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Virtuális 
mesteravató

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatából

4 §
A mester cím

(1) Mester cím használatára az jogosult, aki a mestervizsga 
követelmények szerint sikeres mestervizsgát tett. 

(2) A mester a cím használatát igazoló mesterlevelet jogosult 
a vállalkozása székhelyén, üzletében kifüggeszteni. 

(3) A mester jogosult a mester címet cégtábláján, bélyegzőjén, weboldalán, levélpapírján 
hirdetéseiben és egyéb reklámhordozó felületeken használni.

Vida Tamás 2015-ben szerzett 
autószerelő mesteroklevelet a 
Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamaránál. Az akkor 
még csak mesterjelölt úgy 
nyilatkozott, a mesteri rang 
számára a szakmában köve-
tendő példa, amely az új ge-
nerációk számára utat mutat. 

Öt év elteltével ismét beszél-
gettünk Vida Tamással, aki ma 
már mestervizsga bizottsági el-
nökként közreműködik a leen-
dő mesterek vizsgáztatásában. 

– Mesterképzésre a szakmá-
mat sújtó képzett munkaerő 
hiánya miatt jelentkeztem. 
Feladatomnak éreztem és ér-
zem ma is, hogy az évek alatt 
megszerzett szakmai tudáso-
mat továbbadjam a követke-
ző generációk számára, ezzel 
hozzájáruljak a képzett szak-
mai utánpótlás neveléshez. 
A megszerzett mesteri cím 
ennek a több évtizedes tudás 
átadásának lehetőségét bizto-
sítja. – mondta Vida Tamás. 5 szakmában, 49 jelentke-

zővel indított mesterkép-
zést a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara. 
Közülük 47 fő megfelelt a 
magas szintű szakmai kö-
vetelményeknek, így szak-
májukat profi  szinten isme-
rő és szerető mesterekként 
folytathatják hivatásukat.

Már hagyomány, hogy a 
Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara évről-évre a 
Gazdasági Kalauz különszá-

Mesteravatás

Mesterjelöltből vált 
bizottsági elnökké

Hozzátette, pozitív hozadé-
kát érzi a mesteri cím meg-
szerzésének, hiszen a képzés 
során bővíteni tudta a tudását 
olyan ismeretekkel is, amelyek 
nem csak közvetlenül az autó-
szereléshez kötődnek, mint 
például pedagógiai, pénzügyi, 
számviteli ismeretek. 

Öt évvel a mestervizsgát 
követően már mestervizsga 
bizottsági elnökként, szerves 
részeként kíván részt venni 
a szakmai utódnevelésnek, 
utódképzésnek, mesterkép-
zésnek, biztosítva ezzel a 
szakma jövőjét Fejér megyé-
ben és más megyékben is.

– Aki elhivatottnak érzi 
magát abban, hogy a szak-
mai tudását megmérettesse, 
illetve készséget érez arra, 
hogy a tudását tovább adja 
az vágjon bele a mesteri cím 
megszerzésébe, legyen része 
a jövőnek. – Vida Tamás ez-
zel az üzenettel bátorítani a 
szakembereket a mesterokle-
vél megszerzésére. mában mutatja be az újon-

nan mesteroklevelet szerzett 
mestereket. 

Az autószerelő, a cukrász, 
a fodrász, a kozmetikus és a 
villanyszerelő szakemberek 
eleget tettek a magas szintű 
szakmai követelményeknek, 
így szakmájukat profi  szinten 
ismerő és szerető mesterek-
ként folytathatják hivatásukat. 

A mesteroklevél nem csu-
pán presztízse és a vele járó 
tudás és rang miatt értékes. 
A mestervizsga a szakem-

berek fejlődési folyamatában 
jelentős mérő, – értékelő, – 
minősítő szintet képvisel. A 
mestereknek kiemelt szere-
pük lesz a gyakorlati képzés 
irányításában, és a jövő ge-
nerációjának oktatásában. A 
duális képzésben a tanulók 
gyakorlati képzését, oktatá-
sát 2015. szeptember 1-jétől 
– elsősorban – csak mesterek 
végezhetik.

A mestervizsga célja, hogy 
biztosítsa többek között a 
magasabb szakmai minősí-

tés elérésének lehetőségét, a 
tanulók képzéséhez szüksé-
ges, a kor követelményeinek 
megfelelő szakmai és peda-
gógiai ismeretek és a vállal-
kozás indításához, sikeres 
működtetéséhez szükséges 
ismeretek elsajátítását. 

A mesterképzés az NFA-
KA-ITM-16/2019/TK/07. 
támogatási szerződés kereté-
ben valósult meg.

