
Béla, hogy látod, milyen sikerrel zárult az 
Országos Építőipari Szakember Találkozó?
Nagyon jól sikerült a találkozó, sokan eljöttek a part-
nerek közül. Nyitottak és érdeklődőek voltak az em-
berek, jók voltak az előadások. Nagyszerűen éreztem 
magam, fantasztikus volt együtt látni ennyi embert, 
akik tanulni akarnak, és tenni saját magukért.

Ez nagyon fontos, ha a Szakember Közösség 
megalakulására gondolunk.
Igen. Az egyik legfontosabb, hogy a szakemberek 

meglássák, hogy sokat tudnak tenni saját 
magukért, és a kezükbe tudják venni a sor-
sukat. Az első lépés fejben dől el, és sokan meg is 
tették már ezt a lépést a júniusi találkozón.

Mit nyújt majd a megalakult közösség a ta-
goknak?
A Szakember Közösség tagjai rendszeres támoga-
tást és képzéseket fognak kapni szakmai és üzleti 
területen egyaránt. Számos költségcsökkentő 
szolgáltatást kínál majd a közösség, támogatja a 
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biztonságos működést és fejlő-
dési lehetőséget biztosít. Sokan 
már a találkozón beléptek a kö-
zösségbe, ők azonnal élhettek a 
jelenlegi alapszolgáltatásokkal, 
a beszerzési kedvezményekkel 
az üzemanyag tankolás és a 
mobil telefon szolgáltatás terü-
letén. A szolgáltatások, előnyök 
és lehetőségek a közel jövőben 
kiszélesednek, és ezekről tá-
jékoztatni fogjuk a tagokat és 
szakembereket. 
A www.szakemberkozosseg.hu 
oldalon rendszeresen megosz-
tunk minden friss információt, 
illetve további belépési lehetősé-

get is biztosítunk majd. Minden belépő etikus és 
jól dolgozó szakember számára költségcsökkentési 
és bevétel növelési eszközöket nyújtunk, valamint 
lehetőséget teremtünk a vállalkozások, a munkák 
népszerűsítésére, az eredményesebb piaci kom-
munikációra.

Mit jelent ez konkrétan?
Létrehozunk például egy interaktív közösségi honlapot, 
ahol nem csak a szakértőket, hanem egymást is kér-
dezhetik a tagok, akik a portálon belül saját oldallal is 
rendelkezni fognak, amit népszerűsíteni lehet, de ak-
ciókat, kampányokat is szervezünk a tagok számára. 
Szeretnénk, ha valamennyi tag szerepelne a szakem-

berajánló rendszerünkben, valamint a tagok jogosultak 
lesznek a Szakember Közösség arculati elemeinek 
használatára. Indítunk egy rendkívül összetett és ma-
gas színvonalú képzési rendszert, amelynek járulékos 
szolgáltatása, hogy a sikeres részvétel különböző jutta-
tásokat, előnyöket biztosít a közösség tagjai számára. 
A Szakember Közösség tagjainak nagyobb hírük lesz, 
nagyobb elismertségük. A jó szakemberek alkotnak, je-
lentős szerepük van az életben, és a cél az, hogy ehhez 
mért megbecsültségük is legyen a társadalomban. Fo-
lyamatos tájékoztatást, informálódási lehetőséget, kép-
zést biztosítunk a tagoknak a legújabb technológiákról 
is, de arról is, hogy hogyan dolgozhat a megfelelő áron, 
hogyan hajthat végre fejlesztéseket a cégében, hogyan 
fejlődjön saját maga, valamint a munkatársai.

