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A tehetséges fiatal szakem-
berek két, a szakmatanu-
lást népszerűsítő nemzet-
közi versenysorozatban, a 
kétévenkénti WorldSkills 
és EuroSkills versenyeken 
mérhetik össze tudásukat 
a szakmák legjobbjai-
val. A versenyek amellett, 
hogy elismerést és sikert 
hozhatnak, egy életre szó-
ló élménnyel szolgálnak 
számukra. 

A versenyek célja a szak-
mák társadalmi elismert-
ségének növelése, korszerű 
ismeretek beépítése a hazai 
szakképzési rendszerbe, a 
fiatalok számára új és izgal-
mas lehetőségek biztosítása 
tehetségük kibontakozta-
tására. További cél a szak-
matanulás, a szakképzésbe 
való bekapcsolódás iránti 
motiváció növelése, nem-
zetközi szakmai kapcsolat-
rendszer kiépítése. 

A WorldSkills és EuroSkills 
versenyek túlmutatnak a ha-
zai szakképzés követelmény-
szintjén, ezért meghatározó 
szerepe van a célzott, több hó-
napon át tartó intenzív szak-
mai felkészítésnek. A verse-
nyeken minden ország csak 
egy versenyzőt vagy csapatot 
indíthat. A nemzetközi Skills 
versenyek a jó fizikum mel-
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A mai naptól 32 szakem-
ber használhatja a mes-
ter címet, igényelheti a 
MESTER megszólítást. 
Idősebb és fiatalabb, 
szakmájukat régebb óta 
gyakorló, velünk együtt 
egy közösségben élő 
szakemberek, akiknek 
szolgáltatását mindany-
nyian igénybe vesszük, 
bizalommal és elismerés-
sel fordulunk hozzájuk. 
Jelenlétük szükséges tar-
tozéka szűkebb és tágabb 
közösségünknek. Élet-
minőségünkre hatással 
vannak. Legyen az sze-

mélyre szóló szolgáltatás, 
vagy infrastruktúránk 
állapotát meghatározó 
szakmai tevékenység. A 
mai naptól a jövő generá-
ciójának, szakmunkásta-
nulóinak oktatását, duális 
képzését is rájuk bízzuk a 
felelősséggel együtt. Ün-
nepséggel családi körben, 
kamarai és polgármesteri 
elismeréssel, asztali ál-
dással kínált mesterebéd-
del, és az európai hagyo-
mányoknak megfelelő 
fogadalommal:

„Mesterré fogadom”

Radetzky Jenő

„Mesterré fogadom”

lett kiemelkedő mentális je-
lenlétet és erős koncentrációt 
igényelnek, ezért a program 
nagy hangsúlyt fektet a ver-
senyzők mentális felkészíté-
sére is.  

EuroSkills versenyek 3 
napos egyéni és csapatver-
senyek lehetnek, 25 év a ne-
vezési korhatár. A verseny 
hivatalos nyelve angol. 

WorldSkills versenyek 4 
naposak, a versenyzők felső 
korhatára 22 év, kivétel a me-
chatronika, ahol a betöltött 
25 év a korhatár. A verseny 
hivatalos nyelve angol. A 
versenyfeladatok szakmától 
függően már a verseny előtt 
ismertek lehetnek, azonban 
alapszabály, hogy azt a ver-
seny előtt legalább 30%-ban 
meg kell változtatni. 

Szakmájában mentesül a 
mestervizsga szakmai vizs-
garészeinek letétele alól az 
a tanuló, aki a WorldSkills 
versenyen kiválósági szintet, 
vagy annál jobb eredményt, 
az EuroSkills versenyen 
I-III. helyezést ért el és a ver-
seny évétől számított 3 éven 
belül jelentkezik mestervizs-
gára. A WorldSkills 2022. 
évi versenysorozaton sikere-
sen szerepeltek a magyarok. 
A világverseny székesfehér-
vári kiválóságát a 4. oldalon 
mutatjuk be. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatából

4 § A mester cím
(1) Mester cím használatára az a személy jogosult, aki az MKIK által kidolgozott hatályos mestervizsga  

képzési és kimeneti követelmény (a továbbiakban KKK) 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.

