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1. Előszó 

 
A szárazépítés viszonylag új szakmának számít Közép – Kelet Európában, de a szakma oktatása 
mind a négy Visegrádi országban jelenleg is különböző módon történik. Projektünk célja a V4 
országok szárazépítő oktatási gyakorlatának összehasonlítása, továbbá egy szárazépítő szakmun-
kás verseny megszervezése volt. A fenti célok elérése érdekében a partnerek első lépésként össze-
hasonlították országaik szárazépítő oktatásának jelenlegi helyzetét, majd összegyűjtötték és meg-
osztották egymással az oktatásukban meglévő legjobb gyakorlatokat. 
 
Bizonyos politikai és gazdasági okok következtében a szárazépítő technológia alkalmazása a nyu-
gat-európai országokhoz képest néhány évtizedes késéssel jelent meg a V4 országokban, és a 
szakma oktatása napjainkban is mind a négy visegrádi országban különböző módon történik. Van, 
ahol a szárazépítés önálló szakmaként be van jegyezve, és a szakma iskolarendszer keretében tör-
ténő oktatása már évekkel ezelőtt elkezdődött, vagy csak mostanában kerül bevezetésre. Másrészt, 
például Szlovákiában a szárazépítés más építőipari szakma oktatásában csak röviden kerül meg-
említésre. Mivel a szakma műszaki követelményei az egész világon azonosak, a V4 országokban 
is szükség lenne a képzés tantervének és módszertanának harmonizációjára. Máskülönben a fiatal 
szakemberek a saját hazájukban, valamint az egységes európai munkaerő-piacon is hátrányba ke-
rülhetnek. 
 
A Libereci projektindító megbeszélésén a partnerek ismertették az országukban folyó szárazépítő 
oktatás gyakorlatát. Majd ezt követően megvitatták és véglegesítették a project további lépéseit és 
végső céljait, továbbá véglegesítették a tervezett szárazépítő szakmunkásverseny feltételeit (a le-
hetséges résztvevők körét, a részvételi korhatárát, a kiválasztási folyamatokat, a teszt-projektek 
típusait, stb.)  
 
A projektmegbeszélések (workshopok) az egyes résztvevő országokban – Liberecben, Budapesten 
és Varsóban – kerültek megrendezésre, ahol a partnerek minden alkalommal egy szakképző isko-
lát is megtekintettek az adott országban. 
 
A libereci indító megbeszélést követően a partnerek feladata a nemzeti csapataik (két szakmunkás-
tanuló) kiválasztásának, valamint a Budapesten, 2016. április 18-20-án megrendezendő nemzetkö-
zi szárazépítő szakmunkástanuló versenyre történő szakmai felkészítés koordinálása volt.  
 
A szárazépítő verseny Budapesten, a Hungexpo területén megrendezett Szakma Sztár Fesztivállal 
párhuzamosan zajlott, amelyet Magyarország minden régiójából több mint 2000 fiatal és szakkép-
zési szakértő tekintett meg. A versennyel egy időben megtartott projektmegbeszélésen a partnerek 
meghatározták a projekt eredményeit összefoglaló záró kiadvány tartalmi felépítését.  
 
A varsói záró workshopon a partnerek kiértékelték a projekt addig elért eredményeit, összegezték 
a szárazépítő szakma oktatása terén a V4 országokban meglévő a legjobb gyakorlatokat, és meg-
fogalmazták a következtetéseiket, a versenyről készítendő videofilm szerkezetét, és áttekintették 
az összeállítandó angol nyelvű kiadvány szöveg tervezetét. Végezetül a partnerek az összeállított 
kiadvány szövegét mind a négy nyelvre lefordították, és megkezdték a projekt eredményeinek 
széles körben történő megismertetését. 
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2. Projekt partnerek 
 
Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec 
CZ – 460-01 Liberec 
Truhlářská 360/3 
Tel: +420 488 880 400 
www@sslbc.cz  

Képviselője: 
Jana Neubauerová 
Igazgató-helyettes 
Tel: +420 725 894 287  
E-mail: jananeubauerova@email.cz  
 
 
SOŠ stavebná  
SK – 929 01 Dunajská Streda (Dunaszerdahely) 
Szabó Gyula utca 1. 
Tel: +421 315 526 741 
www.soustavds.sk/ 

Képviselője: 
Homoly Éva  
Igazgató 
Tel: +421 903 029 817 
E-mail: sosstavds@zupa-tt.sk  
 
 
Polskie Stowarzyszenie Gipsu  
PL – 00-641 Warszawa (Varsó) 
ul. Mokotowska 4/6, lok. 313 (Budynek "Budowlani", III p.)  
Tel.: + 48 22 825 28 23 
www.polskigips.pl 

