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A gazdaság növekedésének feltételei 

• Korszerű technológiák 
• Rugalmas finanszírozás (pályázatok, hitelek) 
• Bővülő nemzetközi és hazai piacok 
• Kiszámítható, tervezhető szabályozók, 

vállalkozás-barát üzleti környezet 
• Minőségében, mennyiségében megfelelő 

munkaerő 
 



Elsődleges befektetői szempontok 

• A rendszerváltás, a privatizáció idején: olcsó 
munkaerő, megszerezhető piacok 

• Jelenleg:  
  - jól képzett munkaerő  
 - jelentős beszállítói kör, erős kkv-k 



Sürgető vállalati igények 

 
 Felkészült, gyakorlati ismeretekkel is 

rendelkező  
• Szakmunkások 
• Technikusok 
• Mérnökök, közgazdászok 
 



A pályakezdő diplomásoknál tapasztalt 
problémák: 

  
• Időnként hiányos szaktudás (korszerű 

technológiák) 
• Nem rendszerezett ismeretanyag 
• Gyakorlati ismeretek hiánya 
• Kreativitás, probléma-megoldó képesség hiánya 
• Csapatmunkára való készség hiánya 
• Használható idegen nyelv tudás hiánya 
• Alacsony stressz-tűrő képesség 
• Hiányzó menedzsment ismeretek 

 
 



MKIK Felsőoktatási Szakkollégium 
javaslatai és együttműködési szándéka 
 

 -  a vállalatok aktív közreműködésével 
megvalósítható átalakítások 

- a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára 
átadható, ott eredményesen ellátható közjogi 
feladatok 

- kormányzati/parlamenti beavatkozást igénylő 
módosítások 

- a felsőoktatási szakképzés problémakörével 
kapcsolatos vélemények  



Vállalati közreműködés 

Gyakorlati szemlélet érvényesülése az oktatásban: 
• Vállalati feladatok (TDK, diplomaterv, phd-téma) 
• Vállalati szakemberek elismerése oktatóként 
• Vállalati tananyagok, vállalati közreműködés tananyag-

fejlesztésben 
• Idegen nyelvű vállalati oktatók, tananyagok 
• Vállalati gyakorlóhelyek, nyitott laboratóriumok, 

kihelyezett tanszékek 
• Fél éves vállalati gyakorlat beiktatása a képzésbe 
• Eszközök, anyagok átadása (adómentesen) 



A MKIK által ellátható közfeladatok 

• Részvétel a diplomás pályakövető rendszer 
kialakításában (teljes körű) 

• Makro-szintű munkaerő-piaci tervező rendszer 
kialakítása 

• MKIK által delegált vállalati szakemberek 
intézményesített részvétele a felsőoktatási 
intézmények felügyelő testületében, a Nemzeti 
Akkreditációs Bizottságban 

• Gyakorlati képzőhelyek szervezése, felügyelete, 
• Vállalati vélemények visszacsatolása 



Kormányzati, parlamenti intézkedések 

• Ftv módosítása (gyakorlati oktatók elismerése, 
gyakorlati képzés beiktatása, menedzsment-
ismeretek erősítése, irányító testületek, duális 
képzés kiterjesztése,  mérnöki és 
természettudományos szakok kiemelt 
támogatása, ösztönzők) 

• Finanszírozás: átadott eszközök, vállalati 
ösztöndíjak adómentessége, ellenőrzött 
„innovációs járulék” felhasználhatósága, 
egyetemi-vállalati szféra közös kutatás 



A szakmastruktúra átrendezéséhez 
kapcsolódó javaslatok 

• Osztatlan képzés a mérnökképzésben 
• FSZ képzések minimalizálása vagy 

megszüntetése a mérnökképzésben 
• Felvételi vizsga 
• Felvételi követelmény: nyelvvizsga 
• Elhelyezkedési mutatók figyelembevétele,  

nyomon követése 



Felsőoktatási Kerekasztal  

• Konstruktív együttműködés – közös érdekeltség 
• Munkabizottságok: 
 - Finanszírozási 
 - Hallgatói felelősség 
 - Stratégiai, tartalmi 
MKIK felajánlás:  
 makro-szintű munkaerő-piaci előrejelzés első 

anyagának megfinanszírozása  



 
 
 

Köszönöm a figyelmet! 
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