Az újonnan mesterokleve-
let szerzett szakemberek a 
2-3. oldalon mutatkoznak be.

Idén öt szakmában, 47 fő tett 
sikeres mestervizsgát a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamaránál. 

Vida Tamás 2015-ben szer-
zett autószerelő mesterokle-
velet a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamaránál.

Cégünknél nagy hangsúlyt 
fektetünk a szakemberképzés-
re – Fiers András, ügyvezető, 
Fiers Mechanika Kft.

Mesterek lettek A tudás
továbbadása

Duális
Képzés

2-3. oldal 1. oldal 4. oldal

Ünnepségre készültünk. 
Úgy, ahogy minden évben 
a jövő szakembereinek gya-
korlati képzéséért felelős 
szakemberek, mesterek ava-
tására a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal történelmi lég-
kört biztosító dísztermében. 

Az ünnepség, köszöntők, 
az ünnepi műsor és a mes-
terebéd elmaradt, az ünnep 
azonban nem. Mert mind-
annyiunk ünnepe, hogy van 
Fejér megyében autószerelő, 
villanyszerelő, cukrász, fod-
rász és kozmetikus szakmá-
ban 47 szakember, akit eb-
ből az alkalomból mesterré 
avathatunk. 

A mesterképzést szerve-
ző, lebonyolító munkatár-
sak, oktatók a részleteket 
tartalmazó forgatókönyvet 

elkészítették, az ünnepi han-
gulatra felkészültek, hogy 
emlékezetessé tegyék a sike-
resen vizsgát tevő szakem-
berek, családtagjai és önkor-
mányzati elöljárók számára 
az eseményt. Most mindez a 
virtuális térben maradt.

A mesteri cím viselésére 
jogosító oklevél mellé most 
csak a Gazdasági Kalauz 
különszámát tudjuk nyúj-
tani bizonyítékul arra, hogy 
jó kezekben van a duális 
szakképzés. 

Gratulálunk az új meste-
reknek, köszönetet mon-
dunk az oktatást megszerve-
ző kamarai munkatársaknak 
és oktatóknak, és Adventre 
való tekintettel mindenki-
nek Áldott Karácsonyi Ün-
nepeket kívánunk!

Az autószerelő szakmában is kevés a jól képzett szakember

2020 MÉRFÖLDKŐ A HAZAI SZAK-
KÉPZÉS RENDSZERÉBEN
2020 mérföldkő a hazai 
szakképzés rendszerében, 
a korábban elfogadott 
Szakképzés 4.0 stratégia 
idén lépett a megvalósítási 
szakaszába. Új, szélesebb 
továbbtanulási lehetőségek 
várják a szakképzésben to-
vábbtanuló diákokat, jelen-
tős béremelésben részesül-
tek oktatóink, elindultak 
az első évfolyamok a tech-
nikumokban és a szakkép-
ző iskolákban. 

Az alapok és a jogszabályi 
környezet kialakítása már a 
korábbi években megkezdő-
dött. A kormány ingyenessé 
tette a második szakképesítés

megszerzését, bevezette, 
megerősítette, kiszélesítette 
a duális képzési rendszert. A 
2019-ben elfogadott szakkép-
zési törvényt egyéves egyez-
tetés-sorozat előzte meg a 
gazdasági szereplők, szak-
képzési intézményfenntartók, 
szakszervezetek képviselői-
vel, a Szakképzési Innovációs 
Tanács (SZIT) keretén belül.

A duális, vállalati hely-
színű gyakorlati képzés a 

szakképzésben is kiváló 
eredményeket mutat. A cél 
most ennek a képzési formá-
nak a továbbfejlesztése, több 
vállalkozás bevonásával és a 
piaci igényekhez rugalma-
san igazodó képzési forma 
kialakításával. Újdonság az 
új rendszerben, hogy a duá-
lis képzőhelyek a (létesülő) 
képzőközpontokon keresz-
tül is megoszthatják a kép-
zési feladatot egymással és a 
szakképző intézményekkel. 

A sikerhez feltétlenül szüksé-
ges a gyakorlati tudás elmélyí-
tése, így az új rendszer alapja 
a keresletvezérelt, gyakorlati 
oktatás megteremtése. A Ma-
gyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara támogatása mellett 
ebben kiemelt szerepük van 
a mestereknek, az oktatásra 
felkészített vállalati szakem-
bereknek, hiszen vállalati kör-
nyezetben a tanulók gyakorlati 
képzését csak ők végezhetik. 