Képviselője: 
Krzysztof Baranowski 
Főtitkár 
Tel: +48 606 259 460 
E-mail: sekretarz@polskigips.pl  
 
 
ÉVOSZ – Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 
HU – 1013 Budapest 
Döbrentei tér 1.  
Tel: +36 1 201 03 33 
www.evosz.hu 

Képviselője: 
Pete Zoltán  
Igazgató-helyettes 
Tel: +36 30 96 14 326 
E-mail: zpete@evosz.hu  
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3. A partnerek bemutatása 
 
 
3.1 Libereci Gépészeti, Építőipari és Szállítási Középiskola 
 
A Libereci Gépészeti, Építőipari és Szállítási Középiskola egy állami iskola, amelynek több mint 
700 tanulója van, és ezzel a második legnagyobb középiskola a libereci régióban. 
 
Az iskola jelenleg a gépészet, építőipar és közlekedésgépészet területére fokuszáló képzéseket 
nyújt, érettségivel záruló négyéves programmal: 

- Épületgépészet, 
- Szállítmányozás és szállításgazdálkodás, 
- Gépész – szerszámkészítő (CNC fémmegmunkáló), 
- Gépész – szerszámkészítő (CNC formázás),  
- Autóvillamossági szerelő, 
- Építőgép-kezelő,  
- Üzleti vállalkozás (továbbképzés – nappali, vagy esti osztályok). 

 
Továbbá szakmunkás-bizonyítvánnyal záruló hároméves képzési programok: 

- Lakatos, 
- Szerszámkészítő, 
- Bádogos, 
- Elektroműszerész, 
- Asztalos, 
- Vízvezeték szerelő, 
- Festő-mázoló, 
- Ács, 
- Kőműves. 

 
Az iskola 120 alkalmazottja közül 80 fő elméleti és gyakorlati tárgyakat tanító tanár, valamint 
kollégiumi nevelők. Az iskola vezetője Tomáš Princ, mérnök. (2016. október 1. óta pedig Mgr. 
Jan Samšiňák lett az igazgató.) Az intézmény a város területén belül számos épületben működik – 
közülük két épületben elméleti oktatás folyik, emellett több műhely, egy 280 ágyas kollégium, egy 
konyha és egy ebédlő is megtalálható. 
 
Az iskola az EU Leonardo da Vinci és Erasmus+ programja, valamint az ESF és a V4 Operatív 
Programok keretében, továbbá a Cseh - Német Jövő Alapítvánnyal együttműködve tanárok és ta-
nulók részvétével számos nemzetközi programban vett részt. A pedagógus kollégák az elnyert 
tapasztalatokat és tudást oktatói munkájuk során, valamint az iskola oktatási programjának össze-
állításban és megújításában is jól tudják hasznosítani. Mindezek hozzájárulnak az iskola magas 
szintű oktatási munkájához és tevékenységének kibővüléséhez.  
 
Az iskola a libereci régióban számos céggel, valamint Németországban, Nagy Britanniában, Len-
gyelországban és Szlovákiában is számos iskolával és intézménnyel egyaránt jó kapcsolatokat tart 
fenn. 
 
A Cseh Köztársaságban az Oktatási, Ifjúsági- és Sportminisztérium felelős az oktatási rendszer 
fejlesztéséért. Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium, a helyi hatóságok, a régiós hatóságok 
valamint a cseh iskolafelügyelet az Oktatási Törvény alapján végzi az oktatás állami adminisztrá-
cióját. 
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A cseh oktatási rendszer felépítése 

• Óvodai nevelés, 
• Általános iskolák, 
• Középiskolák, 
• Egyetemek. 

 
A gyerekek általában hároméves korukban kezdik az óvodát (ami nem kötelező), majd hatéves 
korukban kezdik meg a kilenc osztályos kötelező általános iskolai tanulmányaikat. A kötelező 
kilenc osztályos oktatás után a tanulók maguk döntenek az életpályájukról, és jelentkezhetnek kö-
zépiskolába. A középiskolának több típusa van: 

- A gimnázium az egyetemi tanulmányokra készít elő. A nyolc éves gimnáziumot a gyere-
kek az alapiskola ötödik osztálya után tizenegy éves korukban kezdik. A hat osztályos 
gimnáziumot az alapiskola hetedik osztálya után tizenhárom éves korukban, illetve a négy-
éves gimnáziumot az alapiskola kilencedik osztálya után tizenöt éves korukban kezdik.  

- Négyéves szakképző iskolák a tanulókat a szakmai munkára, illetve a felsőoktatásban való 
továbbtanulásra készítik fel. Ezek az iskolák sokféle szakágban specializálódnak. 

