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I. Bevezető 
 

Csongrád-Csanád megye gazdasági adottságainak, agrárgazdasághoz, feldolgozóiparhoz 
kötődő termelési szerkezetének meghatározó ága az élelmiszeripar. Kiemelt stratégiai 
szerepét egyrészt a hazai élelmiszerellátásban, másrészt az élelmiszerek exportjában elfoglalt 
helye biztosítja. A jelentős gazdasági potenciált biztosító gazdálkodó szervezetek 
működéséhez szükséges feltétel a munkaerőpiac igényei szerinti munkaerő biztosítása, 
amelyhez hozzájárul a közép- és felsőfokú szakképzés és a felnőttképzés.  

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Munkaerőpiaci 
Egyeztető Kerekasztal 2020. augusztusában, a megye meghatározó élelmiszeripar ágazatát 
érintően ágazati munkacsoportot alakított.  
Milyen cél fogalmazódott meg az Élelmiszeripari Ágazati Munkacsoport megalakításával?  
Húzóágazatban gondolkodtunk, a megye nagy élelmiszertermelői, fejlesztési tervekkel 
rendelkező cégei kellő alapot nyújtottak a munkacsoport működéséhez.  
A vállalati fejlesztés része a humánerőforrás fejlesztés is, így a munkacsoport működésének 
fontos motívuma az újragondolt, munkaerőpiaci alapú szakképzési stratégia fő elemeinek 
megismerése/megismertetése volt. A munkacsoport különös hangsúlyt fektetett a belső 
képzések, piaci képzések alapképzést kiegészítő szerepének megfogalmazására is.  
Kérdések sorozatát fogalmaztuk meg, kerestünk válaszokat elkötelezett cégek, a kamarák, az 
intézményfenntartók, a szakképző intézmények képviselőivel.  

Sok további kérdés felsorolása nélkül is - tanulmányunk arra vállalkozik, hogy adjon Csongrád-
Csanád megye élelmiszer ágazatára vonatkozóan helyzetfelmérést/áttekintést, a 
Szakképzés 4.0 stratégia szerint átalakuló szakmai oktatásra/képzésre. Élelmiszeripar Ágazati 
Munkacsoportunk (ÁMCS) tagjai, kibővített üléseink résztvevői, támogatói sokféle aspektusból 
vizsgálták a gazdaság, a munkaerőpiac, a szakképzés összefüggéseit.  

Az Élelmiszeripar Ágazati Munkacsoport tagjai:  
 Karkas Mihály – Givaudan Hungary Kft. 
 Gáll Krisztina – Pick Szeged Zrt./Bonafarm Csoport 
 Borka Bianka – Szegedi Sütödék Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
 Szőkéné Vörös Ildikó – Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt./Bonafarm 

Csoport 
 Glózik Nóra – Sole Mizo Zrt./Bonafarm Csoport 
 Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna – Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
 Horváth Gábor – Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
 Siposné Magony Mária - Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Elfogadták meghívásunkat munkacsoport üléseinkre a fentieken kívül a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád Megyei igazgatója és szakképzési referensei, az 
Alföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója, főigazgató helyettese, kancellárja, az 
élelmiszeripari képzésben résztvevő Fodor és Bartha tagintézmények vezetői.  
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Segítséget kaptunk még a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karától. Valamennyi szervezet 
munkatársa ismereteivel, tapasztalataival, terveivel hozzájárult kérdéseink 
megválaszolásához, tanulmányunk összeállításához. 
Ezúton is köszönjük mindannyiuk munkáját. 

Tanulmányunkban igyekszünk megjelenítetni a kamarák, a gazdálkodók, az iskolák, a 
fenntartók szempontjait, a partneri együttműködés szükségességét és lehetőségeit. Emellett 
megfogalmazzuk dilemmáinkat, törekvéseinket, javaslatainkat.  
Szeretnénk, ha tanulmányunkkal további kérdéseket is el tudnánk indítani, a válaszokat 
közösen keresnénk a jövőben is.  

És még egy érv, ami miatt az élelmiszeriparra fókuszált a munkacsoport:   
Csongrád-Csanád megyében termelnek az élelmiszeripar országos viszonylatban is 
meghatározó cégei. Itt található a Bonafarm Csoporthoz tartozó  PICK Szeged Szalámigyár és 
Húsüzem Zrt. központja, a SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt. 
központi telephelye és jelen van a cégcsoport stratégiai partnere, a HUNGERIT 
Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. is. A megyében működik az egyéb élelmiszert 
előállító Givaudan Hungary Kft., és szerepet vállalt a közös munkában a Szegedi Sütödék Kft. 
is. A felsorolt cégek egy-egy vezetője/munkatársa dolgozott rendszeresen a 
munkacsoportban, körbejárva az élelmiszeripar - szakképzés témáit. 
Ennek az ágazatot érintő közös munkának a hozadéka – a teljesség igénye nélkül – ez a 
tanulmány, amely az ágazat jelenlegi helyzetének, jövőbeli várható várakozásainak 
áttekintése, problémaleltár (kihívások és kezelési módok) összeállítása, az ágazat 
munkaerőpiaci helyzetének megítélése, az Ipar 4.0-hoz igazított Szakképzés 4.0-ban rejlő új 
kihívások, a munkaerőpiac – szakképzés hatékonyabb együttműködési lehetőségeinek 
vizsgálata. 

Statisztikai adataink egy része a KSH adatbázisaiból származik.  

Ebben az évben a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Délmagyarország 
megjelentette a TOP 100 Csongrád-Csanád megye gazdasága 2021. kiadványt. Hivatkozással 
felhasználtuk az ebben szereplő, élelmiszeripart érintő megyei adatokat/elemzéseket. 
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II. Helyzetelemzés 
 

A. Az élelmiszeripar új értéket előállító stratégiai ágazat a magyar 
gazdaságban 

Magyarországon kiemelt jelentőségű, stratégiai ágazati szerepét az élelmiszerek alapvető 
szükségletkielégítő szerepe mellett többek között hozzáadott érték teremtő képessége adja. 
Csongrád-Csanád megyére mindez különösen vonatkozik.  
A Bonafarm Csoport és más élelmiszeripari vállalatok tervezett beruházásai a megyét az 
élelmiszeripar hazai központjává tehetik.  

 
Az élelmiszer-gazdaság helye a nemzetgazdaságban (%) 

 
Év 

Az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártásának (c) a részaránya 
a bruttó hozzáadott 
érték termelésében 

a beruházásban a foglalkoztatásban (b) 

2000. 3,3 2,8 .. 
2005. 2,6 2,7 3,6 
2010. 2,3 2,2 3,3 
2015. 2,2 2,2 3,3 
2016. 2,2 3,6 3,3 
2017. 2,1 3 3,3 
2018 2,1 2,8 3,2 
2019 2 2,6 3,2 
2020 .. 2,7+ 3,2 

a) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágba sorolt gazdasági szervezetek. 
b) A munkaerő-felmérés adatai. 
c) Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása ágazatba sorolt gazdasági szervezetek. 
+ Előzetes adatok. 
.. = Az adat nem ismeretes. 

Forrás: KSH, Helyzetkép az élelmiszeriparról 2020 

 
Az élelmiszer-gazdaságban 20 éves időszakban ugyan csökkent a GDP arányos termelési érték, 
ez a gazdaság átstrukturálódásának, más nemzetgazdasági ágak szerepnövekedésének, 
megerősödésének is a következménye. A különböző forrásból származó beruházások 
továbbra is támogatják technológiai fejlesztéseket, az ágazat értékteremtését, növekedését. 
Folyamatosan nagy foglalkoztatónak számít az élelmiszeripar, jelentős aránycsökkenés nem 
jellemzi az ágazatot.  
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B.  Az élelmiszeripari ágazat helyzete Csongrád-Csanád megyében 

Csongrád-Csanád megyében 2020-ban a megyei székhellyel rendelkező feldolgozóipari cégek 
termelésének  felét az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása tette ki. A termelési érték 
54%-a exportra irányult.  
A Covid erre az iparágra is hatott. 2020-ra a termelési érték 3,6%-kal, az értékesítésen belül az 
export nőtt 0,8 %-kal, a belföldi értékesítés csökkenése miatt az ágazati összértékesítés 2,9%-
kal mérséklődött. 

Csongrád-Csanád megye élelmiszergazdasága a számok tükrében: 

 
Forrás: KSH 

 

 
Forrás: KSH 

Belföldi Export- Összes Belföldi Export- Összes

Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás 567 852 262 332 318 359 580 692 96,4 81,5 96,7 89,2
Ebből:
Feldolgozóipar 518 689 201 206 318 359 519 565 95,8 97,1 96,8 96,9
ezen belül: 

élelmiszer, ital, dohánytermék 
gyártása 276 654 149 015 127 322 276 337 96,4 94,2 100,8 97,1
textília, ruházat, bőr és 
bőrtermék gyártása 9 081 2 226 6 879 9 105 93,4 103,3 98,8 99,9
fafeldolgozás, papírtermék 
gyártása, nyomdai tevékenység 11 461 5 288 6 108 11 396 421,9 236,5 1270,2 419,5
vegyi anyag, termék gyártása 12 604 8 007 4 300 12 306 149,6 220,4 91,9 148,1
gumi-, műanyag és nemfém 
ásványi termék gyártása 135 445 16 618 119 813 136 430 87,4 89,4 88,6 88,7
fémalapanyag és 
fémfeldolgozási termék gyártása 20 464 10 194 10 547 20 741 73,7 72,6 79,7 76,1
villamos berendezés gyártása 25 859 3 011 23 112 26 122 93,2 94,1 94,2 94,2
gép, gépi berendezés gyártása 9 615 1 052 8 554 9 606 131,9 194,2 130,9 135,7
gépipar 38 472 4 728 34 018 38 746 98,3 101,6 99,4 99,6
egyéb feldolgozóipar; ipari gép, 
berendezés üzembe helyezése, 
javítása 14 507 5 129 9 374 14 503 127,7 139,5 124,4 129,4

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 49 163 61 127 – 61 127 102,4 53,3 – 53,1

 Csongrád-Csanád megyei székhelyű ipar adatai ágazat szerint 2020. I–IV. negyedév

Ágazat, ágazatcsoport
Termelés 

értékesítés
Termelés 

értékesítés

millió Ft előző év azonos időszaka = 100,0%
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A KSH által nyilvántartott Élelmiszergyártás TEAOR besorolású regisztrált 
gazdálkodó szervezetek száma (2021) 

TEAOR szám Fő tevékenység 

Gazdálkodó 
szervezetek 

száma 
1011 Húsfeldolgozás, - tartósítás 25 
1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 5 
1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 23 
1020 Halfeldolgozás, - tartósítás 2 
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 7 

1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás  56 
1041 Olaj gyártása 3 
1051 Tejtermék gyártása 36 
1052 Jégkrém gyártása 4 
1061 Malomipari termék gyártása 2 
1071 Kenyér; friss pékáru gyártása 85 
1072 Tartósított lisztes áru gyártása 7 
1073 Tésztafélék gyártása 12 
1082 Édesség gyártása 15 
1083 Tea, kávé feldolgozása 2 
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása 15 
1085 Készétel gyártása 4 
1089 Mns. egyéb élelmiszer gyártása 15 
1091 Haszonállat-eledel gyártása 5 
1092 Hobbiállat-eledel gyártása 4 

 
A megye sajátossága, hogy az élelmiszeripari cégek közül 5 gazdálkodó szervezet működik a 
nagyvállalati kategóriában, 9-en középvállalatként és 20-an foglalkoztatnak 20-49 főt a 
327 vállalkozásból. 

A TOP 100 kiadvány sorrendbe állította a Csongrád-Csanád megyei székhelyű, élelmiszeripari 
tevékenységet folytató vállalkozásokat 2020. évi nettó árbevétel szerint. A 2019. évvel 
összehasonlítva a Sole-Mizo Zrt. változatlanul a második helyet foglalja el a listán. A nettó 
árbevétele alapján javított piaci pozícióján a Pick Szeged Zrt és a Givaudan Hungary Kft., a 
NAPSUGÁR-TRADE Kft., és a Szegedi Paprika Zrt. Megduplázta kisebb volumenű nettó 
árbevételét, és ezzel bekerült a TOP 100 49. helyére a Szögedi Csirke Kft.  
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Csongrád-Csanád TOP 100-ból élelmiszeripar ágazat összehasonlító sorrendje Csongrád-
Csanád megyében 

Sorrend 
Cégnév Főtevékenység 

Nettó árbevétel 
(millió forint) 

Változás 
%-ban 

2020.  2019.  2019. 2020. 2020/2019. 
2 2 SOLE-MiZo Zrt. Tejtermék gyártása 77151,3 82194,3 106,5% 

3 4 PICK SZEGED Zrt. 
Hús-, baromfihús-
készítmény gyártása 67294,3 72289,6 107,4% 

4 9 
Givaudan 
Hungary Kft. 

M. n. s. egyéb 
élelmiszer gyártása 50006,5 65960,7 131,9% 

9 8 HUNGERIT Zrt. 

Baromfihús 
feldolgozása, 
tartósítása 52269,8 42543,4 81,4% 

15 13 

MA-KA 
Takarmány-
keverő és 
Forgalmazó Kft. 

 
Haszonállat-eledel 
gyártása 20564,5 17069,6 83,0% 

28 30 
NAPSUGÁR-
TRADE KFT. 

Haszonállat-eledel 
gyártása 7315,0 8663,9 118,4% 

31 34 
Szegedi Paprika 
Zrt. Készétel gyártása 6884,7 7844,5 113,9% 

44 37 "MEZŐKER" Kft. 

Egyéb gyümölcs-, 
zöldségfeldolgozás, -
tartósítás 6515,2 6196,1 95,1% 

49 111 
Szögedi Csirke 
Kft. 

Baromfihús 
feldolgozása, 
tartósítása 2676,2 5731,2 214,2% 

 
 
A TOP 100 kiadvány külön is kiemelte az 5 legnagyobb nettó árbevételű vállalkozást:  

 
 
Exportbevétele alapján ki kell emelni a megye meghatározó élelmiszeripari vállalatait, így 
Givaudan Kft-t, a Sole-MiZo Zrt.-t és a PICK Szeged Zrt.-t.  
 



9 
 

A TOP 5 legnagyobb exportárbevétellel rendelkező vállalkozása:  

 
 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Igazgatósága a teljes agrárszektorhoz 
tartozó megyei gazdálkodókat (beleértve az élelmiszeripart is) számszerűsítette. Adataikból 
kiderül, hogy az 5000 országos társas vállalkozásból a megyében 205 társas vállalkozás 
működik 41 településen, 1/3-a szegedi székhelyű. Az egyéni vállalkozások, őstermelők nem 
jelennek meg ezekben az adatokban.  

A piaci pozíciókat alapvetően határozza meg a vállalkozás üzemmérete.  
A nagyvállalkozásokkal azok a középvállalkozások képesek lépést tartani, akik speciális 
termékkínálattal jelennek meg a szegmentált piacon. 
A mikro- és kisvállalkozások versenyképességüket hatékony együttműködési formák 
kialakításával, innovációval, új technológiák bevezetésével növelhetnék a KSH szerint.   

Az ipari termelés volumenváltozása az előző évhez képest és megoszlása főbb ágazatok 
szerint (KSH) 
2020-ban az ipari termelés volumene a megyék többségében és a fővárosban kisebb volt, mint 
2019-ben. Ezt a járműipari központokban az autógyárak leállása, Fejér megyében a kohászat, 
fémfeldolgozás recessziója okozta. A szintén jelentős ipari termeléssel bíró Pest megyében 
nőtt a kibocsátás, amit főleg a villamosberendezés- és a gyógyszergyártás hajtott. 
Megyénként az ipar szerkezetét vizsgálva jól látható, hogy Csongrád-Csanád megyében a 
legjelentősebb az élelmiszeripar aránya. 
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C. A munkaerőpiac helyzete az ágazatban 
 
A régiós helyzet vizsgálva: 
 

 
Forrás: KSH ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK 2020.  
 
