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A gazdasági kamarák és a szakképzés
— Közvetítenek a gazdaság, a vállalkozók és az állam között —

A fejlett ipari országok gazdagságának mértékét és a melléjük felzárkózni törekvő
államok fejlődésének ütemét meghatározó tényezők egyik legfontosabbika a versem-
képes ipar, amely megtermeli és biztosítja a társadalmi szükségletek kielégítéséhez
elengedhetetlen termékeket és szolgáltatásokat. Az ipar termelékenységének színvonala
és versenyképessége mindig szoros kapcsolatban volt azzal az oktatási és képzési
rendszerrel, amely a munkaadók számára a szakképzett munkaerőt biztosította. A
közelmúlt gazdasági folyamatai számos olyan jelentős változást hoztak, amelyek arra
késztetik a nemzeti kormányokat, a munkaadókat és a munkavállalókat hogy szembe-
nézzenek a korszerű szakképzés, valamint a tömeges méretű át- és továbbképzés
kényszerével. A műszaki fejlődés, a gazdasági fejlődés internacionalizációja. a demog-
ráfiai folyamatok és a munkanélküliség mérséklésének igénye által támasztott szük-
ségletek olyan kihívást jelentenek a szakképzés számára, amelyre csak egy permanens
megújulásra képes, rugalmas rendszer alkalmas. Egy ilyen szakképzési rendszernek
nélkülözhetetlen szereplői a gazdasági kamarák, amelyek a szakképzési, közoktatási és
kamarai törvényben biztosított jogosítványaik birtokában egyre jelentősebb feladatokat
vállalnak a szakképzés fejlesztésében.

A törvényben meghatározott feladatok és jogok célja, hogy a gazdasági élet kulcs-
szereplőit, a termelőüzemek, vállalkozások képviselőit, azaz a szakképzési folyamat
eredményeként képzett munkavállalók alkalmazóit tömörítő kamarák hatékonyan
hozzájáruljanak a gazdaság szükségleteihez igazodó szakképzés kialakításához.

1. Információs adatbázis

A gazdálkodó szervezeteknél és az egyéni vállalkozásoknál folyó gyakorlati képzés
felügyeletét a kamara látja el. Ez igen összetett feladat. Magában foglalja a tanulók
gyakorlati foglalkoztatásával összefüggő megyei adatok nyilvántartását, elemzését, a
rendszeres munkakapcsolatot a tanulókat foglalkoztató vállalkozásokkal, a gyakorlati
képzőhelyek minősítését, a tanulószerződések megkötését stb. Bár csak a legjelentősebb
tennivalókat soroltam fel, ezek is jelzik, hogy amilyen mértékben kialakul a gyakorlati
képzés feladatainak rendszere és működési mechanizmusa, olyan mértékben válik egyre
meghatározóbbá a kamaráknak mint a szakképzési rendszer keresleti és kínálati oldala
közötti közvetítő testületeknek a szerepe.
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Nálunk még nem vált általánossá a duális szakképzés (azaz a gyakorlati képzés nem
kizárólag a vállalkozásoknál folyik), mégis jelentős azoknak a tanulóknak a száma,
akik az iskolán kívül sajátíthatják el a gyakorlati szakmai ismereteket. A megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara adatbázisában most csaknem 300 vállalkozásnál 1600 tanuló
gyakorlati képzőhelyét tartjuk nyilváa Ezek az adatok azonban még csak közelítő
pontossággal tükrözik a tényleges helyzetet.

Közismert tény, hogy a rendszerváltást követően a gazdasági struktúra átalakulása
drámai változásokat eredményezett a gyakorlati képzőhelyek átrendeződésében: jelen-
tősen csökkent az abban részt vevő vállalkozások száma, nőtt az iskolai tanműhelyek-
ben folyó gyakorlati képzés részaránya. A gazdaság szerkezetének átrendeződésével és
a fejlődésnek induló vállalkozások számának növekedésével párhuzamosan újabb
struktúraváltozás válik szükségessé: meg kell kezdődnie a tanulók visszaáramlásának a
vállalkozások által felajánlott gyakorlati képzőhelyekre. Az ismételt átrendeződést
azonban számos tényező gátolja.

