VERSENYZŐK
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NAGY ÁDÁM JÁNOS

SIMON KRISZTIÁN

SIPOS KRISTÓF BALÁZS

TAKÁCS ZOLTÁN

ÉPÜLETASZTALOS  ARANYÉREM,
A NEMZET LEGJOBBJA

BÚTORASZTALOS  ARANYÉREM

MECHATRONIKA  ARANYÉREM

MECHATRONIKA  ARANYÉREM

TAKÁCS DÁNIEL

ZAJA DÁNIEL

DÉRI LEVENTE

HÉDL ÁDÁM ZOLTÁN

VIRÁGKÖTŐ  BRONZÉREM

HEGESZTŐ  BRONZÉREM

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ
 KIVÁLÓSÁGI ÉREM

KŐMŰVES  KIVÁLÓSÁGI ÉREM

PAPP VIKTÓRIA DÓRA

SÁRVÁRI ÁGNES

SVAJDA VIKTÓRIA BERNADETT

PILTMAN GÁBOR

SZÉPSÉGÁPOLÓ  KIVÁLÓSÁGI ÉREM

DEKORATŐR, KIRAKATRENDEZŐ
 KIVÁLÓSÁGI ÉREM

PINCÉR  KIVÁLÓSÁGI ÉREM

BEMUTATÓ SZAKMA
ÁCS  BRONZÉREM

FEKETE ZOLTÁN
szakértő
Az aranyérem másfél éves közös munka gyümölcse. Krisztián rendkívül cétudatos és tehetséges iatalember. A Kaesz
Gyula Faipari Szakgimnáziumban Babanecz Csaba kollégámmal évek óta foglalkozunk az
asztalos versenyzők felkészítésével. A magyar szakképzés
színvonalán jelentőset emelne,
ha tényleges gyakorlattal rendelkező oktatók irányításával
sok hasonló szakmai közösség
lenne az országban.

SIPOS KRISTÓF BALÁZS
TAKÁCS ZOLTÁN
mechatronika
Az utolsó pontozásnál dőlt el minden, s
mint kiderült, az ötödik feladat nekünk egy
kicsit jobban sikerült, mint az orosz csapatnak. Nagyon szoros volt köztünk a verseny,
csak remélhettük, hogy ez lesz az eredmény.
Sikerült bizonyítanunk, hogy tényleg jók vagyunk.
Nagyon köszönjük a szakértőnknek, a támogatóinknak és a szurkolóinknak, hogy
három napon át szorítottak nekünk. Szeretnénk majd meghálálni ezt: örömmel részt
vennénk az utánunk következő versenyzők
felkészítésében.

DR. JÁNOSI LÁSZLÓ
szakértő
A mechatronika folyamatosan és dinamikusan fejlődik, a feladatok pedig egyre nehezebbek. A versenyen
fej-fej mellett haladtunk az oroszokkal. Az ötödik feladat döntötte el,
hogy melyik csapat nyer. Kreativitásra, gyors helyzetfelismerésre volt
szükség. Ebben a magyar iúk, Sipos
Kristóf Balázs, a Debreceni Egyetem
gépészmérnök hallgatója és Takács
Zoltán, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnök hallgatója bizonyultak jobbnak.
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POZITÍV PÉLDÁKRA VAN SZÜKSÉG
A szakképzés egyik nagy kihívása, hogy miként lehet megszólítani az új generációt,
hogyan lehet motiválni a ﬁatalokat a szakmatanulásra, hogyan lehet a jövő nemzedékét
ráébreszteni a mesterségek szépségére, a munka örömére? A válasz korántsem egyszerű,
de az biztos, hogy pozitív példákra van szükség. A EuroSkills magyar érmeseinek és
támogatóinak példája áttörést hozhat a szakmák presztizsének visszaszerzésében.
is inkább, mert a gépészetet, az elektronikát és az informatikát egyesítő
mechatronika összetett és nagy odaigyelést igénylő szakma.

INHAIZERNÉ KOPASZ ANIKÓ
ügyvezető, H-Didakt Kft.