Gazdaságilag aktív korúnak tekinthető a megyében a népesség 61,9%-a, 187 ezer fő – ebből 7 
ezer fő munkanélküli. A foglalkoztatási ráta ugyan lényegében nem változott, 59,7 %-ot tett 
ki, de alatta maradt az országos átlagnak. A munkanélküliségi ráta 3,6 %, a korábbi időszakhoz 
képest emelkedett a mutató, de így is jobb, mint a térségi, illetve az országos 4,4%-os arány 
2020. I-III. negyedévében.  
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A régióban legnagyobb árbevételű élelmiszergyártó vállalkozások ott vannak a legnagyobb 
foglalkoztatók között is: 
A létszámhatékonyság tekintetében jellemzően 30-40 millió Ft az 1 főre eső árbevétel. 
Kiemelkedik a Givaudan Hungary Kft., ahol ez több, mint a duplája a többi szereplőjéhez 
képest. 
Az élelmiszeripar országosan is munkaerőhiánnyal küzd, amit nehezen vagy egyáltalán nem 
tudnak betölteni (pl. gépkezelők, karbantartók) 
A főbb okok a munkatapasztalat hiányában, a munkavállalók hozzáállásában, a növekvő 
bérigényekben keresendők. 
A cégek üzemmérete szerint is differenciálódik a munkaerőhelyzet, a mikro- és 
kisvállalkozások szinte állandó munkaerőhiánnyal küzdenek. A legjobb szakemberek 
elmennek egy nagyobb vállalathoz. A kis- és középvállalkozásoknál dolgozók képzése és 
betanítása plusz költségeket jelent, mindig kérdés, hogy vállalható-e.   
Az élelmiszeripari szakmákat érintően fontos lenne visszahozni a megyébe a külföldön és az 
ország nyugati felén dolgozó jól felkészült, tapasztalt, versenyképes tudással rendelkező 
munkavállalókat. Nagy a műszaki területek munkaerőigénye is: a karbantartók nehezen 
elérhetőek, a fiatalabb generáció nincs a piacon, műszaki vénájú gépkezelők szükségesek 
(gépkezelő-karbantartó). 

A 2019-ben kedvező munkaerőpiaci folyamatokat 2020-ban megváltoztatta a járványügyi 
helyzet. A Megyei Munkaerőpiaci Egyeztető Kerekasztalt koordináló kamara összegyűjtötte a 
cégek gazdasági intézkedéseit. Ezekből kiemeltük az élelmiszeriparra különösen jellemzőket, 
a CSMKIK által 2020. nyarán készített Csongrád Megye Képzési Helyzetképéből idézünk:  
„A járványhelyzet hátrányosan érintette a megyei élelmiszeripart is, igaz mérsékeltebben, mint 
más iparágakat. A 2020. márciusi pánikbevásárlást követően az élelmiszert forgalmazó 
gazdálkodók megrendelései visszaestek. A lakossági kereslet az olcsóbb termékek irányába 
fordult, a gyártásnak azonnal kellett reagálni még a kiszerelési egységek módosításával is.  
Ugyancsak közvetlen hatása volt a járványnak, hogy megindult a munkavállalók tömeges 
szabadságoltatása. 
Jellemzőként említették a cégek, hogy a korábbitól eltérően járványidőszakban rövidebb 
időszakokra vonatkozóan tekintették át terveiket, heti feladattá vált az adatok elemzése. 
Megállapították a home office (adminisztratív munkavállalók) tanúságai alapján, hogy az 
otthonról végzett tevékenység bizonyos területeken, bizonyos munkakörökben a jövőben heti 
1-2-3 nappal is beépülhet a cégek működésébe. Az új folyamatokhoz fontos feltétel a törvényi 
és a helyi szabályozás megteremtése.  
A 2020. július 1-jétől megtörtént járványügyi szabályok feloldása, de az élelmiszeriparban 
kiemelten fontos egészségvédelmi intézkedéseket (pl. fertőtlenítők kihelyezése, hőkamera a 
portáknál) továbbra is meg kell tartani.  
A termékfejlesztés – mint korábban is bármikor – az élelmiszeriparban folyamatosan zajlik, 
sokkal fókuszáltabbá vált. Új termékek bevezetésére vonatkozik, folyik a piaci rések 
feltérképezése. Ennek egyik lehetősége a már korábban is említett kiszerelés változtatás. 
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Az élelmiszeripari cégek jellemzően kétféleképpen reagáltak a kormányzati intézkedésekre. A 
baromfifeldolgozást a Covid–19 mellett a madárinfluenza is sújtotta, emiatt is elindult a 
megyei cég a munkaidő csökkentés irányába. A nehézségek kezelése érdekében igénybe vette 
a munkahelyvédelmi bértámogatást azzal a törekvéssel, hogy ne maradjon ellátatlan 
dolgozója. A munkaidő csökkentésben gondolkodó cégeknél a munkahelyvédelmi 
bértámogatás reális opció volt.  
Információink szerint nem vett igénybe Szeged (és az ország) meghatározó húsipari cége 
állami segítséget. Más ágazatokból származó visszajelzések szerint is túl sok volt a kötöttség, 
a kiírásnak megfelelés idő-, munka—és pályázatigénye. Élhettek volna a K+F+I bértámogatás 
lehetőségével, de ez a terület a cégnél nem túl sok munkakört érintett.  
Az élelmiszeripari cégcsoport területén egységes IT fejlesztési területek (SAP, vállalatirányítási 
rendszerek) bevonhatók az állami támogatási rendszerbe. IT és innováció szorosan összefügg 
ebben az ágazatban is, az IT kiszolgálja a technológiát, reagálnia kell az innovációra. Az 
informatikai cégek megjelenése Szegeden a munkaerő elszívásával nehezebb helyzetbe hozta 
a feldolgozóipart, bár a cég érvelése, hogy szakmailag érdekes kihívás az élelmiszeriparban 
IT-snek lenni. 
A szegedi cégeknél nagyjából változatlan létszámmal dolgoznak, leépítés nem volt, sőt a 
veszélyhelyzet elmúltával folytatódott a toborzás, bár a mozgósítható létszám jelentősen 
csökkent. Új irány, hogy a természetes létszámcsökkenést belső átszervezéssel oldják meg, 
elsősorban a fizikai területen. Folyik annak további feltérképezése, hogy milyen termelési 
folyamatok gépesítésére van még lehetőség.  
Megszaporodtak a más cégeknél munkájukat elvesztők, nőtt a munkanélküliek száma a 
veszélyhelyzet miatt, így többen pályáznak a szegedi céghez, nagyobb a merítési lehetőség. 
Előremutató, létszámgazdálkodás szempontjából kedvezőbb, hogy elindították a nyugdíjba 
vonulók utánpótlását. A Covid azt is hozta, hogy könnyebbé vált a toborzás, rövidült a 
toborzási ciklusidő, erre korábban nem volt példa. Azok a folyamatok, amelyeket a 
veszélyhelyzet generált, kedvező változásokat hozhatnak: hosszabb távon kevesebb, de jobban 
megfizetett szakmunkásra lesz szükség.  
Atipikus foglalkoztatási formaként a jövőben is élni lehet a Home Office nyújtotta pozitív 
tapasztalatokkal a munkaszervezésben. HR szempontjából ez különösen fontos például a fiatal 
munkavállalók alkalmazásánál, megtartásánál, akik a munkahelyválasztással kapcsolatos 
preferencia rendszerükben kiemelik a munkavégzés rugalmasságát (munkaidőre, a 
munkavégzés helyére, körülményeire vonatkozóan egyaránt).   
Új lehetőségként fogalmazódott meg, hogy ha sokfajta termék sokféle cikkszám alatt fut egy 
cégnél, a negatív fedezetű termékek kivezetése elkerülhetetlen a rendszerből.  
A járványügyi helyzetben a digitális eszközök alkalmazása változást hozott a cégek életében 
(új laptopok vásárlása, távoli hálózatok elérésének lehetősége a cégcsoportban). Az otthonról 
dolgozás hálózatépítési feladatokkal járt. Így bekapcsolhatóvá váltak a kommunikációban 
különböző, nagyobb távolságra levő céges telephelyek. A videokonferenciák nélkülözhetővé 
tették a személyes jelenlétet, növelték a munkavégzés biztonságát. Az új rendszerek 
megismertetésére, biztonságos működtetésére belső online képzéseket indítottak.  
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A több hónapos otthonról végzett munka negatív hatásai is kiütköztek a veszélyhelyzetben.  
Sok emberben okozott feszültséget a megszokottól eltérő „új munkakörnyezet”. A pszichés 
terhelés oldására néhány cégnél rapid coaching-ot hirdettek meg cégcsoporton belül a 
vezetőknek. A cégek tervezett belső képzéseiket a továbbiakban is folytatni kívánják a 
járványhelyzettől függetlenül is.  
Két jelentős terület fejlesztése tervezhető: mentor programok, belső vállalati, házon belüli 
képzések (időtakarékos, költségtakarékos szempontok mérlegelésével) a fizikai és a szellemi 
állomány részére is. Ugyanakkor a fizikai állomány szakképzését is indokolt megteremteni a 
jövőben. A más iparágban már működő képzőközpontok mintájára a Bonafarm Csoportnál 
például létrehozták a Bonafarm Akadémiát. Egyik fő céljuk hogy a már meglévő és a jövőbeni 
munkavállalókat a modern technológiák alkalmazásához szükséges ismeretek mellett 
naprakész élelmiszeripari és műszaki tudással is felvértezzék. Ennek egyik eszköze a tervek 
szerint tanműhelyek létrehozása lesz, melyhez szükséges a kormányzat támogatása is.  
A Bonafarm Csoport tervezett automatizálási és élelmiszeripari gépészeti oktatási központja 
mellett a KÉSZ csoport is tervez hasonló, magas szintű, technológia vezérelt szakképzési 
központot. A duális képzésben a szakmai programok összehangolása, a szinergiák kialakítása, 
a gyakorlatvezérelt rendszerek kiépítése az agrár, de az ipari szakképzés megújításának is 
egyik kulcsa lehet. További haszon is várható, a költséghatékony képzési szolgáltatások más 
cégek dolgozóinak felkészítésére is kapacitást biztosíthatnak.  
A pandémiás helyzet hatással lehet a külföldön munkát vállalók létszámára. Az élelmiszeripari 
ágazat várja a pl. Németországból a karantén után hazatérőket is munkavégzésre.” 
 
 

D.  Az Élelmiszeripar Ágazati Munkacsoportban résztvevő, a megye 
élelmiszergazdaságát reprezentáló nagy cégek bemutatkozása 

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara koordinálta Élelmiszeripari Ágazati 
Munkacsoportban résztvevők, a megyei TOP 100 meghatározó szereplői bemutatták cégük 
tevékenységét, az általuk összeállított anyaguk közléséhez hozzájárultak. Ezek a céges 
bemutatkozások szemléletesen, a vállalati gazdálkodás sokféle aspektusán keresztül, 
közvetve, vagy közvetlenül, a munkaerőpiaci összefüggéseken keresztül adnak jelzéseket, 
információt a szakképzés számára is. Helyzetelemzésük, piaci pozíciójuk bemutatása mellett 
láthatóvá teszik innovációs törekvéseiket, terveiket, amelyek a szakmai oktatás számára 
iránymutatónak tekinthetők. A cégek anyagai túlmutatnak az élelmiszeripari ágazatba sorolt 
szakmák iránti igényeken. Jelzik (és tanulmányunkban ezt a továbbiakban be is mutatjuk), 
hogy konkrét cégek munkaerőpiaci igényei mennyire széles szakmakört érintenek. Amikor 
tehát élelmiszeriparról beszélünk, több, a szakmai oktatásban külön ágazatokban/szakmában 
végzettek munkaerőpiaci szerepét vizsgáljuk.  
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Ízesítőanyag gyártás a Givaudan Hungary Kft.-nél 

A svájci központú Givaudan a világon piacvezető az ízesítőanyagok gyártása területén, de 
illatanyagok gyártásával is foglalkozik, speciális, ám nélkülözhetetlen tevékenységet folytat az 
FMCG szektor piaci szereplői számára. A világ vezető 150-200 élelmiszer és vegyi áru gyártója 
partnere a Givaudan-nak. A cég kizárólag nekik értékesít ízesítőanyagokat, a Givaudan-nak 
saját márkás kisfogyasztói márkája, termékei nincsenek, élelmiszerboltok polcain nem 
találhatók meg. Hasonló profilú élelmiszeripari vállalkozás nem működik a délkelet-
magyarországi régióban. 

Termékei készítéséhez leginkább természetes, vagy természetazonos hozzávalókat használ a 
cég a legjobb íz élmény biztosításához. Aki chipset, instant levest, jégkrémet, joghurtot, 
édességet vagy üdítőt vásárol, nagy valószínűséggel találkozik a Givaudan ízeivel.  
A cég több mint 90 helyszínen van jelen és közel 17000 embert foglalkoztat világszerte. A 
fenntartható fejlődés, a folyamatos innováció valamint a modernizáció kiemelt helyen 
szerepel a vállalat stratégiai tervében. Az egyik legmodernebb termelőüzem Makón létesült 
2012-ben, termelési volumene, hatékonysága azóta is folyamatosan növekszik, a jelenlegi 
termelési kapacitás jelentős bővítése, új technológiák telepítése szükséges.  

Amikor megszületett a döntés egy új üzem építéséről, az volt a szándék, hogy az Európai Unió 
egyik tagországában, Közép- Kelet-Európában épüljön fel a létesítmény. A körültekintő 
kiválasztási folyamatban a legfőbb indokok a makói beruházás mellett a következők voltak: 

- jól képzett munkaerő megléte 
- a Szegedi Tudományegyetem közelsége 
- a helyi önkormányzat és a kormányzat pozitív hozzáállása 
- jó megközelíthetőség az autópályának köszönhetően 
- Makó és környékének élelmiszeripari hagyományai 
- a Givaudan jelenlegi és jövőbeni szükségleteinek is megfelelő földterület 

 
Makói tények a számok oldaláról, amelyek a munkaerő-utánpótlás–szakképzés összefüggéseit 
is érintik: 
 

 
    

23 hektáros 
telekméret 

50000 m2 
gyárterület 

42000 tonna 
termelési 
kapacitás 

15000 raklapos 
raktári kapacitás 

~550 dolgozó 

 
• Legmodernebb gyártó üzem a sós alapú ízesítőanyagokat gyártó szektorban  
• Piacvezető berendezések, termelő gépek használata 
• Fő technológiák: Porkeverék gyártás, Porlasztva szárítás 
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• Magas automatizáltság az alapanyag előkészítésben valamint a gyártásban 
• 5000 késztermék 
• 5000 alapanyag, félkész termék 
• Kiszállítás több mint 1000 vevőnek több mint 90 országba (elsősorban Európa, Afrika 

és Közel-keleti országokba) 
• Éves szinten több, mint 30000 megrendelés kezelése, kiszállítása 

 
A dolgozói létszám az indulás óta folyamatosan bővül. Az 1 főre eső tonna produktivitás 
versenyképessége ezzel együtt folyamatosan javul. A Lean gondolkodás, a veszteségek 
folyamatos csökkentésének filozófiája az egyik fő mozgatórugója a hatékonyság emelésének. 

A cég az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a széles beszállítói kör fejlesztésébe, helyi 
ill. környékbeli országokból való alapanyag, csomagolóanyag beszerzések erősítésébe. 
Példaként lehet említeni a hullámkarton doboz ill. a kristálycukor szükségletek biztosítását. 

Elkötelezettek a szakmai utánpótlás nevelésében 

A Givaudan rendszeresen szervez középiskolások és egyetemisták számára nyílt napokat, a 
tehetséges és motivált diákok bevonzására.  

Ugyanakkor megfigyelhető az állományi létszám átlag életkorának emelkedése, amely azt 
mutatja, hogy kevesebb pályakezdő, fiatal munkaerő választja, vállalja a termelőüzemben 
történő munkavégzést és az ezzel járó szigorú szabályok betartását, alkalmazását. A 
többműszakos munkarendet elfogadók számának csökkenése érzékelhető. Ezt különösen a 
karbantartók esetében tapasztalható. 

A cég szoros kapcsolatban van a Szegedi Tudományegyetemmel, ahonnan duális képzésre, 
kooperatív képzésre, mentor programba és szakmai gyakorlatra is várja a hallgatókat.  
Résztvevői a Szegedi Tudományegyetem által szervezett állásbörzéknek, ahol az iskolából 
kikerülő diákokat, friss diplomásokat kívánják megszólítani. 

A Givaudan 2014 óta részt vesz a Pro Talentis ösztöndíjprogramban. Az említett 
programokban részt vevő diákok lehetőséget kapnak arra, hogy betekintsenek egy 
multinacionális vállalat életébe, szakmai tapasztalatot szerezzenek, kiegészítve ezzel az 
egyetemen megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukat. 

Az évek óta tartó szoros együttműködés eredményeképpen a Szegedi Tudományegyetem 
2016-ban a Givaudan-nak ítélte ALMA MATER díját, valamint 2018-ban Alumni Mentorpont 
díjat. Az SZTE hallgatói üzemi gyakorlatainak teljesítésébe is bekapcsolódott a makói gyár, 
főként a termelés, logisztika, minőség-ellenőrzés területein fogadnak rendszeresen diákokat. 