- Hároméves szakképző iskolák (szakmunkástanuló programok) a tanulókat a szakmákra ké-
szítik fel. Ha a végzősök ebből az iskolatípusból a felsőoktatásban szeretnének továbbta-
nulni, még két évet egy meghosszabbított programban tovább kell tanulniuk, majd az érett-
ségi letétele után jelentkezhetnek az egyetemi vagy főiskolai programokra. 

 
A cseh oktatásnak ez a szerkezete megfelel az UNESCO által jóváhagyott ISCED (International 
Standard Classification of Education) követelményeinek. A Cseh Köztársaságban a közoktatás 
ingyenes. 
 
A szárazépítés a Cseh Köztársaságban bejegyzett önálló szakma. A szakmunkásvizsgához szüksé-
ges tudás és szakértelem leírását a Nemzeti Minősítési Rendszer tartalmazza. Az iskolai és tanfo-
lyami képzésekhez különböző kiadványok állnak a tanárok rendelkezésére. 
 
Számos cseh szakiskola kínál szárazépítő képzési programot. Ez egy hároméves oktatási program, 
amely záróvizsgával fejeződik be, és az ágazatban gyakornoki munkavégzésre jogosít. A képzés 
keretében a tanulók felváltva egy hetet a tanműhelyben gyakorlati képzéssel, és egy hetet az isko-
lában elméleti tárgyakat tanulásával töltenek. Egyes szakiskolák a kőműves és ács szakmák okta-
tási programja részeként oktatják a szárazépítést. A tanfolyam végén a tanulók vizsgát tesznek, és 
sikeres vizsgájuk esetén szakmunkás-bizonyítványt kapnak. 
 
Az iskolák, a vállalkozások és az építőanyag-gyártók közötti együttműködés meglehetősen ritka, 
elsősorban azért, mert az építőipari ágazat iránt kevés diák érdeklődik. A gyakorlati képzés történ-
het egyrészt csak az iskola műhelyében, másrészt a tanulók vállalkozóknál is végezhetnek munkát. 
A szárazépítő tanulók gyakorlati képzése az első két tanévben az iskolai tanműhelyben történik, 
míg a harmadik évben szerződés alapján egy vállalatnál is végezhetnek gyakorlati munkát.  
 
A szárazépítő szakma záróvizsgája három részből áll – írásbeli vizsga, szóbeli vizsga és gyakorlati 
vizsga. A záróvizsga követelményei a Nemzeti Minősítési Rendszerben vannak meghatározva. 
Azok a tanulók, akik a szárazépítő képzésüket csak az ács és kőműves szakmai tanulmányaik ré-
szeként végzik, gyakorlati vizsgát tesznek. 
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3.2  Dunaszerdahelyi Építészeti Középiskola 
 
 
A Dunaszerdahelyi Építészeti Középiskolát 1972-ben alapították, és az építészet széles körében 
specializálódott. Iskolánkban a tanulók három éves képzések közül választhatnak. Ezek a progra-
mok: kőműves, asztalos, ács, festő, hidegburkoló, bádogos, fűtésszerelő és virágkertész. Tanulmá-
nyaik befejezése után a tanulók szakmunkás bizonyítványt kapnak. Ezt követően még további két 
évig folytathatják tanulmányaikat az építészet területén. A kétéves képzést befejezését követően a 
tanulók iskolai záróvizsgát (érettségit) tehetnek. Iskolánkban emellett négyéves műszaki szakkö-
zépiskolai és virágkertész-díszítő programok is vannak, amelyek (érettségivel) zárulnak.  
 
Iskolánk számos külföldi iskolával is sikeresen együttműködik. Rendszeresen részt veszünk kü-
lönböző versenyeken is (idegen nyelvi, sport, valamint szakmai versenyek). Tanulóink hazánkban 
és külföldön is rendszeresen ellátogatnak szakkiállításokra (például Pozsonyban, Nyitrán, Buda-
pesten, Bécsben, Brünnben és Salzburgban). Az iskola szaktantermekkel, saját tanműhelyekkel, 
kollégiummal, iskolai ebédlővel, tornateremmel, teniszpályával és könyvtárral is rendelkezik. Az 
elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati oktatásra is. 
 
A szlovákiai oktatási rendszer felépítése: 
 

Szlovákiában a kötelező iskolai oktatás tíz tanév, 6 és 16 éves kor között. Az oktatás három rész-
ből áll: 

- Általános iskola, 
- Középiskola, 
- Egyetem. 

 
Az általános iskolai oktatási rendszer két részből tevődik össze. Az első rész első osztálytól ne-
gyedik osztályig (6 és 10 éves kor között), a második rész ötödik osztálytól kilencedik osztályig 
(10 és 15 éves kor között) tart. 
 
