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NEHEZEBBEN KAPNAK UNIÓS
VÍZUMOT AZ OROSZOK
Az észt miniszterelnök szerint az orosz
vízum�lalom bevezetése az Európai
Unió egészére nézve köz- és nemzetbiztonsági, valamint hitelességi és erkölcsi
kérdés, amikor a szomszédságban tömeges háborús bűnök elkövetése, feltehetően népirtás zajlik. Kaja Kallas az Eurac�v című brüsszeli hírportálnak hangsúlyozta: „Támogatom, hogy az egész
EU-ra vonatkozóan tiltsák meg az orosz
állampolgárok turisztikai célú belépését
az ukrajnai orosz agresszió végéig”. A
bal� állam vezetője a légiközlekedés
korlátozására vonatkozó szankciók megkerülésének tartja, hogy orosz turistákat
engednek be az uniós országokba az
ukrajnai háború kezdete után, és mint
fogalmazo�: „most be kell zárnunk ezt a
kiskaput”, hiszen ezek az emberek hamis
indokokkal lépnek be Észtország területére, hogy „ellenséges propagandaanyagokat” készítsenek. A 27-ek külügyminiszterei szerdán kétnapos informális
találkozójukon, Prágában végül kompromisszumos döntést hoztak: leállítják a
schengeni vízumok könnyíte� kiadását
az orosz turistáknak. Ez azt jelen�, hogy
nem kezelnék gyorsíto� eljárásban a
kérelmeket, amelyek az eddigi 35 euró
helye� 80 euróba kerülnének. Az intézkedés várhatóan októberben lép életbe.
A három bal� állam, Lengyelország,
Finnország és Csehország a vízumkiadás
teljes leállítását támoga�a, míg Németország, Franciaország, Ausztria és
Magyarország ellenezte ezt a lépést.
Forrás: eurac�v.com, MTI

Az Európai Bizo�ság jóváhagyta annak a
már működő magyar állami támogatási
programnak a módosítását, amely az
Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben nyújt segítséget a vállalkozásoknak. A brüsszeli testület az állami támogatásokra vonatkozó, 2022. március 23.
óta létező ideiglenes válságkeret alapján
hagyta jóvá, hogy az uniós szankciók és
ellenszankciók által érinte� vállalkozásokat megsegíthessék a tagországok.
Magyarország az állami támogatás maximális összegét a mezőgazdasági ágazatban működő vállalkozások esetén cégenként legfeljebb 62 000 euróra, a halásza�
és akvakultúra-ágazatban működő vállalatok esetén cégenként legfeljebb 75 000
euróra, az összes többi ágazatban pedig
legfeljebb 500 ezer euróra növeli. A
támogatás teljes összege a növelés után
meghaladja a 623 milliárd forintot.
Forrás: Európai Bizo�ság

GYAKORLAT A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGÁN
Fizete� szakmai gyakorlatot hirdet a Tanács Fő�tkársága, amely két uniós intézmény, az Európai Tanács (az
Európai Unió állam-, illetve kormányfőit, az Európai
Tanács elnökét, valamint az Európai Bizo�ság elnökét
tömörí�), és az EU Tanácsának (a tagállamok kormányait képviseli, tagjai a szakpoli�kai területekért felelős
miniszterek) a munkáját segí�. Fizete� szakmai gyakorlatra a Fő�tkárság minden évben 100, ﬁzetés nélküli
kötelező szakmai gyakorlatra pedig körülbelül 20 helyet
hirdet meg, a fogyatékossággal élők számára 6 ﬁzete�
gyakornoki helyet kínál. A gyakornokok, sikeres pályázat
esetén, a többi közö� közvetlenül megismerhe�k a
Tanács Fő�tkárságának munkáját, betekintést nyerhetnek az uniós intézmények eljárásaiba és szakpoli�káiba,
részt vehetnek a Tanács mindennapi munkájában.
Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 27. déli 12 óra.
Részletes információk ITT OLVASHATÓK.
Forrás: Európai Tanács
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Fotó: Prága, Tomas Novak – Európai Bizo�ság