Az egyetemistákat célzó programok mellett, a Givaudan 2018 óta ezüst fokozatú 
támogatóként van jelen a Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny támogatói között, mely 
vetélkedőt középiskolás diákok számára rendezik. 
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A baromfiipar helyzete a Hungerit Zrt. képzési szemüvegével 

A szentesi baromfifeldolgozás mintegy 100 éve kezdődött a cég területén, jogelődök és 
gazdasági környezeti változások során alakulva,  folyamatosan fejlődve.  
A Hungerit Zrt. 30 éve van jelen a magyar piacon. A HUNGERIT Zrt. elsődleges feldolgozást 
csirke, kacsa és liba tekintetében végez, továbbfeldolgozott termékei főleg csirkéből, de 
kisebb mennyiségben vásárolt pulykahúsból készülnek. 
A cég által jelenleg foglalkoztatottak statisztikai létszáma 1638 fő, a Hungerit Zrt. 
cégcsoporthoz tartozó létszám 1971 fő. A teljes vertikumhoz az integrációban érintetteket is 
számolva több mint 2100 fő foglalkoztatását, megélhetését biztosítja a vállalat. 
A társaság 2019-ben több, mint 87.000 tonna élő baromfit dolgozott fel, melynek 55%-át a 
csirke, 42%-át pedig a pecsenye kacsa adta. A feldolgozott baromfikból 70 ezer tonna 
késztermék került értékesítésre a 2019-es évben. A társaság két elsődleges feldolgozó vonallal 
rendelkezik, melyeken csirke- és kacsavágás, darabolás zajlik. Az innen kikerülő termékek 
egyik része előhűtött, illetve fagyasztott termékként kerül értékesítésre, míg a másik része 
továbbfeldolgozásra kerül. A továbbfeldolgozó üzemek (panírozó üzemek, marinádozó üzem) 
a magas hozzáadott értékű, kényelmi termékek széles palettájának előállítására hivatottak. A 
társaság nagy mennyiségben dolgoz fel csirkét és pecsenye kacsát, , emellett gyárt még 
panírozott termékeket (csirkemell szelet, nuggets, cordon-bleu, sajtos korong, stb.) is. A 
kacsatepertőkrém révén is sokan megismerik a Hungerit és Valdor nevet. 
Termékeik Valdor márkanév alatt találhatók meg a boltok polcain, illetve jelentős az áruházak 
sajátmárkás termékeinek forgalma. A Hungerit 30 évvel ezelőtt 1990-ben az országban 
elsőként jelent meg a piacon a panírozott termékekkel. A 15 éve Valdor márkanév alatt 
gyártott csirkealapú panírozott termékeik a fogyasztói visszajelzések alapján a prémium 
kategóriába tartoznak. 
A magyarországi KFC étteremlánc is szentesi baromfiból készült termékeket kínál a 
fogyasztóknak. A cég sokat tesz a hazai kacsafogyasztás népszerűsítéséért, fellendülésért. A 
Lidl áruházakban a Hungerit Zrt. által feldolgozott tálcás kacsatermék kapható. 
A sült kacsa hazai fogyasztása egyelőre még nem terjedt el, azonban rövidesen a boltok 
kínálatában elérhetőek lesznek a sült és kicsontozott kacsára épülő készételek. 
A baromfifeldolgozás, minőségi élelmiszergyártás hátterét a baromfi előállítása, nevelése 
biztosítja. A cég által feldolgozott termékek 60%-át saját nevelő telepeken állítják elő. A 
telepek fejlesztése, a szigorú, és madárinfluenzát kivédő intézkedések legalább akkora 
hangsúlyt kapnak, mint a feldolgozás folyamata. 
Ahhoz, hogy mindig biztonságos, kiváló minőségű termékek kerüljenek előállításra, 
bevezették, és működtetik Integrált Irányítási Rendszerüket. Ennek alapja a HACCP, valamint 
az erre épülő, független tanúsító szervezet által tanúsított BRC és IFS nemzetközi 
élelmiszerbiztonsági rendszerek és az ezekkel integráltan működtetett ISO 14001 
környezetközpontú irányítási rendszer. 2016-ban bevezették, és tanúsított rendszerként 
működtetik az ISO 50001:2012 energiairányítási rendszert is. 
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A beruházások, az egyre nagyobb fokú gépesítés folyamatosan igényli a munkavállalóki 
létszám képzését, fejlesztését.  Az aktuális lehetőséget használva képzési csoportokat 
alakítottak ki. 
1995 óta részt vesz a cég gyakorlati helyszínként a szakképzésben. Elméleti oktatás mellett 
együttműködési megállapodással, majd tanulószerződéssel, illetve a jelenlegi formában 
szakképzési munkaszerződéssel vesznek részt tanulók a gyakorlati oktatásban. 
Az eltelt idő alatt az általános iskolából kikerülő fiatalok létszámának csökkenése, és a 
szakképzés felé forduló nyitottság beszűkülése miatt még nagyobb teret nyert a cég életében 
a saját dolgozók képzése, fejlesztése. 
Szakképesítések aktuális elnevezésével folytatódik a gyakorlati képzés évfolyamonként 
12-15 fővel, immár három éve, és a saját munkavállalók továbbképzésében rendkívül pozitív 
tapasztalatokat gyűjtöttek a vállalat illetékes munkatársai. Elhivatottsága, szakmai 
felelősségérzés elmélyülése, a kapcsolódó társ-területek megismerése mind hozzájárult 
ahhoz, hogy a dolgozók tudásukat tudják kamatoztatni a munkahelyükön; és a munkáltató tud 
rájuk építeni a jövő munkatársi elköteleződés erősítésen. 
A vállalatnak több növekedési projektje is van folyamatban. Elkezdődött panírozott portfólió 
kategorizálása és a differenciált desing kialakítása, ennek keretében több új termék fejlesztése 
és a csomagolás arculat frissítése. Cél a teljes baromfi integrációt felölelő tevékenység 
kommunikálása, mint hozzáadott érték a fogyasztók bizalma érdekében. Nem csak a 
panírozott kategóriára, hanem az integrációban előállított teljes csirke és kacsa portfólióra 
szeretnék kiterjeszteni a Valdor márkanevet. Terveik között stratégiai cél a hozzáadott értéket 
tartalmazó termék kategóriák arányának növelése. 

A szakmai képzést tervezik bővíteni az Alföldi Agrár Szakképzési Centrummal közösen nemcsak 
a feldolgozó folyamatban dolgozó technológiai képzéssel, hanem ez egyre nagyobb igényként 
jelentkező élelmiszeripari gépkezelő képzéssel, illetve a baromfinevelésben dolgozók 
továbbképzésével. Hiszen a minőségi termék-előállítás a minőségi alapanyag termeléssel 
kezdődik. 
A Szakképzési Centrum és a Hungerit nyitottsága és együtt gondolkodása számos lehetőséget 
rejt magában.  
 
PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. 
A Pick Szeged Zrt. 1869-es alapítása óta, több mint 150 éve őrzi hagyományait és töretlen 
sikerességét. A cég története a Téliszalámi története, amely még ma is az eredeti receptúra 
alapján készül, biztosítva a kiváló, megbízható, állandó minőséget.  
A vállalat a Bonafarm Csoport tagja Magyarország és Közép-Európa egyik legnagyobb 
élelmiszeripari vállalata. Több mint 2000 főt foglalkoztat, éves nettó árbevétele 2021-ben 
meghaladta a 71 milliárd forintot, exportbevétele pedig a 20 milliárd forintot. A TOP 100 
kiadvány alapján a PICK Szeged Zrt. 2020-ban nettó árbevétele alapján a 3. helyen, 
exportárbevétele alapján az 5. helyen szerepelt a megyében. 
Fő tevékenysége az élelmiszeriparon belül a hús-, baromfihús-, húskészítmény gyártása. 
Emellett jellemzően húsfeldolgozással, tartósítással, ezek raktározásával, 
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nagykereskedelemével foglalkozik. 4 üzeme van: 2 szegedi, valamint egy bajai és egy 
alsómocsoládi. 
A PICK, HERZ, FAMÍLIA, valamint a RINGA márkatermékekkel vezető piaci részesedést érnek el 
a hazai piacon.  Két hungarikummal is rendelkeznek: az egyik a legismertebb termékük, PICK 
Téliszalámi,a másik pedig a HERZ Classic Téliszalámi. Kínálatukban megtalálhatóak a 
legmagasabb  fogyasztói igényeket kielégítő húskészítmények, így a szalámifélék, kolbászok, 
sonkák, párizsi, virsli, illetve felvágottak, kenőmájasok, szalonnák, baconok.  
 A magyar piacon a márkatermékek között 15 százalékos részesedésével a legjelentősebb 
szereplő. Folyamatosan fejleszt az állandó versenyképesség biztosítása érdekében, míg a  
következő évek legjelentősebb projekjte a Szabadkai úti új szalámiüzem felépítése. 
Részt vesz a város életében, kultúrájának, sportjának támogatásában.  
Korábban is aktív együttműködő volt a szakképzésben, több mint 100 tanulószerződéses 
diákot fogadott. (Az agrárkamara szakképzési szerepvállalásáig a húsipari termékgyártó 
tanulószerződéseket is a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tartotta 
nyilván.) 
Jelenleg is támogatja a szakképzés megújítását, a cég képviselője részt vállalt az országos 
reprezentációjú ágazati készségtanács, és a megyei koordinációval működő Élelmiszer Ágazati 
Munkacsoport munkájában.  
 
SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt. 
A Sole-Mizo Zrt. Magyarország piacvezető tejipari vállalata, mely az ország legszélesebb 
termékválasztékával rendelkezik. Fő tevékenysége a tejtermékek gyártása. 
A cégnek négy üzeme van: Szegeden, Bácsbokodon, Marcaliban és Csornán folytatják gyártási 
tevékenységüket. Az üzemméreteket jól szemlélteti, hogy mintegy 1200 embert foglalkoztat. 
Éves nettó árbevétele közel 90 milliárd Ft volt 2021-ben. 
A cég több mint 400 millió liter tejet dolgoz fel. Termékeik országszerte elérhetőek, minden 
korcsoport garantáltan megtalálja a számára megfelelőt. Termékfejlesztéseik során a minőség 
és biztonság mellett nem csak a hagyományos fogyasztói szegmensre, hanem a speciális 
igényűekre, így a laktózérzékenyekre és a fogyni vágyókra is kiemelt figyelmet fordítanak.  
Legismertebb márkájuk a Mizo, amely egy modern és innovatív márka. Brandjeik közt szerepel 
még a Hazai, Farmer és Gazda, melyek az elsősorban magyarországi igényeket elégítenek ki, 
míg a Sole tejkészítmények elsősorban az exportpiac számára készülnek.  
Szegeden – mely az egyik legnagyobb tejüzem Közép-Európában – történik a friss és 
fermentált termékek, az UHT tejek, a túró, az ömlesztett sajtok, valamint a desszertek 
gyártása. Bácsbokodon a natúr és a füstölt sajtokat, a grillsajtokat, a kashkavalt készítik, a 
csornai üzem az ipari felhasználású exporttermékekre (pl. tejpor) szakosodott, de itt gyártják 
a vajat és vajkrémeket, a sűrített tejet, az akkawi sajtot és a piacvezető Coffee Selection 
termékeket is. A közkedvelt túródesszertek Marcaliban készülnek. 
A szakemberek utánpótlását a felsőfokú szakképzés alap- és mesterképzései biztosítják.  

alapképzés 
- BSc élelmiszermérnök 
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- BSc mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök 
- BSc mechatronikai mérnök 

mesterképzés 
- MSc okleveles élelmiszermérnök 
- MSc okleveles élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök 

A termelési feltételek fejlesztésével a Sole-Mizo Bácsbokodon a sajtgyártási kapacitását 
bővítette, Csornán porító üzemet létesített, Szegeden pedig a termelés bővítésén túl a gyártási 
technológiát is korszerűsítette az elmúlt években. 
Az ágazati fejlesztéseknek, támogatásoknak köszönhetően  ellenőrzött, magas minőségű, 
egészséges, hazai élelmiszereket tud a vállalat kínálni fogyasztói számára, valamint minőségi, 
versenyképes termékeket tudnak gyártani a külföldi piacokra, folyamatosan növelve 
exportértékesítésüket. 
 
Szegedi Sütödék Kft. 

A Szegedi Sütödék Kft. patinás, nagy hagyományokkal rendelkező sütőipari vállalkozás, a 
jogelődje Szegedi Községi Kenyérgyár néven 1946-ban kezdte meg működését.  
A cég jelentős gazdasági szerepet tölt be a Dél-Alföld sütőiparában, termékei több megyében 
is megtalálhatók, elismertek. 
Kínálatukban több száz féle sütőipari termék található, ezen belül: 

- kenyérféleségek szeletelt, csomagolt, tartós, magvas, rozsos és egyéb reform 
változatokban is 

- kifli, zsemle 
- kalácsok, töltelékes és töltelék nélküli péksütemények, csomagolt készítmények 
- szendvicsek 

Termékkínálatukat technológusaik segítségével folyamatosan bővítik és módosítják a 
fogyasztói igényeknek megfelelően. Korrekt üzleti kapcsolatra törekednek a multinacionális 
kereskedelmi láncokkal, de a legkisebb kereskedelmi partnerrel is a fogyasztói igények minél 
teljesebb kielégítése érdekében. 
Folyamatosan nagy hangsúlyt fektetnek termékeik magas színvonalú minőségének 
megőrzésére és a fogyasztói biztonságra, amely a felhasznált válogatott minőségű 
alapanyagoknak, a szakképzett munkaerőnek, a nemes hagyományoknak, az új irányzatok 
ötvözésére épülő receptúrának, valamint a HACCP és IFS rendszer működtetésének 
köszönhető. 
Szállító kapacitásuk mintegy 20 db zárt, kenyér és péksütemény szállítására alkalmas 
tehergépjárműből áll, melyek napi járatként működnek több megye (Csongrád-Csanád, Békés, 
Bács-Kiskun) területén. Tapasztalt sofőrjeink igény szerint naponta többször is felkeresik 
partnereinket, így a vevők mindig friss árut találnak az üzletekben. 

Céljuk a fogyasztóik, kereskedelmi partnereik elégedettsége. 

A koronavírus járvány a sütőipart is érintette, elsősorban közétkeztetésbe is szállító cégek 
érezték meg a forgalom csökkenését, de ez egyéb területeken (szállodák, büfék, kisboltok) is 
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érezhető volt, a termelési volumen fenntartása érdekében árversenybe kényszerültek, ami 
más cégekre is kihatással volt.  
A koronavírus járvány várható lecsengésével, a megfelelő értékesítési árszint kialakítása 
kerülhet ismét középpontba. A sütőiparban ugyanis minimális árréssel dolgoznak a cégek és 
az utóbbi időszak jelentős költség növekedéseit nehezen lehet az árakba beépíteni.  
A gabona és lisztpiacon jelenleg és a továbbiakban is áremelés várható.  
A koronavírus járvány a gyakorlati sütőipari képzést is hátráltatta, amit a járvány utáni 
időszakban szükséges lenne pótolni.  

A szakképzés szabályozása nem hozott kedvező változást.  
Az iskolai tanműhelyben tanulók, eddig sem mehettek gyakorlatra sütőipari üzembe, az újabb 
szabályozás szerint az ágazati alapképzés és alapvizsga után a szakirányú oktatás változatlanul 
az iskolai tanműhelyben történik. A cég véleménye szerint a szakképzés hatékonyságát 
nagymértékben rontja, hogy az üzemek és a diákok az oktatás folyamatában nem találkoznak 
egymással.  
Az orientációs képzés rövidítésével lehetne orvosolni ezt a hibát, továbbá a tanulószerződéses 
diákokat is el kellene engedni üzemi gyakorlatra.  
Jelenlegi rendszerben egy frissen végzett pék meglepődve szembesül az üzemi 
körülményekkel, hónapok telnek el, mire teljes értékű pékként tudják foglalkoztatni egy 
pékségben. Ez a munkáltatónak egyrészről plusz költség, másrészről a pék 3 év képzés után 
szembesül csak a valódi elvárásokkal.  
Fentiek miatt a jövőben a cég bekapcsolódna a szakmai oktatásba, rendszeresen 
alkalmaznának frissen végzetteket. A pékek és a pék-cukrászok mellett megjelenik más, 
műszaki/gépészeti szakmák iránti igény is a sokféle termelésben használt eszköz miatt.  
A cég nyitott az utánpótlás képzésére. Jó a kapcsolata a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki 
Karával. Fogadnak hallgatókat üzemlátogatásra és duális képzésre is.   

