SZAKMAI ISMERTETŐ
A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL, A TÁMOP-2.3.4.B-13/12013-0001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETEIN BELÜL
MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEKRŐL, EREDMÉNYEKRŐL

1. A projekt szakmai előrehaladása
-

„A” komponens: A korábban 25 órás, gyakorlati oktatók részére tartott Módszertani
képzés tananyagának tartalmi és a jogszabályi változásokat lekövető fejlesztése és
engedélyeztetése történt meg a komponens keretein belül. A képzés óraszáma 60 órára
emelkedett, így a képzésről kikerülő, külső képzőhelyeken a gazdálkodó szervezeteknél
oktató szakemberek részére a területi kamarák magasabb minőségi elvárásoknak
megfelelő képzést tud biztosítani. A program keretében országos szinten 700 fő képzése
valósult meg.

-

„B” komponens: A projekt keretein belül 3000 fő mesterképzésének fedezetére
kaptunk keretet, melyből 2550 fő sikeres mestervizsgázóra vállaltunk kötelezettséget.
A program hozadékai:
 Az elmúlt évekhez képest kiemelkedő a 2014-2015-ös mestervizsgázók száma.
A 2007-es ROP támogatású Mesterképzések után a szervezett képzéseken
résztvevő személyek száma folyamatosan csökkent, 2008-2013 között a 2007évi 17-14 %-ra. 2015-ben az első félévben mintegy 84 %-át elérte a vizsgázó
személyek száma a 2007-es adatoknak.
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Míg a 2007-es ROP támogatás óta 6 területi kamara mindössze 2-2 évben
szervezett mesterképzéseket és vizsgáztatást, 1 területi kamara egyáltalán nem
vett részt a mesterképzésben, addig 2014-2015 évben mind a 23 területi kamara
aktívan részt vett a szervezésben és a vizsgáztatásokban.
A projektben szerzett képzésszervezési rutin hasznosulását mutatja, hogy már a
2015-ös év első félévében önköltségi alapon mestervizsgázók száma meghaladja
a 2008-tól mestervizsgázók évenkénti számát. (Önköltséges résztvevők száma
2015.06.30-ig: 518 fő)
A 2014-2015-ös években 77 mesterszakmából 30 szakma esetében indult
mesterképzés országos viszonylatban. A legkeresettebb mesterszakmák:
szakács, pincér, cukrász, gépi forgácsoló, autószerelő.
A területi kamarák visszajelzései alapján jelentősen javult a szomszédos
kamarák együttműködése.
Az egyes képzések szervezéséről a területi kamarák elégedettségmérés
keretében visszacsatolást kapnak, az eddigi visszajelzések alapján a képzések
megítélése pozitív képet mutat.



-

A területi kamarák visszajelzései alapján 2015.október 15-ig a projektben vállalt
indikátorok teljesítése sikeresen megtörténik, hiszen 2015. augusztus 31-ig sor
került 2984 fővel mesterképzési szerződés megkötésére, melyből 2883 fő már
sikeres részvizsgával rendelkezik.

„C” komponens: Célja a párhuzamosan futó „TÁMOP-2.3.4.A” Gyakornoki
programban résztvevő szakemberek részére szakmai tanácsadás nyújtása, valamint a
pályázók pályázati részvételére való ösztönzése.
Tapasztalatok:
 A „TÁMOP-2.3.4.A” pályázati kiírásra, a pályázók száma a pályázat zárásának
első tervezett határideéig messze elmaradt a vártnál. Számos megkereséssel
éltünk mind a Támogató, mind a Minisztérium felé a pályázati határidő
meghosszabbítása
érdekében.
A
pályázat
beadási
határidejének
meghosszabbításával a Területi kamaráknak sikerült olyan magas pályázói
létszámot generálni, hogy a rendelkezésre álló keret kimerült.
 A nyertesekkel a területi kamarák folyamatosan veszik fel a kapcsolatot, a vállalt
500 szakemberrel történő együttműködéssel szemben több, mint 800 mentorral
történt meg eddig a kapcsolatfelvétel.
 Általános tapasztalat, hogy a Támogatótól a pályázók nem kaptak kellő
tájékoztatást a pályázatuk lebonyolításával kapcsolatban, így a nyertesek a
területi kamarák segítéségét kérték. Ennek köszönhetően erősödött az
együttműködés a gazdálkodókkal, amely a kamarai munka megítélését pozitívan
befolyásolta.
 A projektben a gyakornoki program elvégzéséről a pályakezdők igazolást
kapnak, amely hozzájárul portfóliójuk ázsiójának emelkedéséhez. A program
hozzájárul a pályán maradáshoz, a pályaelhagyás csökkenéséhez.
 A projekt jelenlegi szakaszában 800 fő részére történik szakmai tanácsadás, az
ösztönző szolgáltatás keretein belül több, mint 9000 fővel vették fel a területi
tanácsadók a kapcsolatot.