Budapest&Brüsszel

A NAGYKÖRŰI ROPOGÓS
CSERESZNYE
Az Európai Bizo�ság jóváhagyta a Nagykörűi ropogós cseresznye elnevezés felvételét az oltalom ala� álló eredetmegjelölések uniós nyilvántartásába. A brüsszeli testület közleménye
szerint a földrajzi oltalom a Jász-Nagykun-Szolnok megyében
fekvő községben termeszte� nagyméretű cseresznyékre
vonatkozik. A földrajzi jelzés (OFJ) használatára Nagykörű
közigazgatási határán belül termeszte� Petrovay ropogós
tájfajta, valamint a nemze� fajtajegyzékben szereplő, államilag elismert cseresznyefajták, így a Badacsonyi óriás, a Bigarreau Burlat, a Carmen, a Jaboulay, a Hedelﬁngeni óriás, a
Germersdorﬁ és regisztrált változataik friss fogyasztásra,
feldolgozásra szánt gyümölcsei jogosultak. Nagykörű ma
Magyarország legnagyobb, 200 hektáros cseresznyés területe, amely a Tisza kanyarulatai révén sajátos mikroklímával
rendelkezik. Ezen a vidéken a 18. század óta termesztenek
különböző gyümölcsöket és szőlőt. A Nagykörűi ropogós
cseresznye elnevezés a jóváhagyást követően felkerült a
jelenleg 1590 uniós mezőgazdasági terméket és élelmiszert
tartalmazó eAmbrosia nevű listára.
Forrás: Európai Bizo�ság