Autószerelő, karosszéria- 
lakatos és villanyszerelő 
szakmákban sikeresen vizs-
gázott mestereket avat a 
Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara. A 32 mes-
ter megfelelt a magas szintű 
szakmai követelményeknek, 
így a jövőben szakmájukat 
profi szinten ismerő és sze-
rető mesterként folytathat-
ják hivatásukat. 

Már hagyomány, hogy a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-

Mesteravatás – 2022.
kamara évről évre a Gazda-
sági Kalauz különszámában 
mutatja be az újonnan mester- 
oklevelet szerzett szakembe-
reket. Az autószerelő, karosz-
szérialakatos, villanyszerelő 
szakemberek a mesterképzés 
végén, a mestervizsgabizott-
ságok jelenlétében sikeresen 
teljesítették a komoly kihívást 
jelentő vizsgát. 

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

fejlődési folyamatában jelen-
tős mérő-, értékelő-, minősítő 
szintet képvisel. A mesterek-
nek kiemelt szerepük lesz a 
gyakorlati képzés irányításá-
ban és a jövő generációjának 
oktatásában, a tudás tovább-
adásában. Ezért a kamara el-
hivatott abban, hogy a mester-
képzés és vizsga szervezésével 
lehetőséget biztosítson a szak-
mán belüli kiemelkedéshez.

A mestervizsga célja, hogy 
biztosítsa többek között a 
magas szakmai minősítés el-

érésének lehetőségét, a tanu-
lók képzéséhez szükséges, a 
kor követelményeinek meg-
felelő szakmai és pedagógiai 
ismeretek és a vállalkozás 
indításához, sikeres működ-
tetéséhez szükséges ismere-
tek elsajátítását. 

A mesterképzés a GFA-
KA-ITM-12/2021/TK/07. sz. 
támogatási szerződés kere-
tében valósult meg. Az újon-
nan mesteroklevelet szerzett 
szakemberek a 2-3. oldalon 
mutatkoznak be. 

ELKÖTELEZETTSÉGGEL A SZAKMA IRÁNT
Csákberényi Nagy Árpád 
egyéni vállalkozó, 1983-ban 
szerzett karosszérialakatos 
mesteroklevelet. Számára a 
mestervizsga megszerzése 
lehetőséget adott arra, hogy 
saját vállalkozást alapít-
son és tudását átadja a jövő 
szakemberei számára. 

A karosszérialakatos mester-
vizsga bizottság elnökeként,  
tagjaként, kamarai szakér-
tőként, ágazati alapvizsga 
vizsgaelnökként, szakmai 
vizsgabizottsági tagként ak-
tív szerepet vállal a kamarai 
szak- és felnőttképzésben. 
Részt vesz a gyakorlati kép-
zőhelyek ellenőrzésében, 
szakértőként közreműködik 
a szakmai vizsgáztatásban. 

Csákberényi Nagy Árpád 
több, mint 35 éves vállalkozói 
tevékenységét a szakma sze-
retete mellett meghatározza a 
szakma iránti elkötelezettség, 
a jövő nemzedékének okta-
tásáért való elhivatottság. 
Számos szakmunkásjelöltnek 
tanította meg a karosszériala-
katos szakma fortélyait, ne-
velte őket a felelős, minőségi 
munkára. A ma már vállalko-
zóként is sikeres szakembe-
rek büszkék arra, hogy egy-
kor tanítványai lehettek.

