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„MINDEN TECHNIKA 

MŰVÉSZETTÉ NEMESEDIK 

A TUDÁS LEGMAGASABB 

FOKÁN.”



szakképesítés megnevezése
létszám 

(nappali)

létszám 

(esti)

34 582 09 

Központifűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő
59 10

35 582 01 

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő 13 0

34 582 05 

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 5 0

54 582 01 

Épületgépész technikus 16 33



1. Szakemberhiány

2. Óraszámok, terhelés

3. Életpálya-modell

4. Tankönyvek



Szakemberhiány

 minőségi szakképzés csak jól képzett oktatóval 

lehetséges

 kényszernyugdíjazás – jogszabály-módosítás

o egyedi elbírálás 

 anyagi megbecsülés (béremelés a megoldás?)

 sikerélmény hiánya – magunknak teremtjük

 képzési/továbbképzési lehetőségek – egyetemek 

(felelősségvállalás a térség fejlődéséért)

o újabb diploma, mesterképzés

o belső igény a tudásbővítésre

o pedagógiai képzés mindenkinek

 finanszírozás (állam? munkáltató taníttat?)



Középfokú 

végzettség

Főiskolai 

diploma

Egyetemi 

diploma

Pedagógus I. / 10. 200.300,- 292.200,- 323.600,-

Pedagógus II. /10. 218.500,- 318.800,- 353.000,-

Mesterpedagógus 

10.
267.000,- 389.700,- 431.400,-

Pedagógusbérek 2016.09.01.



Óraszámok, terhelés

 növekvő óraszám – kevesebb oktató –

komplexebb szakmai tudás

 Változni kell a pedagógusnak!

o új módszerek (élményközpontúság)

o kivinni az oktatást az iskola falain kívülre –

együtt tanulunk a diákkal

 nincsenek NOKS munkakörben dolgozók

o asszisztensek, előkészítők 



Életpálya-modell

 a szakképzésben oktatók számára is formálódik

o mindenki Pedagógus I.

o Pedagógus II. – pedagógus végzettség vagy 

további szakirányú szakképzettség 

o Mesterpedagógus – egyedi feltételek

 bérfeszültség az elméleti tanárok és a 

szakoktatók között (kiegyenlítés nem megoldás, 

alacsonyabb bér motiválhat) 

 nem vonzó a tanítás (anyagiak)

 épületgépészeti humán életpálya modell 

kialakítása



Tankönyvek

 hiányoznak (nincs konszenzus)

 felsőoktatásban rendelkezésre állnak

 középfokú képzésben szakkönyvek igen 

tankönyvek kevésbé

 elektronikus tananyagok

 vállalkozások szakmai kiadványai

 szaklapok cikkei 



SZAKKÉPZŐ

ISKOLÁK

Piacképesek-e 

az oktatott 

szakmáink?

Munkahelyet

keresek!

PÁLYAKEZDŐK FELNŐTTKÉPZÉS

Minél több 

jelentkezőt 

várunk!

MUNKÁLTATÓK
DÖNTÉSHOZÓK

Alkalmazható

tudást kérek!
Piacképes 

szakmákat 

finanszírozzunk 

inkább!



SZAKKÉPZŐ

ISKOLÁK

ÁLLÁSKERESŐK

FEJLESZTÉSI

PROGRAMOK

MUNKÁLTATÓK

SZÜLŐKFELNŐTTKÉPZÉS

DÖNTÉSHOZÓK

PÁLYAKEZDŐK



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!