Az általános iskolát követően a diákok gimnáziumban vagy középiskolákban folytathatják tanul-
mányaikat. A gimnázium a tanulókat az egyetemre készíti fel. A szakközépiskolákban különféle 
szakmákat sajátítanak el, de a szakmai képzésen kívül az egyetemre is felkészítést kapnak. Orszá-
gunkban háromféle egyetemi fokozat van: 

- Bachelor fokozat, 
- Mester fokozat, 
- Doktori fokozat 

 
Szlovákiában a szárazépítés nem önálló szakma. A tanulók szakképzésük keretében csak alapin-
formációkat kapnak a szárazépítő technológiáról az első tanévben. Tanulóink a Visegrádi Alap 
támogatásával megvalósult versenyen számos új információt kaptak a szárazépítésről, és a felké-
szítés során a szakértőktől is új ismereteket tanulhattak meg. Ezek az ismeretek nagy segítséget 
jelentettek számukra abban, hogy a versenyfeladatokat tökéletesen megoldják. 
 
A jövőben, az iskolánkban több órát szeretnénk a szárazépítés oktatására fordítani, mert jelenleg 
évente csak négy óránk van erre a célra, azonban ez a kellő szaktudás elsajátításához nem elegen-
dő. A versenynek köszönhetően tanulóink sok új információt szereztek. 
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3.3 Lengyel Gipsz Szövetség - PSG  
 
 
17 év a lengyelországi építőipar szolgálatában  
 
A Lengyel Gipsz Szövetség (PSG) küldetése a gipsz, mint a lakó- és közösségi belső terekben 
alkalmazható emberbarát anyag felhasználásának népszerűsítése és a széles körben történő alkal-
mazásári lehetőségeinek bemutatása. A Szövetséget 1999-ben alapították, és jelenleg a KNAUF, a 
SINIAT (korábban Lafarge), a RIGIPS és a NORGIPS cégek, valamint a Krakkói Kerámia- és 
Építőanyag-ipari Intézet a támogató tagjai.  
 
A PSG az EUROGYPSUM (Európai Gipsz Szövetség) tagja, melynek fő célja az építőiparban 
használt termékek és rendszerek népszerűsítése. A Lengyel Gipsz Szövetség 2005 óta tagja a Len-
gyel Építőipari és Ingatlanforgalmazói Szövetségnek.  
 
2015-2016-ban egy pilot projekt keretében szárazépítés az Interneten került népszerűsítésre az 
építőipar számára - www.suchazabudowa.pl. 
 
A PSG megalapításának célja a szárazépítés lengyelországi népszerűsítésének elősegítése volt. A 
szövetség támogató tagja a négy fő szárazépítési rendszert gyártó vállalat, a KNAUF, a 
NORGIPS, a RIGIPS és a SINIAT, valamint a Krakkói Kerámia- és Építőanyag-ipari Intézet.  
 
A PSG fő célkitűzése a gipsz és gipszalapú termékekkel kapcsolatos tudás széles körben történő 
megismertetése, különös tekintettel a gipszkarton építőlemezeknek és a száraz vakolatoknak a 
lakóépületek (egy- és több lakásos családi házak), valamint a kereskedelmi célú épületek (iroda, 
üzlet és ipari épületek) építésénél történő alkalmazása esetében. A PSG számos szakmai szervezet 
tagja, és ezekkel együttműködve az alábbi projekteket valósítja meg:  

• 2001-től részt vesz vezető európai szakmai szervezetben, a brüsszeli székhelyű 
EuroGypsum munkájában,  

• 2005-től részt vesz a Lengyel Építőipari és Ingatlanforgalmazói Szövetségben, amely az 
építőipar munkaadói szervezeteket fogja össze, 

• 2010 óta tagja az oktatási szektorban a PB IteE-nek, elsősorban a tanúsítás, a validálás va-
lamint a tudományos publikációk széles körben történő megismertetése területén,  

• 2012-től vesz részt egy új szakma, az „Építési és befejező szerelési munkák az építőipar-
ban” bevezetésében, amely 3 képzést, a szárazépítő szakképzést, valamint a tanárok és 
szakértők szárazépítő szakmai továbbképzését foglalja magában, 

• részvétel különböző EU-s projektekben: Leonardo da Vinci (2013), Erasmus + (2014), va-
lamint V4 (2016) projektekben,  

• A Szövetség promóciós tevékenysége az utóbbi években különböző formában valósult 
meg.  

