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Kétéves képzés után 
jöhet az érettségi

Barits Pál elmondása szerint júni‑
us 30. a jelentkezési határidő, 
de azt követően is vesznek fel 
érdeklődőket a jelentkezési sor‑
rendben, míg be nem telik az 
osztálylétszám. 

– A korábbi tapasztalatok 
alapján elmondhatom, nagy 
reményeket fűzünk az ősztől 
kezdődő új oktatási formához, 
mert évekkel ezelőtt is létezett a 
szakmunkások szakközépisko‑
lája, amelyre igényt tartottak az 
emberek, volt olyan tanév, ami‑
kor két osztályt is indítottunk 
– közölte a megbízott igazgató. 

Barits Pál hangsúlyozta, bizto‑
sítva van az oktatási intézmény 
jövője, és előrelépésnek tartja, 
hogy a Pest Megyei Önkormányzat, 
a budapesti Corvinus Egyetem, 
Érd Önkormányzata és Budapest 
Főváros XX. kerület Pesterzsébet 
Önkormányzatával közösen 
megalakította a Corvinus Térségi 
Integrált Szakképzési Központot, 
amelynek célja, hogy tevékenysé‑
gi területén elősegítse a munka‑
erőpiac igényeihez igazodó szak‑
képzést. A TISZK‑et működtető 
társaság feladata, hogy szakmai 
gyakorlati oktatást, felnőttkép‑

zést végezzen, emellett részt vesz 
az iskolarendszeren kívüli szak‑
képzés szervezésében is. 

A TISZK‑hez való csatlakozás 
azért fontos esemény az isko‑
la életében, mert a megváltozott 
törvényi szabályozás szerint csak 
azok a szakképző intézmények 
kaphatnak szakképzési támoga‑
tást, amelyek tagjai valamelyik 
Térségi Integrált Szakképzési 
Központnak, ahol a tanulók 
létszáma minimum 1500 fő. 
A TISZK‑ben részt vevő iskolák 
közösen állapítják meg, melyik 
szakmában vagy melyik szakma‑
csoportban történjen fejlesztés. 

Barits Pál emlékeztetett 
arra, hogy 2009. február 6‑tól 
a Kós Károly Szakképző Iskola 
tagja a Közép‑magyarországi 
Bioenergetikai és Térségfejlesztési 
Klaszternek, és ez újabb fejleszté‑
si távlatokat biztosíthat az isko‑
lának. Terveik szerint fejleszteni 
kívánják a Corvinus Egyetemmel 
való együttműködést az oktatási 
programok terén, és a közeljövő‑
ben szeretnének biomassza‑elő‑
állító szakembereket is képezni. 

– Amennyiben sikerül kialakí‑
tanunk saját tangazdaságunkat, 

akkor lehetőség nyílik arra, hogy 
a nálunk tanulók elsajátíthassák 
a biokertészet és a bionövény‑
termesztés tudományát.

A Kós Károly Szakképző 
Iskolában az új tanévben négy 
szakiskolás osztályt és egy szak‑
középiskolás osztályt indítanak 
a műszaki, ipari és építőipari, 
valamint a társadalomtudomá‑
nyi, gazdasági és jogi területen. 
A szakközépiskolában a 12. osz‑
tály elvégzése után a tanulók 
választhatnak az autószerelő és 
a kereskedő szakmák közül, a 
szakiskolában pedig a 10. osz‑
tály elvégzése után választhat‑
nak a karosszérialakatos, élel‑
miszer‑ és vegyiáru‑eladó, iro‑
dai asszisztens, festő, mázoló 
és tapétázó, központifűtés‑ és 
csőhálózat‑szerelő, valamint vil‑
lanyszerelő szakmák közül.

