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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatából

4 § A mester cím
(1) Mester cím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.

(2) A cím jogos használatát bizonyító mesterlevelet a vállalkozás székhelyén, 
üzletében kifüggesztheti.

(3) A cím használatára jogosult a mester címet cégtábláján, bélyegzőjén, 
levélpapírján, hirdetéseiben és reklámhordozó felületeken használhatja.

Három vállalkozó veszi át az 
„Iparos Mester Vállalkozói 
Díj”-at. A díjazottak olyan 
egyéni vállalkozók, akik év-
tizedek óta valamelyik klasz-
szikus szakmában tevékeny-
ségükkel szakmai rangot 
értek el, elismerést vívtak ki, 
munkájuk példaértékű. 

A díj adományozása nem 
kötött mesteroklevél meg-
létéhez, a környezet által a 
„szakma mesterének” elis-
mert vállalkozások részesül-
hetnek a díjban.

Idén három vállalkozónak 
ítéltek Iparos Mester Vállalko-
zói Díjat, akik a Hotel Magyar 
Király Kupolatermében rende-
zett mesteravató díszünnepség 
keretében vehetik át a díjat.

Villanyszerelő, autószerelő, 
bútorasztalos, illetve gépi 
forgácsoló szakmákban 35 
fő jelentkezővel indított 
mesterképzést a Fejér Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara. A mestervizsgán 
34 fő felelt meg a magas 
szintű szakmai követelmé-
nyeknek, így ők a jövőben 
a szakmájukat szerető, azt 
profi  szinten művelő mes-
terként folytathatják hiva-
tásukat. 

Eskütételükre mesterava-
tó díszünnepség keretében 
kerül sor november 30-án, 
a Hotel Magyar Királyban. 

Mesteravatás – 2021.

Elismerést vívtak ki, 
díjat kapnak

Díjazottak: 
Kaszap István, egy va-

lóban klasszikus szakma 
képviselője. A rendszervál-
tást követően lett egyéni 
vállalkozó, azóta is, még 75 
évesen is űzi a lakatosmes-
terséget. 

Horváth Mária Székes-
fehérváron tevékenykedő 
fodrászmester, aki hosszú, 
évtizedes munkájával vívta 
ki vendégei, környezete és 
családja elismerését.

Klonka Sándorné már hat-
van éve aktívan dolgozik 
fodrászként, változatlanul 
ugyanazon a helyen. 

Példakép a jövő generáció-
jának az a három szakember, 
aki Iparos Mester Vállalkozó 
Díjban részesült.

A villanyszerelő, autósze-
relő, bútorasztalos és gépi 
forgácsoló szakemberek a 
képzés végén, a mestervizsga 
bizottságok előtt tettek ele-
get a magas szintű szakmai 
követelményeknek, és egy fő 
kivételével mindannyian si-
keresen teljesítették a komoly 
kihívást jelentő vizsgát. A 
frissen vizsgát tett mesterek 
egyike a fi atal bútorasztalos, 
Nagy Ádám János, aki a 2018 
évi EuroSkills szakmai baj-
nokságon első helyezést ért 
el. Ádám pedagógiai és vál-
lalkozási ismeretekből kellett, 
hogy bizonyítson a vizsgán, 

így – az EuroSkills versenyen 
nyújtott kiemelkedő teljesít-
ményével – ő is mestercím-
mel büszkélkedhet a jövőben.

A mesteroklevél nem a 
szakmai presztízs és a vele 
járó tudás és rang miatt ér-
tékes csupán, hanem azért is, 
mert a mesterek oktatóként 
jogot kapnak a duális kép-
zésben való részvételre is, 
így a tudásukat a középfokú 
szakképzés területén is to-
vábbadhatják. Így tehát sze-
repet vállalnak a jövő szak-
embereinek képzésében, és 
ez az általuk képviselt szak-
ma fejlődését, az új, korsze-

rű ismeretek továbbadását 
is szolgálja. Ezért a kama-
ra elhivatott abban, hogy a 
mesterképzés és vizsga szer-
vezésével hozzájáruljon a 
szakmai minősítés megszer-
zésének lehetőségéhez, a kor 
követelményeinek megfelelő 
szakmai, pedagógiai és vál-
lalkozási ismeretek elsajátí-
tásához, egyúttal lehetőséget 
biztosítson a szakmán belüli 
kiemelkedéshez. 