SISZER TAMÁS
oktatási és képzési vezető
Festo Kft.
A Festo a WorldSkills-en 1993, míg
a EuroSkills-en 2007 óta támogatja
a mechatronika szakma versenyeit.
Vállalatunk több mint tíz éve végzi
magyar versenyzők kiválasztását és
felkészítését. Napjainkban rendkívül
nagy kihívás, hogy miként közelítsük
meg a Z generációt, akik teljesen másként viszonyulnak a világhoz, sokkal
nagyobb szabadságot és ugyanakkor
sokkal több támogatást igényelnek,
mint az előző nemzedékek. A Festo
fejlesztései mindig arra irányulnak,
hogy felkeltsék a következő generáció
érdeklődését a mechatronika iránt.
Eszközeinket, megoldásainkat a pályaválasztó iatalok a versenyen és
az iskolákban egyaránt kipróbálhatják. A magyar mechatronikai csapatok hagyományosan jól szerepelnek,
az idei versenyzőink is kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak. Az aranyéremre igen büszkék vagyunk, annál
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A lehetőségeihez képest minden vállalkozásnak tennie kell valamit a szakmai utánpótlás minőségi fejlesztése
érdekében. Cégünk nyolc éve támogatja az épület- és a bútorasztalos
versenyzőket. Mérnök-tanárként meggyőződésem, hogy a iatalok elé pozitív példákat kell állítani, nem csak a
pályaválasztás orientálása miatt, hanem a szakmai motiváció érdekében
is. Az asztalosoknál mindkét kategóriában magyar aranyérem született,
SIMON KRISZTIÁN és NAGY ÁDÁM
JÁNOS kiválóan oldotta meg a feladatokat. Nagyon büszke vagyok mindkét versenyzőre. Mindig akad néhány

tehetséges iatal szakember, akiket
kiemelve, néhány év alatt fel lehet
készíteni egy nemzetközi versenyre.
Más kérdés, hogy a munkaerőpiacon
jelenleg nincs elég jól felkészült faipari szakember. Szükség lenne sok
tapasztalt mesterre és a technikai hátteret is meg kellene teremteni, méghozzá magas műszaki színvonalon.
A szakképzés hatékonyságán van még
javítanivaló, de a 10. EuroSkills minden tekintetben sikeres megvalósítása ebbe az irányba tett, elismerésre
méltó, határozott lépés.

LACZIK SZABOLCS
cégvezető , Tooltechnic System Kft.
A saját jövőnket építjük a szakmák versenyének támogatásával, számunkra ez jó befektetés. Cégünk 2011 óta
szponzora a nemzetközi versenysorozatnak. Az asztalosok a mi gépeinket
is használták. Egyébként pedig szeretjük a versenyt, kiváló a csapat. Az
eredmény mindent elmond: mindkét
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versenyző aranyérmes lett. Kötelességünknek is érezzük, hogy kivegyük
a részünket a szakképzésből. A versenyen induló szakmunkások és az iskolákból kikerülő asztalosok tudása, felkészültsége között ugyanis lényeges a
különbség. Van fejlődés, de még nem
sikerült felzárkózni a nyugat-európai
szakképzés színvonalához. Tudni kell,
hogy a versenyen elért eredmény mögött több hónapos, éves felkészülés
áll. Az lenne a jó, ha a „mezei” tanulók
legalább hasonló színvonalú képzést
kapnának.

KÁROLYI LÁSZLÓ
vezérigazgató, Legrand
Magyaroroszág Zrt.

A szakmunka értékének helyreállítása hosszú távú feladat, ennek egyik
fontos eleme a szakmai versenyek
megrendezése. A Legrand Zrt. a kezdetektől kizárólagos támogatója a
WorldSkills és a EuroSkills villanyszerelő szakma versenyzőinek. Ez azt
jelenti, hogy a cég a válogató verseny
meghirdetésétől,
megrendezésétől
kezdve a külföldi versenyekre való
utazásig minden szervezői feladatot ellát és minden költséget vállal.
A Skills versenyeken indulók már az
iskolai képzés során találkozhatnak
az okos megoldásokat képviselő KNX
rendszerekkel. 2016 óta országszerte öt KNX labor átadásában vettünk
részt (Győr, Székesfehérvár, Keszthely, Csepel, Debrecen), a következőt

SZALAI LEVENTE
az idén Szegeden tervezzük átadni.
A villamos szakképzésben résztvevők számára a Legrand támogatta a
professzionális interaktív e-tananyag
kifejlesztését, a Pattantyús-Ábrahám
Géza Ipari Szakközépiskola tanárainak segítséget nyújtott elektronikus
oktatási portál kifejlesztéséhez is.