A jó szakismeret átadása 
csak egy korszerű, a gaz-
daság igényeihez igazított 
szakképzési rendszer fej-
lesztése mellett biztosítható. 
Nemzetgazdasági cél, hogy 

a vállalatok részére megfelelő 
létszámban álljanak rendelke-
zésre a magas szintű szaktu-
dással és kulcskompetenciák-
kal rendelkező szakemberek.

A megerősített szakképzési 
rendszer célja, hogy minden 
magyar fi atal a vállalkozások 
igényeihez igazodó kész-
ségekkel, kompetenciákkal 

felvértezve kerüljön ki az is-
kolarendszerből, így tisztes-
séges munkával versenyké-
pes jövedelemhez juthasson.

Pölöskei Gáborné,
szakképzésért felelős 
helyettes államtitkár

Innovációs és Technológiai 
Minisztérium

Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkár, 
Innovációs és Technológiai Minisztérium
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Mesterek
lettek

BÁLINT ZSOLT:
Egyrészt a vállalkozásom 
működéséhez elengedhe-
tetlen, illetve a jövőbeni 
beosztásomhoz, a közeli jö-
vőben már szükségem lesz a 
mesteroklevél meglétére.

FODOR ATTILA:
A mestervizsga teljesítését 
a munkám miatt tartom 
fontosnak, több lehetőséget 
kapok ezáltal, továbbá a 
munkám során a későbbiek-
ben is fontos lehet.

KÁSLER TIBOR:
A gyerekeimnek szerettem 
volna megmutatni, hogy 
mindig lehet tanulni és fej-
lődni, nem szabad megelé-
gedni az átlagossal. Valamint 
vonz a gyermekek oktatása. 

CZUPÁR ESTILLA:
A fodrász szakmában a 
legmagasabb – papíron is 
igazolt – végzettség a mes-
teri cím. Fodrász mesternek 
lenni, igazán nagy megtisz-
teltetés.

DANI VIVIEN:
Az oklevél megszerzé-
se presztízs. A szakmai 
felkészültség elismerése, 
megbecsülése, így bizonyít-
va ügyfeleinknek is hozzáér-
tésünket.

ERŐS NÓRA:
Régóta szerettem volna 
mesteroklevelet szerezni. 
Mivel szeretem a szakmám, 
így szívesen veszek részt 
tanfolyamokon, továbbkép-
zéseken.

NOLL-HERCZEG ANDREA:
Szakmunkás éveim alatt el-
döntöttem, hogy szeretnék 
a szakma mesterévé válni. 
A legjobb tudásom szerint 
szeretném nevelni a jövő 
nemzedékét. 

MÓD-SZÉPLAKI ÉVA:
Szeretném a fodrász szak-
mát a legmagasabb szinten 
végezni, illetve átadni ezt a 
megszerzett tudást az után-
pótlásnak, a fi atal fodrászta-
nulóknak.

PÉKNÉ RAÁB IZABELLA:
Számomra a folyamatos 
fejlődés nagyon fontos, az 
üzlet dinamikus fejlődésé-
hez elengedhetetlen, a ven-
dégek minél színvonalasabb 
kiszolgálása érdekében. 

RÉMAINÉ CSEH NIKOLETTA:
A vizsgát elsősorban saját 
magam miatt tartottam 
fontosnak letenni, hiszen a 
mesteroklevél megszerzése 
hatalmas elismerése a tudá-
somnak. 

TÖRÖK HAJNALKA:
A mesteroklevél meg-
szerzése a szakma csúcsa, 
bizonyítás önmagamnak. 
Továbbá a fodrászdiákok 
oktatása miatt is fontos volt 
számomra. 

ZÁDORI JUDIT:
Saját magam fejlesztése 
miatt szereztem meste-
roklevelet, valamint a 
későbbiekben oktatni is 
szeretnék fi atal fodrász 
tanulókat.

NAGY GÁBOR:
Azért tartom fontosnak a 
mesteroklevél megszerzé-
sét, hogy legjobb tudásom 
szerint dolgozzak és ezt a 
tudást majd átadjam a kö-
vetkező generációnak.

PÁNCZÉL JÓZSEF:
A mestervizsga teljesítése, 
a mesteroklevél megszer-
zése az autószerelő vállal-
kozás működéséhez volt 
fontos számomra.

PIROS GÁBOR BALÁZS:
Fontosnak tartom, hogy 
az ügyfelek körében jobb 
benyomást keltsek. Fontos 
volt, hogy bizonyítsak saját 
magamnak. Továbbá vállal-
kozás indításához.

SZÜCS BALÁZS:
A vállalkozásom indításához 
volt rá szükségem, valamint 
személyes kiteljesedésem 
miatt tartom fontosnak, to-
vábbá a tudás továbbadása 
a fi atal szerelőknek.

