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Bevezetőjében Csóli Csaba 
kifejtette, hogy a rendszerváltá-
sig minőségi kisipar mûködött 
az országban, természetesen 
Érden is. A mesterek gondos-
kodtak az utánpótlásról, sokan 
vállalták a tanulók képzését. 
A nagyipar leépülése maga után 
vonta a vállalkozások tömegesí-
tését, óriásit zuhant az átlagos 
színvonal, a piac nem rendezte 
a vállalkozások helyzetét. Esett 
a szakképzés színvonala, amire 
az oktatási kormányzatok a tör-
vényhozókkal karöltve még rá 
is licitáltak. A leépülés igazán 
akkor kezdődött, amikor rende-
let született arról, hogy csak egy 
bizonyos életkor után vehetnek 
részt gyakorlati képzésben a 
szakmunkástanulók. Erős til-
takozás közepette született a 
rendelet, hiszen a szakemberek 
tudatában vannak annak, hogy 
14-15 éves korban a legfogéko-
nyabbak a fiatalok egy szakma 
gyakorlati elsajátítására. Ám az 
oktatáspolitika a füle botját sem 
mozgatta…

Kajos László a készülő új 
szakképzési törvény adta lehe-
tőségeket ismertette. A jövőben 
az oktatás bevételt jelent a vál-
lalkozóknak, méghozzá pályá-

zat nélkül. Így egy vállalkozó 
havi 35-40 ezer forint bevételre 
tehet szert. Az adminisztrációs 
terheket az ipartestületek csök-
kenthetik. Több iparos össze-
fogásával a képzési hozzájáru-
lás akár havonta igényelhető. 
Szerinte jó megoldás lenne, 
ha az állam fizetné a frissen 
végzett szakmunkások bérét 
az első évben. Széles Sándor 
azt nehezményezte, hogy az 
elmúlt években a törvényho-
zók következetesen figyelmen 
kívül hagyták a vállalkozók 
javaslatait a szakképzéssel kap-
csolatban. Szerinte egy szakmát 
nem lehet tanmûhelyben magas 
színvonalon elsajátítani, kizáró-
lag termelőüzemben vagy egy 
vállalkozó keze alatt.

Szûcs György elmondta, hogy 
az IPOSZ értékelte az elmúlt 
négy és fél év szakképzési gya-
korlatát. Hiányolta az önkor-
mányzatok részvételét a szak-
oktatásban. Alapvető a hagyo-
mányos képzés: heti egy nap 
elméleti oktatás, a többi gya-
korlat. Ehhez persze az is kel-
lene, hogy az általános iskolá-
ból kikerülő gyerekek tudjanak 
írni, olvasni és számolni. Régen 
tudtak…

Weszprémy Barna kifogásolta 
a szakképzési rendszer merev-
ségét. Jogszabályváltozásokat 
sürgetett, hogy a gyerekek 
tisztességes tudással hagy-
ják el az általános iskolát. 
Szakmunkásnak amúgy is a 
gyengébb tanulók jelentkeznek, 
így a szakiskolák dolga nagyon 
nehéz. Példákat említett arra 
vonatkozóan, hogy a vállalko-
zók a gyakorlati oktatás helyett 
kihasználják a tanulókat.

Pataki János, az ipartestü-
let tiszteletbeli elnöke szerint 
a német gyerekek 4-4,5 ezer 
óra gyakorlati oktatást követő-
en végeznek. Nálunk ez most 
nyolcszáz óra. Az OKJ-s képzés-
ben háromszáz óra, ami semmit 
sem ér. Ma már hiányoznak 
a szakoktatók, nincs rendsze-
res szakoktatói továbbképzés. 
Az érdekérvényesítés végett a 
különböző szakmai szerveze-
teknek összefogását javasolta.