ügyvezető, Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi
Szövetsége (ÉMSZ)

PETE ZOLTÁN
ügyvezető igazgatóhelyettes, ÉVOSZ
Az építőipar számára jelenleg az utánpótlás képzése, a tanulók tudásának
minőségi emelése az egyik legfontosabb kérdés. Két éve összeállítottunk
egy feladatgyűjteményt, hogy az iskolák felkészíthessék a diákjaikat a szakmai versenyekre, s indítottunk egy tehetségkutató programot is, amelyben
nyolc iskola vett részt. HÉDL ÁDÁM,
a mostani kőműves versenyzőnk már
ebben is részt vett. Tavaly ő nyerte
meg a válogató versenyt, Abu Dhabiban is ott volt, leginkább tapasztalatokat szerzett, s azóta nagyon sokat
fejlődött. Itthon még erősíteni kell a
szakmai képzést, jobban motiválni a
gyerekeket, mert mindenhol vannak
tehetséges, jó képességű diákok, akiknek a szakmai versenyek is előnyére
válnak. A budapesti EuroSkills miatt
felesleges volt aggódni, nagyszerűen
sikerült, semmilyen zökkenőt nem tapasztaltunk.

Magyar bádogos versenyző első alkalommal indult a EuroSkills-en. Sándor
István a Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakiskolájában felnőttoktatás
keretében tanulja a tetőfedő és az ács
mesterségek után harmadikként a bádogos szakmát. Korábban már indult
nemzetközi megmérettetéseken, sőt
tetőfedőként világversenyen dobogóra
is lépett. Az idei Szakma Sztár Fesztiválon választották ki, s május óta készült
a versenyre Szentendrén Barabás Tibor szakértővel, a PREFA Kft. és a Rézműhely Kft. jelentős támogatásával.
Azon dolgozunk, hogy ezek a tradicionális, manapság nem „divatos” szakmák visszanyerjék a régi fényüket.
A bádogos mesterség ugyanis nagyon
keresett és jó egzisztenciát ígér, évek
óta hiányszakma. A versenyen a bádogos szakma szó szerint relektorfénybe került, a rendezvény remek
kampányának köszönhetően a pályaorientációt segítő üzenetek eljutottak
a pályaválasztás előtt álló diákokhoz
és szüleikhez, heteken keresztül az
egész országban. A EuroSkills központi pavilonjában pedig három napon át
népszerűsítettük a bádogos szakmát,
az érdeklődő iatalok egy tető maketten ki is próbálhatták az egyszerűbb
szakmai fogásokat, ismerkedhettek a
szerszámokkal és az anyagokkal.
| 11
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SÜRGETŐ AZ UTÁNPÓTLÁS
Komolyabb szakmai sikert követően érezhetően nő az
érdeklődés az adott szakma iránt. Ebben bíznak a hazai vendéglátó vállalkozások is, mivel a EuroSkills-en a pincérek és
szakácsok versenyei a legnépszerűbbek közé tartoztak.

DR. LUGASI ANDREA
dékán, BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Közgazdász hallgatóink a szabadidejükben, a vendéglátó szakma iránti
szeretettől és lelkesedéstől vezérelve
vesznek részt különböző versenyeken, egyetemünk egyébként nem képez szakácsokat és pincéreket – tájékoztatta lapunkat dr. Lugasi Andrea,
a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának dékánja. A BGE
mégis kiemelkedő szerepet vállalt a
pincér és a szakács verseny sikeres
lebonyolításában.
A magyar pincérversenyző, a szakács kategória szakértője, egyben
zsűritagja egyaránt az egyetem hallgatója. De a kar egyik oktatója felelt
az éttermi helyszín felépítéséért,
a feltálalt ételeket pedig csaknem
teljes egészében a vendéglátó szakirányú hallgatók készítették. A turizmus-vendéglátás szakon a fő vonal
a közgazdászképzés, az oktatásnak
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ugyanakkor természetesen része az
éttermi gyakorlat, a higiéné és a táplálkozási ismeretek is – hangsúlyozta a dékán. A gyakorlatokon, a külső
rendezvényeken az aktív, érdeklődő
és jól teljesítő diákokat nevezzük be
a különböző versenyekre. Az oktatók
pedig – szintén szabadidejükben –
segítenek a felkészülésben, és szakmai kapcsolataiknak köszönhetően
el tudják érni, hogy a iatalok gyakran
a legnevesebb séfek mellett tanulhatnak. A versenyeken résztvevő hallgatóink általában a tanulásban is jól
teljesítenek, így hamar megtalálják
a helyüket a munkaerőpiacon. Számunkra pedig a jól képzett, sikeres, a
szakma gyakorlati részében is jártas
hallgató a legjobb marketing eszköz.
Viszi az egyetem jó hírét, ha elégedetten, diplomával a zsebében és hatalmas élményekkel lép ki az egyetem
kapuján – vallja a dékán. A vendéglátó szakma nem könnyű pálya, sok
magánéleti lemondással, izikai fáradtsággal is jár, de az alkotás öröme
feledtetheti a nehézségeket.