A program további hozadéka, hogy 2014-ig a területi kamarák közel fele nem valósított meg
Európai Uniós pályázatot, míg a TÁMOP-2.3.4.B programban való 2 éves részvételük
megteremtette a további pályázatokban való részvételhez szükséges referenciát.
2. Az MKIK által megvalósított tevékenységek
Az MKIK több csatornás és nagyon intenzív kommunikációt folytat 2014. január 2-tól a
TÁMOP program lebonyolítása érdekében:
 59 állásfoglalást kérő levél ment ki az irányító hatóság és közreműködő szervezet,
minisztériumok vezetői felé,
 18 alkalommal folytattunk személyes konzultációt, illetve tartottunk előadást a
témában,
 82 körlevélben tájékoztattuk a területi kamarákat a projekttel kapcsolatos aktuális
kérdésekről és további közel 450 esetben folytattunk levelezést
 46 db változásbejelentés került benyújtásra a Támogatóhoz, melyből 37 elfogadásra
került (témák: adminisztratív változások, költségátcsoportosítás, beszerzendő
eszközök műszaki tartalmának módosítása),
 szerződésmódosítás a projekt során nem történt.

Megvalósított tevékenységek:
-

-

-

60 órás módszertani felkészítés programajánlás: elkészült 2014.06.20.
60 órás módszertani felkészítés oktatási jegyzet: elkészült 2014.08.15.
„A”, „B” komponens jelentkezési lapjainak elkészítése, átadása a területi kamaráknak
45 db tananyagból 37 db oktatási jegyzet elkészítése, lektorálása elkészült 2014.06.30ig. 2015.01.30-al elkészült a vállalkozási ismertetek jegyzet is. A maradék 7 oktatási
jegyzet árajánlatai beérkeztek, a szerződéskötés folyamatban van, a teljesítés várható
ideje: 2015.10.31.
Ösztönző Módszertani anyag: elkészült 2014.10.15.
Work –Shop 2015.07.01-én az első rendezvény megtörtént, következő 2 tervezett
időpontja: 2015.09.17 és 2015.10.15.
Közbeszerzéssel érintett tevékenységek:
Mestervizsga és Mesterképzés képzésszervező informatikai rendszer és Help desk
jellegű informatikai rendszer elkészítése - Kbt. 122/A. §-a szerinti eljárás keretében
Sor került egy önálló keretrendszer létrehozására, mely lehetőséget biztosít a területi és
a központi kamarai tagok részére, hogy adminisztrálni tudják a TÁMOP program
keretében Mesterképzések és Mestervizsgák lebonyolítását; - egy informatikai modul
létrehozása, melyen keresztül a kérések és kérdések feladhatóak, és az adminisztrátorok
meg tudják válaszolni azokat; - a rendszer alapja egy portál, önálló menürendszerrel,
nyitóoldali hírszerkesztési, valamint a résztvevők számára e-mail értesítésküldő
lehetőséggel; - a kialakításra kerülő rendszernek képes az ISZIIR Mestervizsgák
menüpont adattartalmát integrálni.
Help Desk rendszer fejlesztése elkészült: 2015.06.03., teszt lezárult.
Mesterképzések követésére alkalmas rendszer fejlesztése elkészült: 2015.06.03., teszt
lezárult.
Módszertani kiadványok kidolgozása: elkészült 2014.05.05.
FAT akkreditáció: jogszabályi változás miatt nem releváns
Médiamegjelenés megrendelés alatt
Beszerzések megtörténtek: mobiltelefonok, multifunkcionális nyomtatók, számítógép
Záró tanulmány: árajánlatok bekérése folyamatban van, várható teljesítés: 2015.10.31.
Záró rendezvény tervezett ideje: 2015.11.12.