A konferencia végén a 
továbblépéshez Csóli Csaba 
megígérte: három területen lép 
az ügy érdekében. 1. Az Érdi 
Ipartestület fölveszi a kapcso-
latot az általános iskolákkal, 
mestereket ajánl nekik és a 
szülőknek, akiknél tanulhat-
nak a gyerekek. 2. Felméri az 
oktatásban részt venni hajlandó 
vállalkozókat, a pályaorientáció 
érdekében az iskolások látoga-
tását szervezetté próbálja tenni. 
3. A Pest megyei szakmunkás-
képző intézetekkel kapcsolatot 
teremt annak felmérésére, hogy 
milyen szakmák oktatása folyik 
náluk.

A konferencián komoly elő-
relépés történt azzal, hogy több 
szervezet folytatott eszmecse-
rét. A folyamat elkezdődött, az 
összefogás jó lehetőséget teremt 
a gondok megoldásához.

 MF

Konferencia a szakképzésrõl
Az Érdi Ipartestület szakképzési konferenciát tartott 
május 16-án. A rendezvényen két téma került terítékre: 
a vállalkozók szerepe a gyakorlati képzésben, illetve 
Érd lehetséges szerepe az agglomeráció szakképzési 
hálózatában. A meghívottak között volt Weszprémy 
Barna, az érdi Kós Károly Szakképzõ Iskola igazgatója, 
Szûcs György, az IPOSZ elnöke, Kajos László, az IPOSZ 
országos szakképzési koordinátora, Széles Sándor, a 
VOSZ közép-magyarországi szakképzési koordináto-
ra és Varga Júlia, a VOSZ oktatási igazgatója. Csóli 
Csaba, az Érdi Ipartestület ügyvezetõje elnökölt.

A különbözõ szervezetek összefogása lehetõséget adhat a szakoktatás 
fejlesztéséhez
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helyi társadalom

A Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi  
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szociális Gondozó Központ Gazdasági Iroda

munkaügyi ügyintéző
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan  idejû  közalkalmazotti  jog
viszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Munkaügyi  iratok  készítése,  változó  bér  és  a  nem  rendszeres  kifizetések  számfejtése, 
távollétadatok rögzítése.
Illetmény és juttatások: Az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium; Munkaügyi,  társadalombiztosítási, sze
mélyügyi,  személyzeti  szakképesítés, TB  előadói  vagy  szakelőadói  (OKJ  szerinti  képesí
tések); Közigazgatásban munkaügyi területen eltöltött legalább 1–3 év gyakorlat; KIR3, 
Word, Excel, internet magabiztos használata.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Kreatív, nyitott személyiség, kezdeményező 
készség,  cselekvőkészség,  megbízhatóság,  kiváló  kommunikációs  és  kapcsolatteremtő 
készség, nagyfokú terhelhetőség és stressztûrés, problémamegoldó képesség, hatékony, 
gyors és pontos munkavégzés képessége.
Pályázat részeként benyújtandó iratok: Részletes,  fényképes  szakmai  önéletrajz, 
motivációs levél, bizonyítványmásolatok, erkölcsi bizonyítvány.
Azokat a pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyik hiánytalanul kerülnek elküldésre, 
illetve a pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör  a  pályázatok  elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 10.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•   Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldé

sével (2030 Érd, Budai út 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni munkakör megnevezését: 
munkaügyi ügyintéző.

•   Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@tonline.hu 
email címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás utáni döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 17.

Oktatás és vizsga
Kedves Tagtársunk!
Az 1993. évi XCIII tv. a munkavédelemről és az 1996. évi XXXI tv. a tűz elleni védekezésről 
törvény alapján az Érdi Ipartestület a RADUC MIX Kft.vel közösen 

 tűz- és munkavédelmi oktatást és vizsgát
 szervez az Érdi Ipartestület székházában 

2011. június 06-án, 8 órai kezdettel,
amelynek együttes díja ipartestületi tagoknak 5000 Ft. 
Várjuk jelentkezéseteket telefonon a 0623/365682 és 0623/520175,
Emailen: ipterd00@ipterd.hu számon vagy személyesen Érd, Alispán utca 8. szám alatt:
2011. május 31ig.

Tisztelettel:  Csóli Csaba
  ügyvezető igazgató