KOZMA KÁLMÁN
márkanagykövet, EuroSkills szakértő,
Gundel Kft.
Óriási előnyt jelentett a versenyzőnek, hogy élőben, vendégek előtt
gyakorolhatta az ételkészítést, az
italkeverést és töltést, a felszolgálás
menetének minden fázisát. A felkészítés helyszíne ugyanis a patinás
Gundel étterem volt: a több mint 120
éves múlttal rendelkező étterem biztosította alkalmanként a különter-

meket, az eszközöket és az ételeket, a
Budapesti Vendéglátóipari és Humán
Szakképzési Centrum segítségével
pedig az italokat. Az öt hónapig tartó
intenzív időszakba a szakmai képzésen túl a mentális felkészítés és a
csapatépítő tréning is beletartozott.
A EuroSkills verseny három napján
három modul – ine dining, bisztró és
bár&lounge – feladatait kellett megoldani. A versenyzők a vendégekkel
angolul beszéltek, miközben húst,
sajtokat és tortát szeleteltek, tatár
bifszteket kevertek, gyümölcsöt faragtak, pezsgőt nyitottak, vörösbort
dekantáltak. Ezen kívül volt virágdíszítési feladat, koktélkeverés és szükség volt sommelier és barista ismereteikre is. Ebben a mezőnyben szerzett kiválósági érmet a versenyzőnk,
SVAJDA VIKTÓRIA – hangsúlyozza
büszkén a szakértő.
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MAYER ANDREA
főigazgató , Vendéglátóipari és
Humán Szakképzési Centrum

SZIJJNÉ KÁLLAI ILDIKÓ
HR vezető, SPAR Magyarország Kft.

KOVÁCS LÁSZLÓ
elnök, Magyar Vendéglátók
Ipartestülete

Egy komolyabb szakmai sikert követően érezhetően nő az érdeklődés a
szakma iránt – mutatott rá a főigazgató. A pincér és a szakácsverseny
válogatóinak megrendezésén kívül a
Szakképzési Centrum állta a speciális
– barista, latte art és bártender – tanfolyamok költségeit és a referenciakönyveket is. Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaorientációra, igyekszünk
minél több módon megszólítani a iatalokat, felkelteni az érdeklődésüket
a vendéglátóipari szakmák iránt. A
főigazgató szerint a karrier az iskolában kezdődik. A foglalkozásokban
rejlő lehetőségeket a képzés során és
a szakmai rendezvényeken is megismerhetik a diákok. Ilyen egyedülálló program volt a „Szakmai titkaink
éjszakája, vagy karrier a szakképzésben” elnevezésű esemény. Mayer
Andrea ugyanakkor hangsúlyozta: elengedhetetlen, hogy a igyelemfelhívásban a gazdaság szereplői is részt
vegyenek.

Szeretnénk, ha motivált iatalok járnának hozzánk gyakorlatra, de eleve
nagyon kevés a pincér és szakács tanuló. Magyarországon a szakképzés
megoldása az egyik legfontosabb és
legproblematikusabb feladat. A vendéglátósok immár a bőrükön érzik a
képzett munkaerő hiányát. Van olyan
szakiskola, ahol négy osztály helyett
csak egyet tudnak beindítani. Gond
az is, hogy a képzőhelyek nincsenek
felkészülve az iskolai gyakorlati oktatások pótlására, nagy a különbség
a vendéglők színvonalában is. A Magyar Vendéglátók Ipartestületéhez
tartozó vállalkozások a pincér és szakácsverseny lebonyolításához adtak
eszközöket, hogy ezzel is hozzájáruljanak a vendéglátós szakmák népszerűsítéséhez.