A megvalósulást az In-
novációs és Technológiai 
Minisztérium NFA-KA-
ITM-9/2020/TK/07 támoga-
tási szerződése biztosította.

Idén négy szakmában, 34 fő 
tett sikeres mestervizsgát a 
Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamaránál. 

A szakképzésben, duális 
képzésben nyújtott kiemel-
kedő teljesítményt ismeri el a 
2011-ben alapított díj.

Idén három szakember 
tevékenységét ismeri el az 
FMKIK az Iparos Mester 
Vállalkozói Díj oklevéllel.

Mesterek 
lettek

gróf Zichy Jenő
Szakképzés díj

Iparos 
alkotók

2-3. oldal 3. oldal 1-4. oldal

A szakmáját készség szin-
ten ismerő, annak tanítá-
sára jogosult, önállóan dol-
gozó szakembert nevezzük 
Mesternek. Ebben a defi -
nícióban fontos az önálló 
munkavégzés, a tudás és 
a tanítás egyenrangúsága, 
szimbiózisa. A munka- és 
tudásalapú társadalmi mo-
dell vitájában ez képezi a 
kapcsolatot. Egyszerre és 
együtt van jelen a fi zikai 
munkavégzés önálló ké-
pessége és a folyamatos 
továbbképzésen alapuló 
akkreditált tudás. A szűkü-
lő humánerőforrás környe-
zetben rendkívüli módon 
felértékelődik tehát az el-

méleti és gyakorlati isme-
reteket összegezni képes 
munkaerő. 

És felértékelődik a mes-
terképzés ügye is, hiszen a 
duális képzés megvalósítá-
sával egyidejűleg lehet ér-
tékteremtő munkát végezni 
és oktatni. Ez egyedül a 
mesterek joga. De egyben 
kötelessége is, hiszen a 
munkaerőpiac várja a nagy 
tapasztalatú mesterek mel-
lett tudást szerzett fi atal 
szakmunkásokat. 

A munka mellett meg-
szerzett tudást a mai mes-
teravatással szeretnénk 
ünnepélyes körülmények 
között elismerni. 

Idén két fodrász és egy lakatos szakember kapott elismerést

CÉL A VONZÓ ÉS MEGBECSÜLENDŐ 
SZAKMAI ÉLETÚT
Vida Tamás, a Kőnig Kft. 
ügyvezetője 2015-ben szer-
zett autószerelő meste-
roklevelet a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
maránál. Számára a mes-
tervizsga megszerzése le-
hetőséget ad, hogy tudását 
átadja a jövő szakemberei 
számára, amelyet egyik 
legfőbb feladatának tekint. 

- A szakmában mindenki 
céljának kell, hogy tekintse 
az utódlás kérdését, a tudá-
sának átadását. Feladatom-
nak érzem, hogy az évek 
alatt megszerzett szakmai 
tudásomat továbbadjam a kö-
vetkező generációk számára. 
– mondta Vida Tamás. 

Hozzátette, a képzés gya-
korlatában azonban szükség 
lenne a változásra. – Sajnos 
a szakmai oldal nem elég 
naprakész az újkori techni-
kák tekintetében, a mester-
képzésnek elsősorban ezen a 
téren kellene erősödnie. - Ha 
ezt véghez vinnénk, a maj-
dani mesterek a naprakész 
tudásukkal egy mindenki 

számára vonzó és megbecsü-
lendő szakmai életútra tud-
nának lépni. – emelte ki.

- Egyrészt hiányoznak azok 
az elhivatott, tudást átadni 
kívánó szakemberek, akik 
megfelelően foglalkoznának 
a tanulóképzéssel, másrészt 
a szakmai alapokat adó is-
kolák felszereltsége sem felel 
meg teljes mértékben a mai 
kor követelményeinek. A mi 
környezetünkben megtalál-
ható képzőhelyek kivétel nél-
kül fejlesztésre szorulnak, 
továbbá az iskolák tárgyi 
feltételeit is fejleszteni kel-
lene. Az iskolákban szakmai 
oktatást végző tanárok, ok-
tatók tudását is támogatni 
kell, biztosítva részükre a 
továbbképzés lehetőségét. A 
fejlesztések, képzések által a 
duális képzés a mai technikai 
színvonalon történhetne, így 
az iskolákból kikerülő kez-
dő, szakmát végző emberek 
nem indulnának hátránnyal 
a már dolgozókkal szemben. 