KISS VIKTÓRIA:
Régi vágyam volt a mesteri 
cím megszerzése. Ezenkívül 
a szakmai előrelépés moti-
vált a mestervizsgára való 
jelentkezéskor.

LENGYEL IBOLYA:
20 évet töltöttem a szak-
mában és ez bizonyíték a 
tudásom mesteri szinten 
való művelésének. A meste-
roklevél a szakmában olyan, 
mintha diplomám lenne.

KUN SÁNDOR ZOLTÁN:
Elsősorban a szakmai 
fejlődés miatt tartottam 
kiemelten fontosnak, hogy 
mestervizsgát tegyek és 
mesteroklevelet szerezzek 
az idei évben.

LADÁNYI GÁBOR:
A kamara által meghir-
detett és lebonyolított 
mesterképzésre és mester-
vizsgára a jövőbeli szakmai 
előmenetelem érdekében 
jelentkeztem.

LUKÁCS JÓZSEF:
Az én indíttatásom az volt, 
hogy a megszerzett tudá-
somat továbbadhassam a 
fi ataloknak. Jelenleg is van 
autószerelő tanulóm, akit 
képezhetek.

MORDÉNYI CSABA:
A mestervizsga teljesítése, 
a mesteroklevél megszer-
zése az autószerelő vállal-
kozásom működéséhez, 
működtetéséhez feltétlenül 
szükséges.

GÉVAI SZABOLCS:
A szakmám egy magas 
lépcsőfokához értem és 
szerettem volna ezt papíron 
is bizonyítani. Mindig kell és 
van mit tanulni, a fejlődés 
nem áll meg. 

KALMÁR ZSOLT:
A mestervizsga teljesítése, a 
mesteroklevél megszerzése 
a szakma csúcsát jelenti 
számomra, a legmagasabb 
presztízs az autószerelők 
között.

CSADA IMRE:
Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a cégem jobb benyo-
mást keltsen az ügyfeleim 
körében, továbbá kiemelten 
fontos számomra a szakmai 
utánpótlás nevelése. 

FEKETE JÁNOS:
Számomra a mesteroklevél 
megszerzése azért volt 
fontos, mert a későbbi-
ek folyamán autószerelő 
vállalkozóként szeretnék 
tevékenykedni.

FODRÁSZ

AUTÓSZERELŐ

A mesterek esküje
„Vizsgáztató mestereim 
és mestertársaim előtt 

becsületemre fogadom, 
hogy a szakmai munkámmal 

mindenkor hazám 
és a szakma szolgálatában állok. 
Legjobb tudásom szerint segítem 
a szakmai utánpótlás nevelését. 

Mestertársaimmal közösen 
őrködöm a szakmai 

és etikai szabályok betartásán. 
Szakmai és magánéletemben 

mesterhez méltóan dolgozom és élek.
Isten engem úgy segéljen!”

A 2020. december 10-re tervezett mesteravató 
díszünnepség a pandémiás helyzet miatt elmarad. 
Az átadó ünnepséget a Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara várhatóan 2021-ben szervezi meg. 

AUTÓSZERELŐ
Bálint Zsolt
Boka György
Csada Imre
Fekete János
Fodor Attila
Gévai Szabolcs
Kalmár Zsolt
Káslér Tibor
Kun Sándor Zoltán
Ladányi Gábor
Lukács József
Mordényi Csaba
Nagy Gábor
Pánczél József
Piros Gábor Balázs
Szücs Balázs

CUKRÁSZ 
Fürész Tibor
Márkus Adrienn
Molnár Barnabás Lajos
Molnár Tamás 
Németh Péter
Stéger Péter
Törökné Major Ildikó

FODRÁSZ 
Czupár Estilla Judit
Dani Vivien
Erős Nóra
Kiss Viktória
Lengyel Ibolya
Mód-Széplaki Éva
Noll-Herczeg Andrea
Pékné Raáb Izabella
Rémainé Cseh 
Nikoletta
Török Hajnalka
Zádori Judit

KOZMETIKUS
Hadarik-Banai Judit 
Lilla
Királyné Kochán 
Zsuzsanna Rozália
Styevkó-Tóth Tímea
Vépi Tímea

VILLANYSZERELŐ
Czigler Péter
Csikár Istán
Györke Attila
Málics Tibor
Polgár László
Simon Zsolt
Stumpf Gábor
Szabó Gergely
Zsédely Attila
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Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Mesterképzési és 

Mestervizsga Szabályzata
A mestervizsga felkészí-
tés és a mestervizsgáz-
tatás a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara 
Mesterképzési és Mester-
vizsga Szabályzata ren-
delkezései szerint történt. 