Csákberényi Nagy Árpád 
számára nem volt kérdés a 
szakmaválasztás, édesapja is-
mertette meg a lakatos munka 
szépségeivel. A sikeres szak-
munkásvizsga után, karosz-
szérialakatosként több, mint 
egy évtizeden át dolgozott 
vállalati környezetben, 1983-
ban mestervizsgát tett, majd 
1985-ben elindította egyéni 
vállalkozását. A karosszéria- 
lakatos mester – alapszakmá-
ja mellett – elvégezte az au-
tószerelő, gumiabroncsjavító 
és kerékkiegyensúlyozó kép-
zéseket is, hogy szakmai tu-
dását, szolgáltatásait bővítse. 
Műhelyében ma már főként 
oldtimer autók restaurálásá-
val, felújításával foglalkozik, 
de a jövő nemzedékének, 
mestereinek oktatásában to-
vábbra is aktívan részt vesz.  

„A diákok az iskolában 
elsajátítják az elméletet, 
nekem az a dolgom, hogy 
átültessek mindent a gya-
korlatba. Vállalkozásomnál 
8 szakmunkástanuló gyakor-
lati képzését biztosítottam, 
közülük többen ma is sikere-
sek a szakmában” – mondta 
Csákberényi Nagy Árpád.  

„Megtiszteltetés számom-
ra az is, hogy évek óta részt 
vehetek a mesterképzésben 

és mestervizsgáztatásban. 
A mesterképzés mindig is 
meg fog maradni, mint a 
szakma csúcsának az eléré-
sére való inspiráció. A mes-
termunka mibenléte nem a 
profitszerzésben, hanem a 
felelősségben, a lelkiismere-
tes munkában testesül meg. 
Úgy gondolom, a szakma 
erkölcsi elismerése a mester 
cím tovább élésének záloga. 

Akár szakmunkásként, akár 
a szakma mestereként dol-
gozunk, szeressük, amit csi-
nálunk! Fontos a minőségi 
munka és a felelősségteljes 
munkavégzés. Folyamato-
san fejlődni és tanulni kell, 
hogy az ember lépést tudjon 
tartani a technológia haladá-
sával és megfeleljen a vevői 
igényeknek” – hangsúlyozta 
a szakember.

Csákberényi Nagy Árpád, az idei gróf Zichy Jenő Szakképzés Díj kitün-
tetettje

Idén 3 szakmában 32-en 
tettek sikeres mestervizsgát a 
Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamaránál. 

A szakképzésben, duális kép-
zésben nyújtott kiemelkedő 
teljesítményt ismeri el a 2011-
ben alapított kamarai díj.

Vállalatunknál nagy hang-
súlyt fektetünk a közép- és 
felsőfokú duális képzésre – 
Németh Tibor oktatási mene-
dzser, Harman Becker Kft. 

Mesterek 
lettek

„gróf Zichy Jenő
Szakképzés Díj”

Duális képzés 
a Harmannál
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Mesterek
lettek

CSEPI GÁBOR:
Számomra azért fontos a mes-
terlevél megszerzése, mert 
segít a saját fejlődésemben, 
és saját vállalkozást szeretnék 
indítani.

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

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

BÍRÓ LEVENTE:
A mesteroklevél megszer-
zését fontosnak tartottam a 
szakmai fejlődésem miatt, 
illetve ezzel a dokumen-
tummal tudom a fiatalokat 
tanítani. 

GÁL ISTVÁN:
A mestervizsga hatalmas 
lépést és elismerést jelent a 
szakmában. Így továbbad-
hatom a tudásom a fiata-
labb generációnak is. 

KONDACS GÁBOR:
Szerettem volna, hogy a 
szakmám kiteljesedésében 
a mester oklevél is szerepel-
jen. Később szeretnék tanu-
lóképzéssel is foglalkozni.

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

MOHÁCSI JÁNOS:
Fontos számomra a folya-
matos képzés, fejlődés és a 
leendő szakemberek felké-
szítése a szakma gyakorlati 
részére.