A kamara részéről mindig is 
megfelelő támogatást kapott a 
szakmai képzés, de egymagá-

ban nem tud „tavaszt” terem-
teni a rendszerben. 

Szükséges lenne egy mes-
terek számára fenntartott 
közösség létrehozása, amely 
ezeket a fejlesztéseket, kö-
vetelményi szintek újbóli ki-

alakítását megfogalmazná és 
képviselné. 

Hiszen fontos, hogy a kor-
nak és technikai színvonal-
nak megfelelő szakmai tu-
dással rendelkezzenek a jövő 
mesterei. 

Vida Tamás, ügyvezető, Kőnig Kft.



GAZDASÁGI KALUZ 2021. NOVEMBER 30. KEDD2     www. fmkik.hu

Mesterek
lettek

BAZSIK ÁDÁM:
Számomra azért fontos a mes-
terlevél megszerzése, mert 
saját vállalkozást szeretnék 
indítani, ahol átadhatom a 
tudást a jövő nemzedékének.

GYÖRÖK PÉTER:
A mesteroklevél megszer-
zése számomra a szakmai 
tudás és képzettség to-
vábbfejlesztése miatt vált 
szükségessé. 

LÓCSKAI ÁKOS:
Saját cég létrehozását 
tervezem, illetve a tanulók 
képzése, segítése céljából 
tartottam fontosnak a mes-
teri cím megszerzését.

ALBRECHT TIBOR:
Véleményem szerint a 
mesteroklevél a magas 
szakmai tudásról ad számot, 
a legnagyobb elismerés a 
szakmában.

CZIMER JÓZSEF ZOLTÁN:
A mesteroklevél megszer-
zése számomra az isme-
retszerzés, a folyamatos 
szakmai képzés és tanulás 
végett fontos. 

CSIZMEG ZOLTÁN:
Számomra a sikeres mes-
tervizsga, a mesteroklevél 
presztízst, elismerést és a 
szakmám iránti elhivatottsá-
got képviseli.

PINTÉR ÁDÁM:
A szakma szeretete miatt 
és a nagyapám iránti tisz-
teletből – aki kádármester 
volt – szereztem mesterok-
levelet.

HUTVÁGNER PÉTER:
A mestervizsga teljesítése, a 
mesteroklevél megszerzése 
a szakma csúcsát jelenti, a 
legmagasabb presztízs a 
szakmában.

PONGRÁCZ CSABA:
Úgy éreztem, az eddig szer-
zett szakmai tudásomhoz 
és tapasztalatomhoz még 
hiányzik egy mesteroklevél 
megléte.

PRIM ÁDÁM:
Számomra a szakmai 
fejlődés miatt volt fontos, 
hogy sikeres mestervizsgát 
tegyek és rendelkezzek 
mesteroklevéllel. 

SÉFEL BALÁZS:
Magasabb tudás elérése, 
ami motivált az oklevél 
megszerzésénél. Szeret-
nék a szakmában előrébb 
jutni.

VÁLI JÓZSEF:
A sikeres mestervizsgával és 
a mesteroklevél megszerzé-
sével a szakma magasabb 
szintű elsajátítása volt a 
célom.

SZATMÁRY TAMÁS:
Fontos számomra a folya-
matos képzés és fejlődés és 
a leendő szakemberek felké-
szítése a szakma gyakorlati 
részére.

ZITUDISZ TZOVANISZ:
Számomra fontos, hogy 
ha valamit csinálok, akkor 
azt a maximális tudásom 
szerint, a lehető legjobban 
csináljam. 

NAGY ÁDÁM JÁNOS:
A szakmám a hivatásom! 
Szeretnék minden lehetősé-
get megragadni, hogy minél 
magasabb szinten végez-
hessem.

MAYER LÁSZLÓ:
Részemről a „MESTER” cím 
a szakmámban elismerő 
titulussal bír, ezért tartottam 
fontosnak, hogy mestervizs-
gát tegyek.

MOLNÁR TAMÁS:
A mesteroklevél megszer-
zését fontosnak tartottam a 
szakmai fejlődésem miatt, 
ill. ezzel a dokumentummal 
tudom a fi atalokat tanítani. 

NAGY GÁBOR:
A szakmában fontos a 
folyamatos tanulás, tudás 
megszerzése, egy mester-
vizsga hatalmas lépést és 
elismerést jelent.