Jogalapja a szakképzés-
ről szóló 2019. évi LXXX. 
törvény, valamint a gaz-
dasági kamarákról szóló 
1999. évi CXXI. törvény 
rendelkezései. A szabály-
zat magában foglalja a 
mesteri cím megszerzé-
séhez szükséges feltétel 
rendszert, valamint az 
ehhez kapcsolódó eljárá-
si rendet. 

A 3 § körülírja a mester-
vizsga célját. Miszerint a 
mestervizsga magasabb 

A mesterek rangja
Mestere a szakmájának! 
– használjuk régóta a 
szólást elismerésül arra 
a személyre, aki foglal-
kozásának kiemelkedő 
művelője, átlagot felül-
múló hozzáértője. Az 
ilyen személyek termé-

kére, munkájuk eredmé-
nyére joggal hangzik el: 
Ez mestermunka! Idén 
47 fő tett eleget a magas 
szintű szakmai követel-
ményeknek, így ők már 
bizonyították, mesterei a 
szakmájuknak. 

MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGOK
MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK:

Búza Katalin, Gál László Ferenc, Móró Gabriella, Nogli Zsolt, Vida Tamás

MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGI TAGOK:
Berkesiné Gyenes Nikoletta, Dr. Némethné Kráz Éva, Folmeg Tibor, Foster 
Jánosné, Iványi Judit, Kummer János, Majer Károly János, Pintér Fábiánné, 

Schindler Rózsa, Szloboda Ákos

MESTERVIZSGA FELKÉSZÍTŐK, JEGYZŐK,
SZAKÉRTŐK, ADMINISZTRATÍV

ÉS EGYÉB KÖZREMŰKÖDÉS:
Andrásy László, Bognár Sándor, Dezső Róbert, Dr. Bató Éva, Dr. Lévai Nóra, 
Fehérvári Ernő, Fövenyi László, Handa Lászlóné, Huszti Andrásné, Kontyos 
Ferenc, Kovács Tamás, Kővári László, Máté Valéria, Mazurek Klára, Németh 
János, Németh Kornél, Lászlóné Wagner Éva, Schindler Rózsa, Stemmerné 
Gazsó Andrea, Takács Andrea, Tárnokiné Horváth Edina, Tölgyesi Zoltán, 

Tömör László, Vámosi Árpád, Vargáné Bodri Gyöngyi, Zsiga Adrienn

FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA:

Takács Andrea szakképzési igazgató, stratégiai koordinátor
és FMKIK Ügyintéző Szervezete

szakmai elismertséget 
jelent, a tanulók képzé-
séhez szükséges, magas 
szintű szakmai és pedagó-
giai ismeretek elsajátítá-
sát, valamint a vállalkozás 
indításához, sikeres mű-
ködtetéséhez szükséges 
ismeretek megszerzését 
biztosítja. Alkalmassá te-
szi a vállalkozásokat arra, 
hogy eleget tehessenek 
az egyes szakmákban, a 
vonatkozó jogszabályok-
ban meghatározott mű-
ködési feltételeknek.

A 4 § kimondja: „Mester 
cím használatára az jogo-
sult, aki sikeres mester-
vizsgát tett.”

További információ: 
www.mkik.hu

HADARIK-BANAI JUDIT 
LILLA:
A mesterképzésre- és vizs-
gára a tanulófoglalkoztatás 
lehetősége miatt véltem 
szükségesnek jelentkezni, s 
ráadásul a vizsgával nagyobb 
szakmai tudást szereztem.

STYEVKÓ-TÓTH TÍMEA:
A mestervizsga a szakma 
legfelsőbb végzettsége, 
saját magamnak bizonyí-
tás a szakmai tudásról. A 
tanulófoglalkoztatás végett 
is fontosnak tartom.

MÁLICS TIBOR:
A mesteroklevél megléte 
számomra szakmai fejlő-
dést jelent és a megszerzett 
tudás, tapasztalat továbba-
dására nyit lehetőséget. 

STUMPF GÁBOR:
Számomra azért fontos a 
mesteri cím, hogy az általam 
megszerzett tapasztalato-
kat, tudást szeretném átadni 
a jövő nemzedékének.

VÉPI TÍMEA:
Szakmai előmenetelnek 
tartom a mesteroklevél meg-
létét, a szakmán belül egy 
szintre emelkedés. Továbbá 
a tanulófoglalkoztatás miatt 
tartottam fontosnak a vizsgát.