A vállalkozások, a leendő tanulók és a szakképző intézmények érdekei gyakran
fényévnyire vannak egymástól. Kamaránk tagjaitól tudjuk: gyakran hiába ajánlanak
korszerű gyakorlati képzési feltételeket, szerződés alapján biztosított kedvezményeket,
sőt végzésük után szinte automatikusan biztosított elhelyezkedési lehetőséget a pályát
választó fiataloknak. Általában nem ezek a szempontok azok, amelyeket egy mai
nyolcadikos, vagy akár érettségizett tanuló elsősorban mérlegel. Igaz. gyakran az is
gátolja a leendő tanuló és a képzőhely találkozását, hogy a potenciális jelöltek
viszonylag szűk köréhez jut el elégséges információ.

Jelentékeny gátja az átrendeződésnek az iskolai tanműhelyek minél teljesebb
kihasználásának és fenntartásának igénye, amit mind az intézmények, mind a fenntartó
önkormányzatok szorgalmaznak. Tagvállalkozások jelezték, hogy nem tudnak a kor-
szerűen felszerelt tanműhelyükbe tanulókat felvenni, mert az érdeklődő gyerekeket a
szakképző intézmény jó előre megszerzi magának.

A duális képzés irányába történő erőteljesebb elmozdulást az is gátolja, hogy a
tanulóképzés jelentékeny erkölcsi és anyagi terhet is ró a vállalkozásokra. A kamara
elsődleges feladata, hogy ezen a területen is törvénymódosítást kezdeményezzen.

Jelentősen javíthatók lennének a szakképzés tárgyi feltételei, ha a vállalkozások által
szakképzési hozzájárulásként fizetendő összeg a megyében maradna, és nem áttételeken
keresztül kerülne vissza annak egy része a régióba. Még a tanulóképzést folytató
vállalkozások egy része is köteles befizetni a központi alapba, holott ezt a pénzt akár
saját szakképzési feltételeinek javítására, akár egy-egy szakképző intézmény támoga-
tására is fordíthatná. A kamara kezdeményező, koordináló szerepe erősödésével szeret-
nénk elérni, hogy a hozzájárulás növekvő hányada a megyei szakképzési feltételek
javítását szolgálja. További célunk az, hogy a szakképzési alap felosztásában a kamara
meghatározó szerepet kapjon. Ezt egyrészt az indokolja, hogy az alap tagvállalkozá-
saink befizetéseiből képződik, másrészt az. hogy a képzőhelyek folyamatos láto-
gatásával megfelelő információkkal rendelkezünk a pályázókról.

Az elmúlt évben elkezdett látogatások során számos olyan javaslat, elképzelés vető-
dött fel, amelyeknek elemzése után kamarai közreműködéssel, támogatással hozzá-
járulhatnak a gyakorlati képzés feltételrendszerének fejlesztéséhez. Egyebek mellett
javaslat született több vállalkozás által fenntartott képzőhely létrehozására, illetve a
tanulók gyakorlati képzésének különböző vállalkozásoknál történő megszervezésére.
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2. Szakmai vizsgáztatás

Az ezredvég egyik legnagyobb kihívása a gyors műszaki fejlődés, ami a gazdaság
valamennyi ágazatában átalakuláshoz vezet. A dinamikus változások következtében a
foglalkoztatottak túlnyomó részének munkafeladatai és munkaeszközei, a munka-
folyamatok és az ezekhez szükséges ismeretek, képességek, emberi tulajdonságok is
folyamatosan módosulnak. Becslések szerint a 2000-ben szükséges technológia kéthar-
madát még ki sem munkálták, ugyanakkor azonban minden négy mai munkavállalóból
három dolgozni fog akkor. A szakmai ismeretek elsajátítását szolgáló képzés mellett
egyre nagyobb szerepe van azoknak a képességeknek és emberi tulajdonságoknak.
amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a munkavállalók meg tudjanak felelni a
változó munkafeladatoknak és munkafolyamatoknak. Ezeknek a szükségleteknek épp-
úgy tükröződniük kell az egyes szakmák követelményrendszerében, mint a nemzetközi
méretűvé vált munkaerőpiac követelményeinek.

