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Az új szakképzési törvény egy rendszerszintű átalakítás, 
ami új feladatokat hozott az iskoláknak, a vállalatoknak, 
a kamaráknak és a gyerekeknek is – nyilatkozta lapunk-
nak Bihall Tamás. A BOKIK elnöke elmondta: a legfrissebb 
jelentkezési statisztikák azt mutatják, hogy népszerű az új 
iskolarendszer.

– A szakképzés a kamara, a vál-
lalkozások és a társadalom szá-
mára egyaránt kulcsfontosságú 
terület. Az új szakképzési straté-
gia mennyiben változtatta meg a 
korábbi rendszert?

A 2019-ben elfogadott új 
szakképzési törvény 2020-ban 
lépett életbe. A jogszabály a 
Szakképzés 4.0 stratégia jogi 
kereteit fogalmazta meg, és a 
részletszabályokkal foglalkozó 
finomhangolás jelenleg is zajlik. 
Azért volt szükség erre a válto-
zásra, hogy tovább növeljük a 
szakképzés vonzerejét, és erő-
síteni lehessen a minőségét is, 
hiszen ahhoz, hogy a szakmai 
képzés megfelelő színvonalon 
szolgálja ki a piaci igényeket, 
jól felkészült iskolákra van szük-
ség a duális képzés rendszeré-
ben. Az új szakképzési stratégia 
egy rendszerszintű átalakítás, 
ami új feladatokat hozott az is-
koláknak, a vállalatoknak, a ka-
maráknak és a gyerekeknek is. 

Fontos kiemelni, hogy a kama-
ra egyetért az iskolarendszer 
megerősítésével, ami nemcsak 
infrastrukturális, „szépésze-
ti” fejlesztéseket jelent, hanem 
tartalmi megújítást is. Átala-
kult a korábban OKJ néven is-
mert szakmastruktúra, és már 
szakmajegyzékként van jelen az 
életünkben. Az eddigi 600 he-
lyett a szakmajegyzék 175 szak-
mát tartalmaz, a csökkenés oka 
a szakmai tartalmak megújítása, 
egyes szakképesítések összevo-
nása és néhány – a munkaerőpi-
ac által már nem igényelt – szak-
képesítés kivezetése. Régi-új 
iskolatípusként megjelent a 
technikum, és a korábban nem 
érettségire épülő alap-szakké-
pesítések köre is megújult. Jel-
lemző, hogy a tanulók mind a 
szakképző iskolában, mind a 
technikumban ágazati alapok-
tatással indítanak – egy, illetve 
két éven keresztül –, ahol ágaza-
ti alapvizsga után választhatnak 

konkrét szakmát. Úgy látjuk a je-
lentkezési statisztikákból, hogy 
népszerű az új iskolarendszer, 
vagyis egyre többen választják 
a szakmatanulást, ami a kamara 
régi törekvése. Fontos, hogy a 
gyerekek az ágazati alapoktatás 
idejére állami ösztöndíjban ré-
szesülnek. Ezt követően a szak-
irányú oktatás időszakában, 
amely elsősorban duális képzés-
ben valósul meg, a gazdálkodó 
szervezetek – a korábbi tanu-
lószerződést váltó – szakkép-
zési munkaszerződéssel foglal-
koztatják, képzik a diákokat. Ez 
utóbbi a diák számára munka-
viszonyt jelent, amelynek bér-
vonzata minimum a minimálbér 
60 százaléka, ami meghalad-
ja a 100 ezer forintot. Azt gon-
dolom, ez egy nagyon jelentős 
ösztönző, aminek a hatását már 
érezzük.

 – Említette, hogy változott a 
vállalatok feladata, konkrétan 
mit jelent ez?