SZABOLCSI PÁL:
Számomra és a munkáltatóm 
számára is fontos, hogy ha 
valamit csinálok, akkor azt a 
maximális tudásom szerint, a 
lehető legjobban csináljam. 

SZŐLLŐS DÁNIEL:
A technika fejlődése fo-
lyamatos tanulást igényel. 
Szeretem a szakmám, és 
ebben szeretnék a legjobb 
Mester lenni.

TÓTH JÁNOS:
Az évek alatt szerzett tudást 
és tapasztalatot szeretném 
átadni a fiataloknak, akik ezt 
a szakmát választották.

TÓTH GÁBOR:
Korábbi mester oktatóim 
példáját követve,   szerettem 
volna én is a nyomukba lép-
ni. A mestervizsga egy régi 
álmom váltotta valóra, így 
saját vállalkozást indíthatok. 

TROJÁK ATTILA:
Saját vállalkozás elindítá-
sa motivált a mesterlevél 
megszerzésében, illetve a 
tanulás, képzés folyamatos-
sága.

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

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

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

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

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

LENGYEL ZOLTÁN:
A szakmai fejlődés és a jövő 
szakembereinek képzése 
miatt tartottam fontosnak, 
hogy a szakma mestere 
legyek.

CSIZMADIA CSABA:
A „MESTER” cím a szakmá-
ban elismerést jelent. Ezért 
és a tanulófoglalkoztatás 
miatt tartottam fontosnak a 
mestervizsgát. 

DANKÓ MÁRTON ÁKOS:
A mesteri cím szakmai tudá-
som elismerése, vállalkozás- 
alapítás és a jövő nemzedé-
kének oktatási lehetősége 
miatt volt fontos. 

KAROSSZÉRIALAKATOS

AUTÓSZERELŐ

AUTÓSZERELŐ

Csepi Gábor

Csizmadia Csaba

Dankó Márton Ákos

Devecsei Attila

Harangozó Zoltán

Joó Zoltán 

Kohl Viktor

Lengyel Zoltán

Magyaródi József

Mondovics László

Schmidt Attila

Strasszer Nándor

Tóth Gábor

Troják Attila

KAROSSZÉRIALAKATOS 

Bíró Levente

Gál István

Jankovics Tamás

Kondacs Gábor

Mohácsi János

Szabolcsi Pál

Szőllős Dániel

Tóth János

VILLANYSZERELŐ

Boros Bence

Csobor Tamás

Doktor János

Ferenc Krisztián László

Grüll Bence

Horváth Róbert

Huszár Bence

Rozgonyi Gábor

Tóth László

Varga Csaba

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!”

MAGYARÓDI JÓZSEF:
Szakmánkban a  minőségi 
munkához elengedhetetlen a 
folyamatos képzés. Ehhez já-
rul hozzá a mesteri cím. Fon-
tos, hogy tudásomat a jövő 
nemzedékének is átadjam. 

Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara

MESTERAVATÁS 2022
http://www.fmkik.hu
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A mesterek rangja
Mestere a szakmájának! 
– használjuk régóta a 
szólást elismerésül arra 
a személyre, aki foglalko-
zásának kiemelkedő mű-
velője, átlagot felülmúló 
hozzáértője. Az ilyen 
személyek termékére, 

munkájuk eredményé-
re joggal hangzik el: Ez 
mestermunka! A Hotel 
Magyar Király kupolater-
mében 32 mester veszi 
át mesteroklevelét. Ők 
már bizonyították, mes-
terei a szakmájuknak!

BOROS BENCE:
A mestervizsga teljesítése, a 
mesteroklevél megszerzése 
a szakma csúcsát jelenti, a 
legmagasabb presztízs a 
szakmában.

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

DOKTOR JÁNOS:
A mestervizsga egy magas 
rangú szakmai elismerés, 
egyben lehetőség arra, 
hogy átadjam a tudásom a 
jövő nemzedékének is.  