A szakmai követelményrendszerek kialakítása és közzététele a szakképesítésért
felelős miniszter feladata. A szakképzési törvénnyel lehetővé vált, hogy a gazdasági
kamarák is részt vegyenek az állam által elismert szakképesítések körének kialakítá-
sában, a szakmai követelményrendszerek kimunkálásában, korszerűsítésében. Mi a
jelentősége annak, hogy a kamarák rendelkezzenek ezzel a joggal? Mivel a kamarák
tagjai különféle szakterületeken dolgozó vállalkozások, legjobban képzett, eredményes
képviselőik helyzetükből adódóan nemcsak az egyes szakmákhoz kapcsolódó legkor-
szerűbb elméleti és gyakorlati tudnivalókat ismerik, hanem tisztában vannak azzal is.
milyen követelményeket támaszt a vállalkozói szféra az adott szakterület munkavál-
lalóival szemben, hogyan változnak a munkaerőpiaci szükségletek. A szakmai
követelményrendszerek előzetes véleményeztetése a vállalkozások legszélesebb körét
tömörítő kamarák szakértői csoportjaival sajnos még esetleges. Ha elvétve sor is kerül
rá, az inkább csak formálisan történik meg, hiszen olyan rövid a visszajelzésre
biztosított határidő, hogy az aligha teszi lehetővé a kamarai szakértők széles körének
bevonását a véleményezési folyamatba.

A kamarai feladatok egyik nagy jelenségű területe a szakmai vizsgáztatás. A ka-
marai szakértők a háromtagú szakmai vizsgabizottságok tagjai, ez lehetővé teszi, hogy
a vizsgáztatási folyamatban rajtuk keresztül érvényesüljön az elsősorban gyakorlati
szemléletű szakmai kontroll.

A delegált szakemberektől beérkező információk feldolgozásával a kamara széles
körű, megbízható megyei adatbázist tud kialakítani a szakképzés számos területéről.
többi között a szakmai képzés fő jellemzőiről, az intézmények, vállalkozások ebbéli
tevékenységéről, a szakmai elméleti és gyakorlati képzés, valamint a munkaerőpiaci
igények összhangjáról. A közelmúltban összegeztük először mintegy 120 szakmai
vizsga eredményeinek tapasztalatait. A törvényi előírásoknak megfelelően ezek szinte
kivétel nélkül iskolarendszeren kívüli képzés lezárásaként szervezett vizsgák voltak,
ettől az évtől kezdve azonban folyamatosan teljessé válik a kamarai szakértők rész-
vétele: az iskolai tanulmányokat lezáró szakmai vizsgákon is ott lesznek a felkért
vállalkozások képviselői.

A kamara vizsgabizottsági tagjainak névjegyzékében jelenleg 150 fő szerepel, ők
pályázat útján kerültek az adatbázisunkba. A tőlük visszaérkező adatlapok feldolgozása
során a pozitív tapasztalatok mellett olyan problémákat is jeleztek, amelyeknek
megoldását a kamaránknak elsősorban a szakminisztériumoknál kell kezdeményezniük.
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Ezek közül elsőként az iskolarendszeren kívüli képzésben tapasztalt gondot kell
kiemelnünk: jó néhány szakma elsajátításának, gyakorlásának előfeltétele, hogy az a
képzés része legyen, illetve az. hogy ennek hiányában csak meghatározott szakmai
gyakorlati idő letöltése után kaphassanak bizonyítványt a tanulók. Ha ez nem így
történik, a végzettségük nem garantálja számukra a munkaerőpaci szükségleteknek
megfelelő felkészültséget. A gyakorlati tudás ebből eredő hiányosságait jelezték szak-
értőink például a kereskedő-boltvezető, szakács, külkereskedelmi üzletkötő, mérleg-
képes könyvelő szakmai tanfolyamokat lezáró vizsgák tapasztalatai alapján. További
problémát okoznak a szakmai gyakorlati ismeretek hiányosságai. A képzésre fordítható
idő, illetve a rendelkezésre álló eszközök szűkössége, elavultsága vissza-visszatérő
gondként szerepel a visszaküldött adatlapokon (például szoftverüzemeltető.
ABC-eladó).

A másik jelentős problémacsoport a szakmai követelményrendszerrel kapcsolatos.
Delegált szakértőink több alkalommal jelezték, hogy egyes szakmáknál a követel-
ményrendszer néhány területe elavult, korszerű ismeretek hiányoznak, miközben szük-
ségtelen anyagrészek elsajátítása szerepel az előírások között. (Legtöbben a szá-
mítógép-kezelő szakma követelményrendszerét kifogásolták.)

Az első periódus elemzése alapot ad ahhoz, hogy változtatásokat kezdeményezzünk
a legproblematikusabb területeken, tapasztalatainkat a szakmai fórumokon közzétegyük
és szakmai véleményező munkánkban hasznosítsuk.