Igen erős minőségbiztosítás 
mellett, jóval komolyabb okta-
tási tevékenységet várunk el a 
cégektől. Úgy látom, hogy eze-
ket a változásokat, köztük a je-
lentős finanszírozási tételeket 
– mint a diákok munkabére – és 

az oktatással összefüggő minő-
ségi elvárásokat is, fenntartá-
sokkal fogadták a vállalkozások. 
Folyamatosan mérjük a gyakor-
lati képzőhelyek hozzáállását, és 
azt tapasztaljuk, hogy a korábbi-
akhoz képest 75–80 százalékuk 
folytatja majd a duális képzést 
– átmenetileg kevesebb tanu-
lóval. Ez egy elfogadható szám, 
különösen a pandémia után. 
Abban is biztos vagyok, hogy 
1–2 év múlva, a megfelelő ta-
pasztalatok birtokában, a cégek 
vállalni fogják a tanulókkal való 
foglalkozást a munkaerő-után-
pótlás biztosítása érdekében is.

 – Miben változtak a kamara 
feladatai az új szakképzési rend-
szerben?

A tanulószerződés helyett be-
lépett a szakképzési munkaszer-
ződés, amelyet már a vállalat köt 
közvetlenül a diákkal, viszont 
a szerződések megkötésének 
menedzselése törvényben rög-
zítetten kamarai feladat. Meg-
jegyzem, a korábbi szabályozás 
szerinti tanulószerződések – ki-
futó rendszerben – még három 
évig adminisztratív feladatot je-
lentenek munkatársaink számá-
ra. Természetesen a kamara fo-
lyamatosan konzultál, tárgyal 

a piacon lévő duális képzőhe-
lyekkel, és mindent elkövetünk, 
hogy a döntéshozók a lehető 
legoptimálisabb jogszabályalko-
tással segítsék a gazdálkodóknál 
folyó duális képzést. Ezt a fela-
datot csak a szakképzési centru-
mokkal, az iskolákkal, valamint a 
vállalatokkal szoros együttmű-
ködésben lehet megvalósítani. 
Mindezek mellett szervezzük a 
mesterképzéseket, a gyakorlati 
oktatók felkészítését, hogy a cé-
geknél minőségi szakemberek 
foglalkozhassanak a gyerekek-
kel. A szakmai vizsgákra a kama-
ra delegálja a vizsgafelügyelőket 
és az ágazati alapvizsgák elnö-
keit. Továbbra is mi végezzük a 
duális képzőhelyek minősítését, 
ellenőrzését és nyilvántartását. 
Folytatni fogjuk a nagy – hazai és 
nemzetközi – tanulmányi verse-
nyek szervezését is, hiszen ezek 
komoly vonzerőt jelentenek a fi-
atalok számára. A pályaválasztás, 
a pályaorientáció központi prog-
ram, amelyben a kamara kiemelt 
partner, és az az érdekünk, hogy 
a gyerekek minél erősebben kö-
tődjenek az egyes szakmákhoz 
és az azt képviselő cégekhez a 
vegyipartól a vendéglátáson át a 
kereskedelemig.
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Nem bízza a véletlenre a 
szakmai utánpótlás biztosí-
tását, felkészítését a miskolci 
székhelyű FUX Zrt. Dr. Barkó-
czi István, a társaság vezér-
igazgatója kiemelte, cégük 
az 1991-es alapítás óta szo-
ros kapcsolatot ápol a Mis-
kolci Egyetemmel, ahonnan 
jelenleg külföldi – pakisztáni 
és afrikai – mérnökhallgató-
kat is fogadnak szakmai gya-
korlatra. 

A FUX Zrt. 2015-ben az elsők 
között csatlakozott a Miskolci 
Egyetemen folyó duális rend-
szerű képzéshez. A társaság 
menedzsmentje ugyanis úgy 
ítélte meg, hogy a fiatalok gya-
korlatorientált képzése olyan 
feladat, amibe fontos, hogy 
bekapcsolódjanak. Hozzá kell 
tenni: ez nem előzmény nélkü-
li kapcsolatfelvétel volt, hiszen 
a FUX gyakorlatilag az alapítása 
óta szorosan együttműködik az 
egyetemmel az utánpótlás biz-
tosítása érdekében. A cég 2010-
ben alapított független labora-

tóriuma – amelynek nemzetközi 
akkreditációja jelenleg folya-
matban van – a Miskolci Egye-
tem Műszaki Anyagtudományi 
Karának szervezeti egysége-
ként végzi tevékenységét, és 
ebből következően minden év-
folyamból számos hallgató ta-
nulja itt ennek a tudományág-
nak az alapjait.      