DUDA: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG POLITIKAI ÜGYKÉNT
KEZELI A HELYREÁLLÍTÁSI TERVET
Andrzej Duda lengyel elnök szerint az Európai Bizo�ság megszegte a lengyel helyreállítási
tervre vonatkozó megállapodást. A poli�kus egy hé�ői rádióinterjúban a kiﬁzetéssel
kapcsolatos kérdésre azt válaszolta: „Ez egy politikai probléma, és ma ez politikai játszma
kérdése”. Duda felidézte, hogy a helyreállítási eszközök folyósításának egyik feltételéről,
a lengyel legfelsőbb bírósági fegyelmi kamara átalakításáról saját maga tárgyalt Brüsszelben. A Bizo�ság, majd az Európai Unió Tanácsa júniusban hagyta jóvá a 23,9 milliárd
euró értékű, vissza nem térítendő támogatást és a 11,5 milliárd eurós kölcsön lehívását
lehetővé tevő lengyel helyreállítási tervet. A koronavírus-járvány utáni helyreállításra
szánt európai uniós alap eszközeinek kiﬁzetését viszont a tervben foglalt szükséges feltételek – ún. mérföldkövek – teljesítéséhez kö�k. Az első mérföldkövek teljesítését azonban Varsó és Brüsszel jelenleg eltérően értelmezi. Sajtóértesülések szerint négy európai
bíró testület panaszt nyújto� be az Európai Bírósághoz amia�, hogy az EB jóváhagyta a
lengyel helyreállítási tervet. Szerintük a mérföldkövek a jogállamisági tekintetben nem
elegendőek, és nem biztosítják a bírósági rendszer védelmét. Közben a lengyel kormányszóvivő közölte, a panasz nincs hatással a helyreállítási terv végrehajtására és a varsói
vezetés előﬁnanszírozás útján el is kezdte a projektek megvalósítását.
Forrás: MTI
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A NÉMET ÚTIRÁNY
BŐVÍTÉS ÉS INTÉZMÉNYI REFORMOK
Németország az EU további bővítését szeretné, amely akár az uniós szerződések á�rtását is jelenetené –
derült ki a német kancellár terveiről, amelyekről a prágai Károly Egyetemen beszélt hé�őn. Olaf Scholz 50
perces előadásával egyértelmű jelét adta annak, hogy kész alapjaiban megváltoztatni az Európai Unió
működését. A szociáldemokrata poli�kus kijelente�e, hogy az EU-nak a közeljövőben fel kellene vennie
tagjai közé egyebek közö� a nyugat-balkáni országokat, Albániát, Bosznia-Hercegovinát, az Észak-macedón Köztársaságot, Koszovót, Montenegrót és Szerbiát, illetve Ukrajnát, Moldovát vagy Grúziát. Scholz
szerint az Európai Unió bővítése hozzájárulhatna ahhoz, hogy a szervezet a jelenlegi egyhangú szavazásról
fokozatosan á�érhessen a többségi szavazásra.
A kancellár arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy
ebben a 27-ről 30, vagy akár 36 nemzetre
bővülő Unióban nőni fognak a tagállamok közöt� különbségek, amelyek poli�kai érdekeiket,
gazdasági befolyásukat és szociális rendszereiket
ille�k; ehhez pedig szükség van az EU működési
mechanizmusának konszenzuson alapuló átalakítására. „Még az európai szerződések sincsenek
kőbe vésve. Az európai törvények megváltoztathatók – ha kell, nagyon rövid időn belül is” –
erősíte�e meg Scholz, aki úgy véli, hogy „ott,
azokon a területeken, amelyeken ma konszenzus
kell, minden további tagállammal növekszik
annak kockázata, hogy valamelyik ország
kihasználja vétójogát és akadályozni fogja a
többiek fejlődését. Ezért azt javasoltam, hogy
fokozatosan térjünk át a többségi szavazásra a
közös külpolitikában, de más területeken is, mint
például az adópolitika. A javaslatot annak tudatában terjesztettem elő, hogy annak Németország számára is következményei lesznek”.
Az uniós döntéshozatali reform nem most került
elő először, a tagállamok azonban megoszto�ak
az uniós jogszabályokat érintő változtatással
reformokkal kapcsolatban. Pedig a német
vezető szerint a bővítés az Európai Parlament
létszámának növelését is jelentené. Nem beszélve arról, hogy Scholz az Európai Bizo�ság működését is megváltoztatná: „Egy 30 vagy 36 biztos-
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ból álló Bizottság elérné működőképessége határait” – jegyezte meg a kancellár, aki �sztában van
azzal, hogy az egyes tagállamok egyenlő képviselete a brüsszeli testületben mennyire fontos.
Ehelye� szerinte talán i� az ideje, hogy a biztosok megke�őződjenek a szakpoli�kai területeken.
„Mi a baj azzal, ha két biztosunk van, akik közösen
felelnek egy és ugyanazon főigazgatóságért?” –
te�e fel a kérdést.
Scholz előadásában emelle� közös légvédelmi
rendszer létrehozását is javasolta, szerinte „egész
Európa számára hasznos lenne”, másrészt
olcsóbb és hatékonyabb is annál, mintha mindenki saját rendszert működtetne. Továbbá támogatásáról biztosíto�a Emmanuel Macron francia
államfő elképzelését egy új európai poli�kai
közösség létrehozásáról, amely lehetővé tenné a
tagállamok szorosabb együ�működését a szervezeten kívüli országokkal.
A francia vezető csaknem öt éve vázolta fel elképzeléseit az Unió jövőjével kapcsolatban. A 27-ek
első számú gazdasági hatalma, a berlini vezetés
most, a vízválasztónak számító, és a megváltozo�
geopoli�kai helyzetet megjelenítő Ukrajna elleni
orosz katonai invázióra válaszul érezte elengedhetetlennek az iránymutatás meghatározását.
Forrás: Eurac�v.com, MTI

Fotó: Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, Alexander De Croo és Orbán Viktor Brüsszelben júniusban – Da� Bendo, Európai Bizo�ság

Budapest&Brüsszel

VILLAMOSENERGETIKAI REFORMOK
Múlt pénteken Németországban a villamosenergia ára megawa�óránként 995 euróra emelkede� egy évre szóló szerződés esetében, míg
Franciaországban 1100 eurónál is többet kelle�
ﬁzetni az áramért. Az újabb rekordszintű
áremelkedés mértéke akkor a leginkább megdöbbentő, ha megjegyezzük, tavaly 85 euró volt
az áramár mindkét országban. Az energia azóta
drágult meg, eddig soha nem láto� mértékben,
hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát.

