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A szakképzésről
A magyarországi árnyékolástechnikai
szakma a kilencvenes évek közepétôl
robbanásszerû fejlôdésnek indult a
nyugati – elsô sorban német – technológia elterjedése és széleskörû
alkalmazása következményeként.
Természetesen az építôipari kivitelezés szinte minden területén
megfigyelhetô ez a jelenség, így a kivitelezôi környezetnek a minôségi
„szintfelszívó” hatása is kikerülhetetlenül hatott az árnyékolástechnikai
szakmában tevékenykedôkre.

10

Fejlôdô ipar – növekvô követelmények
A felnyíló határok, a kínálati piac kialakulása a fogyasztói
oldalra is hatott: ma már a kedvezô árakra való törekvés
mellett sem adható el gyenge minôségben gyártott és szerelt termék. A verseny kiélesedett, ami az EU-hoz történt
csatlakozásunkat követôen tovább fokozódott. Nem maradt
más lehetôsége a magyarországi vállalkozásoknak, mint a
megfelelésre törekvés, ami csak a minôségi szint tartós
emelésével érhetô el. A termelés anyagi oldalának a biztosítása egyszerûbbnek bizonyult, hiszen az egyes vállalkozások, illetve szervezetek kiváló külföldi kapcsolatai nyomán kiépült a stabil, széles spektrumú hazai alapanyag és
félkész termék nagykereskedelmi hálózat. A szubjektív oldal
azonban láthatóan jelentôs hiányosságokkal bírt, ami végül
törvényszerûen tört a felszínre és vált a szakmai fejlôdés
legnagyobb akadályává. Az alkalmazott korszerû anyagok és
technológiák importálásával nem lehetett pótolni a szakmai oktatás elmaradottságát és hiányosságait. Kiváltképpen igaz ez, ha felidézzük a szakma magyarországi társadalmi megítélését.
A tevékenység kiinduló alapjának tekinthetô redônyös
szakma 1977-tôl szabad iparként, vagyis képesítés nélkül
volt végezhetô. Az utóbbi években megjelentek különbözô
tanfolyami kötelezettségek elôírásai a kodifikálás folyamatában, de a szakma képlékeny alakulása, kiszámíthatatlan irányú bôvülése és spektruma miatt ezek mégsem
biztosították a megfelelô irányú fejlôdést.
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Az oktatás szerepe
A problémák komplex kezelése érdekében az árnyékolós
szakma legelkötelezettebb magyarországi vállalkozásai létrehozták a saját szakmai szervezetüket, ám még ebben a
viszonylag egyszerûnek tûnô, evidens kérdésben sem sikerült az egyetértés. A vita abból indult ki, hogy az önálló jogállású, ám több nehézséggel létrehozható specifikus szakmai egyesülettel, vagy a már valamelyik mûködô, társadalmi
kapcsolatokkal rendelkezô, de heterogén szakmai szervezethez történô beolvadással teremthetô meg a leghatékonyabban az árnyékolós szakma érdekképviselete.
Mindkét formációban már az elsô idôszakban rájöttek,
hogy a szakma elsô számú érdeke az elfogadottságában rejlik, amit semmi nem fémjelez jobban, mint az oktatásban
elfoglalt helye. A szakma szereplôi tisztában voltak és vannak ma is azzal, hogy az árnyékolástechnikai szakma a nemzetgazdaságban, sôt az építési ágazaton belül is minden
mutató tekintetében periférikus helyzetben van, de az
építôipari kivitelezésben mégis megfigyelhetô a növekvô
koherenciája. A szakmai oktatás kiindulópontja – a felhasznált anyagok és technológiák okán – nem lehetett más,
mint a Németországban használatos rendszerezett szakirodalom, amelynek adaptálását a hazai vállalkozók végezték
el. A szakhatósággal folytatott párbeszédek, és olykor csatározások eredményeként sikerült elérni, hogy 2007-tôl OKJ-s
képzés keretén belül szerezhetô meg az árnyékolástechnikai szerelô szakma.

tisztségviselôinek a viszonya a szakmai oktatást végzô
intézményekkel, amelyek alapvetôen mégiscsak nyereségorientált vállalkozások.
A patthelyzetbôl történô elmozdulást a mi esetünkben
egy több évtizede mûködô vállalkozó „kamikaze” jellegû
lépése hozta meg. Az oktatásba vetett megingathatatlan hite
– a saját szervezetén belüli kenyértörés árán is – döntô
lépésre vezette: a bonyolult jogszabályi feltételek teljesítésével felnôtt oktatási intézményt alapított és a szakmán
belül jelentkezô igények kielégítésére szakmai tanfolyamokat indított.