HUSZÁR BENCE:
Saját tudásom felmérése 
és egy visszaigazolás a 
szakmai tapasztalatomról 
volt a célom. Szeretnék részt 
venni a jövő nemzedékének 
képzésében.

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

FERENC KRISZTÁN LÁSZLÓ:
A mesteroklevél megszer-
zése számomra az isme-
retszerzés, a folyamatos 
szakmai képzés, és a jövő 
nemzedékének képzése 
miatt volt fontos. 

ROZGONYI GÁBOR:
22 éve villanyszerelőként 
dolgozom, és úgy éreztem, 
szakmai tudásomhoz és 
tapasztalatomhoz még 
hiányzik egy mesteroklevél 
megléte.

VARGA CSABA:
Gyerekkorom óta villanysze-
relő szerettem volna lenni, 
és majdan a szakmám csú-
csára érni. Szeretném idővel 
a fiatalabb generációknak is 
átadni a tudásom.

CSOBOR TAMÁS:
A mesteroklevél a magas 
szakmai tudásról ad számot, 
a legnagyobb elismerés a 
szakmában. Szeretném a 
tudásom a jövő nemzedéké-
nek átadni.

HORVÁTH RÓBERT:
A sikeres mestervizsgával és 
a mesteroklevél megszerzé-
sével a szakma magasabb 
szintű elsajátítása volt a 
célom. Így elindíthatom a 
saját vállalkozásom.

VILLANYSZERELŐ

„gróf Zichy Jenő Szakképzés Díj”
A „gróf Zichy Jenő 
Szakképzés Díj”-at a 
Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara 
alapította 2011-ben. Az 
elismerést évente egy 
alkalommal az iparta-
nuló-képzésben jelen- 
tős szerepet vállaló vállal-
kozásoknak, illetve azok 
vezetőinek adományozza az 
FMKIK elnöksége. 

Csákberényi Nagy Árpád 
egyéni vállalkozó veheti át 
ma a 2022. évi „gróf Zichy 
Jenő Szakképzés Díj”-at. 
A szakképzésben, mester-
képzésben jelentős szerepet 
vállaló szakember tevékeny-
ségét a szakmai elkötelezett-
ség és az utánpótlás nevelés 
iránti elhivatottság jellemzi.  
Vállalkozói tevékenységét 

áthatja a szakma iránti alá-
zat, a felelős, minőségi mun-
kavégzés.  Kamarai szakér-
tőként, a karosszérialakatos 
mestervizsga bizottság elnö-
keként és tagjaként több év-
tizedes szakmai, vállalkozói 
tapasztalatát adja át a jövő 
szakmunkás nemzedékének 
és a szakma leendő mestere-
inek. Emberi kapcsolatait az 
önzetlenség, az együttműkö-
dés jellemzi. 

A díjat gróf Zichy Jenő, a 
magyar, ezen belül Fejér me-
gye gazdasági életének, ipari 
képzésének egyik korábbi 
kiemelkedő személyiségéről 
nevezték el. Az iparfejlesztés 
alapjának a képzést tekin-
tette, egyik legfőbb célja a 
tanoncoktatás korszerűsítése 
volt: 86 városban szervezett 
alapfokú ipariskolákat. 

MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGOK
MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK:

Autószerelő: Korpás Róbert
Karosszérialakatos: Tóth Gábor
Villanyszerelő: Kovács Gábor

MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGI TAGOK:
Autószerelő: Bognár Sándor, Kummer János

Karosszérialakatos: Vida Tamás, Kummer János
Villanyszerelő: László Zoltán, Bácskai Norbert Tibor

MESTERVIZSGA FELKÉSZÍTŐK, JEGYZŐK,
SZAKÉRTŐK, ADMINISZTRATÍV

ÉS EGYÉB KÖZREMŰKÖDÉS:
Dr. Bató Éva, Dr. Lévai Nóra, Csákberényi-Nagy Árpád, Fehérvári Ernő,

Handa Lászlóné, Huszti Andrásné, Kontyos Ferenc, Németh Kornél, 
Schindler Rózsa, Stemmerné Gazsó Andrea, Tömör László

FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA:

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

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata

A mestervizsga felkészítés és a mestervizsgáztatás 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési 

és Mestervizsga Szabályzata rendelkezései szerint történt. 
Jogalapja a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, 

valamint a gazdasági kamarákról szóló 
1999. évi CXXI. törvény rendelkezései. 