piac reformjára vonatkozóan, egyes tagállamok
már saját árcsökkentő intézkedéseket hoztak.
Brüsszel azonban úgy véli, hogy az uniós országok
együ�működve hatékonyabb eredményt tudnak
elérni.
Nicolas Berghmans, a párizsi Fenntartható Fejlődés és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének
(IDDRI) szakértője az AFP-nek elmondta, hogy az
EB már a válság kirobbanása elő� dolgozo� a
villamosenergia-piac reformjának tervén. „Egy
évvel ezelőtt csak néhány ország támogatta
ezeket az intézkedéseket – és voltak olyanok is,
amelyek nagyon szkeptikusak voltak a villamosenergia-piac szerkezetének megváltoztatásával
kapcsolatban. Ez változóban van. Ma már az
asztalra kerültek javaslatok is” – mondta. Az
orosz gáztól nagymértékben függő Németország
például már félrete�e a fenntartásait, sőt, Berlinben annak jogi lehetőségeit is vizsgálják, hogyan
hosszabbítsák meg néhány atomerőmű működését, amelyeknek az év végén le kellene állniuk.

A vállalkozásokat és a lakosságot is sújtó válság
mia� azonnali lépésre készül az Európai Unió az
elektromosenergia-piacon az árak megfékezése
érdekében. „Az egekbe szökő villamosenergia-árak mostanra rávilágítanak a jelenlegi villamosenergia-piaci struktúránk korlátaira. Most
egy sürgősségi beavatkozáson és a villamosenergia-piac strukturális reformján dolgozunk” –
beszélt a készülő tervekről hé�őn Ursula von der
Leyen a szlovéniai Bledben rendeze� Stratégiai
Fórumon. Az Európai Bizo�ság elnöke még
aznap Robert Habeck német gazdasági miniszterrel folytato� berlini panelbeszélgetésén azt
mondta, hogy az európai villamosenergia-piac
teljes reformját a jövő év elejére kell technikailag megvalósítani, úgy, hogy a gáz- és a villamosenergia-árakat teljesen el kell választani
egymástól. Kadri Simson energiaügyi biztos
júliusban, az uniós energiaügyi miniszterek
rendkívüli ülése után azt ígérte, hogy a lehetőségekről és a költségekről októberben mutatnak
be elemzést, jogszabályjavaslatot pedig jövő év
elején.

A német kancellár mielőbbi cselekvésre szólíto�a
fel a tagországokat a piac reformja érdekében a
hét elején prágai tárgyalásai után. „Úgy érzem, és
azt hiszem, az a közös benyomásunk, hogy ez
most gyorsabban fog sikerülni Európában, mint
más keretfeltételek között” – mondta Olaf Scholz.
Az Európai Unió soros elnökségét betöltő Csehország ipari és kereskedelmi minisztere, Jozef Sikela
bejelente�e, szeptember 9-én rendkívüli értekezletet tartanak az ügyben a tagországok energiaügyi miniszterei.

Bár az EB még nem te� közzé részletes tervet a

Forrás: Európai Bizo�ság
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Fotó: Úszó napelempark a belgiumi Desselben, Christophe Licoppe – Európai Bizo�ság