Az oktatás és vizsgáztatás tapasztalatai
Az elsô két tanfolyam és vizsgái (41-en teljesítették sikerrel)
számtalan tanulsággal szolgálnak, amelyek biztatóak és egyben figyelmeztetôek is a jövôre nézve. A legszembetûnôbb,
hogy a szakképesítés megszerzését elsôsorban a szakmát
hosszabb ideje végzô vállalkozók tartották fontosnak, amelyet valószínûleg a TEAOR számok körül kialakult helyzet
és a jövôben várhatóan szigorodó vállalkozói feltételrendszer, illetve az annak való megfelelés motiválta.
(A középfokú oktatásban ez sajnos még csak részképzés, de a felnôttképzésben önálló tanfolyami keretek
között oktatható.)
A magyarországi szakmunkásképzés jelenkori anomáliái nem kímélik ezt a speciális szakmát sem, ezért a gyakorlati megvalósítás – más szakmáknál is tapasztalható –
nehézségekbe ütközött. Az oktatásban érintettek (hallgató,
oktatási intézmény, vállalkozás, stb.) eltérô érdekei, az
ennek során kialakult megkövesedett álláspontok megoldhatatlannak tûnô helyzeteket teremettek. A töretlen hittel
cselekvôk további nehézségekkel is találkoztak: milyen
lehet az érintett érdekvédelmi szervezetnek, illetve azok
www.ajto-ablakspektrum.hu
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A 14 egyéni vállalkozó és a 12 társas vállalkozásban tulajdonos mellett örvendetes az árnyékolástechnikai szakmában dolgozó 15 alkalmazott részvétele, amely a vizsgázók
elôrelátását jelzi. A perspektivikus gondolkodást bizonyítja
az a tény is, hogy néhányan éltek a felkínált lehetôséggel és
a bizonyítványt angol, illetve német nyelvû változatban is
igényelték.

Ma már nem igényel magyarázatot az állítás, amely szerint a folyamatosan átalakuló és fejlôdô gazdaság új, széles
körû ismeretekkel rendelkezô szakembereket igényel.
Az oktatás és a vizsgáztatás szakmai színvonalát a jogalkotók ezért úgy látták biztosítottnak, hogy a köztestületként
mûködô Kereskedelmi és Iparkamara képviseletét kötelezô
érvénnyel írták elô a NSZFI által felügyelt felnôttképzési
folyamatokban. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha
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a vizsgabizottságba delegált személy valóban a szakma alapos ismerôje, és az árnyékolástechnikai vállalkozások által
elfogadott, elismert vállalkozó.
Az említett vizsgákon a kamara ezt sajnos nem tudta biztosítani, ezért egy kamarai tagsággal is rendelkezô vállalkozónk a feladatkör betöltésének érdekében benyújtotta a
pályázatát a kamara területi szervezetéhez. Természetesen
ezenkívül továbbra is elengedhetetlen az a jelentôs segítség, személyes közremûködés, amelyet a Magyar Árnyékoló
és Redônygyártó Egyesület tagjai nyújtottak, igaz nem szervezeti keretek között, hanem magánemberként mint az ügy
elkötelezett szakemberei.
Az oktatás szakmai színvonalának biztosítása és fejlôdése
érdekében más intézményekkel és szervezetekkel is kapcsolatot teremtettünk, így például a tapasztalatokkal
rendelkezô szakiskolák mellett az Iparszövetség vezetôivel,
akik a makroszintû összefüggések megértését és az abban
történô eligazodást, beilleszkedést segítik, valamint a Munkarend Alapítvánnyal, amely a képzésben érintett szereplôk
motivációjának felismerésében, a mûködéshez elengedhetetlen kapcsolatok kialakításában és egyes specifikus megoldások kimunkálásában vált tevôleges partnerünkké.
A felkészítés, a vizsgáztatás körülményei és színvonala,
az oktatásban részt vállalók kiválasztódása és elkötelezettsége, a hallgatók motivációja és alapfelkészültsége, a szakmai szervezetek viszonya és támogatása mindazok a problémakörök, amelyek még a továbbiakban is vitára adnak
okot, és feladatot jelentenek a számunkra. Azt azonban
senki sem vitathatja el, hogy mégis megindult egy vágyott
folyamat, a szakma oktatása, és ezért a jobbá tétele és segítése mindannyiunk számára a legfontosabb cél.