Mi a helyzet a szakemberhiánnyal, az utánpót-
lással?
Konkrét támogatást nyújtunk szakiskoláknak, de általá-
nos iskolákkal is felvesszük a kapcsolatot és elvisszük 
a szakmunka szépségét a gyerekekhez. Ennek érdeké-
ben a különböző szakmai szövetségekkel is együttmű-
ködik majd a Szakember Közösség. Ezért a területért 
azonban maguk a szakemberek tehetik a legtöbbet. Az 
ő pozitív jelenlétük, működésük a legjobb példa a gye-
rekeknek és a szüleiknek. A gyerekeknek, a tanulóknak 
meg kell mutatni, hogy az a szakember, aki jól dolgozik, 
aki ismeri a hivatása csínját-bínját, és bátran ki mer állni 
magáért, az jól kereshet, és van jövője ebben a társada-
lomban. Ahhoz, hogy fejlődjenek, és jó példát mutassa-
nak, nagyon sokat kell maguknak a dolgozó emberek-
nek változniuk. Tehát komoly cél, hogy a szemléletben 
is változás jöjjön létre. A képet a szakmáról, a szakem-
berek lehetőségeiről, az építési vállalkozásokban rejlő 
lehetőségekről kell elsősorban átformálni a már dolgozó 
emberek fejében is, és a jövő generációi, a gyerekek 
és a szüleik fejében is. Fantasztikusan jó szakemberek, 
szakember vállalkozók működnek a magyar piacon, és 
óriási lehetőségek állnak előttük. A Szakember Közös-
ség általános két legfontosabb célja a szakemberhiány 
csökkentése és a szakma, a szakemberek társadalmi 
megbecsülésének növelése, és hiszem, hogy ezt a kö-
zösség el is fogja érni.

A Szakember Közösség két legfontosabb célja:
1. a szakemberek segítése, támogatása olyan szolgáltatások-

kal, melyekkel növelni tudják a bevételeiket illetve csökken-
teni tudják a költségeiket

2. a szakmunka, a szakemberek társadalmi és anyagi elismert-
ségének, megbecsülésének növelésével, valamint ennek 
nagyon erős kommunikációjával az általános iskolások és 
szüleik felé, segítsünk a szakmunkáshiány enyhítésében.
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Mit gondol a június Szakember Találko-
zón megfogalmazott problémákról?
Én is úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb 
probléma az építési piacon a szakemberhiány. 
Nálam is felmondott már szakember és jelezte, 
hogy elmegy Németországba. Mégis azt gondo-
lom, hogy a szakemberhiány elsődleges oka az 
oktatás hiányossága, és az az elképzelés, hogy 
jobb íróasztal mögött, számítógépnél, kényelmes 
irodában dolgozni. Nagyon kevesen választják az 
építőipari szakmákat, és úgy egyáltalán a külön-
böző szakmákat. Amikor én ipari tanuló voltam 
a hatvanas évek elején, a gyakorlati időmet egy 
vállalatnál töltöttem, ahol 150 burkoló tanult. Ma 
csekély a szakma, a szakemberek és az ipari ta-
nulók kapcsolata, a gyerekek nincsenek felkészít-
ve az önálló munkavégzésre. A szakma szeretetét 
is csak a jó mesteremberektől lehet megtanulni. 
Az embereimnek én mindig azt mondom, hogy 
úgy dolgozzanak, mintha saját maguknak dol-
goznának, hogy legyen bennük alkotási vágy. 

Amit létrehozunk az szép dolog, örömet szerzünk 
vele a megrendelőnek és saját magunknak is. 
Fontos, hogy a szakember tudjon gyönyörködni a 
saját munkájában. A fiatal kollégáknak is mindig 
mondom, hogy lélektelen munkával nem lesz jó 
az eredmény. Ha valaki nem látja maga előtt a 
munka végét, nem fogja tudni teljesíteni a felada-
tot. Fontos, hogy összességében lássuk a mun-
kát, oda kell nagyon figyelni, és ez az egyszerű 
feladatokra is vonatkozik.

Ön szerint mit lehet tenni a szakember-
hiány ellen?
Be kell menni az iskolákba, általános iskolákba, 
középiskolákba, megmutatni a gyerekeknek, 
hogy milyen ez a szakma, milyen szép ered-
ményt, milyen értékeket lehet létrehozni benne. 
A szakipari tanulóknak pedig meg kell ismerniük 
a gyakorlatot. Az a baj, hogy nincs fórum, ahol 
a fiatalok munka közben együtt lehetnek a mes-
teremberekkel. Nagyon káros, hogy a jó szakem-

berek eltávolodtak az oktatástól. Van olyan fiatal-
ember, aki nem is tudja, hogy mi az a burkoló. 
És nem igaz az, hogy a hidegburkolás korábban 
nem volt önálló szakma, s hogy a kőművesek vé-
gezték. Gondoljunk csak az ókori mozaikokra és 
épületekre. Én magam is nagyon nagy mesterek 
mellett dolgoztam korábban.