 
A szárazépítési rendszerekről a legtöbb információ a szakmai folyóiratokban és a belsőépítészeti 
magazinokban jelent meg.  2001 és 2008 között több száz publikáció jelent meg a legolvasottabb 
építőipari és szakipari szakfolyóiratokban. Többek között rendszeres időközönként jelentek meg 
cikkek folyóiratokban, egy szócikk pl. a Gipsz Enciklopédiában, illetve éveken keresztül nagy 
példányszámú népszerű kiadványokban, valamint a szárazépítésről szóló, többször átalakított 
www.polskigips.pl honlapon is. Ezt a honlapot évente közel 150.000 látogató keresi fel. Archivált 
cikkek ezen, valamint a www.muratorplus.pl és a www.budowlaniec.pl honlapokon is megtalálha-
tók.  
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A PSG a Lengyel Építészek Szövetségével (SARP) közösen 2003 és 2005 között a „Gipsz – a 
képzelet művészete” címmel szervezett építészeti versenyt, amelyen belsőépítészeket és építésze-
ket díjaztak a legjobb szárazépítési munkákat is magukban foglaló építész projektekért. A PSG-t 
hasonló célok vezérelték a „Gipsz – a szerkesztés művészete” verseny kivitelezők körében történő 
megszervezésében is, melynek tiszteletbeli védnökségét 2004-ben az Infrastrukturális Minisztéri-
um vette át. 
 
2008-ban a PSG vezetősége a NOT-tal, az EuroSkills versenyek lengyel szervezőjével való 
együttműködésről határozott, annak érdekében, hogy az EuroSkills versenyen szárazépítő ver-
senyzők is részt vehessenek. Ennek eredményeként a lengyel csapat 2010-ben ezüstérmet nyert a 
Lisszabonban, az EuroSkills versenyen. Az EuroSkills verseny EU országokban történő népszerű-
sítésének célja a munkaerőpiac által igényelt, magas szintű, elsősorban gyakorlati szaktudással 
rendelkező szakmunkások képzésének támogatása a 18 – 24 éves fiatalok körében. Az EuroSkills 
nemzetközi szakmunkásverseny kétévente kerül megrendezésre. A következő verseny 2016. de-
cember 1. és 3. között Göteborgban, majd az azt követő 2018-ban Budapesten kerül megrendezés-
re. A 2016. áprilisi budapesti V4 szárazépítő versenyen a PSG csapata ezüstérmes lett. 
 
A PSG publikációi:  
 
2011-ben a PSG „A szárazépítési rendszerek kivitelezésének és átvételének műszaki követelmé-
nyei” címmel új kiadványt jelentetett meg a piaci befektetők és kivitelezők számára. A vállalkozók 
és befektetők a kiadványt az ágazat standard műszaki környezetének tartják. A kiadvány terjeszté-
se a harmadik kiadás megjelentetésével 2015-ben is a www.polskigips.pl által tovább folytatódott. 
 
A PSG 2015-ben - az új alaptantervhez való igazítás után - kidolgozott és kiadott egy kézikönyvet 
az építőipari szakiskolák számára, amelyhez a MEN támogatását is elnyerte. A kiadvány több mint 
300 iskolai könyvtár számára lett eljuttatva.  
 
Megjegyzendő, hogy 2013-ban Munkaügyi Minisztérium kérésére, a radomi IteE-vel együttmű-
ködve 300 szakma Szakmai és Vizsgakövetelményei – köztük a szárazépítő szakmáé is – kidolgo-
zásra kerültek. 2014 második felében érvénybe lépett a PSG és az SSRW (munkavállalói szövet-
ség) közötti együttműködés, ami a szárazépítő tanulók munkahelyi gyakorlatát teszi lehetővé. Az 
SSRW szakértői 2016 áprilisában zárták le az eljárást.  
 
Érdemes még a szövetség úttörő média-kampány kezdeményezését is megemlíteni – 
www.suchazabudowa.pl – ami 2015. április 4-től október 24-ig az interneten került lebonyolításra. 
A lengyelországi építőipar számára meghirdetett oktatási kampány 2016. februártól szeptemberig 
tovább folytatódott. A kezdeményezés célja a szárazépítés előnyeinek és tulajdonságainak több-
százezer Internet felhasználó körében történő bemutatása és népszerűsítése volt. 
 
A PSG elnöke a legutóbbi két évben Jarosław Paruzel, főtitkára pedig Krzysztof Baranowski volt. 
Az elnök megbízatása a 2016. és 2018. közötti kétéves időtartamra szól, míg az alelnöknek ugya-
nerre a periódusra Jarosław Milewski lett megválasztva. 
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3.4  Építőipari Vállalkozók Országos Szövetsége - ÉVOSZ 
 
 
Az ÉVOSZ – Építőipari Vállalkozók Országos Szövetsége 1989 októberében alakult, és jelen-
leg mintegy 200 magyar építési vállalkozás érdekeit képviseli országos és nemzetközi szinten. 
Tagjai között a legnagyobb magyar építési vállalkozások mellett számos kis- és középes méretű 
vállalkozás is megtalálható. Az ÉVOSZ az építőipart érintő aktuális kérdésekről rendszeresen tá-
jékoztatást nyújt tagjai számára, emellett műszaki bemutatókat, szemináriumokat és workshopokat 
is szervez, valamint hazai és nemzetközi építőipari szakkiállításokon is részt vesz. 
 