Piaci kilátásokat illetően a Szegedi Sütödék a nagy pékségek között további koncentrációra 
számít. Tapasztalatai szerint az ország bizonyos területein a kézműves pékségek szaporodnak 
gomba módra, ezek egy részénél sajnos a szakmai háttér hiányzik.  

Üzemi jellemzőik egyben jelzik munkaerőpiaci igényeiket is.  
Jelenlegi telephelyük a Napos út 1. alatt található. Az üzem több műszakban a nap minden 
órájában és a hét minden napján termel. Jelenleg 90–100 főnek biztosítanak munkát, 
megélhetést. 
A délelőttös és a délutános kenyérműszakban általában 6 pék dolgozik, süteményes 
műszakokban körülbelül naponta 12-16 fő, van külön fánkműszak, leveles tészta készítő 
műszak. Betanított munkaerő igény naponta körülbelül 6-12 fő, ők, akik a termelésben is részt 
vesznek. Fontos munkakör a raktárosoké és sofőröké is.  
A termékpalettán több, mint 500 féle sütőipari termék közül lehet választani. Legnagyobb 
mennyiségben kenyeret, zsemlét és kiflit gyártanak, illetve termékeik megtalálhatók különféle 
kovászos-, rozs-, teljes kiőrlésű-, és adalékanyag mentes változatban is. 
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A sikeres működés abban rejlik, hogy folyamatosan ügyelnek a hagyományos és új termékek 
egyensúlyára, valamint a termékek színvonalára és megbízhatóságára. Jelenleg 90–100 főnek 
biztosítunk munkát, megélhetést. 
Az üzemben a MSZ ISO 22000:2005 és a HACCP rendszerekre vonatkozó Magyar 
Élelmiszerkönyvi előírásokat, valamit IFS 6 rendszert működtetnek, amelyet minden évben 
meg is újítanak, a szükséges fejlesztéseket végrehajtják. Ezen minőségirányítási rendszerek 
folyamatosan fejlődnek, ezzel biztosítva a biztonságos gyártás menetét. 
A kenyér technológiánk megújult, mikor a 2018. évben átköltözött üzemünk a Napos útra, a 
könnyen kezelhető, bár gazdaságilag nem megfelelő alagút kemencéket lecseréltük, egy gáz 
felhasználás tekintetében kedvezőbb etázs kemencékre, melyekkel viszont a munkafolyamat 
nehezült. Több ember szaktudását igényli a kenyérsütés ezekkel a kemencékkel. 
Úgymond kézműves pékségként üzemelnek, nincsenek nagy gépsoros fejlesztéseik, alap 
gépekkel vannak felszerelve, mint lisztsiló, gyors dagasztó gépek, kisebb dagasztógépek, kúpos 
gömbölyítő, pihentető berendezés, osztógépek, sodró gépek, nyújtógépek, kelesztők, 
forgóállványos kemencék, fánksütő, etázs kemencék, kenyérszeletelő gép, csomagológép.  
A cég nem zárkózik el a további fejlesztésektől sem, piaci igények alapján döntenek a 
fejlesztési irányokról.  
Jelenleg elég szakképzett pékekkel rendelkeznek, a termelésben szinte minden embernek van 
szakirányú végzettsége, viszont, magas az átlagéletkor, meg kell tervezni az utánpótlást. Ezt a 
viszonylag magas fluktuáció is indokolja.  
A munkaerő utánpótlásuk érdekében hirdetnek a facebookon, újságokban, segítenek a 
dolgozók is új munkavállalók keresésében, de munkaerő kölcsönző céggel is kapcsolatban 
vannak.  
Sokféle betanított munkát kínálnak Diákszövetkezet közvetítésével, azonban ez csak 
ideiglenesen oldja meg a kérdést.   
Olyan konkrét változások a sütőipari szakmákban (alapanyag, technológia), amelyek miatt 
jelentősen változtatni kellene a munkaerő felkészítésében, nem jellemzőek. Fontos azonban, 
hogy a munkavállalók a munkába állás előtt, legyenek tisztában az üzemi körülményekkel, és 
azzal, hogy mi vár rájuk a munka világában.  
És hogy az iskolából olyan munkavállalók kerüljenek ki, akiket tényleg érdekel ez csodálatos és 
sokszínű szakma, és megkapják hozzá a szakmai tudást és felkészítést.  
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III. Problémaleltár készítése  
 
Mielőtt megvizsgálnánk az élelmiszeripari szakképzéssel kapcsolatos részletes kérdéseinket, 
az ágazati munkacsoport által összeállított problémaleltárból indulunk ki, utalva a 
munkaerőpiac helyzetére, a szakképzés kibocsátására, jelezve a jogszabályi változásokkal 
összefüggő kérdéseket is.  
A változások lényegét, tartalmát, lehetőségeit szakmai anyagunk végén a tanulmány 
befejezéseképpen vizsgáljuk meg.  
Tanulmányunk végén – összefoglalásként foglalkozunk a megoldási lehetőségekkel. 

- Hiányzik a szakképzett munkaerő az élelmiszeripari cégeknél. 
- Nagy a fluktuáció, kicsi a helyváltoztatási készség a munkaerőnél. 
- A gazdálkodó szervezetek számára nem könnyíti a duális képzésben 

működés/bekapcsolódás lehetőségét, hogy jelenleg két rendszer él egymás mellett: 
- 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulóviszonyban még az új szakképzési 

törvény hatálybalépését megelőző napon, azaz 2019. december 31-én hatályos 
rendelkezéseket kell alkalmazni a tanuló tanulmányai befejezéséig. Ez a 
tanulószerződéses rendszer.  

- A duális képzés keretében a 2020. május 31. után beiskolázottaknál a tanulószerződést 
felváltja a szakképzési munkaszerződés, amely a teljes szakirányú oktatás időtartamára 
szól Kiegészítés: jogszabályi változás alapján 4-12 hétre is köthető tanévenként 
szakképzési munkaszerződés, azonban ez a iskola rugalmasságát, az iskolai  órarend 
tömbösítését feltételezi.  

- Amennyiben a szakirányú oktatás iskolai tanműhelyben történik, nem köthető 
szakképzési munkaszerződés, a tanuló nem részesülhet szakképzési munkabérben. 
Ösztöndíj rendszer biztosítja a motivációt a tanműhelyi képzési időtartam alatt.   

- Az élelmiszeripari szakmák oktatásánál Csongrád-Csanád megyében a két iskola 
lényegében kétféle módon szervezi a szakmai oktatást. Az Alföldi Agrárszakképzési 
Centrum Fodor József Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola Szegeden iskolai 
tanműhelyi felkészítést folytat a teljes képzési időben, nincs vállalati hátterű, 
munkahelyi szocializációt biztosító lehetőség. Az okokat az érintettek az ágazat 
jellegében látják. Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bartha János Kertészeti 
Technikum és Szakképző Iskolában Szentesen nincs húsipari iskolai tanműhely, a 
szakmai (gyakorlati) képzés helyszínét a Hungerit Zrt. biztosítja.  

- Az állami cégeknél problémát okozhat, hogy kötött bértömeg gazdálkodásúak, 
emellett a tanulók foglalkoztatása veszélybe kerülhet akkor is, ha lehetőség van az 
állami finanszírozás igénybe vételére.  

- A szakképzési munkaszerződéssel járó magas, díjazás bizonyos cégeknél 
bérfeszültséget okozhat.  

- Az élelmiszeripari szakma választásában gátló tényező, hogy a fiataloknak az elérhető 
szakmunkás (technikus) bér ellenében olyan munkaidő beosztást kell vállalniuk, amely 
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több más ágazat hasonló tényező párosításával (bér-munkaidő) összehasonlítva nem 
versenyképes. 

- Bonyolult, és jogszabályi változások jellemzik a szakképzési hozzájárulás 
elszámolásának rendszerét. Érdekütközés lehet az iskola és a cég között abban a 
kérdésben, hogy hány napra menjen ki a tanuló duális szakirányú oktatásra. Időközben 
a szakképzési hozzájárulást a kormány megszüntette. 

- Jelentősek az adminisztratív terhek, pl. a szakképzési nyilvántartási rendszer, a 
középfokú oktatásban használt Kréta rendszer használata, naprakész vezetése miatt. 

- A különböző üzemméretű vállalkozásoknál problémát okoz adottságaik, erőforrásaik, 
munkakultúrájuk miatt, így más-más módon közelítik meg a duális oktatásban rejlő 
lehetőségeket. 

- A szakképzés átalakulásával a kizárólagos tanműhelyek ellehetetlenülhetnek a 
minimum létszámkorlátok miatt (kkv-k által üzemeltetett tanműhelyek esetében). 

- Fiatalok helyben tartása gazdasági/településpolitikai kérdés, de nem mindig szolgálja 
a megfelelő képzettségi szerkezet kialakítását. 

- Az egyik legnagyobb probléma, hogy demográfiai és társadalmi – szociális okok miatt 
is kevés a tanuló az ágazatban. 

- Talán kicsit erős a megfogalmazás, de sokszor kontraszelektált, gyenge 
alapkompetenciákkal rendelkező diákok érkeznek a szakképző iskolákba (sokszor a 
technikumba is), magas lemorzsolódási arányt vonva maga után. 

- A szakképzés előnyeinek megismertetése a szülőkkel nem elég hatékony, hiányzik az 
erős marketing munka 

- A NAK erőfeszítései rendkívül hasznosak, de még mindig gyenge a pályaorientációs 
kommunikáció, nem növeli a szakmák ismertségét/elismertségét.  

-  A frissen végzettek bérszínvonala alacsony, problémásnak tekinthető, nem vonzó az 
alacsony kereseti lehetőség. A középfokú beiskolázásnál inkább lakóhely közelében 
választ iskolát a tanuló. Kollégiumi kapacitások növelése és kihasználása feltétel olyan 
ágazati/szakmai beiskolázásnál, ahol az iskola vagy a duális képzőhely más-más, 
esetenként távoli településen van. (Pl. Fodorból tejipari tanuló Szegedről Csornára 
mehetne gyakorlatra, és a közelben lévő szakiskola kollégiumában kapna elhelyezést a 
gyakorlat ideje alatt.) 

- A tanulók utaztatásának pénzügyi feltételi hiányosak. 
- A szülők a magasabb iskolai végzettség megszerzésére ösztönzik a gyermekeiket, 

előfordul, hogy nincs reális összhang a tanuló képességei és az iskola 
követelményrendszere között.  

- Az iskolák jelentős részénél az informatikai és infrastrukturális háttér elavult, 
felújításra, modernizálásra szorul. Modern technológiai gépek, berendezések 
hiányoznak.  

- A források a fentiek fejlesztésére szűkösek, részletekben állnak rendelkezésre. 
- Az intézményekben az alapszakmákon kívüli képzések lehetőséget teremthetnek a 

megújulásra.  
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A problémaleltárban megfogalmazottakat a megújuló szakképzési rendszer bemutatásával, 
egy-egy terület jellemzőinek kiemelésével kívánjuk érthetőbbé tenni/alátámasztani. Ezt 
követően keresünk megoldási lehetőségeket, fogalmazunk meg javaslatokat az ágazati 
készségtanácson keresztül a jogalkotók számára.  
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IV. Az élelmiszeriparral összefüggő, szakképzéssel kapcsolatos megyei 
sajátosságok 

A. OKJ-s szakképesítések helyett alapszakmák 
 

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről és a törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelettel új ágazati besorolással, új szakmajegyzéket hozott létre.  
25 ágazat 175 szakmája közül az élelmiszeripar ágazatban 18 államilag elismert szakma 
elsajátítására van lehetőség az agrárszektorhoz tartozó szakképző intézményekben. 
 

 
 
Csongrád-Csanád megyében az Alföldi Agrárszakképzési Centrumhoz tartozó 2 iskolában folyik 
az élelmiszeripar ágazathoz tartozó szakmákban szakmai képzés: az Alföldi ASzC Fodor József 
Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskolában és az Alföldi ASzC Bartha János Kertészeti 
Technikum és Szakképző Iskolában.  
Mivel az élelmiszeripari szakmák jegyzéke erősen specializált, az iskolákban a korábban 
kialakult hagyományos képzési profilok jellemzőek ma is.  
A megyében az élelmiszertechnológiai képzések közül csak húsipari és sütőipari képzések 
elérhetőek. Nagyon hiányzik például a tejipari képzés (a megyében jelentős tejipari kapacitás 
van). A baromfi ipari szakképzés egybeintegrálásra került a hentes- és húskészítmény-készítő 
képzésbe, ez általánosabb elhelyezkedést biztosít a végzést követően. 

Létszámadatok a két intézményben: Adataink csak az élelmiszeripari képzések 
létszámalakulását vizsgálják.  
  

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J

1

2 Ágazat

 Magyar 
Képesítési 
Keretrend-
szer szint

 Képzési 
terület

 Ágazati 
besorolás

 Szakma-
sorszám

 megnevezése  szakmairánya

 alapfokú 
iskolai 

végzett-
séggel

 érettségi 
végzett-
séggel

30 Élelmiszeripar 5 0721 05 01 Bor- és pezsgőgyártó technikus   5 év  2 év 6

31 Élelmiszeripar 4 0721 05 02 Édességkészítő   3 év  2 év 4

32 Élelmiszeripar 5 0721 05 03 Élelmiszer-ellenőrzési technikus   5 év  2 év 6

33 Élelmiszeripar 5 0721 05 04 Élelmiszeripari gépésztechnikus   5 év  2 év 6

34 Élelmiszeripar 4 0721 05 05 Élelmiszeripari gépkezelő   3 év  2 év 4

35 Élelmiszeripar 5 0721 05 06 Erjedés- és üdítőital-iparitechnikus 5 év 2 év 6

36 Élelmiszeripar 4 0721 05 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő   3 év  2 év 4

37 Élelmiszeripar 4 0721 05 08 Hentes és húskészítmény-készítő   3 év  2 év 4

38 Élelmiszeripar 5 0721 05 09 Húsipari technikus   5 év  2 év 6

39 Élelmiszeripar 4 0721 05 10 Kistermelői élelmiszer-előállító   3 év  2 év 4

40 Élelmiszeripar 4 0721 05 11 Pék   3 év  2 év 4

41 Élelmiszeripar 4 0721 05 12 Pék-cukrász   3 év  2 év 4

42 Élelmiszeripar 5 0721 05 13 Sütő- és cukrászipari technikus   5 év  2 év 6

43 Élelmiszeripar 4 0721 05 14 Szőlész-borász   3 év  2 év 4

44 Élelmiszeripar 5 0721 05 15 Tartósítóipari technikus   5 év  2 év 6

45 Élelmiszeripar 4 0721 05 16 Tartósítóiparitermék-készítő   3 év  2 év 4

46 Élelmiszeripar 5 0721 05 17 Tejipari technikus   5 év  2 év 6

47 Élelmiszeripar 4 0721 05 18 Tejtermékkészítő   3 év  2 év 4

 Szakma azonosító száma  Szakma
 Szakmai oktatás 

időtartama

SZAKMAJEGYZÉK a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló - 380/2021. (VI.30.) korm rendelettel módosított - 12/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet szerint

 Digitális 
Kompe-
tencia
Keret-

rendszer 
szint
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Létszámadatok az élelmiszeripari szakképzést folytató iskolákban a 2019/2020. tanévben  

  
A nappali tagozat 

évfolyamain 

Iskolarendszerű 
felnőttoktatás 

évfolyamonként 

  9. 10. 11. 12. 13. Össz. 11. 12. 13. Össz. 

Fodor József 
Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és 
Szakközépiskola 

Húsipari 
termék-
gyártó 7 7 4   18     
Pék 8 4 6   18     
Pék-cukrász  12 10    22 14 3  17 

 

Élelmiszer-
ipari 
technikus         16 16 

AM ASZK Bartha 
János Kertészeti 
Szakgimnázium, 
Szakközépiskola 

Húsipari 
termék-
gyártó 3     3 13 13  26 

Összesen  30 21 10   61 27 16 16 59 
Forrás_ KIR-STAT 
2019/2020. tanév 2020-tól az Alföldi Agrárszakképzési Centrum iskolái  
 
 

Első szakképző évfolyamra belépők létszáma az élelmiszeripari képzésbe  
a 2019/2020. tanévben 

Élelmiszeripari 
szakképzők Szakképesítések Nappali 

Iskolarend- 
szerű 
felnőttoktatás Összesen 

Fodor József 
Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és 
Szakközépiskola 

Húsipari termékgyártó 7  7 

Pék 8  8 
Pék - cukrász  12 14 26 
Élelmiszeripari 
technikus  16 16 

Fodor összesen  27 30 57 
AM ASZK Bartha János 
Kertészeti 
Szakgimnázium, 
Szakközépiskola Húsipari termékgyártó 3 13 16 
A két megyei iskola 
összesen  30 43 73 
Forrás KIR-STAT 2019/2020. tanév    
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A szakképző évfolyamot befejezők száma a 2018/2019. tanévben 
 

Élelmiszeripari szakképzők Szakma Nappali 

Iskola-
rendszerű 
felnőtt-
oktatás 

 
 
 
Összesen 

Fodor József Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Húsipari 
termékgyártó 

7  7 

Pék 15  15 
Élelmiszeripari 
technikus 

 17 17 

Ebben a tanévben a Barthában nem volt 
végzős szakképző évfolyamos tanuló.   