Mindehhez az oktatás szervezésén túl 
megfelelő gazdasági környezet is kell, 
nem?
Igen, biztos vagyok benne, hogy a fizetések emel-
kedése sokat változtatna a helyzeten. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy csak pénzért dolgozzunk, 

Lélekkel végzett 
munka
Interjú Filó Mihállyal, a 2015-ös év Mesterek Mesterével

Filó Mihály nyertes munkáiból 
a 2015-ös Mesterek Mestere pályázaton
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Egyre gyakoribb panasz a kivitelező vállalkozók ré-
széről, hogy nincs megfelelő számú építőipari szak-
ember a munkaerő piacon, illetve, hogy nagyon nehéz 
jó kivitelezőt találni egy-egy munkára. Tapasztalható, 
hogy az igazán jó szakemberek vagy elhagyták az orszá-
got, vagy annyira leterheltek, hogy alig győzik a munkát. A szakember után-
pótlásról pedig szintén negatív vélemények ütötték fel a fejüket. Kevés fiatal 
választ építőipari szakmát magának, kevesen képzelik el a jövőjüket az épí-
tőipar különböző területein. A frissen végzett diákokról, legyen szó szakmun-
kásokról, technikusokról, vagy akár felsőfokú végzettségű fiatalokról, ritkán 
hallunk dicsérő szavakat. A legtöbb cégnek kemény dió a jó szakemberek 
megtalálása. Előfordul, hogy ez a cég növekedésének jelentős korlátját képe-
zi, pedig megnyerhető munka akadna, de nincs, aki megbízhatóan elvégezné.

Az építőiparban dolgozók úgy érzik, hogy 
nincsenek eléggé megbecsülve sem anya-
gilag, sem erkölcsileg. Ennek gyökerei 
messzire vezetnek. De minek is írnánk cik-
ket pusztán a látható problémákról. Azzal 
nem vagyunk előrébb. 
Ki tehet a legtöbbet azért, hogy a fentiek 
ne legyenek igazak és pozitív változások 
jöjjenek létre? Nem a kormány, nem is az 
Európai Unió és még csak nem is a Mapei 
Kft. A változásért az építőiparban résztvevő 
összes szereplő tehet a legtöbbet, és tennie 
is kell.
Ne gondoljuk, hogy az, hogy mennyire 
becsül meg minket a társadalom, s hogy 
tekintenek ránk, az valami tőlünk függet-
len dolog. Ne gondoljuk, hogy a szakma 
népszerűsítése, a szakképzés állapota, a 

végzett diákok tudása független az iparág-
tól, az abban résztvevők tevékenységétől. 
Mindenki a maga szintjén tehet és kell is, 
hogy tegyen a változásért. Már hallom is, 
hogy most sokan felszisszenek, hogy én 
kevés vagyok ehhez. Ugyan már! Nem kell 
feltétlen világmegváltó dolgokra gondolni.
A szakképzést például számos módon se-
gíthetjük. A kivitelezők számára ez egyik 
jó lehetőség a tanulók foglalkoztatása. 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
honlapot indított a vállalkozások és a szü-
lők jobb tájékoztatása érdekében, mely a 
www.tanuloszerzodes.hu oldalon érhető 
el. Az oldal egy normatíva-kalkulátort is 
tartalmaz, mely a szülők részére a juttatá-
sokról, a cégek számára pedig a gyakorlati 
képzési normatíva számításáról ad rész-

Nincs elég szakember, 
kevés a szakember 
utánpótlás
Fábián Zoltán, okleveles építőmérnök

mert úgy nem lehet. Előnyös 
lenne, ha az árharc a piacon nem 
menne a kivitelezési minőség rová-
sára, hogy ne nyomott árakon dol-
gozzunk, és a vállalkozó meg tudja 
fizetni az alkalmazottait. A nyomott 
árak, az alacsony fizetések amúgy is 
hatással vannak a gazdaságra, hi-
szen az alacsony díjazások a vásár-
lói fizetőképességet is csökkentik.