A szabályzat magában foglalja a mesteri cím megszerzéséhez szükséges 
feltétel rendszert, valamint az ehhez kapcsolódó eljárási rendet. 

A 3 § körülírja a mestervizsga célját. 
Miszerint a mestervizsga magasabb szakmai elismertséget jelent, 

a tanulók képzéséhez szükséges, magas szintű szakmai 
és pedagógiai ismeretek elsajátítását, valamint a vállalkozás indításához, 

sikeres működtetéséhez szükséges ismeretek megszerzését biztosítja. 
Alkalmassá teszi a vállalkozásokat arra, hogy eleget tehessenek 

az egyes szakmákban, a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott működési feltételeknek.

A 4 § kimondja: Mester cím használatára az jogosult, 
aki sikeres mestervizsgát tett.

További információ: www.mkik.hu

„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  – Árpád Szakképző Iskola és Kollégium

2014.  Dávid Lajos  – FMKIK alelnök, egyéni vállalkozó

2015.  Egerszegi Zoltán  – H.T.M. 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

2021. Krihó Mihály  – Ivanics Cégcsoport

2022. Csákberényi Nagy Árpád  – egyéni vállalkozó

A Fejér Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara a ki-
tüntetés adományozásával 
olyan személyek díjazására 
kíván lehetőséget teremte-
ni, akiknek szakképzésben, 
duális képzésben nyújtott 
munkája példaértékű, a gya-
korlati képzőhelyek kiala-
kításában játszott szerepük 
meghatározó. A díj egyfajta 
elismerése a vállalati tár-
sadalmi felelősségvállalás 
által áthatott szervek, sze-
mélyek erőfeszítéseinek, 
ténykedéseinek is. 

A díj elnyerésének feltéte-
le, hogy a javasolt személy 
múltbéli tevékenysége szak-
mailag helyeselhető, a szak-
képzésben végzett munkája 
kiemelkedő legyen, emberi 
és erkölcsi magatartása pél-
dás legyen. 
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kalauzGAZDASÁGI

Beletenni annyit, hogy magas szinten 
műveljük a szakmát!

A jövő szakembereiért a Harmannál

Nagy Dániel a WorldSkills 
2022 szakmák bajnokságán 
szerzett kiválósági érmet 
épületasztalos versenyszám-
ban. Az ifjú székesfehérvári 
szakember, ha a szakma mes-
terévé szeretne válni, mente-
sül a mestervizsga gyakorlati 
része alól, mivel a világver-
senyen bizonyította magas 
szintű gyakorlati tudását. 

– Honnan ered a szakma 
szeretete?  

A gyermekkori fejlesztő já-
tékok, barkácsolások vezettek 
erre az útra. A kezdetektől 
tudtam, hogy a fával szeret-
nék foglalkozni. Oktatóim is 
megerősítettek abban, hogy jó 
úton járok.  

– Hogyan készült fel a vi-
lágversenyre? 