FEHÉR ISTVÁN:
A munkahelyem tanulókép-
zéssel akar foglalkozni, így 
szükség volt egy oktatóra. 
Továbbá fontos a tanulás, 
fejlődés számomra.

KOVÁCS IMRE:
Saját vállalkozás elindítá-
sa motivált a mesterlevél 
megszerzésében, illetve a 
tanulás, képzés folyama-
tossága.

SCHADL VALENTIN:
Ahogy a technika folya-
matosan fejlődik, nekünk 
is tanulnunk, fejlődnünk 
kell. Ha valamit csinálunk, 
csináljuk jól, legyünk annak 
a mesterei. 

GYÖRÖK BÉLA:
Szeretném a szakmát a 
későbbiekben akár vállalko-
zóként végezni, ehhez pedig 
elengedhetetlen a mesteri 
cím megléte.

LÁNCZOS PÉTER:
Vállalkozásindítás miatt 
van szükségem mesterle-
vélre, de szakmai presztízst 
is jelent, amit az ügyfelek 
elismernek. 

GYULAI ZOLTÁN:
Szakmánkban a folyamatos 
képzés elengedhetetlen 
feltétele a minőségi mun-
kának, ehhez járul hozzá a 
mesteri cím.

HORVÁTH ZOLTÁN:
A tanulófoglalkoztatás 
miatt szereztem mesterle-
velet, illetve saját magam 
fejlődése, tanulása miatt is 
fontos volt.

BERKI ÁDÁM:
A mesteri cím szakmai tudá-
som elismerése, vállalkozá-
salapítás és a jövő nemzedé-
kének oktatási lehetősége 
miatt volt fontos. 

BODNÁR LÁSZLÓ ROLAND:
Fontosnak tartom a szak-
mai fejlődést, egyfajta 
egzisztenciát biztosít, illetve 
lehetővé teszi a szakmai 
utánpótlás kinevelését is.

GÉPI FORGÁCSOLÓ

AUTÓSZERELŐ

BÚTORASZTALOS

AUTÓSZERELŐ

Bazsik Ádám

Berki Ádám

Bodnár László Roland

Fehér István

Györök Béla

Györök Péter

Gyulai Zoltán

Horváth Zoltán

Kovács Imre

Lánczos Péter

Lócskai Ákos

Mayer László

Molnár Tamás

Nagy Gábor

Schadl Valentin

Szatmáry Tamás

Zitudisz Tzovanisz

BÚTORASZTALOS 

Nagy Ádám János

GÉPI FORGÁCSOLÓ 

Albrecht Tibor

Czimer József Zoltán

Csizmeg Zoltán

Hutvágner Péter

Pintér Ádám

Pongrácz Csaba

Prim Ádám

Séfel Balázs

Váli József

VILLANYSZERELŐ

Bors Ferenc

Czirják Gábor János

Dávid Zsolt

Pajor Tibor

Pletser Nándor

Tóth Balázs

Varga Ákos

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!”
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Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata

A mestervizsga felkészítés 
és a mestervizsgáztatás a 
Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Mesterkép-
zési és Mestervizsga Sza-
bályzata rendelkezései 
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 

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 
34 fő tett eleget a magas 
szintű szakmai követel-
ményeknek, így ők már 
bizonyították, mesterei a 
szakmájuknak. 

MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGOK
MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK:

Gáspár Károly, Illés Tibor, Kovács Gábor, Tasi László

MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGI TAGOK:
Czimer Sándor, Csákberényi-Nagy Árpád, Kummer János, 

László Zoltán, Simon József, Szloboda Ákos

MESTERVIZSGA FELKÉSZÍTŐK, JEGYZŐK,
SZAKÉRTŐK, ADMINISZTRATÍV

ÉS EGYÉB KÖZREMŰKÖDÉS:
Andrásy László, Bognár Sándor, Dr. Bató Éva, Dr. Lévai Nóra, 

Fehérvári Ernő, Handa Lászlóné, Huszti Andrásné, Kontyos Ferenc, 
Kovács Tamás, Kováts Róbert, Németh Kornél, Schindler Rózsa, 

Tilinger Zoltán, Tömör László, Vámosi Árpád, Vargáné Bodri Gyöngyi, 
Zsoldos Márta Julianna

FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA:

Mátrahalmi Tibor szakképzési igazgató, stratégiai koordinátor
és az FMKIK ügyintéző szervezete

mesteri cím megszerzésé-
hez szükséges feltétel rend-
szert, valamint az ehhez 
kapcsolódó eljárási rendet. 