Mióta vezet Ön vállalkozást?
1991-ben alapítottuk a céget a Filó 
és Társa Kft.-t, előtte 1973-től pedig 
kisiparosként dolgoztam. Nálam az 
elmúlt 25 év alatt 100 ember tanul-
ta meg a burkoló szakmát. Néhány 
éve pedig hét embert is beírattam 
OKJ-s szakmai képzésre és fizettem 
a vizsgadíj és a képzési díj 50%-át. 
Az volt a célom, hogy az embereim 
legyenek büszkék rá, hogy burko-
lóként dolgoznak. Minden cégnél 
kellene a fiatalokkal is foglalkozni, 
és nem csak arra figyelni, hogy 
sokat teljesítsenek, hanem arra is, 
hogy szépen, lélekkel dolgozzanak. 
Mindennek előnyös lenne intézmé-
nyes hátteret biztosítani. Kivinni a 
gyerekeket azokhoz a cégekhez, 
amelyek magas szinten működnek.
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letes tájékoztatást, illetve itt érhetők el a 
tanulószerződéssel kapcsolatos tudnivalók. 
Mivel az építőipari szakmák a legtöbb me-
gyében hiányszakmának számítanak, így a 
tanulók foglalkoztatása magában anyagilag 
is jövedelmező lehet. Nem elhanyagolható 
eredmény azonban az sem, hogy munka-
erőpiacra olyan szakemberek kerülnek így 
ki, akik nálunk, a mi elképzeléseink, szak-
mai minőségünk és munkamorálunk szerint 
ismerték meg a gyakorlatot.
A lehetőségekről és kötelezettségekről az 
említett honlapon túl, a területileg illeté-
kes Kereskedelmi és Iparkamaránál lehet 
érdeklődni. A kamara végzi a képzőhelyek, 
cégek ilyen irányú akkreditációját is.
Van más lehetőség is arra, hogy segítsük a 
szakma általános helyzetét. Megkereshet-
jük egykori iskolánkat, vagy a szakmánkat 
érintő, közeli bármilyen szintű oktatási in-
tézményt. Nem is gondolnánk, hogy sokszor 
az apró dolgok is milyen sokat jelenthetnek 
a képzések során. Gyakran egy-két, a kép-
zési anyagba beépíthető munkafázis fotó, 
néhány jó referenciakép, vagy egy egykori 
diák bemutatása, aki sikeres szakemberré 
vált, és így a diákok számára példakép le-
het, óriási jelentőségű lehet.
A kapcsolatfelvétel a piacon élő vállalkozás 
és az oktatási intézmény között, mindkét 
fél számára rejtegethet meglepő előnyö-
ket. Még akkor is, ha ez csak évi egy két 
telefonban realizálódik mindössze. Lehet, 
hogy egy vállalkozónak csak egyszer kell 
megmozdítania a kapcsolatrendszerét egy 
iskola érdekében, és ezzel hatalmas előny-
höz jut akkor, amikor a legjobb munkaerőt 
kell megszereznie a végzősök közül.
Széles a skála, hogy mit tehetünk a szak-
ma népszerűsítéséért és megbecsültségé-
nek növeléséért. Elsősorban rajtunk múlik 
azonban, hogy milyen kép alakul ki rólunk 
a társadalomban.

Tehát a döntés a miénk: a sebeinket nyalo-
gatjuk és sajnálkozunk vagy lehetőségeink 
és képességeink szerint teszünk érte, hogy 
jobb legyen, hogy a munkánk, szakmánk, 
hivatásunk mindenki által elismert és sike-
res része legyen a társadalomnak, amiben 
élünk.

„Nagy dolgokat elsősorban 
a különböző szakmai 

szövetségekben lehet elérni. 
Viszont már azzal is előremozdítjuk 

a szakma szekerét, ha valóban 
büszkék vagyunk a munkánkra, 
és ha ezt nem vagyunk restek 

másokkal láttatni.”
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Mióta dolgozol burkolóként?
Az eredeti szakmám villanyszerelő, de nagyon 
régóta dolgozom az építőiparban különböző 
szakipari területeken, jól értek a festéshez, 
gipszkarton szereléshez. 2000 óta foglalkozom 
burkolással, először éveken át alkalmazásban, 
most vállalkozóként. A legfontosabb számomra 
a pontos és szép munka. Akik ismernek, jól tud-
ják, hogy mennyire precízen dolgozom.