3. A mesterképzés

A szakképzés egyetlen olyan területe, amelyre a kamarák kizárólagos jogot kaptak
a mesterképzés és mestervizsgáztatás. Bár a három gazdasági kamara létrejötte után
hamarosan megalkotta az Országos Mestervizsga Szabályzatot, alig néhány hónapja
került sor először mesterképzés, illetve mestervizsga meghirdetésére. Ennek számos
oka van. Tény, hogy a mesterképzésnek és mestervizsgának nagy hagyománya van a
szakképzésben, a korábbi gyakorlat azonban megszűnt, illetve az új törvények alapján
át kellett azt alakítani. Még ma sem kellőképpen tisztázott, milyen helyet foglal el ez
a képzési forma, ez a cím a szakképzés rendszerében. Vitatott kérdés, hogy elsősorban
a magas színvonalú szakmai ismeretek, szakmagyakorlás elismerését, azaz elsődlegesen
szakmai rangot jelent-e a „mester" cím, vagy fokozatosan az önálló szakmagyakorlás.
az egyéni vállalkozás feltételévé kell-e válnia.

A gazdasági kamarák megszerveződését követően újra kellett szabályozni nemcsak
a mesterképzés rendszerét, hanem ki kellett és kell alakítani azoknak a szakmáknak a
körét is, amelyekben mesterképzés- és vizsgáztatás folytatható. Nehézséget okoz
viszont azon szakmák szakmacsoportok körének a meghatározása, amelyekben a
„mester" cím megszerzése lehetségessé válhat. Szakmai körökben is éles vitát váltott
ki például az a kérdés, hogy letehető-e a mestervizsga a „kereskedő mester" címért.
A vita ma már lezárult, s a területi kamarák folyamatosan meghirdethetik a
tanfolyamokat és vizsgákat. Izgalmas kérdés azonban: lesznek-e jelentkezők a jelenlegi
feltételek mellett. Van-e ma olyan vállalkozói réteg, amelyik megengedheti magának
azt a nem csekély anyagi befektetést és a tanulmányokra fordított időt. aminek
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eredménye ma még „csupán" az általa nyújtott szakmai szolgáltatás színvonalában
tükröződhet.

Míg egyes szakmacsoportokban erős tartózkodás nyilvánult meg a mesterképzés és
mestervizsga lehetőségének kialakításával kapcsolatban, más területen maguk a
felhasználók jelezték igényüket a követelményrendszer kidolgozására, és finanszírozták
a teljes előkészítési folyamatot. így kerülhet sor az elsők között a papírgyártó mesterek
képzésére és vizsgáztatására.

A mesterképzés és -vizsgáztatás teljes folyamata modellértékű lehet a kamarai szak-
képzési tevékenység számára. Ez a terület ugyanis komplexitásában magában hordozza
valamennyi kamarai szakképzési jog érvényesítésének lehetőségét a követelmény-
rendszer kialakítástól a képzés folyamatán át a vizsgáig és a teljes képzési tevékenység
értékeléséig. Viszonylag kevés áttétellel tükrözheti a vállalkozók, a piac igényeit. A
képzési és vizsgáztatási folyamatban ténylegesen érvényesül a kamara közvetítő
szerepe a szakképzés különböző szereplői — a vállalkozók, a képző intézmények, a
követelményrendszert jóváhagyó minisztériumok — között.

Napjainkban egyre inkább felértékelődik a gazdasági kamarák tevékenysége, mivel
közvetítő szerepet töltenek be a gazdaság, a vállalkozások és az állam között. Szerepük
egyre meghatározóbbá válik a szakképzésben. A kamarák fontos feladata a szakképzési
kínálat folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése. A gazdasági változások folya-
mata tükröződik a vállalkozások munkaerőpiaci igényeiben, és a kamarának közvetí-
tenie kell a „megrendelést" az iskolai és iskolarendszeren kívüli képzést folytató
intézményekhez. Előre jelezniük kell azt is, milyen szakképzettségre lesz szüksége a
jövőben. Mivel a szakképzésben a vállalkozások érdekei mellett a munkavállalói
érdekek is jelentős szerepet játszanak, a kamaráknak törekedniük kell arra. hogy a
gazdaság igényeit harmonizálják az emberi szükségletekkel. A magyar gazdasági
kamarák ma már bekapcsolódtak az európai szakképzés vérkeringésébe. Nem tűzhetjük
ki célul, hogy néhány év alatt ugyanolyan eredményeket mutassunk fel, mint a több
száz éves nyugat-európai kamarák. A törvényi háttér — azzal együtt is. hogy
korrekciója szükséges — és az eddigi tevékenységük azonban biztosíték arra. hogy a
kamarák eredményesen járuljanak hozzá a szakképzés fejlesztéséhez.
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