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Az MGYOSZ országos rendezvénysorozatot indít a szakképzési rendszer
fejlesztésére
Több tízezer, piacképes tudással rendelkező szakmunkás hiányzik a magyar munkaerőpiacról –
a pótlásuk nélkül az ország versenyképessége nem javulhat
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a szakképzés fejlesztését
kiemelt prioritásnak tartja, véleménye szerint annak átalakítása és ezáltal a munkaerőpiaci
helyzet javítása közép- és hosszú távon hozzájárul a gazdaság nemzetközi
versenyképességének javításához és a bérek felzárkóztatásához. Az MGYOSZ elkötelezett
a minőségi szakképzés hatékony megvalósításában, melynek egyik feltétele az összes
érdekelttel történő kiegyensúlyozott együttműködés. A szövetség 2017. május 31-i
sajtótájékoztatóján
bejelentette:
egy
országos,
minden
megyére
kiterjedő
eseménysorozatot szervez ősszel, hogy meghallgassa és összegezze a jelenlegi
szakképzési rendszer problémáit és az érintettek (munkaadók, munkavállalók,
önkormányzati képviselők, a szakképzéssel foglalkozó intézmények vezetői) bevonásával
közös megoldásokat találjon. Az MGYOSZ - a szakképzésben résztvevő fiatalokat is
megcélozva - egy vlogger közreműködésével, illetve közösségi oldalán is aktívan támogatja
az országos sorozatot.
Az eseményen az MGYOSZ szakértői ismertették a munkaerőhiány kezelésének eszközeit és a
szakképzés problémáit, illetve bemutatták az eseménysorozat legfontosabb elemeit. A
szeptemberben induló, országos, minden megyét érintő rendezvénysorozatot az MGYOSZ
alelnöke, Gablini Gábor koordinálja, aki a sajtótájékoztatón ismertette a részleteket.
„A magyar gazdaság napról-napra nehezebb helyzetbe kerül a munkaerőhiány miatt. A problémát
mindannyian ismerjük, de talán nem tudatosult, hogy mindez nem csak az orvosok, vagy például
a programozók esetében jelent gondot: a piacképes tudással rendelkező szakmunkásokból több
tízezer hiányzik ma Magyarországon. Jelenleg is százezres nagyságrendű betöltetlen, illetve a
munkaerőhiány miatt eleve meg sem valósuló álláshely van Magyarországon, melyek nagyjából
egyharmada szakmunkás állás. Amit még fontos megemlítenem: az elmúlt évtizedben a
szakmunkák feladatkörei jelentősen megváltoztak, a szakmunka sok esetben már nem csak fizikai
feladatok elvégzését jelenti, speciális képzettséggel rendelkező szakembereket igényel – ezért is
kell átalakítani a gondolkodást a szakképzésről, és ezért is tartom létfontosságúnak, hogy
elindítsuk a párbeszéd egy új formáját az érintettekkel” – mondta el Gablini Gábor, az MGYOSZ
alelnöke.
Az MGYOSZ főtitkára, Wimmer István összefoglalta azt is, miért tartja a legnagyobb hazai
munkaadói szervezet prioritásnak a szakképzés, és az ezzel összefüggő gondolkodásmód pozitív
irányba történő megváltoztatását. „Az MGYOSZ rendszeresen foglalkozik a hazai munkaerőpiaci
helyzettel, ez az egyik legfontosabb feladatunk. Szűk egy évvel ezelőtt egy komplex
javaslatcsomagot készítettünk a terület vonatkozásában, melynek egyik fontos eleme épp a

szakképzési rendszerünk javításának lehetséges lépesei voltak. Egy dolgot látnunk kell:
napjainkban már a tartós munkaerőhiány okoz nagyon komoly problémát, erősen gátolva a
gazdaság fejlődését. Mindezt pedig csak átfogó intézkedésekkel tudjuk mérsékelni. Ennek
érdekében indítjuk el azt az eseménysorozatunkat, mely során ellátogatunk minden megyébe, és
egyeztetünk
az
érintettekkel,
cégekkel,
önkormányzatokkal
és
helyi
oktatási
intézmények szakembereivel egyaránt” – mondta el Wimmer István, az eseményen.
A sajtótájékoztatón részt vett az MGYOSZ két olyan tagszövetsége is, akik esetében kifejezetten
komoly, napi problémát jelent a megfelelő szaktudással rendelkező munkavállalók felkutatása,
alkalmazása és megtartása. A rendezvényen az építési vállalkozók és a turisztikai-vendéglátóipari
dolgozókat tömörítő szervezet vezetői is felszólaltak.
„Az építőipari szakmák többsége hiányszakma, és sajnos egyre kevesebb a motivált tanuló, míg
ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy a pályaelhagyók aránya egyre inkább nő. Meggyőződésünk
szerint az ágazat munkaerő-utánpótlása az iskolarendszerű képzés mellett kizárólag átgondolt
felnőttképzéssel biztosítható. Ezért is örülünk, hogy most egy eddig nem látott, átfogó egyeztetési
sorozat kezdődik az MGYOSZ koordinálásával” – mondta el véleményét Tóth Istvánné, az
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) alelnöke.
Bándoli Attila, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ), az
MGYOSZ tagszövetségének részéről a következőket emelte ki a munkaerőhiány kapcsán:
„A turizmus-vendéglátás szakemberei egész Európában nagyon keresettek, valamint ezek a
foglalkozások Magyarországon is a hiányszakmák közé sorolhatók. A konvertálható tudás és a
nyelvismeret hasznos egyéb ágazatokban is, a pályaelhagyás és a külföldi munkavállalás talán a
mi szektorunkban a leggyakoribb. A szakképzés ágazati szempontú reformjával el szeretnénk érni,
hogy a végzősök nagyobb hányada válassza ezt az oktatási formát, tekintettel arra, hogy
kifejezetten jó életpálya modell lehetőséget kaphatnak a most alakuló új szakmai-pénzügyi
(turizmusfejlesztés, képzések, ÁFA- csökkentés, szervizdíj kérdésének rendezése)
feltételrendszerrel.”
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége - annak érdekében, hogy teljes képet kapjon
a hazai szakoktatásban felmerülő problémákról - párbeszédet kezdeményezett a szakképzésben
résztvevő fiatalokkal. A szövetség Magyarósi Csaba, youtube vlogger közreműködésével felhívást
tett közzé a Youtube-on és az MGYOSZ Facebook oldalán, melyben a szakképzésben résztvevő
diákokat arra kérik, osszák meg tapasztalataikat a Szövetséggel. A videót az elmúlt egy hétben
több, mint 50 ezren tekintették meg, a felhívásra érkezett hozzászólások száma meghaladta az
ötszázat.

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 1902-ben alakult. A versenyszféra több mint 60%-át képviseli mind a
befektetett tőke, mind a forgalom és a munkavállalók számát tekintve. 6000 közép- és nagyvállalatot, 51 szakmai és 15 megyeiregionális szövetséget tömörít. Az MGYOSZ 2004 óta tagja az 1958-ban alakult BUSINESSEUROPE-nak.
Európai szinten a BUSINESSEUROPE a növekedés és versenyképesség vezető szószólója. A kontinens vállalatainak képviseltében
aktív szerepet játszik minden olyan területen, amely működésüket a legközvetlenebbül befolyásolja. 35 olyan európai ország
vállalkozásainak nevében emel szót, melyeknek nemzeti ipar- és munkaadói szövetségei alkotják közvetlen tagságát.
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