Hogy érezted magad a Szakmai Talál-
kozón?
Engem az motivált, hogy minél több embert 
összekovácsoljon ez a találkozó, illetve, érde-
keltek a szakmai, gyakorlati előadások. Ha az 
embernek van egy kitűzött célja, akkor az ilyen 
találkozó nagyon hasznos. 

Beléptél a Szakember Közösségbe is.
Igen, vérpezsdítő volt, amit Markovich Béla 
mondott az előadásában. Bár én egyszemélyes 
vállalkozás vagyok, és rövidtávon nem fogok 
tudni alkalmazottat felvenni, a későbbiekben 
még sor kerülhet rá. Sajnos nincsenek jó 
tapasztalataim ezen a téren, kevés a jó szak-

ember. Szerintem a burkoló tanulóknak nem 
a tanműhelyben, hanem a cégeknél kellene a 
gyakorlatot tölteniük. Ha mi, a kivitelezéseken 
dolgozó szakemberek nevelhetnénk ki őket, 
úgy lépnének ki a piacra, hogy rendelkeznének 
a szakmai alapokkal. A Szakember Közösség-
be azért léptem be, hogy megfelelő segítséget 
kapjak, például az új munkák megszerzése 
terén, hogy több szakmai megoldást, új tech-
nológiákat ismerjek meg, mert nem szeretném, 
ha egy-egy váratlan feladat meglepne a mun-
kavégzés során. A találkozón is volt rá lehető-
ség, hogy újdonságokat ismerjek meg, de még 
több előadást is meghallgattam volna. Sajnos a 
párhuzamos szakmai bemutatók miatt például 
nem hallhattam az árajánlat készítésről szóló 
előadást, pedig kifejezetten szerettem volna. 
Még kérdéseket is összegyűjtöttem, amelyekre 
választ szeretnék kapni.

Milyen kérdésekre?
Nagyon szeretném tudni, hogy egy árajánlat 
készítése során, hogyan határozom meg pon-
tosan, hogy egy termékből mekkora az anyag-
igény egy adott területre, például egy 20 m2-es 
teraszra. Ugyancsak érdekelne, hogyan számo-
lom ki egy-egy munkafázis normaidejét, hogy 
a megrendelőnek pontosabb árat tudjak mon-
dani. A Mapei Krónikába például nem lehet egy 
ilyen tájékoztatást betenni? Gyakran használom 
például kültéren a Mapelastic-ot, beltérben a 
Mapegum WPS-t kent vízszigetelésként, az 
Adesilex P9 és Keraflex S1 ragasztókat a bur-
kolatmérettől függően és a Keracolor FF Flex 
fugázót. Fürdőszobákat, konyhákat, teraszokat 
burkolok első sorban, sokszor két kiszállásom 

is van egy-egy munkához, sokat segítene, ha 
konkrét anyagmennyiségekkel és normaidők-
kel számolhatnék. A megrendelő azt szereti, 
ha pontos árat mondok. A minőségi terméket 
el tudom fogadtatni, garanciát is vállalok, de az 
árkalkulációban jó lenne segítséget kapnom.

A Szakember Közösségben lesznek kép-
zések
Igen, és örülnék is nekik, az üzleti és a szakmai 
képzéseknek is, bemutatóknak, gyakorlatok-
nak. Megmondom őszintén, hogy fontosak len-
nének a térségi találkozók, szakmai képzések, 
mert ezekre könnyebb elmenni. Örülnék egy 
szakmai fórumnak is, ahol a burkoló szakem-
berek egymással is tudnak beszélni, például 
egy internetes portált. Jónak tartanám azt is, 
ha eljuthatnék szakmai kirándulásokra, például 
a Mapei Kft. üzemébe, vagy esetleg az olasz 
anyavállalathoz.