A világbajnokságig eljutni 
nem volt egyszerű, sok lemon-
dással és erőfeszítéssel járt. A 
Székesfehérvári SZC Vörös-
marty Mihály Technikum és 
Szakképző Iskola elvégzése 
után a Budapesti Komplex SZC 
Kaesz Gyula Faipari Techni-
kum és Szakképző Iskolában 
technikusi végzettséget szerez-
tem. Azért mentem a fővárosba 
tanulni, mert ebben az iskolá-
ban készülnek fel a verseny-
zők a világbajnokságra. 2021. 
júniusában választottak ki 
versenyzőnek. Szakértőmmel, 
Babanecz Csabával 1,5 éven át 

A duális képzésben, pálya-
orientációban is kiemel-
kedő fehérvári Harman 
Becker Kft. elkötelezett a 
tanulóképzés iránt. Részt 
vállalnak a közép- és felső-
fokú duális képzésben, ta-
nulóik és hallgatóik hazai 
és nemzetközi versenyeken 
méretik meg tudásukat.  

A székesfehérvári Harman 
Becker Kft. hét éve vesz részt 
a duális képzésben a szakmai 
utánpótlás biztosítása érdeké-
ben. Célunk, hogy a fiatalokat 
minél korábban bevonjuk az 
iparban zajló folyamatok és 
változások megismertetésébe, 
hiszen ez a munkájukra a ké-
sőbbiekben is befolyással lesz. 
Az iparvállalatnál 74 duális 
hallgató kezdett idén és het-
ven fölötti a létszám a techni-
kus tanulók esetében is. Sike-
res ez a képzési forma, hiszen 
sokan nálunk is maradnak – 
mondta el lapunknak Németh 
Tibor, a Harman Becker Kft. 
oktatási menedzsere.  

Ezév őszén középiskolá-
soknak hirdetett országos öt-
let- és prototípusfejlesztő ver-
senyt a cég, a székesfehérvári 
önkormányzat és az Óbudai 
Egyetem támogatásával.  Öt 
fehérvári csapat jutott döntő-
be, ahol egy 24 órás maratoni 
versenyen kellett a középis-
kolásoknak helytállniuk. A 
szakmai verseny ezüstérmese 
a Lánczos Kornél Gimnázi-
um csapata lett, a Székesfe-
hérvári SzC Széchenyi István 
Műszaki Technikumának 
csapatai 4. 5. és 7. helyen 

Iparos Mester 
Vállalkozói Díj

Eddigi díjazottak: 2013–2021

Kiváló Szakember Díj
Eddigi díjazottak: 2017–2019

készültünk a világversenyre. 
Korábban országos versenye-
ken és egy ausztriai versenyen 
vettem részt. A WorldSkills 
előválogatókon háromszor in-
dultam egyéniben, kétszer dön-
tőbe jutottam, legutóbb első 
lettem. Mérhetetlenül boldog-
gá tett, hogy én képviselhetem 
Magyarországot a 2022-es vi-
lágbajnokságon.  

– Mi volt a versenyfeladat?  
Az épületasztalos ver-

senyszám egy ajtó vagy ab-
lakszárny megalkotásából 
állt, amihez egy tokot is ké-
szítettünk. Természetesen 
ezek nem egyszerű elemek, 
hanem tele íves osztóval és 
alkatrésszel, amelyeket ne-
künk kellett kialakítani. A 
versenymunka elkészítésé-
re 22 óra állt rendelkezésre, 

négy napra elosztva a rész-
feladatokat. 

– Milyen érzéseket váltott ki 
Önből a verseny? 

Nagy izgalommal készül-
tem, vártam, hogy szerepel-
hessek a nagyközönség előtt. 
A 4 napos verseny rendkívül 
kimerítő volt, folyamatos kon-
centrációt igényelt, 100 %-on 
kellett pörögni.  Ennek el-
lenére nagyon jól éreztem 
magam. A felkészülés és a 
versenyzés életem eddig leg-
meghatározóbb időszaka volt. 
Szakmai tapasztalatot szerez-
tem, rengeteg embert ismer-
tem meg, barátokra leltem. 

– Mik a jövőbeli tervei? 
A legközelebbi verseny egy 

európai szintű bajnokság 
lesz, amelyre már januárban 

megkezdjük a felkészülést, 
így jó esélyekkel indulha-
tunk a megmérettetésben. 