GYAKORNOKI PROGRAM A GO-TAX KFT.-NÉL

A GO-TAX Korlátolt Felelősségű Társaság 2013-ban alakult az Északkelet-magyarországi Sárándon. A cég elsősorban könyveléssel és tanácsadással foglalkozik. „Ügyfeleink között vannak nagyobb cégek a környékről, amelyek
nagyobb könyvvizsgálatra kötelezettek, és helyi vállalkozásoknak is dolgozunk. A legtöbben a szomszédos Derecskéről, Mikepércsről, Hajdúbagosról és Debrecenről érkeztek hozzánk. De akad partnerünk a távolabbi
Mátraderecskéről is” – fogalmazo� Gombos Andrea ügyvezető, akivel
egy gyakornoki pályáza�al kapcsolatban beszélgetünk a cégükről, amelynek kétszáznál is több ügyfele van. A folyamatosan bővülő ügyfélkör
ellátásához azonban további munkatársakra le� szükségük. Társaságunkkal még egy korábbi páláyzat során ismerkedtek meg, és alakíto�ak ki
nagyon jó munkakapcsolatot. Ennek révén értesültek egy új gyakornoki
programról, a GINOP-5.2.4-19-es felhívásról. Miután sikerrel pályáztak a felhívásra, támogato� projektjüknek köszönhetően hat-hat hónapra egy-egy
gyakornokot tudtak foglalkoztatni. Így lehetőségük nyílt további ügyfeleket fogadni, akiknek igényeik szerint szélesebb körű támogatást tudtak nyújtani, a munkaügyi
központos támogatások elszámolásától kezdve a hitelkérelmekig.
A gyakornokok ﬁatalos szemlélete egyébként kapóra jö� a cégnek, hiszen pont a világjárvány
első hulláma idejére ese� a pályázat megvalósítása, és ebben az időszakban elsősorban az
online térbe helyeződö� a napi munka is. „Nagyon jó, hogy volt ilyen lehetőség, mert a gyakornokok nagyon sokat segítettek, pontosan a világjárvány miatt. Az ügyfelekkel való együttműködés vagy találkozás lecsökkent, miközben az elektronikus kapcsolattartás nőtt. A gyakornokok
segítettek kialakítani a felhőszolgáltatást. Mivel tisztában voltak ezekkel a dolgokkal, nagyon
sokat segítettek, nekik az ügyfelekkel való kapcsolattartás jutott fő feladatként, mert lekérték az
ügyfélkapuról az adószámokat, az üzeneteket, ezeket mind elküldték nekem és az ügyfeleknek is.
Ez a fajta elektronikus kapcsolattartás volt végül a legfőbb feladatuk, a könyvelői irodára jellemző egyéb, mindennapos feladat mellett” – részletezte, milyen előnyöket rejte�ek még a pályázat
során felve� gyakornokok.
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Nemze� Programok Igazgatóság

Persze ez az időszak nehézséget is jelente� nekik
is, ahogy számos egyéb ágazat számára is. „A
COVID sajnos egy kicsit megrostálta az ügyfélkört.
Volt olyan partnerünk, akinek butikja volt, ő bezárt,
és utána már ki sem nyitott. De volt olyan műkörmös, aki elment más szakmát tanulni, vagy kimentek külföldre. Viszont mások meg jöttek, például a
mezőgazdaságból, sok termelő keresett meg
bennünket. Folyamatosan jöttek hozzánk, ahogy
megtudták, hogy nőtt a kapacitásunk, úgy egyre
többen” – mesélt az ügyvezető a folyamatosan
változó környezet sajátosságairól.
Kisebb nehézséget jelente� a K�.-nek, hogy a
gyakornokokat már azelő� fel kelle� venniük, hogy
megérkeze� volna a pályázatból a ﬁzetésre fordítandó összeg. Végül a projekt zárása után sajnos
nem sikerült megtartaniuk a gyakornokokat. Egyikük családot alapíto�, míg a másik saját, önálló
vállalkozást indíto�, igaz, vele továbbra is együ�működnek, csak más minőségben segít be a
GO-TAX K�.-nek, „tulajdonképpen a gyakornoki
létből munkakapcsolat lett” – ahogy Gombos
Andrea fogalmazo�.
A támogatást nemcsak a pályakezdők foglalkoztatására lehete� fordítani, hanem technológiai
fejlesztésre is. „Nagy segítség volt az eszközbeszerzés a munkahelyek kialakításához, megkaptuk a
foglalkoztatáshoz szükséges eszközöket is, tehát
teljes munkaállomást alakítottunk ki, ami azért
ugye nem kevés összeg. Vettünk egy hálózati
nyomtatót, laptopokat és a hozzátartozó kiegészítőket is, amelyek elengedhetetlenek a munkánkhoz. Amellett, hogy kaptunk friss munkaerőt, ﬁatalokat, akiket kitanítottunk, óriási segítség volt az is,
hogy munkaállomásokat alakíthattunk ki. Mindez
továbbra is itt van az irodánkban.”