POLGÁR LÁSZLÓ:
Magam, illetve kisfi am miatt 
tettem vizsgát, mivel ő is vil-
lanyszerelő szeretne lenni: így 
lehetőségem lesz több szak-
mai tudást átadni számára. 

SZABÓ GERGELY:
Miért szereztem mesterok-
levelet? Mert szeretném 
felkelteni az érdeklődését a 
következő nemzedéknek a 
villamos szakma iránt.

GYÖRKE ATTILA:
A mesteri címet tekintem 
a villanyszerelő szakma 
csúcsának, így érzem csak 
igazán szakembernek 
magam.

CSIKÁR ISTVÁN:
A vizsgát és a mesteroklevél 
megszerzését, a villanysze-
relő szakmában nyújtott 
tudás és tanulás miatt 
tartottam fontosnak.

CZIGLER PÉTER:
A mesterképzésre az 
utánpótlás nevelése miatt 
jelentkeztem, valamint, a 
saját tudásszintem felméré-
se, elismerése motivált.

SIMON ZSOLT:
Szeretnék hozzájárulni, 
hogy valós gyakorlati, 
szakmai tudást adhassak át 
azoknak a fi ataloknak, akik 
ezt a szakmát választják.

ZSÉDELY ATTILA:
Sikeres mestervizsgával, 
a mesteroklevél megszer-
zésével, úgy érzem, hogy 
beléptem a szakmai „Elit 
Klubba”.

KIRÁLYNÉ KOCHÁN 
ZSUZSANNA ROZÁLIA:
Fontos a szakmai fejlődés 
miatt a mesterlevél megszer-
zése, mely előremenetelem 
egyik állomása. Szeretném 
szakmai tudásomat a legma-
gasabb színvonalon tartani.

KOZMETIKUS

VILLANYSZERELŐ

gróf Zichy Jenő 
Szakképzés Díj

Díjazottak:

2011.  Madlerné Kiss Ágnes, Lucullus 3 Kft.
2011.  Köpf Jenő, AIKSZ Zrt.                                                      
2012.  Sárvári József, Sárvári Asztalosipari Kft.
2013.  Kovács István, Alba Volán Zrt.
2013.  Szarka Gyula szakoktató, Árpád Szakképző Iskola 
 és Kollégium
2014.  Dávid Lajos FMKIK alelnök, Egyéni vállalkozó
2015.  Egerszegi Zoltán, H.T.M. Alba Zrt. 
2016.  Fiers Gyula, Fiers Mechanika Kft. 
2017.  Gruming László, Motor Mechanic Autószerviz Kft. 
2018.  Egervári Miklós, Magyarmet Finomöntöde Kft.
2019. Molnár László, Bányató Vendéglő

Posztumusz elismerés 
Dávid Lajosnak

gróf Zichy Jenő Szak-
képzés Díj

A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) 
posztumusz Kamarai Díj 
elismerésben részesítette 
Dávid Lajost, a Fejér Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara egykori kézműves 
alelnökeként és az MKIK 
Kézműves Kollégiumának 
alelnökeként végzett több 
évtizedes aktív tevékenysé-
géért, valamint a Magyar 
Kézműves Remek pályá-
zatok lebonyolítását segítő 
odaadó munkájáért. 

Dávid Lajos, a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
korábbi alelnöke évtizedeken 
át elkötelezett volt a duális 

A „gróf Zichy Jenő Szak-
képzés Díj”-at 2011-ben 
alapította a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara Elnöksége. A díjat 
évente egy alkalommal, 
az ipartanuló-képzésben 
jelentős szerepet vállaló 
vállalkozásoknak, illetve 
azok vezetőinek adomá-
nyozza. 

Ez idáig már tizenegy, a 
szakképzésben jelentős 
szerepet vállaló vállalkozó 
részére adta át az elismerő 
kitüntetést. 

A gróf Zichy Jenő Szak-
képzés Díj adományozá-
sával olyan személyek dí-
jazására kíván lehetőséget 
teremteni a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara, akik szakképzésben 
nyújtott munkája példaér-

tékű, a gyakorlati képzőhe-
lyek kialakításában játszott 
szerepük meghatározó. A 
díj egyfajta elismerése a 
vállalati társadalmi felelős-
ség által áthatott szervek, 
személyek erőfeszítései-
nek, ténykedéseinek is. 

A díjat gróf Zichy Jenő, a 
magyar, illetve Fejér me-
gye gazdasági életének, 
az ipari-kereskedelmi kép-
zésének egyik korábbi ki-
emelkedő személyiségéről 
nevezték el. 

