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A szakképzés átalakulásának 
vannak olyan előremutató jelei, 
amelyek már most is láthatóak.

2020-ban számos téren átala-
kult a szakképzés. Ennek rövidtávú 
hatásai már most, szűk egy évvel 
később is érzékelhetőek.

– A siker leginkább a jelentkezé-
sek számában mérhető – mondta 
Kiss Gábor, a Miskolci Szakképzési 
Centrum (Miskolci SZC) kancellárja. 
– A technikumok megjelenésével 
pozitív fordulat állt be a beadott je-
lentkezések vonatkozásában is. A 
korábbiakhoz képest már tavaly is 
10 százalékkal nőtt a felvett diákok 
létszáma, a 2021-es év pedig elké-
pesztően jó eredményeket hozott: 
közel 26 százalékkal több tanuló 
nyert felvételt a Centrum intézmé-
nyeibe. Ez a Miskolci SZC tekinteté-
ben mintegy 140 fős növekedést 
eredményez. Ez az adat országo-
san is kiemelkedő eredménynek 
számít.

A kancellár szerint a techniku-
mok pozitív változást hoztak a 
képzési kínálatban. A korábbiakkal 
ellentétben a jövő tanévtől a hi-
ányszakmákban is teljes osztályok 
indulnak.

– Úgy vélem, a számok javulá-
sának egyik oka az ösztöndíjprog-
ram. A szakképzés bármelyik szint-
jén már a belépő évfolyamokon 
állami ösztöndíjra számíthatnak 
a diákok, amelynek összege a ké-
sőbbiekben a tanulmányi eredmé-
nyek javulásával továbbnőhet. Az 
ösztöndíjat a mindenkori minimál-

bérhez igazítva állapítják meg: ha 
nő a minimálbér, akkor az ösztön-
díj összege is emelkedik.

A szakképzés átalakulásával 
a duális képzés is megváltozott. 
Amennyiben a tanuló egy válla-
latnál tölti a gyakorlati idejét, mun-
kabérként megkapja a minimálbér 
60 százalékát.

– Az új rendszerben a diákok 
szakképzési munkaszerződést 
kötnek, így gyakorlatilag mun-
kaviszony jön létre a duális part-
ner, illetve a diák között. Ennek az 
előnye – a díjazás és a különböző 
juttatások mellett –, hogy a gazda-
sági szereplők (reményeink szerint) 
munkatársként, csapattagként 
is kezelik a duális képzést válasz-
tó diákot. A tanuló akár hétvégén 
is dolgozhat, ami például a turiz-
mus-vendéglátás ágazatban igen 
gyakori. Ez az időszak beleszámít 
a duális képzésben részt vevő diák 
munkaviszonyába is.

Felnőttek számára is indítható 
szakmai oktatás.

– A Miskolci SZC színes képzési 
palettája mindenki számára kínál 

valamilyen tanulási utat. A klasszi-
kus, nappali rendszerű képzési for-
mában remek lehetőségeket kíná-
lunk az érettségivel rendelkező, 25 
év alatti fiatalok számára, akikkel 
tanulói jogviszonyt létesítünk. Ők 
is részesülhetnek az előbb emlí-
tett ösztöndíjból, vagy szakképzési 
munkaszerződést köthetnek. A 25 
év fölötti érdeklődők felnőttképzé-
si jogviszony keretében vehetnek 
részt képzéseinkben, így a dolgozó 
felnőttek is tudnak választani kép-
zési kínálatunkból.

Az új rendszerben 175 alapszak-
ma van, amelyek közül választ-
hatnak a jelentkezők. Ezek közül 
két szakmát ingyenesen meg le-
het szerezni. Ez a lehetőség az új 
Szakmajegyzék szerinti szakmák 
tanulására vonatkozik, tehát a ko-
rábbi tanulmányok során meg-
szerzett szakképesítések nem 
zárják ki az ingyenes szakmatanu-
lásba való bekapcsolódást – ismer-
tette Kiss Gábor. A kancellár úgy 
fogalmazott, egyfajta tiszta lappal 
indulhat mindenki az államilag tá-
mogatott szakképzés terén.
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Tisztelt Végzős Diákok!  
Szakmák megszerzéséhez önköltséges 
tanfolyamainkon az alábbi becsatlakozá-
si lehetőségeket kínáljuk:

l Élelmiszer-, vegyiáru-eladó l Fogadós
l Vendéglátó-eladó l Pék
l Cukrász l Szakács
l Személy- és vagyonőr 
l Aranykalászos gazda

Szakembereink naprakész ismeretekkel, 
nívós gyakorlati helyekkel várják  
a tanulni akarókat.
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Az NHSZ Miskolc Kft. 2021. évben is az Ön partnere
Főbb tevékenységeink:

n Iratmegsemmisítés
n Konténeres szállítás
n Zsákossitt-szállítás

n Lakossági hulladékudvar
n Szelektív hulladék szállítása, kezelése

n Komplex hulladékkezelés közületi ügyfeleknek
n Veszélyes hulladékok szállítása, gyűjtése

Elérhetőségeink: 
3527 Miskolc, Sajószigeti u. 31.

Tel: + 36 46/500-310, 
E-mail: info.miskolc@nhsz.hu

Web: www.nhszmiskolc.hu