A sárándi GO-TAX K�. a pályázat során összesen
6.048.000. forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el 100%-os támogatási arány melle�.

Fotók: GO-TAX K�.

„A projekt megvalósítása pont a
világjárvány idejére esett, ennek
ellenére sikerült minden
kitűzött célt megvalósítani a
két ﬁatal munkavállaló
alkalmazásával, egy multifunkcionális nyomtató, két
laptop beszerzésével. Ezáltal
a cég bővíteni tudta a szakmai munkát, további ügyfeleket
fogadtak, és az igények szerint
szélesebb körű szolgáltatást tudnak nekik nyújtani,
pl. munkaügyi központos támogatások elszámolását és egyéb pályázati elszámolásokat, hitelkérelmeket, illetve egyéb más ügyeket biztosítanak a
számukra. A legnagyobb kihívást a könyvelő cég
számára az jelentette, hogy nem találtak megfelelő
szakmai képzettséggel rendelkező dolgozókat, így
nem kifejezetten pénzügyi végzettséghez kötött
munkakörök lettek betöltve. Az, hogy végül a
projekt sikerrel tudott zárulni, abban rejlik, hogy a
pályázó amellett, hogy folyamatosan igényelte a
segítségem, maga is mindent megtett a megvalósításért. Jól átgondolt és megtervezett, kellőképpen
alátámasztott költségtervet dolgoztak ki, betartották a határidőket, ezért gördülékenyen működött a
megvalósítás.”
Dan Béláné Ildikó, tanácsadó, Bere�yóújfalu
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DUAL TRANSFER

DUÁLIS KÉPZÉS SZLOVÉNIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON
A közelmúltban felerősödö� szakképze� munkaerőhiány a világon szinte
mindenhol észlelhető, amely szembetűnő akár egy külföldi nyaralás vagy egy
bol� vásárlás alkalmával. Ezen a héten egy innova�v szlovén-magyar projektet mutatunk be, amely a gyakorla� és duális szakképzést ismerte�e meg az
érinte�ekkel. A Jó gyakorlatok és intézményi együttműködés a szakképzés
koordinációjában című projekt, röviden a DUAL TRANSFER, egy hosszabb,
több mint egy év�zedes szakmai együ�működés harmadik szakaszát jelen�
(előzmények: SI-HU CBC 2007-2013: Right Profession és Interreg V-A SI-HU
2014-2020: Right Profession II). A projekt kapcsola�artójával, Rahela Kodilával beszélge�ünk a szerdán zárult projekt eredményeiről és sikereiről.
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A projektben a többi közö� gyárlátogatások valósultak
meg a határ mindkét oldalán, annak érdekében, hogy a
ﬁatalok jobban megismerhessék a különböző szakmák
sajátosságait és betekintést nyerjenek az o� dolgozók
mindennapi életébe. Szakmai előadásokat és tanulmányutakat is szerveztek a vállalkozások képviselőivel,
valamint szakértők bevonásával. A bevált gyakorlatok,
tapasztalatok megosztásával a projektpartnerek közö�
javult a fenntartható együ�működés és a gazdasági
fejlődés a határmen� régióban. A jó gyakorlatok megismerését te�ék lehetővé a pedagógusok, a vállalkozások, a döntéshozók és a széleskörű nyilvánosság számára azzal a céllal, hogy véleményekkel, észrevételekkel és
javaslatokkal szolgáljanak a szlovén szakképzés átalakítására vonatkozóan, megismerve a hatékonyan
működő magyar rendszert – ismerte� a projekt összefoglaló.
„A duális képzésnek több előnye is van: a tanuló korán
megismerkedik a vállalkozással, annak működésével,
alkalmazottaival, könnyebben tanulja meg az elméletet, mert látja a gyakorlati példákat. A legnagyobb
előnye abban van, hogy valós vállalati körülmények
között kipróbálhatja a munkavállalói létet, amely alapján eldöntheti, hogy milyen irányba szeretné folytatni,
akár továbbtanulásban vagy akár a munkaerőpiacra
lépésben gondolkodik” – mondta Rahela Kodila. A
COVID ala� úgy tűnt, hogy a járvány ezt a partneri
összefogást is komoly nehézségek elé állítja a tevékenységek megvalósítása során, de az ado� helyzethez való
alkalmazkodás és a partnerek megoldás-orientált
hozzáállása új lehetőségeket nyito�: például a vállalkozások bemutatását az online térben tarto�ák meg,

