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34. oldal (4.2.1. fejezet utolsó bekezdése helyébe) 

 

Módosított szöveg 

 

Az intézményhálózat átalakulása mellett az oktatási intézmények képzési területei is 

módosultak az elmúlt években. Erősödött a városban a közgazdasági, üzleti, az informatikai, 

az idegenforgalmi, a művészeti és a nyelvi képzés. A Mercedes Benz Manufacturing Hungary 

Kft. (továbbiakban: MBMH Kft.) kecskeméti beruházásához kapcsolódóan új képzési igények 

, jelentkeztek, a közlekedési és gépészeti szakmacsoportba tartozó alábbi műszaki szakmák -  

valamint a már OKJ-ban szereplő szerszámkészítő szakképesítés indítása - 3 éves, duális 

szakképzés keretében való indítására: 

1. mechatronikus karbantartó 

2. járműgépészeti szerelő, javító, karbantartó 

- közúti gépjármű építő, szerelő 

-  gépjármű-építési, szerelési logisztikus  

3. gépjárműkarosszéria-készítő, javító 

- járműfényező 

- járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 

- karosszérialakatos 

- járműkarosszéria készítő, szerelő 

4. gépjármű mechatronikus 

 
A hatékony, minőségi, keresletvezérelt gyakorlatorientált duális szakképzési rendszer megteremtése 

céljából az MBMH Kft., a Kecskemét és térségében már jelen lévő vállalatok, a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara, és az Önkormányzat közösen 2011. április 19-én stratégiai szakképzési 

együttműködést írt alá, amelynek eredményeként több műszaki szakma esetében is elindult a duális 

képzés.  Alapvető stratégiai cél lett a régióban működő járműipari beszállítók, gép- és fémipari 

vállalatok műszaki munkaerő-utánpótlási, foglalkoztatási, szakképzési igényeinek közép és hosszú 

távon való hatékony kielégítése.  

 

A közös együttműködés eredményeként 2011/2012. tanévben indult az első szakiskolai 

évfolyam a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumban 

(továbbiakban: KEMU) 34 fővel az ún. Mercedes-es szakmákban (mechatronikus-

karbantartó; járműgépészeti szerelő, javító, karbantartó; gépjárműkarosszéria - készítő, javító; 

gépjármű-mechatronikus;.) Az iskola vezetésének támogatásával, a szakoktatók és az MBMH 

Kft. munkatársai között szoros szakmai együttműködés valósult meg, a tanulók minőségi 

gyakorlati képzése érdekében. Számos közös rendezvény, fórum valósul meg a műszaki 

szakmák népszerűsítése, a tanulók motiválása, pályaválasztásának segítése céljából. Az 

idegen nyelvtudás hiánya komoly problémaként jelentkezik, ennek erősítése céljából tervben 

van a két tanítású nyelvű osztályok indítása,  a szakmai órák számának növelése, egyéb 

tanórán kívüli foglalkozások, külföldi tanulmányutak szervezése, anyanyelvi tanárok  



alkalmazása. (pl. a 2013/2014-es évtől a Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola 

intézményegységben egy 5 évfolyamos két tanítási nyelvű (magyar-német) gépészeti ágazati 

osztály indítását tervezik…stb.) 

 

A fenti folyamatokkal összhangban a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzési Központ 

Nonprofit Kft. (TISZK) szakképzés fejlesztési projektjei, köztük a TÁMOP-2.2.3-09/1 projekt 

keretében a „Mi a pálya?” pályaválasztási pályaorientációs központ létrejött, segítve a 

pályaválasztási és pályaorientációs, valamint karrier tanácsadási tevékenységet.   

A TIOP-3.1.1-09/1 projekt részeként az önkormányzat fenntartásában működő szakképző 

intézmények infrastruktúrájának fejlesztését, a gyakorlati képzés korszerű technikai feltételeinek 

megvalósítását szolgálta a TISZK központi képzőhelyén, valamint az Szent-Györgyi 

szakközépiskolában megvalósított beruházás (tanműhely, valamint labor és alaptanműhely 

fejlesztés, Rekreációs és egészségfejlesztési képzőhely, eszközbeszerzések). 

 

A fentieknek köszönhetően, valamint a munkarőpiaci viszzajelzések és igények szerint a 

jövőben várhatóan tovább erősödnek a műszaki képzések. 

 

Ezen felül új irányként jelentkezett a Bács-Kiskun Megyei Agárkamara, a Kocsis iskola, a TISZK , 

az Önkormányzat együttműködésével az élelmiszeripari és mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó 

képzések indítása, hiszen az Alföld szívében ne szabad megfeledkezni arról, hogy az ipari ágazat 

fejlesztése mellett a mezőgazdaság és agrár  hagyományok ápolása is rendkívül fontos. 
 

 
 


