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Hatodik alkalommal adták át a DUIHK Szakképzési 
Díját 
 
 A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) március 7-én immáron hatodik 

alkalommal méltatott kiemelkedő szakképzési projekteket. 
 A három kategóriában a bíráló bizottság 28 pályázó közül egy szakközépiskolának, egy 

szakképzési centrumnak és egy vállalatnak ítélte oda a Díjat. 
 

2019. március 7-án ünnepélyes keretek között hirdették ki a DUIHK 2019. évi Szakképzési Díjának 
győzteseit. A három díj-kategóriában a következő szervezetek vehették át a kitüntetést: 
 

– INNOVÁCIÓ kategóriában:  
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum 
a „Webex Board a szakképzésben” nevű projektért. 
 

– KOOPERÁCIÓ kategóriában:  
Büttner és társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Kft. 
a „Mintaértékű duális gyakorlati képzőhely kialakítása a Büttner Kft. Nagyatádi telephe-
léyén” nevű projektért. 
 

– MOTIVÁCIÓ kategóriában:  
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma 
a „Bánkirobot Team – személyre szabott tehetséggondozás a jövő innovációs szakemberei-
ért” nevű projektért. 

 
A Díjakat Klaus Dieter Streicher, a Németországi Szövetségi Köztársaság budapesti követe, Dr. Par-
ragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Pölöskei Gáborné, az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára adták át.  
 
Az átadás alkalmából Dale A. Martin, a Kamara elnöke kiemelte, hogy a korszerű szakképzés egy-
szerre szolgálja a dolgozók fenntartható helytállását a szakmában, valamint a vállalatok versenyké-
pességét is. „Jól képzett alkalmazottak nélkül nincs innováció, nincs minőség, nincs hatékonyság - 
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de mindez elengedhetetlen a vállalatok versenyképességéhez” – mondta. Szerinte a mai világban, 
amikor a műszaki és technológiai ismeretek egyre gyorsabb ütemben bővülnek és változnak, a fia-
taloknak többet kell tanulniuk, mint csak egy bizonyos feladathoz szükséges alapismereteket. „A 
szakképzésnek sokkal inkább szilárd elméleti és gyakorlati alapokat kell biztosítania számukra, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a szakmai életük során alkalmazkodni tudjanak az új kihívásokhoz”, 
jelentette ki az elnök. 
 
A díjátadón Kásler Péter, a DUIHK szakképzésért felelős alelnöke kiemelte, hogy szakképzési kér-
désekkel a Kamara már megalakulásától kezdve foglalkozik. Sok éven keresztül saját szakképző 
iskolát üzemeltett a III. kerületben, ahol az évek során közel 2000 tanuló szerzett szakképesítést. 
Elmondta: „Ma a Kamara széles körű tanácsadást nyújt azoknak a cégeknek, amelyek saját képzést 
indítanak, vagy azt korszerűsíteni szeretnék. Ennek keretében a német követelményeknek is meg-
felelő képzéseket is szervezünk a cégeknél, műszaki és kereskedelmi szakmákban egyaránt.” 
 
Az alelnök szerint a Díj fontos célja, hogy szélesebb nyilvánosságot teremtsenek azoknak a projek-
teknek és kezdeményezéseknek, amelyek jelentős mértékben és példaértékű módon segítik elő a 
gyakorlatorientált hazai szakképzést. „Ezzel egyben ösztönözni kívánjuk a vállalatokat – nem csak 
a kamaránk tagjait –, hogy aktívan kapcsolódjanak be a fiatalok képzésébe” – fogalmazott Kásler.  
 
A díjátadó ünnepségen Klaus Dieter Streicher, Németország budapesti követe az innováció és a 
szakképzés fontosságát hangsúlyozta. Rámutatott arra, hogy a magyar gazdaság növekedéséhez 
szükséges a jó szakember, a duális képzés erősítésével lehet a versenyképességet biztosítani. 
 
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a rendezvényen hangsú-
lyozta, a magyar társadalom továbblépési lehetőségként tekint a szakképzésre, amelyet érdemes 
fejleszteni. A szakképzés fejlesztésében pedig fő vezérlő elvként a gazdaság igényeit kellene kö-
vetni. 
     
Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) helyettes államtitkára beszéd-
ében rámutatott arra, hogy a magyar munkaerőpiacot a munkaerő iránti kereslet jellemzi, a gazda-
ság számára fontos szakképzett munkaerőből kezd hiány lenni. A tárca a szakképzés fejlesztését a 
partnerekkel közösen végzi – tette hozzá. 
 
 
További információk a Szakképzési Díjról, a jelölt projektekről és a nyertesekről:  
www.szakkepzesidij.hu 
 
Letölthető sajtófotók: 
https://www.ahkungarn.hu/sajto/ 
 
 
Háttérinformáció 
 
A DUIHK Szakképzési Díjáról 
 
A Szakképzési Díjat a DUIHK 2013-ban alapította. Célja, hogy a versenyen való részvétel valamint a 
benyújtott pályázatok népszerűsítése révén emelje a gyakorlatorientált, korszerű ismereteket 
nyújtó szakképzés társadalmi megbecsülését és szakmai színvonalát Magyarországon. A Díj 
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kiegészíti a Kamara szakképzéssel kapcsolatos aktív, sokoldalú tevékenységét, melynek során tá-
maszkodik nemcsak a mintegy 900 tagvállalat közreműködésére, hanem a németországi kamarai 
hálózat sok évtizedes tapasztalataira is. A Szakképzési Díj szakmai támogatói a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara, valamint a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége. A díjazottakat 
hét független, a szakképzés területén tevékenykedő szakemberekből álló szakmai zsűri választja 
ki. 
 
A szakképzési Díj fővédnöke Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 
 
 
 
 
Tények és számok 
 
Pályázatok beadásának ideje:   
 2018 szeptember 17. – december 15. 
 
A benyújtott pályázatok száma: összesen 28 
ebből:  
 INNOVÁCIÓ kategória:   8 pályázó, ebből Díjra jelölt: 4  
 MOTIVÁCIÓ kategória:   10 pályázó, ebből Díjra jelölt: 5  
 KOOPERÁCIÓ kategória:   10 pályázó, ebből Díjra jelölt: 4  
 
Pályázók a szervezet típusa szerint:  
 Vállalat/vállalkozó:      10 pályázó 
 Szakiskola:       17 pályázó 
 Kereskedelmi és Iparkamara, egyéb szervezetek:  1 pályázó 
 
A Bíráló Bizottság tagjai:  
 Bencsó Csaba, vezető szakképzés/szakmai kompetenciafejlesztés vezetője, AUDI HUNGARIA 

Zrt., Győr 
 Bihall Tamás, oktatási és képzési alelnök, MKIK, Budapest  
 Borosné Huber Mária, ügyvezető, Német-Magyar Tudásközpont Kft., Budapest 
 Francz Magdolna, projektvezető, szerkesztő, Raabe Klett Kiadó, Budapest 
 Kocsi Tamás, igazgató, Váci SzC Madách Imre Szakgimnáziuma, Szak-középiskolája és Kollégi-

uma, Gödöllő 
 Márton Katalin, személyzeti vezető, Praktiker Építési és Barkácspiacok Magyarország Kft., Bu-

dapest 
 Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, Innovációs 

és Technológiai Minisztérium, Budapest  
 
A Díj Kategóriái: 
 Motiváció: E kategóriában azon kezdeményezések kaphatnak díjat, melyek a szakképzés tár-

sadalmi elismerésének növelését mozdítják elő, kiemelve e képzési forma hosszú távú előnyeit 
mind a tanulók, mind a vállalatok, illetve a társadalom szempontjából. 

 Kooperáció: E kategóriában azon projektek kerülnek megmérettetésre, melyek keretében a 
szakképzés különböző szereplői példaértékű együttműködést alakítanak ki, javítva ezzel a kép-
zés minőségét és hatékonyságát. 
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 Innováció: E kategóriában azon kezdeményezések és megoldások versenyezhetnek, melyek új 
módszerekkel, eljárásokkal és eszközökkel gazdagítják a szakképzést, hozzájárulva a képzési 
eredmények javításához. 

 
A Díjszobor  
 A díjat Lendvai Péter Gergely képzőművész, grafikus tervezte és alkotta meg. 