amely az utazás szempontjából is könnyebbséget jelente�. Természetesen az online kapcsolat nem helye�esí� a személyes találkozás és a helyszínen való megjelenés fontosságát, amely során a diákok testközelből
tapasztalhatják meg egy vállalkozás működését. Emia�
voltak olyan tevékenységek és rendezvények, amelyeket el kelle� halasztani a korlátozások mia�, de mindezeket a projekt zárásáig, 2022. augusztus 31-ig a
projektpartnerek megvalósíto�ák.
A partnerségben összesen 5 szervezet ve� részt:
Szlovéniából a Muravidéki Gazdasági Kamara, a
Muraszomba� Terüle� Kézműves Kamara és a
Muraszomba� Fejlesztési Központ; Magyarországról pedig a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
A projektmenedzser rávilágíto� arra, hogy milyen
fontos szerepet játszanak a helyi képvisele� szervezetek
az ilyen nagy volumenű, és mindkét országot érintő,
speciális szakmai témájú projektek létrehozásában és
fenntartásában: „Magyarországon a kereskedelmi és
iparkamarák másfél évtizede vesznek részt a duális
képzésben. Ez idő alatt feladataik állandóan bővültek, a
kormány és a jogszabályi rendelkezések egyre több
jogosítványt adtak számukra. A kamarák szorosan
együttműködnek az irányító és döntéshozó intézményekkel is. Folyamatosan nőtt a duális képzésben résztvevő vállalkozások, egyéb szervezetek és oktatási intézmények száma is. A vállalkozásoknak mindkét államban a kamaránál kell hitelesíttetniük a képzés helyét,
illetve a kamarák vezetik a képzőhelyek hivatalos
nyilvántartását is. A kamarai gyakorlati oktatói vizsgát
is a kamarák szervezik a határ mindkét oldalán.”
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Rahela Kodila szerint a legnagyobb különbség az, hogy
szlovén oldalon a gyakornoki képzést csak a 3 éves
középiskolai rendszerben végzik, míg a magyar oldalon
az egyetemen is rendelkezésre áll a duális rendszer.
Fontos különbség, hogy Szlovéniában a tanuló nem áll
munkaviszonyban a céggel, Magyarországon viszont
igen.
„A gyakorlati képzések révén a ﬁatalok valóban elsajátítják azokat a kompetenciákat, amelyekre a munkáltatóknak szüksége van. A tanulószerződéses gyakorlati
képzési forma lehetővé teszi Szlovéniában, hogy a munkáltatók maguk válasszák ki leendő kollégáikat, akikkel
speciális tanulmányi szerződést kötnek. A gyakornok
hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, ami azt jelenti,
hogy a tanuló nem a cég alkalmazásában áll. A vállalatok először megismerik a tanulókat, így könnyebben
tudnak dönteni a további foglalkoztatásukról. A munkáltató tehát aktívan részt vesz a szakmunkástanuló
képzésében és oktatásában, így megfelelő képzettségű
leendő alkalmazottak lépnek be a munkaerőpiacra” –
jegyezte meg Rahela Kodila. Szerinte a különbségeket
úgy lehetne áthidalni a szlovén és a magyar rendszer
közö�, ha a gyakornoki rendszert nemcsak néhány
középiskolában vezetnék be, hanem minden szlovén
gimnáziumban és szakiskolában. Emelle� fontosnak
tartja, hogy a gyakornokot a cég foglalkoztassa, amely
több szempontból is jobb mindkét félnek, mint a jelenlegi helyzet: a cég nagyobb elköteleze�séget várhat el a
gyakornoktól, a ﬁatalok számára pedig ez az idő is
beleszámítana a szolgála� időbe.
A projekt időtartama ala� vállalkozói napokat is rendeztek, amelynek keretében a vállalkozások mutatkozhattak be: az ügyvezetők személyesen meséltek a cégükről, azok munkaerőigényeiről és fejlődési lehetőségeiről. Ezen kívül a projektpartnerek szakmai tanulmányutakat szerveztek a különböző célcsoportok számára,
olyan cégeknél biztosíto�ak lehetőséget a bevált jó
gyakorlatok megtekintésére, mint például a BPW Hungária, Mergas és Murexin, Virs, Varis Lendava,
Madicop és Ocean Orchids, ZalaZONE. A projekt
keretében workshopokat, kerekasztal-beszélgetéseket,
partneri tudástranszfereket is rendeztek, valamint az
általános iskolás diákok számára a duális képzés modellezése során – a továbbtanulásuk megkönnyítése érdekében – a szakképzésben elérhető különböző szakmákat muta�ak be.
A DUAL TRANSFER projekt segítségével sikerült két új
iskolai gyakornoki programot elindítani a Muravidéki
régióban és további középiskolai programok beindítását is tervezik. Egy ilyen sikeres projekt végén általában
felmerül a hogyan tovább kérdése. „Az ötlet kitűnő, a
tevékenységek folytatására szükség van, és a partnerség olyan sikeres, hogy a projektpartnerek gondolkoz9