Ha az embernek 
van kitűzött célja
Interjú Kovács Gábor burkoló egyéni vállalkozóval
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Miért tartottad fontosnak, hogy ott legyél 
a Szakember Találkozón?
Kíváncsi voltam rá. És mivel szakember vagyok, 
úgy gondoltam, hogy hasznos a számomra.

És az volt?
Igen. Markovich Béla előadása lendületet adott, 
és visszaigazolta nekem azt, hogy aki a Mapei-
jel dolgozik együtt, az valóban várhat segítséget, 
képzési lehetőségeket, kedvezményeket. Meg-
erősítést kaptam, hogy érdemes együttműköd-
nünk. Azért is mentem, mert hallottam, hogy 
ott szerszámokat is tudok beszerezni, s hogy 
kedvezményeket is kapunk. Vettem is egy fúrót, 
pont egy olyan cégtől, akiktől egybéként is szok-
tam vásárolni. Sok érdekességet is láttam, és a 
Szakember Közösség tagjaként regisztráltam és 
kiváltottam a kedvezményt biztosító MOL kártyát. 
A munkatársaimnak adtam oda, hogy ne kelljen 
a pénzzel a bajlódni, és tetszik a 8 Ft-os kedvez-
mény is, amit biztosít.

A szakember hiányt a munkád során te is 
tapasztalod?
Abszolút. A cégen belül is lehet látni, hogy a jó 
szakembert nagyon nehéz pótolni, és ha a meg-
lévő emberek közül kimarad egy-egy, azt nagyon 
megérzi a vállalkozás, a jó szakember majdnem 
hogy pótolhatatlan. Én próbálom megtartani azo-
kat, akik nálam dolgoznak. Kicsi cég vagyunk, 
négy-öt emberrel működünk. Elég magas fizetést 
biztosítok, de a magas fizetésekhez arra lenne 
szükség, hogy sokkal jobb áron teljesíthessük a 
megrendeléseket. A rengeteg kamu cég lenyom-
ja az árakat, és a megrendelő sokszor nem is 

tudja, hogy mi mellett dönt, amikor az olcsóbbat 
választja. Én a személyes kapcsolattartásban hi-
szek, erre teszem a hangsúlyt, a vállalkozásom 
panaszmentes, Mapei oklevéllel is rendelkezünk. 
Soha nem engedem, hogy az árcsökkenés a 
minőség rovására menjen, vagy hogy túlvállaljuk 
magunkat, új esetleg nem jól képzett emberekkel 
híguljon fel a cég. Annyit vállalunk, amit magas 
színvonalon teljesíteni tudunk, és a munkákra én 
magam felügyelek.

Mi a profilotok?
Lemezes bitumenes vízszigeteléssel foglalko-
zunk, lapostetők, teraszok, alépítmények vízszi-
getelését építjük ki. Amit csinálok, azt nagyon 
szeretem csinálni. Ezért a munkáinkra a lelkiis-
meretes, becsületes, pontos munka a jellemző, 
a célunk, hogy a megrendelő elégedett legyen. 
Ez a fő szempont. Garanciát vállalunk, becsületes 
munkát végzünk. Ezzel nem csak a megrendelő-
nek, magunknak teszünk jót, hanem éppen ez az, 
amit a szakma elismertségéért tehetünk. Nagyon 
jó szakembereim vannak.

Mit gondolsz az újonnan létrejött Szak-
ember Közösségről?
A távlati célok, a szakemberhiány csökkentése és 
a szakma presztízsének emelése nagyon fonto-
sak. Mindenképp érdemes ebbe a közösségbe 
belépni, hiszen ebben élünk. Még nem látom 
pontosan, hogy mennyire lesz ez jó, de már a 
Szakember Találkozón is volt lehetőség tanulni és 
igénybe lehetett venni juttatásokat.

www.lapostető-szigetelés.hu

Az elsődleges cél 
a becsületes munka
Interjú Kiss Tiborral, a Cavus Center Kft. tulajdonosával



8

TudaTos ÉpíTÉsi Vállalkozó

Az ÉVOSZ (Építési Vállalkozók Országos 
Szövetsége) alelnöke, Tóth Istvánné a jú-
niusi Országos Építőipari Szakember Ta-
lálkozón az építőipari tanulók gyakorlati 
képzéséről és a cégek szerepéről tartott 
előadást.

