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„A gazdaság igényli a du-
ális szakképzést, várja a 
tehetséges fiatalokat” – 
emelte ki lapunknak adott 
interjújában Bihall Tamás, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK) elnö-
ke. A kamarai vezetővel 
a duális képzés rendsze-
réről, a Szakképzés 4.0 
néven ismertté vált új 
koncepcióról, annak fon-
tosabb elemeiről beszél-
gettünk.

„A duális képzés újkori 
gondolata az ezredfordu-
lón fogalmazódott meg a 
gazdasági szereplők, a szak-
minisztérium és a kama-
rai vezetők fejében, mert 
a gazdaság erősödésével 
egyre inkább szükségsze-
rűvé vált a minőségi szak-
munkások, technikusok és 
természetesen felsőoktatá-
si szakemberek részvétele 

a reálfolyamatokban. Ezért 
2000-ben – kísérleti jelleg-
gel – elindult a tanulószer-
ződés intézménye, vagyis 
a gyerekek a jellemzően el-
méleti képzést az iskolák-
ban kapták meg, a szakma 
speciális ismereteit viszont 
munkahelyi környezetben, 
a cégeknél sajátíthatták el. 
Ez aztán gyakorlattá vált, 
és 2011-ben a kormány a 
Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarával (MKIK) kö-
tött megállapodás alapján 
úgy döntött, bevezeti a du-
ális képzést, vagyis 2013-tól 
szakmát tanulni már csak 
úgy lehetett, hogy az iskolai 
elméleti képzés mellé köte-
lezően bejött a duális ág: a 
vállalati gyakorlati képzés” 
– kezdte rövid visszatekin-
téssel a BOKIK elnöke. A fo-
lyamat évről évre erősödött, 
eredményeket ért el, amely-
ben a kamarának is komoly 
szerepe volt, de a szakmát 

választó tanulók száma ér-
demben nem növekedett. 
Ezért 2018-ban – az akkor 
alakult Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium veze-
tésével, az MKIK és területi 
kamarái közreműködésével 
– kialakult a Szakképzés 4.0 
néven ismertté vált új kon-
cepció, amely a rendszer 
átalakítását célozta, és a 
szakképzés vonzerejének 
növelését tette fókuszba.

Bihall Tamás elmondta, a 
kidolgozás során jellemzően 
osztrák, német és svájci ta-
pasztalatokat használtak fel. 
Az új rendszer lényegi eleme 
az iskolák megerősítése, fej-
lesztése az infrastruktúra és 
a humánkapacitások terén. 
Mindezek mellett átalakul a 
duális képzés vállalati lába 
is. A tanulószerződések he-
lyébe a szakképzési mun-
kaszerződések lépnek, 
amelyeknek köszönhető-
en remélhetően szorosabb 
lesz a kötődés a tanulók és 
a foglalkoztatók között. Ezt 
a folyamatot erősíti, hogy a 
gyerekek általános ösztön-
díjban részesülnek majd, 
aminek mértéke a tanulmá-
nyi eredménytől függ.

Jelentős változás az is-
kolaszerkezetben, hogy a 
2020-2021-es tanévtől lét-

rejönnek a technikumok, 
amelyek ötéves, osztatlan 
képzést adnak. Bihall Tamás 
szerint ezzel a magyar gaz-
daság régi vágya teljesül, 
hiszen az innen kikerülő fi-
atalok alkalmassá válhatnak 
középvezetői feladatok ellá-
tására is. Nem beszélve ar-
ról, hogy előkészítés alatt 
áll az egyetemre való belé-

pés könnyített lehetősége – 
megfelelő tanulmányi ered-
mény esetén.

Mi lesz a feladata az új 
rendszerben a kereskedelmi 
és iparkamaráknak? A gya-
korlati képzés koordinálása, 
a gyakorlati képzőhelyek el-
lenőrzése, a kifutó tanuló-
szerződések gondozása, a 
szakképzési munkaszerző-

dések megkötésének segí-
tése, a vizsgáztatás, a pálya-
orientációs tevékenységek 
végzése, a tanulmányi ver-
senyek bonyolítása – hazai 
és nemzetközi területen – 
és különféle elemzések ké-
szítése a munkaerőpiac ak-
tuális igényeiről. Mindezek 
mellett meg kell említeni 
az Ágazati Készségtanácsok 
munkáját. Az elmúlt két év-
ben 19 jött létre, és ezek te-
vékenységét a kamara koor-
dinálja, a feladtuk pedig az 
egyes szakmák tudástartal-
mának, követelményeinek 
meghatározása.

„Ez év tavaszán a koro-
navírus-járvány okozta ve-
szélyhelyzet megállította 
a szakképzés folyamatát is. 
Ahol csak lehetett – a vál-
lalatoknál is – a digitális ok-
tatásé lett a főszerep, de 
ahogy a járványhelyzet kez-
detétől mondjuk: elméleti 
csavarhúzás nincs, a szak-
mai fogásokat élőben kell 
megtanulni. Összességében 
úgy ítélem meg, hogy a gaz-
daság igényli a duális szak-
képzést, várja a tehetséges 
fiatalokat, és remélem, hogy 
őszre azok a számok, ame-
lyekkel itt a megyében dol-
gozunk, nem csökkennek” – 
fogalmazott az elnök.

Duális képzés számokban
A BOKIK jelenleg mintegy 5000 tanulószerződést tart 

nyilván, ami a szakképzésben tanuló diákok mintegy 70 
százalékát teszi ki. A minősített cégpartnerek száma a me-
gyében 897, ebből Miskolcon 376 vállalkozás található. 
Lényeges, hogy a képzőhelyek száma ezeknek közel két-
szerese, hisz egy-egy vállalkozás akár több telephelyen is 
végezheti tevékenységét.

Bihall Tamás: A gazdaság várja a tehetséges fiatalokat 
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