Nemzetközi terület
nak a folytatásról. A projekttevékenységeket az iskolai
tanácsadók és a tanulók egyaránt nagyon jól fogadták.
Az oktatási intézményeknek sokszor hiányzik a megfelelő eszköz – legyen szó a ﬁnanszírozásról, az élő kapcsolatokról –, vagy az idő, például egy céglátogatás szervezésére. Már az idei iskolaév végén azzal a kéréssel
fordultak hozzánk a tanácsadók, hogy a következő
tanévre is szükségük lenne a már elkezdett tevékenységekre. Sajnos a projekt végeztével ezeket már nem
tudjuk folytatni, de amint lehetőség nyílik új pályázat
beadására, feltétlenül felvesszük a kapcsolatot az
iskolákkal. Örülünk, hogy a képzőintézmények számítanak a munkánkra, már ők keresnek bennünket, hogy
közösen dolgozzunk a jövő generációjának képzéséért.
Reméljük, sikeresen pályázunk a projekt folytatására, és
további tevékenységeket tudunk majd biztosítani a
pályaválasztás előtt álló ﬁataloknak” – mesélt az
elő�ük álló feladatokról a projektmenedzser.

nak maguk elő� lehetőséget a szakmai fejlődésre és a
megélhetésre. Céljuk, hogy a gyakornoki programok és
a duális szakképzés segítségével a diákok az o�honukhoz közel, minél előbb megismerhessék szakmai
lehetőségeiket.

A partnerekkel együ� reméljük, hogy a szlovén-magyar
határtérségben élő ﬁatalok továbbra is megkapják
majd a megfelelő iránymutatást, a lehetőséget a helyi
munkaerőpiacra jellemző szakmák megismerésére,
azok elsajá�tására. A partnerek továbbra is azon
dolgoznak, hogy csökkenjen a szakemberek elvándorlása, hogy a ﬁatalok saját régiójukban maradva is lássa-

h�p://www.si-hu.eu/hu2/dual-transfer/

Ami pedig a projekt szakmai sikerét ille�: A Right
Profession/Dual transfer együ�működés is bekerült az Interreg programok legjobb hat projektje
közé idén (A Handcra� projek�el együ�, amelyről
a 137. számunkban írtunk). A regionális, határon
á�velő programokat szakmailag támogató Interact
által meghirdete� Interreg Slam 2022! nemzetközi
versenyében 40 projekt pályázo�. A ﬁnálé résztvevői októberben Brüsszelben személyesen mutatják
be a projektjüket, és egy szakmai zsűri dönt arról,
melyik bizonyul idén a legjobbnak.

Fotók: DUAL TRANSFER, pixabay.com
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