   

Összesen  22 17 39 
Forrás KIR-STAT 2019/2020. tanév     
 
A 2020/2021. tanévben kettősség érvényesült a szakképzésben. Párhuzamosan volt jelen az 
OKJ-s és a képzési jegyzék szerinti képzés.  
 

 
 
 
 
 

Nappali
Felnőttoktatás 
nappali

Felnőttoktatás 
esti

Ágazati 
alapoktatás (9. 
évfolyam)

Szakmajegyzék 
szerinti képzés 

Alföldi 
Agrárszakképzési 
Centrum Bartha 
János Kertészeti 
Technikum és 
Szakképző Iskola

OKJ-s kifutó 
rendszerű 
képzés 

Húsipari 
termékgyártó 
(OKJ 34 541 03 ) 
9 fő

Húsipari 
termékgyártó 
(OKJ 34 541 03 ) 
11 fő Nappali 13 fő

Hentes és 
húskészítmény 
készítő (SZJ 4 
0721 05 08)        
13 fő 

Húsipari 
termékgyártó 
(OKJ 34 541 03 )             
13 fő
Pék (OKJ 34 541 
05)                           
11 fő
Pék-cukrász (OKJ 
34 541 11)             
15 fő

Pék-cukrász  
(OKJ 34 541 11) 
7 fő

AASZC Fodor 
József 
Élelmiszeripari 
Technikum és 
Szakképző Iskola Nappali 37 fő

OKJ-s évfolyamok létszámadatai
Élelmiszeripari szakképzés adatai  a 2020/2021. tanévben Csongrád-Csanád megyében

Iskolák

Szakképző iskolai képzés 
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Megállapítások a megyénkben folyó élelmiszeripari képzésekkel kapcsolatban:  
- A táblázatok adatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy továbbra is nagyon 

alacsony az ágazatban a tanulói létszám. 
- A képzések nem fedik le a teljes élelmiszeripari szakmakört. Két fő képzési területről, a 

húsipari és a sütőipari területről beszélhetünk Csongrád-Csanádban:  
- A termelési háttér megyei hiánya miatt nincsenek konzerves szakmák, vagy pl. 

molnárok a képzésben. 
- Bár a megyében működik tejipari vállalat, de tejipari képzés nincs. Azonban a Sole-Mizo 

Zrt. és az iskola között egyeztetések zajlanak, a cég korábban már jelezte a tejipari 
képzések szükségességét. A képzés hiánya elsősorban a  tejipari képzések iránti 
igényének hiányával, a motivációhiánnyal indokolható. 

- Minőségellenőri képzés ugyancsak nincs.  
- Felmerült a 4-07221-05-05 Élelmiszeripari gépkezelő és az 5-0721-05-04 

Élelmiszeripari gépésztechnikus képzés szükségessége is. 
 

Az infrastruktúra állapotára, a fejlesztési igényekre néhány jellemző:  
A Fodor iskolában a korszerű oktatás feltételeinek megteremtéséhez indokolt a számítógépek 
cseréje (40 db több, mint 20 éves számítógép van), ehhez nem elegendőek az intézményi 
források. 
A központi iskolaépület 1978-ban épült, azóta nem történt jelentős felújítás. A tető 
rendszeresen és folyamatosan beázott, ezáltal lehetetlenné téve a felső szinteken levő 
tantermek használatát, illetve később már az alatta levő szinten is komoly (elektromos és 
festési) problémákat okozott. A Centrum költségvetéséből ezek a hiányosságok kijavításra 
kerültek. A tető újbóli szigetelése (esetleg sátortető kialakítása), az épület energetikai 
korszerűsítése (nyílászárók cseréje, szigetelés, fűtési rendszer cseréje) kizárólag állami/EU-s 
támogatással, pályázat útján lehetséges, annak nagy összege miatt. A tornacsarnok állaga 
változó, a tetőszerkezet belső szigetelésének második része még hiányzik (az első részt saját 
erőből 2018-ban megoldották). Ennek költségeit saját forrásból nem tudják előteremteni. 
Tanműhely, tárgyi eszközök: A hústanműhelyét az iskola jó állagúnak minősíti, amely 
rendelkezik minden engedéllyel (EU-s, HACCP) ahhoz, hogy az ott készült termékeket bárhol 
értékesíthessék. A hűtési rendszerben azonban komolyabb korszerűsítés szükséges 
(elsősorban az alkalmazott hűtőközeg teljes cseréje miatt). Ennek anyagi fedezete eddig nem 
állt rendelkezésre.  
A pék- és a cukrász tanműhely felszereltsége, állapota megfelelő ahhoz, hogy ott komoly és 
sikeres szakmai gyakorlati képzés történjen. Indokolt lenne azonban a régebbi gépek, 
berendezések cseréje, hogy az intézmény megfeleljen a XXI. századi kihívásoknak. 
Kollégium tartozik az iskolához városi tulajdonként és üzemeltetésben, 140 fős kapacitással, 
jó telitettséggel, ahol a Fodor diákjai felvételnél elsőbbséget élveznek.  
Az iskola a jelenlegi tanműhelyi kapacitásai révén kapcsolatot tart más gazdálkodókkal, 13 
szegedi vállalkozásához szállít ki értékesítésre készterméket. 2 szegedi vállalkozás biztosít 
gyakorlati oktatási helyszínt a tanulóknak. Ugyanakkor fontos összekapcsolnunk a két tényt, 
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hogy a tanműhely fenntartása, működtetése és a jelenlegi szerződések teljesítése 
megnehezíti, hogy az iskola tanulói duális képzőhelyen teljesítsenek gyakorlatot.  
 

 

B. Kérdés, hogy az élelmiszeripari szakmákon túl még hány féle foglalkozás 
szakemberére van szüksége a munkaerőpiacnak? 

A szorosan értelmezett élelmiszeripari szakmákon túl további – elsősorban műszaki 
területeket érintő - szakmák biztosítják a szakmaiságot a termelésben. Az 5 éves technikusi 
képzések érettségihez kötöttek, a szakiskolai képzések 3 évesek. 
Emeljük ki a teljesség igénye nélkül azokat a jellemző szakmákat, amelyek bármely ágazatban 
biztosítják egy termelőüzem működőképességet és a magas technológiai színvonal 
alkalmazását, és amelyekre megyénkben is oktatnak államilag elismert, finanszírozott 
szakmákat.  
 
Szakképző intézmények, melyek az élelmiszeripar munkaerő szükségletét kielégíthetik: 
 

Ágazat Szakma Képző intézmény a megyében 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektronika és 
elektrotechnika 

Automatikai 
technikus 

Szegedi SZC Déri Miksa Technikum 

Elektronikai 
technikus 
Ipari 
informatikai 
technikus 

Szegedi SZC Déri Miksa Technikum, Hódmezővásárhelyi 
SZC Makó Návay Lajos Technikum és Kollégium, 
Hódmezővásárhelyi SZC Szentes Pollák Antal Technikum 

Elektronikai 
műszerész 

Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Kollégium 

Villany-
szerelő 

Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Kollégium Szegedi Tagintézmény, 
Hódmezővásárhelyi SzC Corvin Mátyás Technikum és 
Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Intézményegysége, 
Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, 
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc 
Technikum, Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola 

 
 
 

Hűtő- és 
szellőzés-
rendszer 
szerelő 

Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Kollégium Szegedi Tagintézmény, Szegedi 
SZC Móravárosi Szakképző Iskola 
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Ágazat Szakma Képző intézmény a megyében 
Épületgépész 
ágazat 

Épületgépész 
technikus 

Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Kollégium Szegedi Tagintézmény, Szegedi 
SZC Móravárosi Szakképző Iskola 

Gépészet Gépész-
technikus 

Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc 
Technikum, Szegedi SZC Déri Miksa Technikum, 

Informatika Infokommu-
nikációs 
hálózatépítő 
és 
üzemeltető 
technikus 

Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum 

Közlekedés és 
szállítmányozás 

Logisztikai 
technikus 

Hódmezővásárhelyi SZC Makó Návay Lajos Technikum és 
Kollégium, Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros 
Sámuel Technikum, Szegedi SZC Gábor Dénes 
Technikum 

Mezőgazdaság 
és erdészet 

Mezőgazdas
ági technikus 

Alföldi ASzC Galamb József Mezőgazdasági Technikum 
és Szakképző Iskola 
Alföldi ASzC Gregus Máté Mezőgazdasági Technikum és 
Szakképző Iskola 

 
Az élelmiszeripari cégek számára a munkaerő utánpótlás biztosításához a különböző 
ágazatokban képző intézményekkel kialakított kapcsolatok is meghatározóak. A Csongrád-
Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásában olyan élelmiszeripari cégek is 
szerepelnek, amelyek a fenti ágazatokban folyó képzésekhez nyújtanak a duális szakirányú 
oktatásban felkészülési lehetőséget.  
 
 

C. Az intézményfenntartás új dimenziói az agrárszakképzésben 

Az agrár- és élelmiszeripari szakképzőket az agrártárca 2020-ig nem „centrumosította”.  
Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum (AASzC) 2020. július 1-jén jött létre Békés, Csongrád-
Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megye, az Agrárminisztérium által fenntartott 
agrárszakképző intézményeinek működtetésére. A térségben 10, a megyében 7 iskolát 
működtetnek a XXI. század kihívásainak megfelelő középfokú agrárszakember-képzés 
elősegítése.  
Ezúton is köszönjük, hogy részvételükkel, észrevételeikkel, javaslataikkal segítették a 
munkacsoport tevékenységét, a tanulmány elkészítését.  
Stratégiai célként az AASzC megfogalmazta, hogy a Szegedi Tudományegyetemmel, a Déli 
ASzC-vel partnerségben, vertikális rendszer kiépítésével az élelmiszeripar–
élelmiszertudományok területén továbbtanulási lehetőséget kívánnak biztosítani a 
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technikumi képzésben résztvevő tanulók számára. Szakmai oldalról az egyetemmel való 
együttműködésben a stratégiai megerősödés lehetőségét látják.  
A cégek jelenléte meghatározó a szakképzésben. A duális képzés elindítása, és a meglévő 
kapcsolatok fejlesztése az AASzC munkájának döntő eleme. A tervezett ágazati 
képzőközpontok kialakításával megerősíthető a kapcsolat a térségi vállalkozásokkal.  
Cél, hogy a térség gazdasági, agráradottságaihoz is igazodva legyen a Fodorban erősödő 
élelmiszeripari képzés: ez feltételezi az infrastrukturális háttér biztosítását. Ebben a kérdésben 
egyeztetések folynak jelenleg is. Nemcsak centrumon belüli egyeztetések kezdődtek, az 
agrártárca mellett a cégekkel kialakított kapcsolatok is meghatározóak. A továbblépéshez a 
szakmai, de az általános infrastrukturális háttér megújítása is szükséges. 
Az agrárszakképzési centrum bővíteni kívánja a képzési palettát, elsősorban tejipari irányban, 
szakképző iskolai és technikusi szinten is. A jelenlegi koncepció szerint az országban a tejipari 
képzés megerősítése 2 helyen, Csornán és Szegeden indokolt. A Fodor bevonásával ez lokális, 
de regionális (akár fél országnyi beiskolázási hatókörrel) fejlesztést is jelentene, az 
infrastruktúra mellett a humán erőforrások biztosításával. 
A szentesi Bartha fő profilja a kertészet, de emellett a Hungerit lokális vállalati igényeit is ki 
tudja elégíteni a húsipar területén. A vállalattal már folynak egyeztetések, nagy hiányt pótolna 
tanműhelyek létrehozása az iskolában. 
A Hungerittel való együttműködés fontosságát súlyozza a cég integrátori szerepe, amely érinti 
az növénytermesztést, az állattenyésztést (gazda szakma), és ezek újabb együttműködési 
lehetőségeket teremthetnek esetlegesen.  
Az ÁMCS üléseken felmerült az ágazati képzőközpont/tudásközpont létrehozásának 
szakirányú oktatást szolgáló együttműködése. A centrum vezetése szerint a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel való együttműködés, 
tudásközpont létrehozásának lehetősége is megteremthető, a témában folyik egyeztetés az 
SZTE kancellárjával. Megfogalmazódott a kutatás – fejlesztés - innováció lehetősége azzal, 
hogy a tudásközpont létrehozása és működtetése a cégek számára is haszonnal jár. Ez már 
maga az innováció, új szemlélet, a tanuló/hallgató szempontjából előnyöket hordoz. Az is 
látszik, hogy a jogalkotásban is szerepet kapnak azok a kiigazítások, amelyek segítik a cégekkel 
való együttműködést. 

Ki kell mondani, hogy az élelmiszeriparban jelenleg is vannak hiányszakmák, ezek két féle 
aspektusból értelmezhetők. Hiányszakma az, ha nincs elegendő tanuló – ezt ma alátámasztja 
a demográfiai helyzet. Jó lenne a kevésből többet megnyerni a szakképzés, és az élelmiszeripar 
számára is. A piaci szereplők véleménye szerint az is hiányhelyzet, ha nincs elegendő 
szakképzett a cégeknél. A munkavállalók egy része úgy vesz részt a termelésben, hogy nincs 
végzettsége (hentes, tejfeldolgozó, pék – lényegében a Fodor profiljába vágó szakmák). Az ő 
képzésbe való bekapcsolásuk is enyhítené a hiányt a munkaerőpiacon. Itt a felnőttképzés 
erősítése hozhat eredményt. 
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D. Demográfia, presztizs, társadalmi átrendeződés hatásai a szakképzésben 

A demográfiai adatok azt mutatják, hogy a szakképzésbe potenciálisan belépők köre szűkült 
az elmúlt években. 
Emellett a szakképzés presztizse is csökkent az elmúlt időszakban, ugyanakkor a munkaerő 
piaci igény növekszik a szakmunkások, szakemberek iránt. Fontos feladattá vált az 
élelmiszeripart kiszolgáló szakmák elismertségének javítása, az ezt erősítő marketing munka.  
Társadalmi jelenség, hogy átrendeződés történik a közép- és felsőoktatásban a gimnáziumi 
tanulmányok és onnan az egyetemekre történő továbbtanulás javára. 

A munkacsoport kereste a kérdéseket arra, hogy miért kevés a jelentkező az élelmiszeripari 
szakmák esetében. Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete 2020-ban is minden 
megyében felmérte az általános iskolások pályaválasztását befolyásoló tényezőket. 
A beiskolázást befolyásoló, sajnos a szakképzés helyzetét ágazattól függetlenül is 
meghatározó, társadalmi okok fogalmazhatók meg:  

- 14 éves korban általában nem népszerű fizikailag is nehéz kétkezi munkák mellett 
dönteni, 

- Jelentős a szülő ráhatás (még az alacsony iskolai végzettségű szülők esetében is). 
- Sok esetben a tanuló - kellő önismeret hiányában - nem tudja, milyen iskolatípust 

kellene választani. A pályaorientációval foglalkozó kamarai szakemberek tapasztalata 
szerint a tanulói/szülői bizonytalanság, információhiány (vagy az érdeklődés hiánya) 
megalapozatlan iskola, vagy szakmaválasztáshoz vezet. 

- A szakképzési statisztikák is azt támasztják alá, hogy torz arányok alakultak ki a 
technikusi és a szakképző iskolai létszámban. Kérdés az is, hogy a technikumba 
iratkozók rendelkeznek-e az 5 éves képzéshez szükséges kompetenciákkal. Bár az új 
szakképzési rendszer biztosít átjárhatóságot a technikumból a szakképző iskolába, de 
ennek ellenére is magas a lemorzsolódás, az iskolát szakma nélkül elhagyók aránya.  

- Nem divatosak a kétkezi szakmák, még a gyenge tanulmányi eredményű tanulók sem 
tolonganak.  

- Kialakult egyfajta preferenciarendszer a szakmaválasztásban. Az élelmiszeripari 
szakmák helyzete ebben a rangsorban nem kedvező. 

- A szakmai vizsgát követően az elhelyezkedési lehetőségeket is szűkösnek, kötöttnek 
ítélik a tanulók. Sokan meg sem próbálják az elhelyezkedést a szakmában. 