A díj elnyerésének feltéte-
le, hogy a javasolt személy 
múltbéli tevékenysége 
szakmailag helyeselhető, 
a szakképzésben végzett 
munkája kiemelkedő le-
gyen, emberi és erkölcsi 
magatartása példás legyen, 
kamarai kötelezettségének 
mindenkor eleget tegyen. 

képzés erősítéséért. Tevé-
kenységét az FMKIK gróf 
Zichy Jenő Szakképzés Díjjal 
ismerte el. 

Nevéhez fűződik a megyei és 
országos szakképzés fejlesz-
tése, a kétkezi szakmunkások 
elismertségének növelése. El-
kötelezett volt a kisvállalko-
zások gazdaságban betöltött 
szerepének elismeréséért, a 
magyar szakképzésben a du-
ális képzés létrejötte, fejlesz-
tése és a mesterképzés iránt. 
Sokat tett azért, hogy a jövő 
generációja, a szakképzésben 
résztvevő tanulók olyan elmé-
leti és gyakorlati képzést kap-
janak, amely a munkaerő-pia-
con versenyképessé teszi őket.
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Kiváló szakember, 
mint érték

A jó szakember érték

A Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara 2020-ban 
Iparos Mester Vállalkozói 
Díjat ítélt Ertl Ferencné fod-
rászmester részére, mellyel 
az idén 70 éves mester szak-
mai munkásságát ismerte el. 

Ertl Ferencné Rozália, férfi -női 
fodrász, női fodrászmester, a 
több mint 50 éves eddigi pálya-
futása során, tevékenységével 
szakmai rangot ért el, kivívta 
környezete elismerését. 17 éve-
sen szerzett szakmunkás bizo-
nyítványt, kiváló eredménnyel. 
1983-ban mestervizsgát tett, 
1990-től vállalkozó. 

Az „Iparos Mester Vállalko-
zói Díj”-at 2013-ban alapította 
a Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, az elismerést 
eddig több mint 40, szakmá-
jának művelője és mestere 
vehette át. 

A díjazottak olyan egyéni 
vállalkozók, akik évtizedek 
óta valamelyik klasszikus 
szakmában tevékenységükkel 
szakmai rangot értek el, elis-
merést vívtak ki, munkájuk 
példaértékű. 

A díj adományozását nem kö-
tött mesteroklevél meglétéhez, 
a környezet által a „szakma 
mesterének” elismert vállalko-
zások részesülhetnek a díjban.

Fiers András, a Fiers Me-
chanika Kft. ügyvezetője 
2015-ben szerzett gépi for-
gácsoló mesteroklevelet a 
Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamaránál. Az 
oklevél megszerzésénél fő 
indíttatása a tanulófoglal-
koztatás volt, hiszen cégük 
elkötelezett a duális kép-
zésben, szakértelmüknek 
és elhivatottságuknak kö-
szönhetően eddig már száz 
szakmunkástanuló megfor-
dult náluk.  

A szabadbattyáni Fiers Me-
chanika Kft. már a nyolc-
vanas években is fogadott 
szakmunkástanulókat, – 
Édesapámnak küldetése volt 
a fi atalokkal megszerettetni 
ezt a szakmát és ezt az érték-
rendet viszem én is tovább. 
Szeretném, ha látnák a ta-
nulóink, hogy a jó szakem-
bernek értéke és becsülete 
van.” – mondta Fiers András, 
kiemelve, hogy cégük nagy 
hangsúlyt fektet a szakem-
berképzésre. 

– 2013-ban kialakítottunk 
egy oktatótermet, ahol a di-
ákok elsősorban a szakmai 
kérdéseket tudják egyeztetni 
mentoraikkal és a szakmai 
gyakorlati vezetővel. Minden 
félévben kérjük a bizonyít-
ványokat, nyomon követjük 
az iskolai eredményeket, 
arra ösztönözve a tanulókat, 
hogy minél jobb eredményt 
érjenek el az iskolában is. 
Kiemelkedő tanulmányi és 
gyakorlati eredmény ese-
tén már többször előfordult, 
hogy pénzjutalom járt. – 
mondta Fiers András. Büsz-
keséggel újságolta, jelenleg 
7 olyan munkavállalójuk is 
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Kiváló Szakember Díj
Eddigi díjazottak: 2017-2019