Az ÉVOSZ az építőipari szakmai oktatás számára minden szinten támogatást nyújt. Az elmúlt 
huszonöt év alatt az ÉVOSZ számos nemzetközi oktatási projektben vett részt, és a Leonardo va-
lamint az Erasmus Plus programok keretében tanártovábbképző projekteket, valamint fiatal építő-
ipari szakemberek számára külföldi szakmai gyakorlatot szervezett. 
 
Az ÉVOSZ-nak több szakmai tagozata van. Ezek egyike a „Szárazépítő Tagozat”, amelynek tagjai 
aktívan támogatták a szárazépítő szakma oktatását, a szárazépítés önálló szakmaként történő elis-
merését, kidolgozták az ehhez szükséges tantervet, és „Szárazépítési ismeretek” címmel tanköny-
vet jelentettek meg.  
  
Magyarországon az oktatásban való részvétel 3 és 16 éves kor között kötelező. 2014-óta az óvoda 
hároméves kortól kötelező. Az általános iskolai oktatás hat éves korban kezdődik. Az általános 
iskola hagyományosan 8 osztályos, de vannak négy és hatosztályos képzések is, melynek elvégzé-
se után a tanulók saját választásuk szerint egy 4, 6 vagy 8 osztályos gimnáziumban folyatathatják 
tovább tanulmányikat. 
 
A legtöbb tanuló, aki a felsőoktatásban tervezi folytatni tanulmányait, gimnáziumban végzi közép-
iskolai tanulmányait, amely általános oktatást biztosít, és érettségi vizsgával zárul. A gimnázium 
4, 6 vagy 8 évig tartó oktatást kínál, különböző tantervek szerint. 
 
A szakközépiskolák (2016-tól szakgimnáziumok) jelenleg általános és szakmai oktatást is nyújta-
nak középszinten, a 9-től a 12. évfolyamokig. A képzés szintén érettségi vizsgával zárul, ami a 
felsőoktatásba való továbblépéshez nyújt lehetőséget. Az érettségi letétele után a tanulók választ-
hatják a szakmai képzésben való maradást, és további képzéseket látogathatnak a poszt-szekunder, 
nem harmadfokú oktatásban. 
 
A szakiskolák (2016-tól szakközépiskolák) szakmai képzést nyújtanak a 9 – 11. évfolyamon, és a 
képzés szakmunkásvizsgával zárul. A 2013 szeptemberében érvénybe lépett Új Szakképzési Tör-
vény a szakképzésben „duális” modellt vezetett be, valamint a minősítési rendszer reformját, 
amely magában foglalja a szakképesítések számának csökkentését, és bevezeti a rész-, illetve a 
ráépülő szakképesítések új rendszerét, valamint a szakmunkásvizsgák egyszerűsítését. Csökkent 
az általános alapkompetenciák tanítási óraszáma, míg a gyakorlati képzés nagyobb hangsúlyt ka-
pott. A szakképző iskolák végzősei további két év után érettségi bizonyítványt szerezhetnek. Akik 
ezzel párhuzamosan öt év munkatapasztalatot is szereznek, szakmunkás mestervizsgát is tehetnek.  
 
Az iskolák és óvodák alapítója és fenntartói lehet az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a helyi 
kisebbségi önkormányzatok, valamint alapítványok és egyházak is. Az oktatásért az Emberi Erő-
források Minisztériuma felelős. Míg az iskolarendszerű szakképzés és felnőtt szakképzés a Nem-
zetgazdasági Minisztérium kompetenciájába tartozik. 
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A szárazépítő szakma először 2002-ben lett önálló szakmaként elismerve, de néhány kedvezőtlen 
reformot követően csak 2012-ben lett ismét önálló szakma. Azóta a szárazépítés oktatása ország-
szerte számos szakiskolában történik.  
 
A szárazépítő szakma oktatásában az elméleti és gyakorlati képzés aránya 30% és 70%. A duális 
modellnek megfelelően a 9. évfolyamon a gyakorlati oktatás az iskolai műhelyekben történik, míg 
a 10. és 11. osztályban a szakmunkástanulóknak a helyi Ipari és Kereskedelmi Kamara ellenőrzé-
sével megkötött tanulószerződés alapján egy szárazépítő vállalkozásnál kell szakmai gyakorlatot 
végezniük. Az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozata által kiadott „Szárazépítési ismeretek” című tan-
könyv a szakma tantervét és vizsgakövetelményeit teljes mértékben lefedi. 
 