- Az élelmiszeripari szakmák jó részével a „szalagmunkát”, a betanított tevékenységet 
azonosítják az emberek.  

- Az általános iskoláknál a középfokú oktatás intézményrendszerének megítélésében a 
gimnáziumba felvettek aránya játszik szerepet.  

Csongrád-Csanád megyében mindkét kamaránál erős a pályaválasztás támogatása. A 
szakképzésben bekövetkezett változások különösen indokolják, hogy sokféle pályaorientációs 
programmal jusson el a döntést megalapozó információ tanulóhoz, szülőhöz egyaránt. Erre 
alkalmasak az osztályfőnöki órák, az önismereti foglalkozások, pályaválasztási kiállítások, 
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általános iskolai pályaválasztási rendezvények, szakmai versenyek megtekintése, iskolai 
tanműhely- és céglátogatások.  
Szükséges az erős médiatámogatás, a tanulókat érdeklő interaktív információk közvetítése. 
Bár 2020-ban és 2021-ben a COVID miatt csökkentek a személyes élményszerzési lehetőségek, 
de az online térbe helyezett információk egyre jobb arányban jutnak el az érintettekhez.  
A nappali tagozatos tanulók létszámcsökkenését vizsgálva, a munkaerőhiány megszüntetésére 
fókuszálva választ keresünk arra is, hogy milyen előnyös lehetőségeket biztosít az 
iskolarendszer a munkaerőpiaci igények kielégítésére a felnőttképzés eszközeivel. 
A munkacsoport véleménye szerint a munkaerőhiány megszüntetésének egyik lehetősége, 
hogy felnőttképzési hellyé erősödne a technikum/szakképző iskola, amennyiben megvannak 
a feltételek, és erőforrások birtokában vállalható az esti képzés. 
 
 

E. Működési modellek 
Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum (AASZC), és az aktívan közreműködő intézményei 
az iskolai tanműhelyi vagy céges képzés témában az alábbiakat fogalmazták meg: 

- Az iskolai tanműhelyek a szakmai alapoktatás helyszínei, itt biztosítható az alapvető 
szakmai fogások elsajátítása, amelyekre a cégek a korai képzési szakaszban (technikum 
9-10. évfolyam, szakképző iskola 9. évfolyam) nem rendezkedtek be (a szakmai 
alapoktatás nem is céges feladat). 

- A törvény szerint cél, hogy minél több diák vegyen részt a cégeknél a duális szakirányú 
oktatásban. A tanműhelyi és a céges gyakorlat véleményünk szerint együtt készít fel a 
szakmára.  

- Komoly dilemma, hogy nem helyezhető ki minden tanuló céges gyakorlatra. A teljes 
szakmai vizsgára való felkészítésre sem alkalmas minden cég. Az iskolák ugyanakkor 
nem tudják a teljes képzési időben a felkészítést finanszírozni. A kettő közötti 
egyensúly megteremtése a feladat. 

- A Szakképzés 4.0 stratégiában megfogalmazottaknak megfelelően az iskolák az 
alapkészségek megerősítésének szerepét vihetik tovább, a cégek pedig a korszerű 
technológiákra, gépek, berendezések üzemeltetésére készíthetik fel a tanulókat, 
munkahelyi szocializációt is biztosítva.  

- A tanulói motiváció, versenyszellem erősíthető. Várhatóan lesz egy szűk szegmens, 
azok a tanulók alkotják, akik nem mennek ki céges gyakorlatra. Valószínűsíthető, hogy 
a tanulók egy része szükségszerűen ott marad az iskolai tanműhelyekben (ösztöndíjért, 
szakképzési munkaszerződés nélkül). A cégek pedig versenyezni fognak majd a jól 
teljesítő gyerekekért, a legjobbakat fogadják gyakorlatra (pl. az ágazati alapvizsga, és 
személyes kiválasztás alapján).  

- Motivációs lehetőség is, hogy aki jól tanul, nagyobb eséllyel tud fogadó céget találni 
duális gyakorlatra, munkaviszony keretében pedig jelentős szakképzési munkabérben 
részesülhet. Mindennek lehet a szakképzés egészére színvonalnövelő hatása, kialakul 
egyfajta versenyszellem, érdekeltség.  
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- A húsipari szakmában több évtizede a Szentesen működő Hungerit Zrt.-vel különböző 
megállapodásos és szerződéses jogviszonyban képzett és képez tanulókat a szentesi 
Bartha Iskola. Jelenleg a nappali és felnőttoktatásban részt vevő tanulók a Hungerit 
Zrt.-nél töltik gyakorlataikat duális képzésben, tanulószerződés keretein belül. A 
képzési programokat a duális partnerhálózat igényeinek figyelembevételével alakítják 
ki itt is. A Bartha iskola fő profilja a kertészképzés, azonban évtizedes hagyománya van 
Szentesen a Hungerit igényeit kiszolgáló húsipari képzéseknek is, melynek lehetőségeit 
leginkább a felnőttoktatásban/felnőttképzésben látja reálisnak az iskola és a vállalat. 
Az iskolában jelenleg nincs tanműhely, de szeretnének gyakorlóhelyet kialakítani.   

- Tapasztalat, hogy a humán erőforrás kulcs az átalakításhoz, ezt a szakképzési 
centrumoknak kell biztosítani.  (erőforrások különbözősége problémát jelenthet, pl. 
egy iskolának a robotikához nincs eszköze, vagy éppen nincs, aki tanítson).  

- A tanműhelyek, tanüzemek által gyártott termékek piaci értékesítésében érdekeltté 
lehetne tenni az iskolát (pl. szakoktatók bérének megállapításánál, az infrastruktúra 
modernizálásában, fejlesztéseket lehetne részben finanszírozni).  

- Az ágazati képző központok (ÁKK-k) lehetnek a képzők és a piaci szereplők magasabb 
szintű együttműködésének jó formái. 

 
 

F. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád Megyei 
Igazgatóságának szakképzést támogató tevékenysége  

Munkacsoportunk üléseire meghívtuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád –Csanád 
Megyei Igazgatóságának igazgatóját és szakképzési referenseit, akik megerősítették a 
munkaerőpiac – szakképzés téma aktualitását, hangsúlyozva, hogy az élelmiszeripar további 
felértékelődése, felkészült munkaerő igénye várható a jövőben. Jelentős források áramlanak 
az agrárgazdaságba, az élelmiszeripar ma is és a jövőben is jelentős munkaerőpiaci tényező a 
térségben.  
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működése széles körű, régiókat lefedő élelmiszeripari 
koordináció folyik, személyes megkeresés, interjú keretében kérnek információt a cégektől. 
Arra kívánnak választ kapni, hogy miben tud a kamara segíteni az ágazatban működő 
vállalkozásoknak (érdekérvényesítés, pályázatok). Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy az 
információval óvatosan kell bánni (titoktartási kötelezettség, egyéb előírások), ezért a tagok 
adatait nem tudják megosztani.  

A megyében a feldolgozóiparon belül az élelmiszerszektorhoz tartozó nagyvállalatok kis száma 
ellenére árbevétel- és jövedelemtermelő képességük kiemelkedő.  
Országos statisztika szerint az élelmiszeripari vállalkozások fő tevékenységi területe  
 

Italgyártás+ pék+tészta 50 % 
Egyéb élelmiszer gyártás 13 % 
Húsfeldolgozás 11 % 
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Zöldség-gyümölcs feldolgozás 10 % 
többi élelmiszer 3 % 

 Forrás: NAK 

 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakképzési feladatai: 
E feladatok jelentős mértékben tanácsadói tevékenységgel megtámogatott hatósági 
feladatok, továbbá a kamarai szakképzési referensek tanácsadói, pályaorientációs feladatokat 
is ellátnak, ezek a következők: 

- gyakorlati helyek közhiteles nyilvántartásba vétele, 
- szakértői névjegyzék adatbázisának vezetése, 
- képzőhelyek ellenőrzése, 
- minősítési feladat szempontrendszer szerint, 
- tanácsadási, információszolgáltatási feladatok, 
- tanulószerződések, együttműködési megállapodások kezelése, 
- ágazati alapvizsgára, szakmai vizsgára delegálás szakértői névjegyzék alapján, 
- munkacsoportokban történő együttműködés, 
- tanulmányi versenyekre koordinációs feladatok, Szakma Sztár versenyen való 

részvétel, 
- tájékoztató rendezvények, 
- gyakorlati oktatók képzésének szervezése, 
- mesterképzés, vizsgáztatás, 
- pályaorientációs tevékenység: szakmabemutatók, tanulmányi kirándulások, szakmai 

táborok, szülői értekezletek, adott pályára lépés segítése, osztályfőnöki órákon, szülői 
értekezleteken való előadások tartása,  

- szakképzők segítése. 

A NAK Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóságának céges kapcsolatokból származó, a 
szakképzéshez kapcsolódó észrevételei az alábbiakban foglalhatók össze:  

- Felmenő rendszerben meg fog szűnni az együttműködési megállapodással történő 
foglalkoztatás lehetősége: Ez korábban a nyári gyakorlatok megszervezésében 
fontos eszköznek bizonyult, főleg a technikus képzésben hiányzik. 

- Vállalati körülmények között a szakképzési munkaszerződés maradt, mint legális 
gyakorlatszerzési lehetőség, amely vagy a teljes szakirányú oktatás idejére, vagy 
rövidebb időtartamban 4-12 hétre köthető (ez utóbbi azonban a szakképző 
intézmények részéről tömbösítést igényelne). 

- Kötött bértömeg-gazdálkodás mellett a tanulók foglalkoztatása ellehetetlenülhet. 
- A fizetendő juttatás mértéke magas, ez egyes munkahelyeken bérfeszültséget 

eredményezhet. 
- A finanszírozás szempontjából meghatározó a gyakorlati napok száma, ez a 

szakképző iskolával való konszenzust igényli. 
- Adminisztratív terhek hárulnak a duális oktatásba való bekapcsolódásnál, ilyen pl. 

„Kréta” Iskolai Alaprendszer naprakész használata. 
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- Várható a kizárólagos tanműhelyek ellehetetlenülése. 
- Ágazati képzőközponthoz csatlakozáshoz lényegében nincs gyakorlati tapasztalat, 

nincs előzmény. 

Az agrárkamara kapcsolatai a szakképzés szereplőivel szervezettek, rendszeresek, konkrétak: 
- Az Alföldi Agrár Szakképzési Centrum Csongrád-Csanád Megyei Szakképző iskoláival: 

gyakorlati képzőhelyekkel összefüggő kérdések, pályaorientációs feladatok, 
vizsgaszervezés, tanulószerződések, együttműködési megállapodások, ágazati 
alapvizsga. 

- Vállalkozások: gyakorlati képzőhelyként működnek, nyilvántartásba vétel, ellenőrzés, 
tájékoztatása. Pályaorientációban együttműködő partnerek. 

- Partner intézmények: Kereskedelmi és Iparkamara, Kormányhivatal, Pedagógiai 
Szakszolgálat, általános iskolák: elsősorban pályaorientációs, pályaválasztási 
feladatokban működünk együtt. 
 
 

G.  Az életpályamodell középfokú szakképzést követő állomása a felsőoktatás 

Az SZTE, mint a régió meghatározó felsőoktatási intézménye proaktív módon fejleszti az 
élelmiszeripar és a kapcsolódó innovatív agrárgazdaság, a precíziós mezőgazdaság kihívásaira 
reagáló, és a feldolgozó élelmiszeripar igényeihez igazodó képzési-, kutatási és 
infrastrukturális tevékenységeit. Él a multidiszciplináris tudományegyetem státusz adta 
lehetőségeivel, képzési és kutatási portfóliójának sokszínűségével és a Dél-alföldi régió 
gazdasági szereplőivel való aktív partnerségi kapcsolatrendszerével. 
Az élelmiszer mérnök és műszaki mérnök képzés segít biztosítani a megyében a szakértői és 
vezetői utánpótlást. 
Az élelmiszeripar ágazatban felsőfokú végzettség megszerzésére érettségit követően 
kínálkozik lehetőség a megyében. A gyakorlatorientáltságot a duális céges háttér is biztosítja. 
A nagyobb cégek humángazdálkodásában az életpálya-modell építéséhez lehetőséget biztosít 
a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara levelező képzéseivel is.  
„Az Élelmiszermérnöki Intézet küldetése, hogy olyan korszerű ismereteket sajátíttasson el az 
Élelmiszermérnök BSc, az Okleveles élelmiszermérnök MSc, valamint az Okleveles 
élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnök MSc szakos nappali és levelező tagozatos 
hallgatókkal, amelyek birtokában képessé válnak a gyártástechnológiák tényleges 
alkalmazására, a technológiák értékelésére, felülvizsgálatára, HACCP szemléletű kezelésére, 
egyszerűbb tervezési feladatok elvégzésére.” 
Forrás: https://mk.u-szeged.hu/karunkrol/elelmiszermernoki/elelmiszermernoki 

Duális képzések a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán 
A duális képzési forma a Mérnöki Karon 2015-ben indult, amint azt a törvényi szabályozás 
lehetővé tette. Elsőként a gépészmérnök alapszakos hallgatóknak volt elérhető ez a képzés, 
azóta pedig majdnem mindegyik szak végezhető duális formában, ezek a következők: 

 Műszaki képzési területen: 
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 Gépészmérnök alapszak 
 Mechatronikai mérnök alapszak 
 Műszaki menedzser alapszak 
 Okleveles gépészmérnök mesterszak 
 Okleveles mechatronikai mérnök mesterszak 

 Agrárképzési területen: 
 Élelmiszermérnök alapszak 
 Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapszak 
 Okleveles élelmiszermérnök mesterszak 
 Okleveles élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök mesterszak 

A duális hallgatók az elméleti tanulmányokat a gyakorlatban egészítik ki a duális partnercég 
szakembereinek irányítása mellett. Kezdetben megismerkednek a vállalat szervezeti 
felépítésével, irányítási rendszerével, a vállalati kultúrával, a cég termékeivel, 
munkatapasztalatokat gyűjtenek, majd megismerik a gyártási, feldolgozási technológiai 
folyamatokat és elég tudás birtokában be is kapcsolódnak azokba. A hallgatók jellemzően 
szakdolgozati témát is a cégnél választanak. 
A Mérnöki Kar vállalati partner köre folyamatosan bővül, a 2021-22-es tanévben több mint 
40 céggel áll duális kapcsolatban, ahol több száz hallgatót tudnának fogadni. 23 megyei 
székhelyű vállalkozás vesz részt aktívan a duális felsőoktatási képzési rendszerben. 
A duális képzés iránt érdeklődő hallgatók létszáma is nő, az említett tanévben a 
partnervállalatoknál több mint 80 fő dolgozik. A Kar hallgatói létszámához viszonyítva, a duális 
képzést a nappali tagozatos hallgatók 9,2%-a választja. 
A partnervállalatokkal a kapcsolat többféle formában működik. A Kar a toborzáshoz teret 
biztosít a félévente megrendezett Duális és Kooperatív Börze rendezvényen és rendszeresen 
üzemlátogatásokat szervez. A vállalatok részt vehetnek a nyílt napokon, a különböző 
konferenciákon, bemutatkozó előadásokat tarthatnak, meghívást kapnak a záróvizsga 
bizottságokba. A cégek szakdolgozati témákat, gyakornoki pozíciókat és szakmai gyakorlati 
helyeket hirdetnek, támogatják a hallgatói csapatokat és közreműködnek a kutatásokban. A 
duális partnereknél dolgozó hallgatók félévente tartanak beszámoló előadást a vállalatnál 
végzett tevékenységükről, az előre haladásukról. A még hatékonyabb képzés érdekében 
vállalati igények szerinti választható tantárgyak kerülnek meghirdetésre és a céges 
szakembereket bevonják az oktatásba. 
A Kar nagy hangsúlyt fektet a beiskolázásra és a kapcsolattartásra a középiskolákkal, 
rendszeresen közreműködik a pályaválasztási rendezvényeken. A műszaki pályák iránt 
érdeklődőknek a Déri Miksa Műszaki Technikummal közösen kidolgozták a műszaki életpálya 
modellt. Ez azt jelenti, hogy a Mérnöki Kar elfogadja a Technikumban oktatott ismereteket, 
hogy ezzel is orientálja a fiatalok pályaválasztási döntését. Az okleveles technikusi képzés 
befejezését követően a Karon tovább tanuló hallgatóknak, a legalább jó vagy jeles 
érdemjeggyel teljesített tárgyak kredit elismerésére van lehetőség. Az érintett tantárgyak 
körét a középiskola és az egyetem munkatársai hosszas egyeztetés eredményeként határozták 
meg. A kreditelismerés három alapszakon működik, gépészmérnök, mechatronikai mérnök, 
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műszaki menedzser. A műszaki életpálya modellt nem csak a kredittranszfer lehetősége 
támogatja, hanem a közös duális partnerek is. A technikusi duális képzésben résztvevő 
hallgató ugyanannál a cégnél folytathatja a munkát az egyetemi évei alatt. 
A felsőoktatási intézmények fontos küldetése, hogy a diplomát szerző hallgatóknak az elméleti 
tudás mellett biztosítsák a gyakorlati ismeretek átadását is. A munkaerőpiacra belépőknek 
megfelelő képzettséggel, szakértelemmel és képességekkel kell rendelkezniük, melyhez 
elengedhetetlen az oktatási intézmények és a gazdasági élet szereplőinek együttműködése.  
(A fejezet anyagát a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának munkatársai állították 
össze.) 
 