„Az utánpótlásképzésbe, az 
oktatásba energiát kell fektetni, 
ami a napi termelési feladatok 
mellett természetesen több-
letként jelentkezik kollégáink 
számára is, azonban sok előnye 
van ennek a tevékenységnek. 
A duális képzésben résztvevő 
mérnökhallgatók például meg-
ismerhetik az adott szakterüle-
tet, a vállalatnál folyó munkát, 
képet kapnak a termelési fo-
lyamatokról, és ha megtetszik 
nekik a munka, és mi is elége-
dettek vagyunk a teljesítmé-
nyükkel, akkor komoly esély 
van arra, hogy új kollégaként 
üdvözölhetjük őket” – kezdte 
az okok boncolgatását a vezér-
igazgató. Hozzátette: ez talán 

a legnagyobb, leglátványo-
sabb hozadéka ennek a rend-
szernek, de nem szabad meg-
feledkezni arról sem, hogy jól 
megfogalmazott feladatokkal, 
átgondoltan felépített képzési 
programmal a hallgatók érté-
kes munkát végezhetnek a cég 
számára.

„Több évtized tapasztalata 
mondatja velem, hogy a diá-
kokkal megkezdett együttmű-
ködés érezhetően szorosabbra 
fűzi a kapcsolatunkat az egye-
temmel, illetve a középfokú 
képzőintézményekkel is, bővül 
a kapcsolati tőkénk, ami élén-
kítheti a tudásátadást a részt-

vevők között” – mondta dr. Bar-
kóczi István, aki további pozitív 
hozadékként említette a válla-
lat tudásbázisának fejlődését.

Ezek tehát azok az okok, amik 
miatt a FUX Zrt. szívesen vesz 
részt minden olyan program-
ban – a duális képzéstől a ter-
melési gyakorlatig –, ami a fiata-
lok szakmai felkészítését segíti. 
A társaságnál jelenleg négy fi-
atal kezdte meg termelési gya-
korlatát, hozzájuk később még 
négyen csatlakoznak. Igyekez-
nek ezeket a hallgatókat a kép-
zési programjukhoz legjobban 
kapcsolódó területre irányíta-
ni. Ez a forma a duális képzés-
nél rövidebb együttműködést 
biztosít, de ugyanazokat az elő-
nyöket képes biztosítani.

Megtudtuk, a duális kép-
zésben résztvevő ifjú kollégák 
rövid idő után már szervesen 
csatlakoznak a vállalat csapa-
tához, mélyebben megismerik 
a céget, a tevékenységi kört, és 
annak szakmaspecifikus isme-
reteit. Egy idő után pedig már 
komplexebb feladatok vég-

rehajtásában is részt tudnak 
venni.

A FUX Zrt. legfontosabb part-
nere a Miskolci Egyetemen be-
lül: a Műszaki Anyagtudományi 
Kar, a Gépészmérnöki és Infor-
matikai Kar, valamint a Gazda-
ságtudományi Kar. Emellett 
természetesen a szakképző in-
tézményekkel és iskolákkal is jó 
kapcsolatot ápolnak, és onnan 
is várják leendő kollégáikat.

Dr. Barkóczi István tájékoz-
tatott arról is, hogy a Miskolci 
Egyetem különböző programok 
keretén belül idegennyelvű kép-
zéseket is szervez, ahol szintén 
fontos a gyakorlati képzés. A  FUX  
ebben is részt vesz, és néhány 
hete – üzemi gyakorlat kereté-
ben – külföldről érkezett kollégák 
is bekapcsolódtak a munkába. 
Az afrikai és pakisztáni hallgatók 
részt vesznek a vizsgálólabora-
tórium munkájában, de a terme-
lésszervezés és a karbantartás te-
rületével is megismerkednek. Ez 
továbbszínesíti a FUX-nál folyó 
gyakorlati képzést, és intenzív is-
meretcserét tesz lehetővé.
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Külföldről érkezett kollégák ismerkednek a FUX-nál folyó 
munkával

Dr. Barkóczi István: Az utánpótlásképzésbe energiát kell fektetni, de ez a munka megtérül a cég számára