 Papp János

Szûkül a munkaerõpiac, másfél ezren várnak munkára

Egyre több az álláskeresõ 

Érd térségében
A kilátástalannak tûnõ gazdasági helyzetben, ha lehet, 
még nehezebb munkához jutni, mint akár csak hóna-
pokkal korábban. Egyre több munkahely szûnik meg 
országszerte, és egyre nagyobb azoknak a száma, akik 
utcára kerültek. Érden, illetve az érdi térségben 1500 a 
regisztrált álláskeresõk száma, akik nehezebben jutnak 
újabb álláslehetõségekhez, nekik segítenek a Közép-
magyarországi Regionális Munkaügyi Központban.

A kora reggeli órákban még az 
utcán is sorban állnak a munka‑
helyekre várók a Budai út 26. 
szám előtt. A lépcsőházban 
is alig lehet mozdulni tőlük, 
mialatt a kirendeltségvezetőhöz, 
Döllesné Kovács Gabriellához tar‑
tok. Tőle tudom, hogy a város‑
ban, illetve térségében (Sóskút, 
Tárnok, Százhalombatta, Diósd, 
Pusztazámor) másfél ezer a 
regisztrált álláskeresők száma 
havi átlagban, ebből érdi lakos 
csaknem ezer. 

– Kik vannak nagyobb szám-
ban, a férfiak vagy nők, akik 
munkára várnak? – kérdezem a 
kirendeltségvezetőtől.

– A nők általában mindig 
nagyobb arányban vannak – vála‑
szolja. – A munkaerőpiacra jel‑
lemzőbb, hogy inkább a nők 
vesztik el állásukat, főleg szülés 
után, amikor többségükre már 
nem számít régi munkahelyük. 
Eleve szűkül a női munkaerőpiac 
az irodai munka terén. Talán a 
kereskedelemben tudnának 
jobban elhelyezkedni, ott a leg‑
bőségesebb az álláskínálat, de 
a viszonylag rossz munkaidő‑ 
beosztás nem kedvez a családos 
embereknek, emiatt nem tudják 
vállalni a munkát. 

– Mi volna számukra a meg-
oldás?

– A részmunkaidő, a négy‑
hat órás elfoglaltság, de ezt nem 
nagyon szeretik a munkáltatók, 
pedig a megosztott munkakör 
kedvezőbb lenne. Igaz, a bizalmi 
állásoknál a munkaköri felelős‑
ség megosztását sem szívesen 
vállalják a munkáltatók.

– Életkor szerint, hogyan oszla-
nak meg az álláskeresők?

– A másfél ezerből a legna‑
gyobb réteg huszonöt–ötven év 
közé tehető, számuk 855, itt is 
jelentős a nők aránya. A huszonöt 
év alattiak a húsz százalékot sem 
teszik ki. A pályakezdők még 
többnyire egyetemre, főiskolára 
járnak, és legfeljebb időlegesen 
szeretnének elhelyezkedni.

– Vajon mi az oka, hogy sok 
álláskereső nem regisztráltat-
ja magát, és egyáltalán ön sze-

rint mennyi lehet a „bujkálók” 
száma?

– Ezt nagyon nehéz megmon‑
dani. Bizonyára sokan élnek 
alkalmi munkákból. Az inak‑
tívak számát pedig igen nehéz 
felmérni, de reményeink szerint 
nem éri el a regisztráltak számát 
Érden. Hibát követnek el, mert 
esetleg tudnánk rajtuk segíteni. 
A munkáltatók is inkább olyan 
munkaerőt szeretnének alkal‑
mazni, akik után költségcsökken‑
tés címen támogatást kaphatnak 
az államtól. Éppen emiatt egyre 
nagyobb lesz az igény rájuk, 
ahogy romlik a gazdasági helyzet. 
Így sokkal nehezebb visszakerül‑
ni a munkaerőpiacra, ráadásul 
segélyben sem részesülhetnek. 
Talán az is az oka, hogy sokan 
nem regisztráltatják magukat, 
mert szégyellik a munkanélküli‑
ségi állapotukat.

– Milyen szakmát képviselnek a 
munkanélküliek?

– Például varrónők, feldolgozó‑
iparban dolgozók, olyan szak‑
munkások, akiknek a szakmájá‑
ban már szinte nem létezik üzem, 
vállalat. Adminisztrátorokból is 
túlkínálat van, egy‑egy irodai 
munkára, hirdetésre akár százan 
is jelentkeznek. 