A minőség a kulcsszava annak a támogatásnak, amit a Spar nyújtott a
EuroSkills-en. A cég több mint egy évtizede segíti mind a hazai mind a nemzetközi szakmai versenyeket, ezzel
is a jövő munkavállalóinak tudását,
fejlődését kívánják elősegíteni. A cég
ezúttal nem az eladói-kereskedelmi,
hanem a szakács szakma sikeres megrendezésében vett részt. A SPAR biztosította a minőségi étel alapanyagokat, és a válogatók során támogatta a
versenyzők felkészítését. A tehetséges
iatal szakemberek nagyon fontosak a
cég számára: jelenleg 850 eladó, kereskedő, logisztikai ügyintéző és húsipari termékgyártó tanuló számára
biztosítanak gyakorlati képzőhelyet.
A tanulók igénylik a modern körülményeket, a korszerű technikai feltételeket és a rugalmasságot a munkában.
Megkönnyíti a pályaválasztást, ha a
iatalok felismerik, hogy leendő munkahelyükön, mint például a SPAR-ban,
mindezt megkaphatják.
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KERESETT A MINŐSÉG
A szakmák folyamatosan változó világában nehéz eligazodni.
Ma már nem számit „olajos”-nak a nehézgépkezelő szakma, és a
kertépítő kezében is ott a laptop. A EuroSkills-en azt láthattuk,
minden területen előtérbe került a minőség és a korszerűség.
KOSZTKA ERNŐ
elnök, Magyar Kertépítők Országos
Szövetsége

DR. HORVÁTH BÉLA
főigazgató, Budapesti Gépészeti
Szakképzési Centrum
Nagy nyilvánosságot kapott a budapesti EuroSkills, a szakképzési centrum és a hozzá tartozó 13 iskola, 7
ezer diákkal, annyi facebook bejegyzést kapott, mint még soha. Főszponzorként duplán is érdekeltek voltunk
a versenyben, hiszen a CNC marós és
a víz-gáz szerelő kategóriában is a mi
iskoláinkból kerültek ki a versenyzők.
Varga Norbert, a CNC marós a Ganz
Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium és Szakközépiskolában
végzett, a 11. helyen, Miklós Ádám,
a víz-, gáz és fűtésszerelő a Szily Kálmán Műszaki Szakgimnázium, Szakközépiskolában tanult és a 7. helyen
végzett, nem sokon múlt, hogy nem
sikerült elérni a kiválósági szintet.
A megnyitó ünnepségtől a záró ceremóniáig végig kézben volt a verseny,
jól átgondolt volt a rendezés, semmi
fennakadást nem tapasztaltunk. Ezt
igazolják az internetes-kommentek és
mindazok, akik jelen voltak.
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A budapesti EuroSkills-en először indult magyar versenyző a kertépítő kategóriában. A kertépítőknek azonban
van verseny-múltjuk, tíz éve megrendezik a Magyar Kertépítő Versenyt,
amely egyedülálló Közép-Kelet-Európában. A szakma évről-évre vizsgázik,
a iatal szakemberek pedig egyre komolyabb, magasabb minőségű munkákat mutatnak be. A versenyzőnknek
rövid felkészülésre volt lehetősége,
így a tisztes helytállás nagyszerű
eredmény.
Természetes, hogy beneveztünk a nemzetközi megmérettetésre, szándékunk
szerint ezt folytatjuk is. A támogatással a mi célunk is az, hogy elősegítsük
a minőségi szakember utánpótlást, a
kertépítőnek jelentkező iatalok számának és felkészültségének növelését.
A EuroSkills rámutatott a mai szakmai
képzések gyengeségeire is, konkrétan
a gyakorlati rész, vagyis az életszerű,
készségszintű oktatás elmaradására.
A szakember hiány általános, a végzősök gyakran motiválatlanok, miután az
iskolaválasztásuk sem kellően tudatos.

