BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZAKMAI ISMERTETŐ
A BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL, A TÁMOP2.3.4.B-13/1-2013-0001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETEIN BELÜL,
A MESTERKÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS PROGRAMFELADAT TELJESÍTÉSE SORÁN
MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEKRŐL, EREDMÉNYEKRŐL
„B” komponens: Mesterképzés és –vizsgáztatás szervezése, lebonyolítása
A mesterképzést érintő uniós projekt és a hozzá kapcsolódó kamarai feladatok
A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.3.4.B-13/1 kódszámú „Gyakorlati oktatók
továbbképzése a szakképzésben”című konstrukció kedvezményezettje a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara és a 23 területi kamara által alkotott konzorcium. A kiemelt projekt célja, hogy biztosítsa a
szakképzésben a gyakorlati képzés oktatói feltételeit és ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát és
elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését. A szükséges feltételek kialakítására a kereskedelmi és ipari
szakterületeken mesterképzést és vizsgáztatást szervező köztestület vezetésével kerül sor. Az MKIK és a
területi kamarák együttműködésével megvalósuló programban azon gazdálkodó szervezetek gyakorlati
oktatói kaphatnak támogatást, akik együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében
szervezik és végzik az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzést.
A szakképzési törvény rendelkezése értelmében 2015. szeptember 1-jétől gyakorlati képzésben gyakorlati
oktatóként olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a
szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik. A
program ezen szakemberek számára a mestervizsgára való felkészülést és a mestervizsga megszerzését
támogatja. Bács-Kiskun megyében 185 fő képzését támogatja a pályázat. Mesterképzés tervezett
felépítése: 120 óra szakmai, 20 óra vállalkozás valamint 40 óra pedagógiai képzés. A képzés és
vizsgáztatás fajlagos költsége 300.000 Ft/fő, amelyből 80 %-ot fedez a támogatás. A projekt fizikai
kezdetének ideje: 2014. január 2. Befejezése: 2015. november 30.
A B komponens megvalósításának képzési asszisztense munkaviszony keretében 1 fő. Heti óraszáma: 40
óra. Foglalkoztatása 2014. január 27 – től folyamatos.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara e projekt keretében 185 szakember mesterképzését és
vizsgáztatását vállalta. A tárgyalt időszakban 21 szakképesítésben indítottunk felkészítést. Az országban
egyedülálló volt képzési ajánlatunk, mivel mi a kis létszámú jelentkezői csoportoknak is megszervezzük a
tanfolyamokat, így helyben biztosítjuk a magasabb minősítésű rang megszerzését.
2014. október 3-án Kecskeméten a kézműves múlttal rendelkező Kecskeméti Ipartestület székházában 40 fő
kezdte meg a pedagógia, vállalkozási ismeretek és jog témaköreiből a felkészülést mesterképzés keretében.
Október 6-án és január 10-én ugyanezen a helyszínen és témakörökből 39-35 fő tanfolyamát indítottuk. A
támogatottak utazási kedve és hajlandósága alacsony, így képzést kezdtünk Kiskunhalason 2014. november
7-én 19 fővel és Baján 27 fővel. A mesterképzés szakmai
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elméleti és gyakorlati képzései 2015. január-augusztus időszakban történnek. Indított szakmai
mesterképzések: Autószerelő, autóvillamossági szereől, karosszérialakatos, járműfényező, ács-állványozó,
burkoló, bútorasztalos, épületasztalos, kőműves, gázfogyasztó és csőhálózatszerelő, gépi forgácsoló,
kozmetikus, fodrász, szakács, pincér, női szabó, épület- és szerkezetlakatos, hegesztő, festő, mázoló
díszítő, szerszámkészítő, villanyszerelő, kereskedő.
Mestervizsgával zárult mesterképzések: Autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszérialakatos,
járműfényező, bútorasztalos, épületasztalos, kőműves, gázfogyasztó és csőhálózatszerelő, gépi forgácsoló,
szakács, pincér, női szabó, épület- és szerkezetlakatos, festő, mázoló díszítő, villanyszerelő.
A szakmai felkészítő tanfolyamok és vizsgák helyszínéül azok a megyei városok kerültek kijelölésre, ahol jól
felszerelt gyakorlati bázis található, másrészről ahol kamarai tagvállalkozások kedvezménnyel biztosítanak
képzőhelyet mestervizsgázóink számára. A szervezésben partnerünk az Alföldi Ipartestületek Területi
Szövetsége, valamint a Tiszakécske és Vidéke Ipartestület. 2009 óta működünk együtt sikeresen
Tiszakécske Város Önkormányzatával, ahol az építőipari szakmák gyakorlati vizsgamunkájának
elkészítéséhez kapunk munkaterületet.
Összes támogatási szerződéssel képzésbe vont száma 2015. június 22-ig 185 fő.
A Szakképzésről szóló törvény 2015. május 27-i módosításának elfogadását követően a szakemberek
mestervizsga alóli mentessége az alábbiak szerint valósul meg, amely módosítja a támogatási időszak
következő periódusának jelentkezési állapotát.
„(3) Mentesül az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mestervizsga letételének követelménye alól
az a gyakorlati oktató, aki
a) az oktatott, állam által elismert
aa) szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakirányú
szakmai gyakorlattal, vagy
ab) szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal
rendelkezik, vagy
b) a Vendéglátóipar ágazatba tartozó szakképesítést olyan gyakorlati képzőhelyen oktatja, amely –
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott – vendéglátóipari
egységben folytat gyakorlati képzést, vagy
c) a hatvanadik életévét betöltötte.
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FOTÓDOKUMENTÁCIÓ (5 DB)
Fotó 1. mkik.bkmkik..Pedagógia képzés indulása Kecskeméten, 2014. október 3.jpg

Fotó 2. mkik.bkmkik.Pedagógia, marketing, jog, vállalkozási ismeretek vizsgarész záró eseménye,
Kiskunhalas, 2015.január 12..jpg
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Fotó 3. mkik.bkmkik.Kozmetikus mesterképzés, Vendégnyilvántartás és anyagnyilvántartás
számítógéppel, Kecskemét, 2015. március 6..jpg

Fotó 4. mkik.bkmkik.Épületasztalos mesterképzés, Kecskemét, 2015. március 27.jpg
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Fotó 5. mkik.bkmkik.Karosszérialakatos mesterképzés, Kecskemét, 2015. április 10.jpg
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