 

H. A felnőttképzés szerepe a jövőben 

Új törvény - új fogalmak - új tartalmak alapján válik érthetővé (és elkülönülő feladattá) a 
szakmai oktatás és a szakmai képzés. 
 

Szakmai oktatás Szakmai képzés 
Iskolarendszerben: a szakképzési törvény 
hatálya alatt 
nappali oktatás keretében: tanulóviszonyban 
(beiskolázás: 25 éves korig); 
iskolai rendszerű felnőttképzési 
jogviszonnyal rendelkező, képzésben részt 
vevő személy  (akár korábban folytatott 
tanulmányok beszámítási lehetőségével); 
duális képzőhelynél folyó szakirányú 
oktatásban szakképzési munkaszerződéssel 
vehetnek részt.  

a felnőttképzési törvény hatálya alatt: 
valamely felnőttképző tevékenysége, ha azt 
előzetesen bejelentette (nem végeznek 
szakképzést és nem szerveznek olyan képzést, 
amely költségvetési vagy uniós támogatásból 
valósul meg), vagy engedélyeztette 
(szakképzést folytatnak vagy támogatott 
képzéseket is szerveznek a); 
a felnőttkori tanulás színtere lehet; jogszabály 
nem határozza meg;  

Szakmajegyzék (OKJ helyett) szerinti, 
államilag elismert alapszakmák, kizárólag 
szakképző intézményben; a szakma 
megszerzésére irányuló oktatás keretében?  

szakképesítések: speciális képzések, 
munkakörhöz kötött, vállalati képzések; 
munkanélküliek és álláskeresők számára 
szervezett képzések; rugalmasak, 
alkalmazkodnak a munkaerőpiaci igényekhez; 

Iskolarendszerben ingyenesen megszerezhető 
akár két szakma, + egy részszakma;  
az ingyenesség feltétele: a szakképzésért 
felelős miniszterrel kötött fenntartói 
megállapodás (állami intézmények, egyházi és 
alapítványi fenntartók); 

finanszírozásuk:  
lehet önköltséges;  
lehet államilag támogatott, pl. foglalkoztatási 
célú képzések;  
munkáltató által finanszírozott;  

 
A szakmajegyzék szerinti államilag támogatott alapszakmák (cél ezek minél szélesebb körben 
való megszerzése) mellett a cégek igényei szerinti felnőttképzés is komoly szerepet kap a 
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jövőben. Feltétele, hogy a munkaerőpiac, a cégek fogalmazzák meg, milyen szakképesítésekre, 
részszakmákra, milyen felkészültségű szakemberekre lenne szükség a folyamatosan változó 
technikai, technológiai környezetben. A másodszakmák ingyenessége vonzó tényező nemcsak 
a nappali tanulmányaikat tovább folytatni szándékozók számára, de a szakmát, munkahelyet 
váltók számára is (nincs életkori kötöttség). Cégérdek is, hogy az exponenciálisan változó 
világban rugalmas, gyors alkalmazkodással érvényesíteni lehessen a gazdasági érdekeket. A 
felnőttképzésbe való bekapcsolódás, továbblépés növelheti a képzett munkaerő arányát, 
szélesítheti a szakképző intézmények képzési kínálatát, növeli a cégek – iskolák 
együttműködését, a munkaerőpiaci igények szerinti pedagógiai-szakmai munkát. 
A felnőttképzés lehetőségét és szükségességét az élelmiszeripar területén megerősíti az 
iskolarendszerben a nappali tagozatra való egyre nehezebb beiskolázás. 

Konkrétan merült fel egy, az új szakmajegyzékben már megjelent, élelmiszeripari gépkezelő 
szakma (alapszakma) iránti igény. Amennyiben felnőttoktatás keretében (ingyenesen 
megszerezhető másodszakmaként) korábbi gépészeti képzést igazoló bizonyítvány, vagy 
igazolható kompetenciák birtokában kerül sor élelmiszeripari gépkezelő képzésre, 
munkaerőpiaci hiányhelyzet szüntethető meg. A képző intézmény kijelöléséről dönthet a 
Centrum, a képzés feltételeinek megteremtése, az oktatás előkészítése, a szakma 
meghirdetése időgazdálkodást igényel.  

A munkaerőpiac a végzettekkel, mint munkavállalókkal humángazdálkodás tekintetében 
kétféle pozícióban gondolkodik. A technikusi végzettségűeket nagyon várják a cégeknél 
(szellemi pozíció), középirányítói szinten, művezetőként, műszakvezetőként alkalmazhatók. A 
fizikai pozíció a közvetlen termelési tevékenységhez kapcsolódik. A képzési struktúrában a 
három éves szakképző iskolai képzés nagyobb volumenű kibocsátása reális a jelenlegi 
helyzetben. 
 
 

I. A szakképzés finanszírozásának kérdései 

Az OKJ kivezetésével megszűnik a tanulószerződéses rendszer és az ahhoz kapcsolódó 
finanszírozási forma. Tanulószerződéssel ugyanis csak azok a tanulók rendelkezhetnek, 
akiknek a tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét megelőzően jött létre. A tanulószerződés a 
tanuló és a cég között létrejövő jogviszony, a tanulót díjazás (és nem munkabér) illeti meg, a 
szakképzési törvény hatálya alá tartozik.  
Az új szakképzési rendszer átalakította a középfokú szakmai oktatás egészét, a duális 
szakirányú oktatás célja szerint megerősítette a gazdálkodóknál folyó képzés szerepét. A 
szakképzési munkaszerződés megkötésével előnyös helyzetbe kerülnek a diákok, hiszen valós 
munkakörnyezetben ismerik meg a szakmát, jelentős összegű juttatásban – szakképzési 
munkabérben - részesülnek az ösztöndíjhoz képest. Motivációs szerepét a szakképzési 
munkabér akkor tudja betölteni, ha az ebből következő többletköltségek megtérülnek a 
gazdálkodó számára. Az állami fokozott finanszírozási szerepvállalás az új rendszer 
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működtetésének „kötelező elemévé” vált, 2021. január 1-jétől hatályos. Finomhangolása 
folyamatos, biztosíthatja a gazdálkodók számára a képzésbe való bekapcsolódást.  
Az új finanszírozási rendszer többtényezős, jellemzői az alábbiak:  

- Kiindulás az önköltségből, amely Magyarország központi költségvetési törvényében 
szerepel, mértéke 1.200.000 Ft.  

- Befolyásoló tényező a szakmaszorzó, mértéke az élelmiszeripari ágazathoz tartozó 
szakmákban 2,20. (A szorzó nagyságát az egyes ágazatokban az oktatás erőforrás 
igénye befolyásolja, mértéke 2,20 – 2,85.) 

- Figyelembe kell venni az évfolyamszorzót, a duális szakirányú oktatás első évében 1,2, 
a második évben 0,8. Az évfolyamok közti szorzó különbségét az befolyásolja, hogy a 
második évben már bekapcsolódik a tanuló a napi munkába, „hasznot hajt” a cégnek. 

- Van egy tényezője az egynapi elszámolható kedvezménynek: ez az adóév 
munkanapjainak a száma. 

Képlettel: napi elszámolható kedvezmény 
 

önköltség X szakmaszorzó X évfolyamszorzó/az adóév munkanapjainak a száma 
 

Az összefüggéssel meghatározható az egy napra elszámolható kedvezmény nagysága 
szakképzési munkaszerződés alkalmazásával. Ez az összeg érvényesen számolható el minden 
olyan munkanapra, amelyen a tanuló nincs a szakképző iskolában. 
Az összefüggésből látszik, hogy nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a szakképző iskola 
és a cég hogyan állapodik meg az órák leosztásában. Vagyis azt az ésszerű arányt kell 
kialakítani az iskolai és a céges napok között, amely a szakma elsajátításához legtöbbet nyújt. 
Az erről szóló megállapodást a duális szakirányú oktatás kötelező feltétele, a Szakmai Program 
rögzíti.  
Van még egy fontos eleme a képzésbe való bekapcsolódás mérlegelésének a cég részéről. Az 
új szakképzési törvény nem differenciál külön szakmai elméleti és gyakorlati oktatásra. Ez a 
két végletet tekintve akár az alábbiakat is jelentheti: minden szakmai óra az iskolában, vagy 
minden szakmai óra a duális képzőhelyen van. Másként fogalmazva: a cég a korábbi elméleti 
ismeretekre is felkészít, ha erőforrás oldalról mindez biztosítható.  
A kérdésben történő döntés az iskolai és a cég érdekek ütközése miatt bonyolult is lehet. Az 
iskolában az oktatók óraszámának védelme, a cégnél az „elméleti” ismereteket vállalni akaró 
gyakorlati oktatók hiánya okozhat problémát.  
A fentieken túl a felek közötti megállapodás finanszírozási kérdésként is megjelenik.  
A duális szakirányú oktatás költségeinek megtérülését minimálisan elvárják a cégek. Lehívási 
lehetősége a gazdálkodónak csak arra a napra van, amikor az adott nap nem minősül a 
szakképző intézményben töltött napnak.  
Érdemes kiemelni még egy jelentős további adókötelezettség csökkentő tételt.  
A „Bónusz” elszámolási lehetősége azt jelenti, hogy a legalább hat hónap időtartamban 
fennálló szakképzési munkaszerződés esetén az igénybe vett adókedvezmény 20%-ára 
jogosult a cég, ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát tett.  
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Elvárás a cégek részéről, hogy térüljenek meg az oktatással kapcsolatos költségei. A cégek 
részéről jogos igény, hogy a gyakorlati oktató díját is fedezze a lehívható normatíva.  
Legnagyobb tételnek a havonta fizetendő szakképzési munkabér minősül. Mértéke min. 
bruttó 100 ezer forint, felső határa a minimálbér. 
Egyéb juttatásra a tanuló az által választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött 
munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben, legfeljebb 
évente a minimálbér egyhavi összegéig jogosult az általa ledolgozott napokra tekintettel 
arányosan. 
A szakképzési munkaszerződésben rögzített juttatásokat igazolatlan mulasztás esetén 
arányosan csökkenteni kell. 
Kitágítva a tanulóképzéssel összefüggésben felmerülő finanszírozási kérdéseket, a cégek 
véleménye, hogy az állam szerepvállalása megkerülhetetlen, sőt ennek erősítése szükséges, 
tekintettel a munkaerőpiaci hiányhelyzetre. 

Ha a cégek szempontjait összegezzük, fontos, hogy a ráfordított idő, energia, adminisztratív 
kötelezettségek mértéke szerint legyen megállapítva a normatív támogatás mértéke az egyes 
képzési formák között (szakma és évfolyamszorzók újragondolása). 
A normatív támogatással kapcsolatosan kiemelendő az operatív adminisztráció, az ezzel 
kapcsolatos bérköltséget kompenzálni szükséges. 

Ha finanszírozásról van szó, a munkacsoport a szakképzésben oktatók átsorolásával 
kapcsolatban is megfogalmazta véleményét. Javaslata szerint az iskolai oktatók bérét meg kell 
emelni, vonzó életpálya modellt létrehozni (ennek eleme a piacképes bér), piaci 
bérszínvonalhoz kötni azt. Elvárás, hogy a versenyszféra változásai húzzák magukkal a 
szakoktatók bérét, szakmai munkájuk színvonalát. 
A fentiek megerősítéséhez egy másik várakozás: a szakképző intézményekben dolgozók 
esetében néhány éven belül indokolt lesz a generációváltás. Vonzóvá tenni az oktatási-
nevelési tevékenységet akkor lehet, ha az oktatói munkafeltételek a bérezésen túl 
(tanműhelyek korszerű technológiával, kulturált környezetben, továbbképzési programok 
stb.) is a XXI. századi követelményeknek felelnek meg. A bér kiemelt kezelése azért is fontos, 
mert nemcsak munkaviszonyban, hanem óraadóként, megbízási szerződéssel is felkérhető 
gyakorló szakember a képzés minőségi támogatására. Elvárás és következő lépés lehet, hogy 
az oktatói bért valóban a piaci bérszínvonalhoz kösse a rendszer. 

A cégeknél alkalmazott oktatók bérének finanszírozásában lenne továbbá szükséges az állami 
szerepvállalás növelésére (közvetlen vagy a normatív támogatáson keresztül). 
Felmerült az is, megerősítve a szakképzés 4.0-ban foglaltakat, hogy az iskolák 
kezdeményezzenek kapcsolatfelvételt a gazdasági szereplőkkel, hogy a vállalati szakemberek 
vállaljanak szerepet az iskolai oktatásban (ezzel kapcsolatban persze számtalan további 
részletet kell tisztázni, ilyen pl. az óraadói díj, az órák szervezése, esetleg tömbösítése, a 
vállalati szakemberek rendelkezésre álló ideje, kapacitása, stb.). 

A munkacsoport üzenete az Ágazati Készségtanács felé: nem lehet a szakmai szempontokat 
elválasztani a finanszírozási szempontoktól. 
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Az adórendszer változott, 2022. január 1-jétől a vállalkozásoknak nem kell szakképzési 
hozzájárulást fizetniük, adókedvezményük a szociális hozzájárulási adó összegének 
csökkentésével érvényesíthető. A felnőttoktatás keretében is van lehetőség duális szakirányú 
oktatásban való részvételre szakképzési munkaszerződéssel. Ebben az esetben a munkabér és 
egyéb juttatások a szakképzési munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony 
időtartamával arányosan illetik meg a képzésben résztvevő személyt. Amennyiben  a duális 
képzőhelyen való részvétel a nem biztosítható a szakirányú oktatásban, annak teljesítése a 
szakképző intézményben történik.  
A saját munkavállalók képzése (ha tevékenysége kapcsolódik az adott szakma ágazatához) a 
szakképző intézménnyel közösen elkészített képzési program alapján is teljesíthető, nem 
kérdés, hogy a foglalkoztató duális képzőhelynek minősül-e (a jogszabály nem írja elő a 
nyilvántartásba vételt). Egy munkaszerződése lesz a képzésben résztvevőnek, azt kell 
módosítani, szerepeltetni benne a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit. Pénzügyi 
szempont is, hogy a munkabér arányos része után fizetendő közterhek a szakképzési 
munkaszerződés alapján fizetett munkabérre vonatkozó szabályok szerint csökkennek. 

A fentiekből látszik, hogy a felnőttképzés lehet továbblépés az elfogyott középiskolai nappali 
képzéses diáklétszám kompenzálására, pl. a Hungerit Zrt.-nél. 

Első szakma/kompetencia megszerzésére a felnőtt képzés nagyon jó csatorna, ahol a saját 
munkáltató adja gyakorlati oktatási helyszínt. 
Másodszakma megszerzésének ingyenessége motiváló erő mind a munkavállaló, mind a 
munkáltató részére 
A felnőttképzés, részszakmai, ill. speciális igényekre választ adó lehetőség, amely rövidebb idő 
alatt, rugalmasan a cég belső igényire szabva tud megvalósulni. 
 
 

J. Szakemberek az oktatásért 

A gazdálkodó szervezeteknél a nevesíteni kell a tanulók és a képzésben résztvevők oktatásáért 
felelős személyét. Ez nemcsak formális feltétel, ez az egyik biztosítéka a cég felelősség 
vállalásának, a duális oktatás minőségének, a szakmai vizsgára való felkészítésnek.  
Jogszabály írja elő, hogy oktató az lehet a cégnél, aki a tanulók képzéséhez szükséges 
pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és szakképzési adminisztrációs ismeretekkel 
rendelkezik. Ehhez a kamarák biztosítanak gyakorlati oktatói felkészítést.  
Mentesítés esetei:  

 mestercím az érintett szakmában, 
 szakirányú felsőfokú végzettség és 2 év gyakorlat, 
 nem szakirányú felsőfokú végzettség, szakirányú középfokú szakképesítés és 5 év 

gyakorlat, 
 60. életév betöltése egyéb feltételek megléte esetén. 