Csordás Gyula pincér szakoktató

Farkas Sándor szerszámkészítő

Horváth Lajos kárpitos

Kovács János  szerszámkészítő

Sárvári Ádám épületasztalos, bútorasztalos

Sárvári Ágnes dekoratőr, kirakatrendező

Takács János pék

Balogh Károly pékmester

Bocs Ferenc férfi fodrász mester

Déri Imre Péter gázvezeték- és készüléksze-
 relő mester

Domján János cukrászmester

Elek István gázvezeték- és készüléksze-
 relő mester

Ertl Ferencné  fodrászmester

Flaschner Kálmán késes, műköszörűs mester

Gajdacsik Gáborné fodrászmester

Golenyák János kereskedő

Harangozó Gyula fodrász

Jámbor László Károlyné kozmetikus mester

Jánosi László villanyszerelő mester

Jánosi Tibor fodrászmester

Kálmán Imre  géplakatos és esztergályos-
 mester

Katona Csaba  asztalosmester

Kertész László Pál  kádármester

Kiss József  fodrászmester

Kolek Józsefné  fodrászmester

Kovács Elemérné boltvezető

Kovács Jenő  órásmester 
Krár Ferenc  asztalosmester

Krausz József  asztalos

Krausz Józsefné  női-férfi  fodrászmester

Lédeczi József  kőművesmester

Lévai László villanyszerelő és kőműves
 mester

Mórocz István  kézműves kompaktor,
 könyvkötő

Nagy István  kőfaragó

Nagy Jánosné  virágkötő és virágkereskedő

Nagy Lajos  húsfeldolgozó

Nagy Lajos Dénes  gépjárműjavító- és szerelő 
 mester

Ódor Erika  nőiruha késztő

Papp József Györgyné      fodrászmester

Simicska István kőművesmester

Stivi János  fodrászmester

Szabó Árpád villanyszerelő

Szebek Mihály István autóvillamossági szerelő 
 mester

Takács Jenő kárpitosmester

Tankó Zoltán Károly  bádogosmester

Tóth Antal Lajos szobafestő-mázoló és tapé-
 tázó mester

Tóth János autófényező mester

Varga Ferenc kőművesmester

Vitai László központifűtés- és gázhálózat 
 szerelő

Wanderer Géza Pál pékmester

Iparos Mester 
Vállalkozói Díj

Eddigi díjazottak: 2013-2020

van, aki egykor tanuló volt 
náluk, most pedig teljes ér-
tékű munkatársuk. Minde-
gyikük üzemi munkát végez, 
ez a teljes fi zikai dolgozói 
létszámban 20%-os arányt 
jelent. Közülük ketten, jö-
vőre már 10 éves munka-
viszonnyal rendelkeznek 
náluk. Egyikük üzemvezető 
lett, 20-25 ember főnöke, 
másikuk pedig instruktor. 
Többen közülük komoly 5 
tengelyes megmunkáló gépe-
ken dolgoznak, nagy preci-
zitást igénylő alkatrészeket 
munkálnak meg.

Fiers András hozzátet-
te, természetes, hogy a ta-
nulókkal való foglalkozás 
idő- és energiaráfordítással 
is jár. Tudjuk azt is, hogy ez 
nehezebb út, mint kész szak-

facebook.com/kamarafejer
http://www.fmkik.hu

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA LAPJA

embert szerezni a munka-
erőpiacon, de meg vagyunk 
róla győződve, hogy hosz-
szútávon megéri. A tanulók 
számára a szakma iránti 
szeretett kialakulásához az 
üzemben eltöltött első évek 
a legfontosabbak. Régiónk-
ban az elsők között kapcso-
lódtunk a Fejér Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
által szervezett duális kép-

zés rendszeréhez. A duális 
képzés jó lehetőséget teremt 
arra, hogy rendezett keretek 
között tudjanak a gyakorlati 
képzőhelyek diákokat fo-
gadni és számukra a szak-
májuknak megfelelő képzést 
nyújtani, továbbá remek le-
hetőség a képzőhelyek szá-
mára is, hogy biztosítsák a 
szakképzett munkaerő után-
pótlását. 

A járványhelyzet miatt 
2021-ben kerül átadásra a Ki-
váló Szakember Díj, melyet 
első alkalommal 2017-ben 
adományozta a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, 
a példaértékű és kiváló szak-
mai tevékenység elismerésé-
re. A díj adományozásával a 
kamara példát kívánt állítani 
a fi atalok, szakmai közössé-
gek és vállalati szakemberek 
számára.

Eddig hét szakember mun-
káját díjazta kamarák. Volt, 
aki a jövő generációjának 
nevelésében segített szakmai 
tudásával, volt, akinek tevé-
kenysége példaként állítható 
a jövő generációja és a fi atal 
szakmunkások elé. A díja-
zottak között szerepel olyan 
elhivatott, a szakmáját szerető 
és tisztelő vállalkozó is, aki 
több, mint félszázadot töltött a 
szakmában.

A szabadbattyáni Fiers Mechanika Kft-nél már több, mint száz tanuló megfordult a duális képzés keretein belül
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