A 3 § körülírja a mestervizs-
ga célját. Miszerint a mester-
vizsga magasabb szakmai 
elismertséget jelent, a ta-
nulók képzéséhez szüksé-
ges, magas szintű szakmai 
és pedagógiai ismeretek 
elsajátítását, valamint a vál-
lalkozás indításához, sikeres 
működtetéséhez szükséges 

BORS FERENC:
A mesterdiploma megszer-
zése számomra magas szin-
tű szakmai elismerést jelent, 
lehetőséget nyújt a fi atal 
villanyszerelők tanítására. 

PAJOR TIBOR:
A fi am is a villanyszerelő 
pályát választotta, szeretnék 
egy magas szintű, mindenre 
kiterjedő szakmai képzést 
biztosítani neki.

TÓTH BALÁZS:
Úgy érzem, hogy a sikeres 
mestervizsgával, a mester-
oklevél megszerzésével 
beléptem az ún. szakmai 
elitbe. 

PLETSER NÁNDOR:
A mesterképzésen való 
részvétellel és a sikeres 
mestervizsgával a célom a 
szakmai fejlődés, haladás 
volt.

VARGA ÁKOS:
Szeretném segíteni a fi ata-
lokat egy közösséghez való 
csatlakozásukban, illetve a 
szakma megismerésében, 
elsajátításában.

DÁVID ZSOLT:
A mesteroklevél meglétét 
személyes kiteljesedésem 
miatt tartom fontosnak, 
továbbá a tudás továbbadá-
sa végett.

VILLANYSZERELŐ

gróf Zichy Jenő Szakképzés Díj
Díjazottak:
2011.  Madlerné Kiss Ágnes, Lucullus 3 Kft.
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A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA LAPJA

Tanítványai ma már a szakmában dolgoznak

gróf Zichy Jenő 
Szakképzés Díj

Krihó Mihály, a székesfehér-
vári Ivanics Cégcsoport fej-
lesztési és projektigazgatója 
veheti át a gróf Zichy Jenő 
Szakképzés Díj-at. A szak-
képzésben jelentős szerepet 
vállaló szakember aktív ala-
kítója a duális képzés megva-
lósításának a cégcsoportnál.

Az Ivanics Csoport mindig 
kiemelt fi gyelmet fordított az 
utánpótlás-nevelésre, a tanulók 
képzésére, oktatására, vala-
mint azok továbbfoglalkozta-
tására. A szakmunkásaik nagy 
részét a cégcsoportnál végzett 
volt tanulók alkotják. A cég-
csoport versenyképességének 
megőrzése, valamint a magas 
szintű ügyfélkiszolgálás kizá-
rólag szakmailag felkészült és 
elkötelezett munkavállalókkal 

A „gróf Zichy Jenő Szakkép-
zés Díj”-at a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
alapította 2011-ben. Évente egy 
alkalommal az ipartanuló-kép-
zésben jelentős szerepet vállaló 
vállalkozásoknak, illetve azok 
vezetőinek adományozza az 
FMKIK elnöksége. 

A díj adományozásával lehe-
tőség nyílik arra, hogy azon 
személyek elismerésben ré-

szesüljenek, akiknek a szak-
képzésben, a duális képzésben 
nyújtott munkája példaértékű, 
a duális képzésben, a gyakorla-
ti képzőhelyek kialakításában 
játszott szerepük meghatározó. 

A díj elnyerésének további 
feltétele, hogy a javasolt sze-
mély múltbéli tevékenysége 
szakmailag helyeselhető, a 
szakképzésben végzett mun-
kája kiemelkedő legyen.

valósítható meg. Ehhez a duá-
lis képzés gyakorlatban való al-
kalmazása a cégcsoport egyik 
legfontosabb stratégiai célja. 
Egy új rendszer bevezetése, 
mindig sok bizonytalanságot 
generál, ennek megoldását 
Krihó Mihály gyorsan meg-
látta és aktív alakítója a duális 
képzés megvalósításának.