A szakoktatás moduláris rendszeren alapul. A szárazépítő szakma oktatása öt szakmai modult 
(Építőipari közös tevékenység; Belsőépítési szerkezet készítés; Szerelt padlók készítése; Tűzvédel-
mi borítás készítése; Tetőtér és előtétborítások), valamint három általános modult (Foglalkoztatás 
I; Foglalkoztatás II; Munkahelyi egészség és biztonság) tartalmaz. A tanulóknak a kilencedik év-
folyam végén szintvizsgát kell tenniük, továbbá a záróvizsgára való belépéshez minden modulból 
vizsgát is kell tenniük. 
 
Az iskolák, a vállalkozások és építőanyag-gyártók közötti együttműködést az ÉVOSZ Szárazépítő 
Tagozata segíti elő. A Tagozat tagjait felkérték, hogy 10. és 11. évfolyamos tanulók számára biz-
tosítsanak gyakorlati munkahelyet. 
 
Mind az iskolarendszeren belüli képzés, mind a felnőttképzés szakmunkás záróvizsgáját a Nemze-
ti Szakképzési és Felsőoktatási Hivatal (NSZFH) szervezi. A záróvizsga követelményeit a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szakértői dolgozták ki, és a felelős Minisztérium adta közre. 
Az építőipari szakmák esetében ez a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az új Szakképzési Törvény 
értelmében a szakmunkástanulóknak 2013 óta egy komplex záróvizsgát kell letenniük, ami szóbe-
li, írásbeli és gyakorlati részből áll. 
 
Sajnos az általános iskolát végzett tanulóknak csak mintegy 20%-a választja a szakképzést. A pá-
lyaválasztók megfelelő orientálása kulcsfontosságú annak érdekében, hogy az építőipari szektor 
munkaerőigénye hosszútávon biztosítható legyen. A kedvezőtlen munkakörülmények és a relatív 
alacsony bérkonstrukciók miatt az építőipari szektor nem népszerű a fiatalok körében. 
 
A fiatalok pályaorientációját az országos és helyi Kereskedelmi és Iparkamarák, valamint a regio-
nális munkaügyi hivatalok segítik elő. A különféle iskolatípusokat és szakmákat bemutatva évente 
regionális kiállításokat szerveznek. A szakiskolák is különböző pályaorientációs rendezvényeket 
szerveznek – például az úgynevezett „nyitott kapus bemutatókat” – ahol az általános iskolák 7. és 
8. osztályos tanulói számára mutatják be tevékenységüket. A Szakma Sztár Fesztivál is jó lehető-
séget nyújt a szakképzés népszerűsítésére. A regionális Ipari és Kereskedelmi kamarák felszállít-
ják a vidéki általános iskolásokat Budapestre, a verseny megtekintésére. 
 
Az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozata az osztrák partner szövetség engedélyével szinkronizáltatta a 
video imázs filmjüket és Youtube-os is elérhetővé tette. 
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4. Szárazépítő tanulók versenye 

4.1  Résztvevők 
 
 
A szárazépítő szakmunkástanulók versenye 2016. április 18-20. között Budapesten a Hungexpo 
„F” pavilonjában került megrendezésre. A verseny a Magyar Nemzeti Szakmunkás Versennyel 
(Szakma Sztár Fesztivál) párhuzamosan, az építőipari szakmák versenyterületén, a magyar száraz-
építő verseny munkaterülete mellett kapott helyet. 
 
A V4 országokból egy-egy kétfős csapat vett részt a versenyen. A résztvevők: 
 
Cseh Köztársaság – a libereci “Střední škola strojní” Szakképző Iskola tanulói: 

• Jaroslav Moravec  

• Daniel Myslikovjan 
 

Oktató: František Wolf 
 
 

Lengyelország – a radomi “Kazimierza Wielkiego” Szakképző Iskola tanulói: 

• Piotr Kwiatkowski 

• Sebastian B. Siara 
 
Oktató: Sylwester Wesołowski 

 
 

Szlovákia – a dunaszerdahelyi „SOŠ Stavebná” Szakképző Iskola tanulói: 

• Nagy István 

• Ferenczi László 
 
Oktató: Dömény Tibor and Frölich Ferenc 

 
 

Magyarország – a kecskeméti „Gáspár András” Szakképző Iskola tanulói: 

• Halutkai Márk Krisztián 

• Novotnik Zoltán 
 
Oktató: Peity Márta and Szappanos Mihály 
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4.2 A versenyfeladat 
 
A tanulóknak kétfős csoportokban egy egymáshoz kapcsolódó függőleges és egy íves válaszfal-
szerkezetet kellett megépíteniük. Továbbá ki kellett alakítaniuk egy falnyílást, valamint oldalt egy 
perforált hangelnyelő gipszkarton építőlemezt is el kellett helyezniük.   
 

