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Kiemelkedő szakképzési projekteket tüntetett ki 
Díjával a DUIHK 
 
 A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) március 12-én immáron hetedik 

alkalommal méltatott kiemelkedő kezdeményezéseket a Szakképzési Díjjal. 
 A három kategóriában a bíráló bizottság 23 pályázó közül egy vállalatnak és két szakisko-

lának ítélte oda a Díjat. 
 

 
2020. március 12-én hirdették ki a DUIHK 2020. évi Szakképzési Díjának győzteseit. A három díj-
kategóriában a következő vállalatok és szervezetek vehették át a kitüntetést: 
 

– MOTIVÁCIÓ kategóriában:  
Audi Hungaria Zrt., Győr,  
a „Élményalapú pályaorientáció vállalati környezetben – szakmai orientációs tábor és nyílt 
nap a pályaválasztás előtt álló, 7. és 8. osztályos tanulók számára” c. projektért. 

 
– KOOPERÁCIÓ kategóriában:  

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Székesfehérvár 
az „Pályára állunk – SNI (enyhe értelmi fogyatékos és autizmussal élő) fiatalok nyílt munka-
erő-piaci integrációjának komplex támogatása” c. projektért. 
 

– INNOVÁCIÓ kategóriában:  
Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és In-
formatikai Szakgimnáziuma 
a „Digitális témahét a Petrikben: WorkIT” c. projektért. 

 
Különdíjban részesült  

– Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
a „Méregkeverés mesterfokon – vegyész beiskolázási program” és a „Lépj egy szinttel feljebb 
a festő szakmában!” c. projektekért. 
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Sávos András, a Kamara elnöke, köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a szakképzés a versenyké-
pesség egyik legfontosabb alapja. „Jól képzett munkaerő nélkül nincs innováció, nincs minőség, 
nincs hatékonyság. Pedig ezek mind nélkülözhetetlenek egy versenyképes vállalkozás számára, 
legyen az 10 fős kisvállalat vagy nemzetközi vállalatcsoport.”, mondta. „A hozzánk érkező megke-
resésekből is tudjuk, hogy ma a beruházási döntésekben egyre nagyobb szerepet játszik a szak-
képzett munkaerő rendelkezésre állása és a szakképzési rendszer minősége” - emelte ki az elnök. 
A mai korszak azonban új követelményeket támaszt a szakképzéssel szemben is. „Szakképzési 
Díjunk éppen ezeket az követelményeket helyezi előtérbe, így születtek a Díj kategóriái is: Moti-
váció, Kooperáció és Innováció” – közölte. 
 
 
A díjátadón Kásler Péter, a DUIHK alelnöke kiemelte, hogy a Kamara már a 27 évvel ezelőtti meg-
alakulása óta foglalkozik szakképzési kérdésekkel. „Meggyőződésünk, hogy egy jó, gyakorlatori-
entált szakképzési rendszer az érintettek számára háromszoros „win-win” helyzetet teremt: a 
fiataloknak, versenyképes tudáshoz jutnak, amely megalapozza sikeres szakmai pályájukat; a kép-
zésben résztvevő cégeknek, mert megfelelően képzett és motivált munkatársakhoz jutnak; to-
vábbá a társadalom egészének, mert a jó szakembergárdával rendelkező versenyképes vállalatok 
révén stabil alapokra támaszkodhat”, hangsúlyozta az alelnök. A Díjjal szélesebb nyilvánosságot 
szeretnének adni azoknak a projekteknek és kezdeményezéseknek, amelyek jelentős mértékben 
és példaértékű módon segítik elő a gyakorlatorientált hazai szakképzést, egyben ösztönözni kí-
vánják a vállalatokat – nem csak a kamara tagjait –, hogy aktívan kapcsolódjanak be a fiatalok 
képzésébe. 
 
 
 
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 ki-
egészíti 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. 
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Tények és számok 
 
Pályázatok beadásának ideje:   
 2019 szeptember 15. – december 16. 
 
A benyújtott pályázatok száma: összesen 39 
ebből:  
 INNOVÁCIÓ kategória:   9 pályázó, ebből Díjra jelölt: 5  
 MOTIVÁCIÓ kategória:   8 pályázó, ebből Díjra jelölt: 5  
 KOOPERÁCIÓ kategória:   6 pályázó, ebből Díjra jelölt: 5  
 
Pályázók a szervezet típusa szerint:  
 Vállalat/vállalkozó:   11 pályázó 
 Szakiskola:    7 pályázó (a szakképző iskolák, illetve centrumok közül 

négy 2 kategóriában nyújtott be pályázatot) 
 Kereskedelmi és Iparkamara, egyéb szervezetek:  1 pályázó 
 
A Bíráló Bizottság tagjai:  
 Bihall Tamás, oktatási és képzési alelnök, MKIK, Budapest  
 Borosné Huber Mária, ügyvezető, Német-Magyar Tudásközpont Kft., Budapest 
 Francz Magdolna, szerkesztő, Műszaki Könyvkiadó Kft., Budapest 
 Kocsi Tamás, igazgató, Váci SzC Madách Imre Szakgimnáziuma, Szak-középiskolája és Kollégi-

uma, Gödöllő 
 Kocsis Zoltán, vezető Szak- és Továbbképzés, Gyártástechnológia, Automatizálástechnika, 

Audi Hungaria Zrt., Győr 
 Márton Katalin, személyzeti vezető, Praktiker Építési és Barkácspiacok Magyarország Kft., 

Budapest 
 Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, Nemzet-

gazdasági 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 elő-
nyeit 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 
képzés minőségét és hatékonyságát. 

 Innováció: E kategóriában azon kezdeményezések és megoldások versenyezhetnek, melyek 
új módszerekkel, eljárásokkal és eszközökkel gazdagítják a szakképzést, hozzájárulva a kép-
zési eredmények javításához. 

 