– Mit tart fontosnak a szak-
májában? 

Nagyon fontos, hogy alázat-
tal legyünk a szakma iránt, 
tanuljunk meg mindent mes-
tereinktől.  Az épületaszta-
los szakma, kreatív szakma, 
amiben csodás dolgokat lehet 
alkotni. Kitartónak kell lenni, 
folyamatosan tanulni, hogy 
kellő rutint szerezve bizton-
ságosan és jól tudjunk dolgoz-
ni. Szép életút az, ha valaki 
a kétkezi szakmát választja. 
Ha beletesz annyit, hogy ma-
gas szinten tudja képviselni a 
szakmáját – ami nem egyszerű 
és rengeteg tanulással és idő-
vel jár – megéri, mert nagyon 
szépen meg lehet élni belőle.

Nagy Dániel épületasztalos a 2022-es WorldSkills világversenyen kiválósági érmet szerzett

Középiskolások mérik össze tudásukat a Harman által szervezett országos versenyen

Balogh Károly  pékmester

Bocs Ferenc férfifodrász mester

Déri Imre Péter gázvezeték és készülékszerelő  
 mester

Domján János cukrászmester

Elek István gázvezeték és készülékszerelő  
 mester

Ertl Ferencné fodrászmester

Flaschner Kálmán késes, műköszörűs mester

Gajdacsik Gáborné fodrászmester

Golenyák János kereskedő

Harangozó Gyula fodrász

Horváth Mária fodrászmester

Jámbor László Károlyné kozmetikus mester 

Jánosi László villanyszerelő mester

Jánosi Tibor fodrászmester

Kálmán Imre géplakatos és esztergályosmester

Kaszap István géplakatos

Katona Csaba asztalosmester 
Kertész László Pál kádármester

Kiss József fodrászmester  
Klonka Sándorné fodrász

Kolek Józsefné fodrászmester

Kovács Elemérné boltvezető

Kovács Jenő órásmester

Krár Ferenc asztalosmester

Krausz József asztalos

Krausz Józsefné női-férfi fodrász mester

Lédeczi József kőművesmester

Lévai László villanyszerelő és kőművesmester

Mórocz István gyémánt díjas kézműves kompaktor,  
 könyvkötő

Nagy István kőfaragó

Nagy Jánosné virágkötő és virágkereskedő

Nagy Lajos Dénes gépjárműjavító és szerelő mester

Nagy Lajos húsfeldolgozó

Ódor Erika nőiruha készítő

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 tapétázó  
 mester

Tóth János autófényező mester

Varga Ferenc kőművesmester

Vitai László központifűzés- és gázhálózat  
 szerelő

Wanderer Géza Pál pékmester

Csordás Gyula pincér szakoktató

Farkas Sándor szerszámkészítő

Horváth Lajos kárpitos

Kovács János szerszámkészítő

Sárvári Ádám épületasztalos, bútorasztalos

Sárvári Ágnes dekoratőr, kirakatrendező

Takács János pék 

végeztek, a Hunyadi Techni-
kum csapata 10. helyezett lett.  

A felsőfokú duális képzés-
ben is komoly eredménnyel 
büszkélkedhet  a vállalat: du-
ális hallgatója, Farkas Bálint 
és csapattársa Kovács Erik a 
WorldSkills 2022 versenyen 
ipari robotika versenyszámban 
mérte össze tudását verseny-
társaival. A kiemelkedően erős 
nemzetközi mezőnyben, hete-
dik helyezést értek el.

A Harman – a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
által szervezett pályaorientá-
ciós programok keretében – 
üzemlátogatásra is fogadja az 
elektronika, elektrotechnika 
iránt érdeklődő általános is-
kolás diákokat. Emellett ki-
emelt támogatója a kamarai 
„Iparkodjunk Gyerekek” ve-
télkedősorozatnak.  