DR. MEDINA VIKTOR
igazgató, Mezőgazdasági Eszköz és
Gépforgalmazók Országos Szövetsége
(MEGFOSZ)

Egy felmérés szerint a mezőgépszerelőkről a iatalok azt gondolják, koszos,
olajos munkát végeznek, pedig ez már
rég nem igaz. Öt éve elindítottunk
egy programot, hogy népszerűsítsük
a szakmát és megváltoztassuk a közvélekedést. Fölöttébb jó alkalom erre
a EuroSkills, így az idén mezőgépszerelő szakmában is indult magyar versenyző, Szerletics Máté, és a 9. helyen
végzett.
Szeretnénk bemutatni, hogy ez a szakma már jóval többet kínál, használja a
távdiagnosztikát, laptopppal dolgoznak a szerelők, paneleket cserélnek, a
javítás körülményei is megváltoztak.
A EuroSkills-en láthatták a látogató iatalok, hogy a technika csodálatos, a fel-
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adatok izgalmasak voltak, a versenyzőknek komoly szakmai kihívásnak
kellett megfelelniük. Egyértelmű volt,
hogy ez a szakma már régen nem az,
aminek a többség gondolja. Komplexebb, érdekesebb, komoly háttértudást
igényel és vidéken is lehet vele karriert
csinálni. Ahogy a végzősök kikerülnek
az iskolapadból, rögtön el tudnak helyezkedni, bárhol az országban.

PILTMAN MIKLÓS
HAJNAL SÁNDOR

ügyvezető, Tető Piltman

elnök, Magyar Kertészeti Szakképző
Intézmények Szövetsége (MAKESZISZ)

Évről évre egyre kevesebb jelentkező
volt az ács szakmában a EuroSkills versenyeken, a sajnálatos folyamat 2016ban érte el mélypontját, amikor kivették az ács versenyszámot a hivatalos
szakmák közül.
Bíztunk abban, hogy Budapesten egy
új ötlettel előállva érdekesebbé tehetjük a versenyt, és felkelthetjük a meghívott országok érdeklődését. Mivel az
ács szakma is átalakulóban van: egyre
kevesebb a kézi munkaerő, a gyártási
feladatokat átveszik a számítógépek,
és a 3D modellező szoftverek, ezért
szakítottunk azzal a hagyománnyal,
hogy műhelyrajzot készítsen a versenyző, mielőtt dolgozni kezd: helyette
egy tetszőlegesen választott számítógépes rajzprogrammal szerkessze fel a
feladatát.
A célunk az volt ezzel a prezentációs
versennyel, hogy megmutassuk: még
mindig van helye az ács szakmának a
EuroSkills-en, hogy képes megújulni, a
iatalok számára is érdekes formában
átlendülni a korábbi évek válságán. Javasoltuk a következő rendező országnak, hogy az ács versenyszámot ebben
az új, modernizált formában vezesse
vissza a hivatalos szakmák közé.

PINTÉR PÉNTEK IMRE
ügyvezető, X-Medicor Kft.
Autószerelő kategóriában először indult magyar versenyző nemzetközi
bajnokságon. Cégünk a kiadója az
Autótechnika című szakfolyóiratnak,
amely az autófenntartó, autószerelő
szakembereknek szól. A lap szerkesztői állították össze a versenyzők felkészítésének programját. Az autószereléssel foglalkozó cégek ugyanolyan
munkaerőhiánnyal küzdenek, mint a
többi szakma, Győr-Moson-Sopron megye azonban még Ausztria és Szlovákia
fővárosának közelségével is küzd. Ezek
munkaerő-elszívó hatása a vállalkozások számára szinte kezelhetetlen.
Az óriási munkabér különbségeket
egyik pillanatról a másikra nem lehet
felszámolni. Magyarországon vissza
kell állítani a szakemberek erkölcsi és
anyagi megbecsülését. Meg kell mutatni a pályaválasztás előtt állóknak, hogy
milyen lehetőségeik, milyen perspektíváik vannak. A Budapesten megrendezett EuroSkills erre jó alkalom, ezért
is támogattuk az autószerelő szakma
indítását a versenyen.