Szükség van a duális part-
nerek céljait, érdekeit és tevé-
kenységét közös nevezőre hoz-
ni ahhoz, hogy az új rendszer 
által kínált előnyöket mindenki 
a gyakorlatban is mielőbb meg-
tapasztalhassa.  A duális kép-
zés bevezetése kapcsán napi 
szintű együttműködést ala-
kított ki az oktatási intézmé-
nyekkel, az iparkamarákkal, a 
gyakorlati képzőhelyekkel. Az 
igazgató a Fejér Megyei Ke-

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

reskedelmi és Iparkamara által 
szervezett szakképzési egyez-
tető fórumok aktív szereplője. 

Krihó Mihály a napi rutin-
ban jelentkező problémákat 
összegyűjtötte és sikerült el-
érnie, hogy azok gyorsan tisz-
tázódjanak. A tapasztalatokat, 
véleményeket és a felmerülő 
kérdéseket mindenki számára 
elérhetővé tette, ezzel segítve 
a partnerek munkáját.

Az Ivanics Csoportnak ké-
pesnek kell lennie arra, hogy a 
gazdasági instabilitás és visz-
szaesés idején is lehetőséget 
adjon többféle készség elsajá-
títására, biztosítsa a munkaala-
pú tanulás lehetőségét és annak 
színvonalát. Ehhez segíti hozzá 
a cégcsoportot Krihó Mihály. 

A cégcsoport stratégiájának 
és hosszútávú céljainak megal-

kotásában, elérésében kiemel-
kedő szerepe van. Képviseli 
a cégcsoportot a szakmai és a 
társadalmi szervezeteknél. 

Krihó Mihály tagja az Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium (ITM) megbízásából, 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által működtetett 
Ágazati Készség Tanácsnak és 
elvitathatatlan érdeme van az 
állami és a gazdálkodó szerve-
zetek érdekeinek harmonizálá-
sában. 

Kitűnő kommunikációjának 
köszönhetően az emberi kap-
csolatait a kölcsönös megér-
tésen alapuló együttműködés 
jellemzi. 

Felkészült, elkötelezett veze-
tő, egyben fantasztikus szemé-
lyiség, aki mindenkinek önzet-
lenül segít.

Krihó Mihály, az Ivanics Cégcsoport munkatársa
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A munka szeretete rangot adott

Tudás és mesterség: ez a biztos jövő

Olyan szakmát válasszunk, 
ami a szívünkbe van írva!

A jövő generációjának állít 
példát a kamara az Ipa-
ros Mester Vállalkozói Díj 
elismeréssel. Idén három 
szakember veheti át a ki-
tüntetést. 

Kaszap István géplakatos va-
lóban egy klasszikus szakma 
képviselője. A rendszervál-
tást követően lett egyéni vál-
lalkozó Székesfehérváron, 
és azóta is folyamatosan űzi 
a mesterséget, 75 évesen is. 
A lakatosság minden csín-
ját-bínját ismeri, megismerte 
a kovácsoltvas készítés rej-
telmeit is. Sokszor egyedi ké-
résekkel érkeznek hozzá, de 
szakmai tudásával nincsen 

A kamara által szervezett 
szakmai versenyeken való 
részvétellel és megfelelő 
helyezés elérésével akár 
mesteroklevél is szerezhe-
tő. Arra buzdítjuk tehát a 
szakképző intézményekben 
tanuló fi atalokat, hogy gya-
rapítsák szakmai ismerete-
iket, vegyenek részt a szak-
mai versenyeken. 

Mestervizsgára bocsátható 
az a mesterjelölt, aki a Szak-
ma Kiváló Tanulója Verseny 
országos döntőjében első, 

Nagy Ádám János az 
EuroSkills 2018 szak-
mák bajnokságán szerzett 
aranyérmet   épületasztalos 
versenyszámban, valamint 
a Nemzet Legjobbja kitün-
tetést is elnyerte. 

Most pedig, bútorasztalos 
szakmában szerzett mester-
oklevelet a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
maránál. 

A szakember már bizo-
nyította szakmai tudását 
a versenyen, így – a mes-
tervizsga szabályzat sze-
rint –a mestervizsgán csak 
pedagógiai és vállalkozási 
ismeretekből kellett, hogy 
számot adjon a mesterokle-
vél megszerzéséhez. 

– Milyen érzés volt, hogy 
„féllábbal” már megszerezte 
a mestervizsgát? 