Az előadó elmondta, hogy a jelenlegi oktatás ké-
pét erősen meghatározza a 2015. július elsejével 
érvénybe lépett, a kamarai garanciavállalással 
kapcsolatos törvényi rendelkezés. Ennek lénye-
ge, hogy a szakképzésben résztvevő tanulókat 
az iskola indokolatlanul nem tarthatja bent az 
iskolai tanműhelyekben, hanem kötelesek kiadni 
cégekhez szakmai gyakorlatra. A kormány elfo-
gadta a Szakképzés a gazdaság szolgálatában 
című koncepciót, melynek célja, hogy az iskolai 
rendszerű szakképzésből kikerülő végzett tanu-
lók versenyképes, a piacon helytálló szakmai 
felkészültséggel rendelkezzenek.

Miért előnyös egy vállalkozás számára a 
részvétel a gyakorlati képzésben?
A törvény által előírt és szabályozott szakkép-
zési hozzájárulás kötelezettségét nem csupán 
kifizetéssel, hanem gyakorlati képzéssel is 
lehet teljesíteni. Általában a képzésre kapott 
támogatások és kifizetések egyenlege kisebb 
pozitívummal zárható. Ezen felül jelentős elő-
nye származhat a vállalkozásnak a tanulói 
munka értékéből, valamint a képzéssel bizto-
sított munkaerő utánpótlásból.

Mit tehet egy vállalkozás, ha részt kíván 
venni az építőipari szakmát tanulók gya-
korlati képzésében?
A cégnek írásban kell bejelentenie ezt a 
szándékát a területileg illetékes Kereskedel-
mi és Iparkamaránál. Ezt követően a kamara 
8 napon belül ellenőrzi, hogy az adott vállal-
kozás rendelkezik-e a gyakorlati képzéshez 
szükséges feltételekkel. A technikai feltéte-
lek ellenőrzése során megvizsgálják, hogy 
rendelkezik-e a cég telepengedéllyel, illetve 
hogy megfelelő gép, berendezés, szerszám 
áll-e rendelkezésre a képzéshez. Valamint 
nagyon fontos kérdés, hogy a cég alkalma-
zásában van-e olyan szakember, aki az adott 
szakmát oktatni tudja.

Ki vállalhatja az oktatást?
 · Megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves 

szakmai gyakorlattal rendelkező szakember
 · Azokban a szakmákban, amelyekben a szak-

képesítésért felelős miniszter kiadta a mes-
tervizsga követelményeit, mestervizsgával kell 
rendelkezni az oktatónak.

 · Az oktatónak büntetlen előélettel kell ren-
delkeznie, és nem állhat foglalkozás eltiltás 
hatálya alatt.

 · A mestervizsga letétele alól mentesül az, 
akinek a szakképzés szakirányában megfe-
lelő felsőfokú végzetsége és legalább kétéves 
szakirányú szakmai gyakorlata van, vagy 
szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, 
valamint legalább ötéves szakirányú szakmai 
gyakorlattal rendelkezik. 

 · A megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal 
rendelkező oktató mentesül a mestervizsga 
kötelezettsége alól akkor is, ha betöltötte hat-
vanadik évét.

Az ellenőrzés és a nyilvántartásba vételt követően 
a cég tanulószerződést köthet a diákokkal, vagy 
együttműködési megállapodást az oktatási intéz-
ményekkel.

Kivitelezők a gyakorlati oktatásban

Fábián Zoltán, 
okleveles építőmérnök

Fontos honlapok: 
www.mkik.hu   www.evosz.hu   
www.isziir.hu   www.tanuloszerzodes.hu

Tóth Istvánné, az ÉVOSZ alelnöke szerint a piaci folyamatok 
és a feltárt tények azt mutatják, hogy a piac egyelőre nincs 
felkészülve arra, hogy a szükséges számban fogadja a 
szakipari tanulókat gyakorlati oktatásra. Az ÉVOSZ célja 
éppen ezért elősegíteni azt a folyamatot, ami lehetővé teszi 
a tanulószerződések számának megkétszereződését 2018-
ig, azaz, hogy a szerződések száma elérje a 2000-et.


