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Sikeres szlovák-magyar építőipari szakképzési együttműködés 
 

     
A Középső Ipoly-mente Fejlesztési Ügynökség vezetésével, a környezettudatos megoldások 

előtérbe helyezése mellett zajlik az Ipoly völgye foglalkoztatási cselekvési tervének (TAPE JOBS) 
megvalósítása. A TAPE egyik jelentős projektje „Az építőipari szakképzés hozzáigazítása a 
munkaerőpiac igényeihez (SKHU/1802/3.1/016 EDUCATION) c. pályázat. Az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program (www.skhu.eu) keretén belül a Határmenti Régió 
Fejlesztéséért Alapítvány (Balassagyarmat, Magyarország) és a Modrý Kameňban működő Spojená 
škola közösen megvalósított projektje zárórendezvényére 2022. szeptember 27-én 
Balassagyarmaton (HU) kerül sor.  

 
A pályázat fontos eleme az építőipari szakképzés eszköz-felszereltségének növelése. A 

gyakorlati képzés színvonalának emelése céljából a kékkői szakközépiskola építőipari tanműhelye 
modern berendezést és felszerelést kapott, melyek az iskola diákjain kívül a felnőttoktatásban 
résztvevők számára is megfelelő körülményeket biztosítanak. Az építőipari gyakorlati képzésbe 11 
álláskereső kapcsolódott be. A tanfolyam sikeres elvégzése lehetőséget teremtett számukra a 
sikeres munkavállalásra. A pályázat részeként idén tavasszal közös építőipari verseny 
megrendezésére került sor, ahol a partneriskolák kőműves és ács, valamint asztalos és 
segédmunkás tanulókból álló csapatai mérték össze tudásukat. Az építőipari szakmák 
népszerűsítését a partnerek nyílt nap, illetve élménynap formájában biztosították, ahol az 
alapiskolás tanulók megismerkedtek a projektbe bekapcsolódott szakképző intézményekkel, illetve 
kipróbálhatták az egyes építőipari szakmákat. A fiatalok körében népszerű és kevésbé népszerű 
építőipari szakmák meghatározására kérdőíves felmérés segítségével került sor. A partnerek egyik 
feladata, hogy a tanulói igényeket összhangba hozzák az építőipar igényeivel, ezért az építőipari 
vállalkozások számára kidolgozott kérdőív válaszai alapján indult el a szakképző intézmények és 
vállalkozások közti konzultáció.  

 
A pályázat megvalósítását az Európai Unió támogatta. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

összesen 80 790,46 euróval járult hozzá a fejlesztésékhez, ebből a Határmenti Régió Fejlesztéséért 
Alapítvány (33 881,00 €) és a Spojená škola (46 909,46 €) projektelemeit 85%-ban társfinanszírozta. 
A pályázatok költségvetését a nemzeti költségvetések további 10-10 %-ban támogatták. 

 
Az pályázati tevékenységek hozzájárultak az építőipari vállalkozások számára a megfelelő 

számban rendelkezésre álló, jól képzett szakemberek képzéséhez és a térség foglalkoztatási 
rátájának növekedéséhez is, különös figyelemmel a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának 
erősítésére. A fejlesztések megvalósítása a partnerek és a célcsoportok számára egyaránt jelentős 
előnyökkel járt. A szakmaválasztás előtt álló fiatalok mellett, az építőipari vállalkozásokat is 
segítették a hiányszakmák megszüntetésében és a vállalkozások igényeinek megfelelően képzett 
munkaerő-utánpótlás biztosításában. Javult az építőipari szakképzés eszközfelszereltségi és képzési 
színvonala, valamint az oktatás a munkaerőpiaci igényekhez való igazodása.  
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További tájékoztatás a következő címen kapható:  
Lőrincz Mária, a TAPE projektvezetője, elérhetőség: rrapoiplie@rrapoiplie.sk 
 

 
 

 
 
Illusztrációs fotó: Élménynap a kékkői (Modrý Kameň) Spojená škola szakközépiskolában 

 