– Nagy könnyebbség volt, 
hogy csak két tárgyból kellett 
vizsgáznom, tekintettel arra 
is, hogy a vizsga időpontjában 
volt két hónapos a kislányom, 
úgyhogy munka mellett a ta-
nulásra szánt időm is korláto-
zott volt. Nagyon örültem neki, 
amikor a verseny után megtud-
tam, hogy ilyen engedménnyel 
szerezhetek mestervizsgát, 
semmiképp nem hagytam vol-
na ki a lehetőséget. 

– Milyen érzés bekerülni a 
„mester közegbe”? 

– Attól függetlenül, hogy 
mester lettem, azt gondolom, 
még rengeteget kell tanul-
nom a szakmámról ahhoz, 
hogy igazán azt érezhessem, 
a mestere lettem. 
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Cím: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
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Nagy István kőfaragó

Stivi János fodrászmester

Simicska István kőművesmester

Nagy Lajos Dénes gépjárműjavító és szerelő mester

Wanderer Géza Pál pékmester

Tóth Antal Lajos szobafestő, mázoló és tapétázó mester

Kiss József fodrászmester  
Papp József Györgyné   fodrászmester

Elek István gázvezeték és készülékszerelő mester

Tankó Zoltán Károly bádogosmester

Kovács Jenő órásmester

Kálmán Imre géplakatos és esztergályosmester

Lédeczi József kőművesmester

Krausz József asztalos

Nagy Jánosné virágkötő és virágkereskedő

Szebek Mihály István    autóvillamosságiszerelő mester

Tóth János autófényező mester

Domján János cukrászmester

Flaschner Kálmán késes, műköszörűs mester

Kertész László Pál kádármester

Lévai László villanyszerelő és kőművesmester

Harangozó Gyula fodrász

Krár Ferenc asztalosmester

Mórocz István gyémánt díjas kézműves kompaktor,  

 könyvkötő

Balogh Károly pékmester

Déri Imre Péter gázvezeték és készülékszerelő mester

Kolek Józsefné fodrászmester

Jámbor László Károlyné    kozmetikus mester 
Bocs Ferenc férfi fodrász mester

Golenyák János kereskedő

Jánosi László            villanyszerelő mester

Krausz Józsefné női-férfi  fodrász mester

Nagy Lajos húsfeldolgozó

Ódor Erika nőiruha készítő

Varga Ferenc kőművesmester

Szabó Árpád villanyszerelő

Gajdacsik Gáborné    fodrászmester

Kovács Elemérné kereskedő

Katona Csaba asztalosmester 
Jánosi Tibor fodrászmester

Vitai László központifűzés- és gázhálózat szerelő

Takács Jenő kárpitosmester

Ertl Ferencné fodrászmester

Horváth Mária fodrászmester

Kaszap István géplakatos

Klonka Sándorné fodrász

Iparos Mester 
Vállalkozói Díj

Eddigi díjazottak: 2013 - 2021

– Miért tartotta szükséges-
nek a mesteroklevél megszer-
zését? 

Elsősorban a tanítás miatt. 
Szívemen viselem a fi atalokat, 
jelenleg is pályaorientációs 
órákat tartok általános isko-
lákban, később pedig tanulót 
is szeretnék a műhelyembe. 

– Honnan ered a szakma 
szeretete? 

– Már kiskoromban kide-
rült, hogy imádok barká-
csolni, a szobám teli volt 
szerszámokkal, fadarabok-
kal. Nagyapáimnak sokat 
köszönhetek, mindkettő két-
kezi szakmát végzett, ők ins-
piráltak engem, hogy szak-
mát tanuljak. 

– Melyek a jövőbeni tervei? 
– A műhelyem bővítésében 

szeretnék fejlődni, tervem 
egy bemutatóterem kialakí-
tása is. Szeretném minél job-
ban elérni a fehérvári fi atalo-
kat, hogy valamit átadhassak 
nekik a szakma szeretetéből. 

– Mi volt az eddigi kedvenc 
projektje? 

– Nagyon sok fantasztikus 
munkában lehetett részem. 
Amikor alkalmazott voltam, 
egy megrendelőnek tömör 
fekete dió bútorokat készí-
tettem, nagy élmény volt. 
Az utóbbi években pedig 
édesapámmal egy tömör fa 
ágytípust fejlesztettünk ki, 
amiből már több száz dara-
bot elkészítettem, azt is sze-
retem csinálni. 

– A bútorasztalos szakma 
melyik irányát képviseli? 