A kertépítő cégek is beléptek a EuroSkills támogatói közé, a szövetség
most először pályázott a részvételre.
A budapesti verseny gördülékenyen
zajlott, proi szintű rendezéssel – fejezte ki elismerését az elnök. A 23 éve
megalakult szövetség a kezdetektől
támogatja a díszkertészeti ágazatba
tartozó dísznövénykertész, virágkötő,
parképítő szakmai versenyeket, mindenekelőtt az országos szintű Szakma
Kiváló tanulója versenyeket. Szponzorálják emellett a szombathelyi Savaria
Floriade-t, a Savaria Parcumot, a villányi Bor-Virág versenyt, és a budapesti
kegyeleti kötészeti versenyt a Szent
István Egyetemen.
Alapvető célunk a díszkertészeti szakmák népszerűsítése, az agrár-szakképzés jobbítása, illetve a beiskolázás
támogatása. A kertépítő szakma megszerzése jelenleg érettségihez kötött,
technikusi szintű képesítést ad. Ebben
a korosztályban sokkal erősebb a motiváció, mint a 8. osztály után érkezett
tanulóké, a virágkötészeti vagy dísznövény-kertészeti szakmákban.
A kertépítő szakma keresett a munkaerőpiacon, a végzettek azonnal el
tudnak helyezkedni. Az elnök szerint
ezért is fontos lenne, hogy a kertépítő
cégek fokozottabb szerepet vállaljanak a duális szakképzésben.
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GYAKORLAT NÉLKÜL NEM MEGY
A duális képzés alapja, hogy a ﬁatalok a képzés során minél több gyakorlatot
szerezzenek. Az utóbbi években számos, a tehetségre és a kreativitásra építő,
példaértékű gyakorlati oktatást végző műhely jött létre.

CSÓTÁR ANDRÁS
igazgató, Asbóth Sándor Szakgimnázium és Szakközépiskola, Keszthely

HAJAS LÁSZLÓ
mesterfodrász
Fodrásznak lenni fontos és szép szakma, sokat jelent az emberek mindennapjaiban. Bár sok a iatal a pályán,
minőségi szakemberből hiány van.
Ha az üzletbe bejön egy vendég, és
mutat egy képet, hogy ilyen frizurát
szeretne, azt meg kell csinálni, de úgy,
hogy illeszkedjen az arcformához, az
illető egyéniségéhez. Ugyanez zajlik
a versenyen is. A résztvevők begyakorolják például a hajvágást, de ez kevés.
Kell a kreativitás, a tehetség, és nincs
javítási lehetőség. Mindenki csak egyszer indulhat egy európai és egy világversenyen. A háromnapos versenyen
mindent meg kellett mutatni a szakmából. A budapesti verseny abszolút
korrekt feltételek között zajlott. A felkészülési idő is ugyanúgy tíz hónapig
tartott, mint más világversenyek előtt,
hangsúlyozva, hogy ez mindennapos
gyakorlást jelent. Nagyon kevésen
múlt, hogy nem lett dobogós a versenyzőnk: ebben a mezőnyben a kiválósági érem is jó eredmény.
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Versenyzőnk PAPP VIKTÓRIA DÓRA
kiválósági érmet szerzett szépségápolás szakma versenyén. Bár a szakiskolánkban többféle hiányszakmát
is oktatunk, mégis a szépségápolást
választottuk, ugyanis ezen a területen áll rendelkezésre olyan kiemelkedő szakmai tudás, oktatói gárda,
eszköz- és kapcsolatrendszer, ami a
sikeres szerepléshez kell. Az iskola
koordinálja a szponzorok tevékenységét, a különböző területeken felkészítő szakemberek munkáját. Biztosítja a felkészítéshez és a versenyeztetéshez szükséges eszköz- és anyagszükségletet. Hazánkban a kozmetikus szakma OKJ-s, érettségire épülő
szakképzés. A nemzetközi versenyrendszerben azonban sokkal komplexebb szépségápolásról beszélünk, a
kéz- és lábápolás, a műkörömépítés,
a körömdesign, a frissítő masszázs és
a sminkelés is bele tartozik. Éppen

ezért nagyon fontos, hogy a iatalok
minél több gyakorlatot szerezzenek.
Az iskola szinte minden kiemelkedő céggel kapcsolatban áll, nélkülük
sem az oktatásunk, sem a versenyeztetés nem valósulhatna meg ezen a
színvonalon.
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