– Melyek a hiányszakmák, 
amelyekkel könnyebb volna az 
elhelyezkedés?

– Nagy szükség volna minő‑
sített hegesztőre, csőszerelőre, 
lakatosra, kőművesre, ácsra, 
festőre, a jó szakipari munká‑
ra, valamint nagyszámú igény 
jelentkezik a segédmunkára is, 
de egyre kisebb a nyilvántartott 
jó szakemberek száma. 

– Milyen iskolai végzettséggel 
rendelkeznek az álláskeresők, és 
hányan részesülnek álláskeresési 
járulékban, segélyben?

– Az általános iskolai végzett‑
séggel nem rendelkezők száma 
36, érettségi nélküliek 750‑en 
vannak, ezek többnyire szak‑
munkás végzettséget szereztek. 
Gimnáziumot végzettek 250‑en, 
főiskolai, egyetemi diplomások 
130‑an vannak a látókörünkben. 
Közülük álláskeresési járadékot 

783‑an, segélyt 214‑en kapnak. 
A megváltozott munkaképes‑
ségűek száma a másfél ezerből 
mintegy száz fő. 

– Mennyire érződik a válság? 
Érezhetően megnőtt a munkájuk?

– Nőtt a nyilvántartott álláske‑
resők száma, ez azonban annak is 
köszönhető, hogy általában a téli 
időszakban sok munkaviszony 
megszűnik az építőipar leállá‑
sa miatt. Az elbocsájtások terén 
várakozó állásponton vannak a 
cégek, próbálnak különféle pályá‑
zati forrásokhoz, programokhoz 
jutni, állami támogatással igye‑
keznek megőrizni a munkahe‑
lyeket. Átmenetileg esetenként 
álláspénzt fizetnek a dolgozóik‑
nak. Egyébként a felmondási idő 
hosszának különbözősége miatt 
március végén, április elején tisz‑
tul a kép, akkor lehet majd ponto‑
sabb választ adni erre a kérdésre.

– Az álláskeresők érdekében 
hány munkáltatóval állnak kap-
csolatban?

– A térségben négyszáz körü‑
li azoknak a munkáltatóknak a 
száma, akik adott munkaerőre 
igényt tartanak, s felkeresnek 
bennünket. Ezek főleg az építő‑
iparból, kereskedelemből, érté‑
kesítőkből – ez utóbbi elsősorban 
ügynöki állásokat takar – kerül‑
nek ki. 

Döllesné Kovács Gabriella 
kirendeltségvezető végezetül újra 
hangsúlyozza: abban az esetben, 
ha valaki nem rendelkezik mun‑
kahellyel, illetve álláskeresővé 
válik, mihamarabb keresse fel 
őket, és szükség esetén regiszt‑
ráltassa magát a lakóhely szerint 
illetékes Munkaügyi Központ 
kirendeltségén, hogy mihamarabb 
megfelelő tanácsokkal, szolgálta‑
tások nyújtásával segíthessenek 
az elsődleges munkaerőpiacra tör‑
ténő visszatérésben, illetve jogo‑
sultság esetén az ellátást részére 
megállapíthassák. Temesi László

Az érdi Kós Károly Szakképzõ Iskola várja mindazoknak 
a jelentkezését, akik elvégezték a tízosztályos szakis-
kolát, rendelkeznek szakképzettséggel, és szeretnének 
részt venni az õsszel induló nappali tagozatos, kétéves 
felnõttoktatásban, amely felkészíti a tanulókat az érett-
ségire. Olyan fiatalok jelentkezhetnek, akik még nem 
töltötték be a 21. életévüket – közölte az Érdi Újság 
munkatársával Barits Pál megbízott igazgató.

Barits Pál igazgató: Érettségire 
készítjük fel a felnõttoktatásban 
résztvevõket

Döllesné Kovács Gabriella: Nõtt a 
nyilvántartott álláskeresõk száma