– Elsősorban tömör fából 
szeretek dolgozni, Ágyak, 
asztalok, polcok, vágódesz-
kák... Emellett szoktam be-
épített szekrényeket, kony-
hákat is készíteni. 

– Mit gondol, mennyit és 
milyen irányba változott a 
szakma? 

– Egyre nagyobb a szak-
mák megbecsülése, az em-
berek értékelik, ha valaki 

kézzel készít valami szépet 
és jót. Ebben a műanyaggal 
telített világunkban egyre 
nagyobb szükségük van az 
embereknek valami termé-
szetesre az otthonukban. A 
tömörfa ehhez az egyik leg-
jobb megoldás.  

– Érzi-e saját bőrén a szak-
emberhiányt? 

– Sajnos kevés a szakem-
ber, jóval többen keresnek 
meg, mint amennyi munkát 
el tudok vállalni. Ez egyéb-
ként egy elég nagy nyomást 
tesz a szakemberekre.  

– Mit javasolna a most bú-
torasztalos szakmát választó 
diákoknak? 

– Olyan szakmát válasz-
szanak, amit ők szeretné-
nek, ami az ő szívükbe van 
írva. Nem baj, ha nem lesz 
mindenki diplomás, nem 
az hozza meg a boldogsá-
got, hanem az, ha olyat csi-
nálnak, amit tényleg sze-
retnek. 

számára lehetetlen. Szorgal-
mas, precíz, lelkiismeretes 
mester, akinek munkáját 
nagyra becsülik.

Horváth Mária Székesfe-
hérváron tevékenykedő fod-
rászmester, hosszú évtizedek 
munkájával vívta ki vendé-
gei, környezete és családja 
elismerését. 1982 óta egy 
helyen, saját üzletében tevé-
kenykedik, s immár közel 40 
éve ugyanazzal az alázattal 
és emberséggel szolgálja ki 
ügyfeleit. Családcentrikus, 
szakmájához lojális, a mun-
kájában elhivatott. Számos 
tanuló szerezte meg kezei 
alatt a szakmai tudást, akik 
közül sokan, a mai napig is 

Nagy Ádám János a 2018-as EuroSkills bajnokságon

fodrászként tevékenykednek. 
Klonka Sándorné 60 éve 

dolgozik aktívan fodrász-
ként. Székesfehérvárról 
került Mórra, kezdetben a 
Fodrász Szövetkezetben dol-
gozott, 1993-tól egyéni vál-

lalkozóként tevékenykedik. 
Pályafutása alatt sok tanuló 
került ki a keze alól. Nagy 
munkabírással és jókedvvel 
végzi munkáját, még nyug-
díjba vonulása után is aktív 
maradt szakmájában. 

második vagy harmadik 
helyezést ért el, és a mes-
tervizsgára jelentkezés idő-
pontjában a versenyen elért 
eredmény igazolása mellett 
a szakirányú szakmai vég-
zettség megszerzésétől szá-
mított, a KKK-ban meghatá-
rozott gyakorlati idő legalább 
felét igazolni tudja, valamint 
a versenyeredmény meg-
szerzése óta nem telt el 5 év. 
A Szakma Kiváló Tanuló-
ja versenyre jelentkezni a 
www.szakmasztar.hu ol-
dalon lehet. A kiemelkedő 

eredményt elérő verseny-
zőket az MKIK meghívja a 
WorldSkills és az EuroSkills 
nemzetközi versenyek ma-
gyarországi válogató verse-
nyeire, melynek győzteseiből 
kerülnek ki azok a szakem-
berek, akik képviselhetik 
Magyarországot a nemzetkö-
zi szakmai versenyeken.

Szakmájában mentesül a 
mestervizsga szakmai vizs-
garészeinek letétele alól az 
a mesterjelölt, aki a World-
Skills, vagy a EuroSkills ver-

senyen dobogós (I-III.) helye-
zést ért el, és a verseny évétől 
számított 3 éven belül jelent-
kezik mestervizsgára. A ver-
senyen nyújtott teljesítményről 
a mestervizsgára jelentkező 
kérelmére az MKIK igazolást 
ad ki. Az eredményes verseny-
ző egyúttal mentesül a mes-
tervizsgára való jelentkezés 
feltételei közül a gyakorlati idő 
igazolása alól is.

A versenyekről bőveb-
ben honlapunkon olvashat: 
fmkik.hu
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