Elég rugalmas keretrendszer (feltétel rendszer) szükséges ahhoz, hogy valaki belépjen az 
oktatók körébe. A gyakorlati oktatói képzésen, és a különböző szakmai képzéseken való 
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részvétel segíti a tanulókkal és a képzésben résztvevőkkel való foglalkozást, tudásátadást. 
Ehhez a tudásátadáshoz a cégek is hozzájárulhatnak. 

A gyakorlati oktató a cég és a tanuló közötti első kapcsolat. Ha a cég szeretné a saját 
munkavállalóját kinevelni, személyisége, szaktudása, felkészültsége, kommunikációja sokat 
segíthet a tanulónak a munkahelyi szocializációban. Sok esetben itt korrigálhatók az otthonról 
hozott hiányosságok.  
Elvárás, hogy ott legyen a duális szakirányú oktatás, ahol a műszaki-, tárgyi feltételek, az üzleti 
és szakmai tudás van. 
 
 

K. A cégek üzemméretével, képzési igényeivel összefüggő fejlesztési irányok 

A cégek polarizálódása folytatódik az élelmiszeripari piacon is, ugyanakkor fontos lenne a 
mikro és kisvállalkozások méret és tőkeerő növelése. 
A kisvállakozásoknak a profittermelő képességét kellene növelni, hogy így versenyképesebb 
jövedelmet tudjanak biztosítani a munkavállalóiknak, ezáltal meg tudják tartani a jó 
munkaerőt. 
A mikrovállalkozások munkaerőpiaci igényeinek leginkább megfelelő forma a felnőttoktatás, 
vagy felnőttképzés. A szakiskolák adhatják ehhez az elméleti képzési hátteret, míg a 
munkáltatók a gyakorlati helyet (felnőttképzésben az elméletit is) a saját alkalmazottaik 
számára. Lehet ez testreszabott tematikájú, akár csak tanúsítványt és nem államilag elismert 
konkrét szakmát adó kurzus is. 
A nagyvállalatok képességbeli és szaktudásbeli igényei egészen mások, mint a 
kisvállalkozásoké. A nagyvállalatok tudnának olyan duális képzést nyújtani, amiből a kkv-k is 
profitálhatnának, ezért fontos lenne olyan ösztönzőket bevezetni, amelyek segítségével a 
nagyvállalatok hajlandóak legyenek beruházni (tárgyi eszköz és humán erőforrás), akár 
vállalati képzőközpont létesítésével is.  
Az látszik, hogy a felnőttképzés jelentősége (az iránta megnyilvánuló igény) nagymértékben 
növekszik (technológiai váltások, pályázati források). Ezek cégre szabott képzési kurzusok 
indítását igénylik.  
A szakképzés tananyagtartalmának kialakításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a cégek 
modern, hightech gépek dolgoznak és ehhez a diákok fogadókészségének („színvonalának”) is 
igazodni kellene. A szakképző iskolákba nagy számban olyan diákok jelentkeznek, akik nem 
alkalmasak a technikumi vagy gimnáziumi továbbtanulásra, szerényebb képességgel, 
teljesítménnyel érkeznek az általános iskolákból. Akik a pályaorientáció korai szakaszában 
vagy még korábban, szülői környezeti hatásokra készülnek egy szakmára, szakképző iskolában 
jó teljesítménnyel kerülhetnek ki a munkaerőpiacra. Lehetőség, hogy az új szakképzési törvény 
felkínálja az átjárhatóságot a középfok iskolatípusai között.   
(Az alapkompetenciákra való felkészítés fejlesztésének felelősségét szakmai anyagunk nem 
vizsgálja.)  
A robotika, automatizáció expanziója elkezdődött/folytatódik.  
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Például a Bonafarm Csoport nagyszabású fejlesztéseket tervez, melyek fókuszában  a modern, 
hatékony, magas fokon automatizált termelés megvalósítása áll. Mindez azt is jelenti, hogy az 
élőmunkaigényes folyamatok hatékonyságát növelik/esetlegesen ki is váltják azt. , és így a 
specifikus műszaki, gépészeti, automatizálási, IT-ismeretekkel bíró szakemberek iránti igénye 
nő a vállalatcsoportnak. 
Arra a kérdésre is kerestük a választ, hogy mért kevés a jelentkező az élelmiszeripari (és sajnos 
több kétkezi ipari) szakma esetében is.  
Okok:  

- 14 éves korban általában nem népszerű fizikailag is nehéz kétkezi munkák mellett 
dönteni, 

- jelentős a pályaválasztásban a szülői ráhatás (még az alacsony iskolai végzettségű 
szülők esetében is), 

- a szülők iskolai végzettsége általában tükrözi a tanuló továbbtanulási terveit, 
- ha nem divatos egy szakma, még a gyenge tanulmányi eredményű tanulók sem 

szívesen választják, 
- az elhelyezkedési lehetőségeket is szűkösebbeknek ítélik a tanulók, 
- az élelmiszeripari szakmák jó részével a „szalagmunkát”, a betanított tevékenységet 

azonosítják az emberek, 
- még a pályaorientáció is bonyolultabb, kérdés, hogy valós folyamatainak, 

technológiáinak megismerésére ad-e a kötött higiénés szabályok miatt lehetőséget az 
üzem, 

- az általános iskolák megítélésében még ma is a gimnáziumba felvettek aránya játszik 
szerepet,  

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete 2020-ban is minden megyében felmérte az 
általános iskolások pályaválasztását. Megállapítható, hogy Csongrád-Csanád megyében erős a 
pályaválasztás támogatása a kamarák részéről. Az általános iskolai pályaválasztási 
rendezvények, a középfokú oktatási intézmények tájékoztatói mellett van médiatámogatás, 
pályaorientációs tanácsadás és a kamarai pályaválasztási rendezvények szervezésének 
lehetősége. 2020-ban és 2021-ben a COVID miatt csökkentek a személyes élményszerzési 
lehetőségek, sokszor online térbe helyeződött az információ eljuttatása az érintetteknek.  
A kérdést vizsgálva választ keresünk arra is, hogy a nappali képzés hiánya miatt milyen 
kölcsönösen előnyös lehetőségeket biztosít az iskolarendszer a munkaerőpiaci igények 
kielégítésére a felnőttképzés eszközeivel (Hungerit Zrt. - Bartha János Szakképző Iskola – 12 fő 
felnőttképzésben vesz részt – céges karrierút építés). 

Aktívabb pályaorientációs programok segíthetik a diákok bevonzását az iskolai vagy akár 
második szakma megszerzési programokba.  
A munkacsoportban résztvevő vállalkozások vállalásai a pályaorientációhoz:   

- Üzemlátogatás szervezése potenciális jövőbeli munkavállalóknak, azaz olyan 
diákoknak és oktatóiknak, akik releváns diszciplínákat, szakmát tanulnak. 
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- Szervezett állásbörzéken, pályaválasztást segítő fórumokon való megjelenés akár 
középfokú oktatás kapcsán, akár az álláskeresőket érintően is. 

- A cégek közvetlen vállalása lehet, hogy előadás, iskolai rendezvény keretében 
megfogalmazza elvárásait, egy-egy pozícióhoz szükséges kompetenciaigényét. 

 
  



46 
 

V. Összegzés – Javaslatok a problémaleltár kezelésére 
 
A problémaleltárban összegyűjtöttük az ágazatot érintő észrevételeinket, más fejezetekben a 
munkaerőpiac és a szakképzés együttműködési formáit, finanszírozását érintő tényeket, 
észrevételeket. Tanulmányunk záró fejezetében – mintegy összefoglalásként is – visszatérünk, 
javaslatokat fogalmazunk meg az alábbiak szerint:   

- A szakképzett munkaerő biztosítására a cégek és a szakképző intézmények 
hatékonyabb együttműködésére van szükség. Az együttműködési formák 
kidolgozásával kölcsönös kontroll működtethető: 
 A cégigények közvetítik a humán erőforrás többlet-, vagy pótlásigényét (nő az 
átlagéletkor a vállalkozásoknál; tömeges nyugdíjba vonulás várható 3-4 éven belül a 
Ratkó korszak lecsengő ágánál). Másrészt megfogalmazzák a technológiai váltásokból 
származó szakmai igényt, jelzik a szakképzési centrumok, ágazati készségtanácsok felé 
az előzőekből levezethető létszám, erőforrás és kompetenciaigényt. 
Javaslatot tehetnek új szakmák bevezetésére, vagy meglévő szakmák megyében 
történő indítására (pl. gépkezelő-karbantartó szakma)  
Jelzésértékű a vállalati szférában a technológia és a műszaki ismeretek kombinálásával 
kialakítandó kompetencia igény. A cégek véleménye szerint a technikusi/okleveles 
technikusi képzések, a hosszabb képzési idő, az érettségi, mint feltétel megléte, a 
tananyagok tartalma alapján megfogalmazható a komplex gondolkodás és probléma 
megoldási képesség kialakítása, fejlesztése iránti igény. 

- Felnőttképzés egy kitörési pont: módot nyújt a betanított dolgozók képzésére, munka 
melletti szakmatanulásra, a technikussá válásra, életpálya építésre. 

- A fiatalokat, amikor szakmát, iskolát választanak, az érdekli, hogy milyen infrastruktúra 
áll rendelkezésre, milyenek az eszközök.   

- A fiatalok fogékonyak a trendi dolgokra (drónos alkalmazás, QR-kóddal történő 
megjelenés a piacon), a modern technikával közelebb lehet jutni hozzájuk.  

- Virtuális informatikai környezet kialakítása, az oktatási eszközpark biztosítása, 
modernizálása szükséges. Ez segítene bevonzani a diákokat az iskolákba.  

- Arra a kérdésre, hogyan lehet az infrastruktúrát fejleszteni, ki és hogyan tudná 
összehozni a potenciális termelőt az iskolával, a finanszírozás és a partneri 
együttműködés lehetőségeit kell jól ismerni.  

- A Fodor iskola jelenlegi tanműhelyi termelési metódusához kapcsolódva az is kérdés, 
hogy működhetne-e úgy az iskola, mint egy inkubátorház: befogadja az anyagot, 
bérmunkában feldolgozza, és/vagy saját maga termel és értékesít. Ehhez hogy lehet 
megtalálni a potenciális üzleti partnereket.  

- Rugalmas átjárást kell biztosítani a szakképző iskolák tanműhelyében és a duális 
képzőhelyen folyó szakirányú oktatás között. 

- Az látszik, hogy az iskolamarketing megerősítést igényel. Az agrárszakképzési centrum 
tevékenységében ez is hangsúlyos terület a jövőt illetően. További lehetőség az 
agrárkamarától kapott szakmai segítség a fenntartó és az intézmények számára. A 
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gazdákhoz való eljutás lehetősége is a NAK segítségével hatékonyabb. Az agrárkamara 
összekötő kapocsként működik a gazdálkodók, a centrum és a szakképzési 
intézmények között az egyes szereplők erősségeinek egyesítésével. Van forrása és 
gazdagodó eszköztára a pályaorientációra is. 

- A munkaerőpiaci szempontok mellett az élelmiszerláncban való gondolkodás 
lehetősége/szükségessége is kitörési pontot jelent. Az ökológiai, biológiai termelésből, 
tenyésztésből származó alapanyagok feldolgozása, fogyasztónak történő értékesítése 
is egy lehetőség, új megközelítése az élelmiszeripari munkának.  

- Ugyanakkor tárgyszerűen megállapítható, hogy az ökológiai gazdálkodásból származó 
anyagok feldolgozásához jelenleg nem a legkorszerűbb eszközök állnak rendelkezésre. 
A Fodor iskola erénye, hogy sok kézműves terméket állítanak elő. A centrum által 
képviselt, és a fejlesztési tervben is szereplő szempont, hogy a Fodorban előállított 
termékeket közvetlenül lehessen értékesíteni, hangsúlyt adva a vertikalitásnak. A 
kézműves termékek PR értékkel is rendelkeznek (címke, logo), így tovább nőhet az 
iskola ismertsége. 

- A termék életpálya, termék életgörbe fogalma, amit a földtől az asztalig integrált 
gondolkodásmód jelenít meg, feltételezi a szakmák iránti érdeklődés növekedését. 
Felmerül a kérdés, hogy van-e forrás, illetve hogyan biztosítható a pályaorientációra, a 
PR-re, az üzenetek markáns eljuttatására az érintettekhez.  

- Az agrárszakképzési centrum ebben a kérdésben is elkötelezett, partnerségben 
gondolkodik: az Agrárminisztérium háttérintézménye, az Agrármarketing Centrum 
tevékenysége is erősítheti az ágazatot érintő szakmai képzést. Széles körben fel kell 
tenni a kérdést, hogy mért jó ezeket a szakmákat kitanulni. Tervei konkrétak, új 
módszerek, új motivációk bevezetése indokolt, le kell építeni a sztereotípiákat, úgy kell 
életformát bemutatni, hogy annak ma már részét képezik a digitális-precíziós 
technológiák – ezt is jelentheti a folyamatos rendelkezésre állás (gondolkodásmód és 
generációváltás az agráriumban is). Új karrierívet, pályaívet kell bemutatni, a szakmák 
trendiségét hangsúlyozni EU-s és hazai források bevonásával.  

- Az országos méretű kampány mellett az alulról jövő kezdeményezések szerepét is 
erősíteni kell, eszközt, módszert kell találni az információk szülőkhöz, diákokhoz való 
eljuttatására.  

- A szakképző iskolákat érintő fejlesztések elodázhatatlanok, tényszerűen azonban a 
források részletekben állnak rendelkezésre. Mindenekelőtt szükség van az iskolaépület 
külső és belső felújítására. Szeged a tejipari termelés egyik bázisa. Tejipari tanműhely 
kialakítása is szerepel a centrum tervei között. Olyan tanműhelyt vizionálnak, amely 
túllép a kommerszen, amely a fiatalok nemzetközi szemléletéhez közelít, 
érvényesíthetővé válnak a gasztronómiai szempontok is. Ezek milliárdos fejlesztések, 
központi, pályázati forrás kell hozzá.  

- Szükséges a nyereségérdekeltség kialakítása, megtermelt profit visszaforgatása a 
tanműhelyek fejlesztésére. 
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- Sok szó esett a cégek szakképzési feladatairól, gyakorlatszervezési lehetőségeiről.  A 
duális szakirányú oktatás kiterjesztéséhez időre lesz szükség, felmenő rendszerben 
alakítható a gyakorlatszervezés lehetősége. De mindig is lesz egy szűk szegmens, azok 
a tanulók alkotják, akik nem mennek ki céges gyakorlatra, ők szükségszerűen ott 
maradnak az iskolai tanműhelyekben (ösztöndíjért 8-16 ezer Ft). A cégek pedig 
versenyezni fognak majd a jól teljesítő gyerekekért, a legjobbakat fogadják gyakorlatra 
(pl. az ágazati alapvizsga eredménye alapján.). Motivációs lehetőség is, hogy aki jól 
tanul, nagyobb eséllyel tud kimenni céghez gyakorlatra, jelentős szakképzési 
munkabért kaphat. Önmagában mindennek lehet a szakképzés egészére 
színvonalnövelő hatása, hiszen kialakul egy elvárt, eredményt hozó versenyszellem.  

- A magas színvonalú duális szakképzésbe bevonandó iskolai oktatók, vállalatok 
gyakorlati oktatóinak erkölcsi és anyagi megbecsülésének erősítése szükséges 

- A tanműhelyek és a duális vállalati képzőhelyek oktató munkájában rejlő szinergiát 
még jobban ki lehetne használni azáltal, ha a szakképzési munkaszerződések mellett a 
tanműhelyi alap gyakorlati oktatást is megengedné a jogszabályi háttér. Ezáltal a 
tanműhelyek is valós gazdasági értéket teremtő munkát tudnának folytatni.  
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Tanulmányunk összeállításánál az alábbi forrásokat használtuk:  
 Az Élelmiszeripar Ágazati Munkacsoport üléseiről készült részletes prezentációkat, 

emlékeztetőket 
 A munkacsoport tagjai által rendelkezésünkre bocsátott cégbemutatókat, nyilvános 

(pl. honlap) információkat, a cégek kérdéseit, véleményét, javaslatait 
 A KSH adatbázisait 
 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóságának 

prezentációit, statisztikai anyagait, szakképzést támogató tevékenységének jellemzőit 
 Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum átadott információit 
 A TOP 100 Csongrád-Csanád Megye Gazdasága 2021 kiadványt 
 A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Képzési Igazgatóságának 

információit 
 A Csongrád Megye Képzési Helyzetképe 2020. szakmai anyagot 
 A Szakképzés 4.0 stratégiát 
 Hatályos jogszabályokat 

 
 