 
 
 
A legnagyobb kihívást az íves profilok, valamint az íves válaszfal kialakításához szükséges gipsz-
karton építőlemezek beépítése jelentette, mivel ilyen feladatot a tanulók korábban még nem végez-
tek. Ennek ellenére minden csapat időre befejezte és jó minőségben készítette el a feladatot. 
Ahogy a feladat elkészítésével haladtak, egyre magabiztosabbá váltak, és szemmel láthatóan él-
vezték a munkavégzést.   
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4.3  A verseny során a versenyzők által használható szerszá-

mok és eszközök 
 
 
 

 
 
 
 
 



15 
 

4.4  Fotók a versenyről  
 

 
A versenyzők a verseny indításakor 
 

  
Előkészületek –Lengyel csapat Első lépések – Cseh csapat 
 

  
                Szerkezetépítés – Szlovák csapat                 Szerkezetépítés – Magyar csapat 
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Szerkezetépítés    

          
 
A gipszkarton-lemez felerősítése   
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A nyílás kialakítása 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Befejező munkák 
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A kész munka a versenyzőkkel és tanáraikkal 
 

            Szlovákia   Magyarország 

            
 
            Lengyelország           Csehország 
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5. A szárazépítő szakma oktatásának és a pályaválasztók ori-

entálásának legjobb gyakorlatai  
 
A szárazépítő szakma Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban is önálló szakmaként 
elismert, azonban Szlovákiában nem az. Éppen ezért a legjobb oktatási gyakorlatokat is csak az 
előbbi három országból gyűjtöttük össze.  
 
5.1 Kiadványok:  
 
Magyarországon az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozat „Szárazépítési ismeretek” címmel jelentetett 
meg tankönyvet, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium 2014-ben tankönyvvé is nyilvánított. A 
tankönyv szerkezete megfelel a szárazépítő szakma szakmai és vizsgakövetelményeinek. 
 
Az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozata emellett néhány, a kivitelezők és tervezők számára hasznos to-
vábbi kiadványt is megjelentetett. A szárazépítésről szóló első magyar nyelvű kiadvány a 2000-
ben kiadott „Szárazépítési kézikönyv” volt, amelyet 2002-ben a „Szárazépítési kiírási szövegek és 
normák” című kiadvány, majd 2013-ban ennek átdolgozott kiadása követett. A 2003-ban kiadott 
“Gipszkarton felületek glettelése” című füzetet széles körben használják a szakmában a gipszkar-
ton falak minőségi követelményeinek meghatározásánál.  
 
A Lengyel Szárazépítő Szövetség (PSG) 2015-ben két könyvet jelentetett meg. Az egyik kiadvány 
címe: „Systemy suchej zabudowy wnętrz” (Szárazépítési rendszerek), míg a másik könyv címe: 
“Warunki techniczne wykonania I odbioru” (A szárazépítési rendszerek kivitelezésének és átvétel-
ének műszaki követelményei). A kiadványokat a vállalkozók szakmai kézikönyvként, a szakisko-
lák pedig tankönyvként széles körben használják.    
 
Továbbá a PSG 2015 és 2016 években a szárazépítés megismertetése érdekében interneten és or-
szágosan egy promóciós kampányt kezdett. (www.suchazabudowa.pl) 
  
 
5.2 Honlapok: 
 
A V4 országok számos honlapjain találhatók hasznos információk a szárazépítésre vonatkozóan.  
 

Csehország: 
www.cechsv.cz/ - Cech suché výstavby ČR 

 
Magyarország: 
 www.evosz.hu – ÉVOSZ Szárazépítő tagozata 

 www.szarazepites.eu - Szárazépítő Tagozat 
 
Lengyelország: 
 www.polskigips.pl - Polskie Stowarzyszenie Gipsu 

 www.suchazabudowa.pl - System Suchej Zabudowy 
 
Szlovákia: 

www.cechsv.sk - Cech suchej výstavby 
5.3 Tanártovábbképző és mobilitási projektek: 
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Mivel a szárazépítés viszonylag új szakma Magyarországon, és jelenleg is csak kevés építőipari 
szakiskolában oktatják, ezért a szaktanároknak és gyakorlati oktatóknak a szárazépítés oktatására 
történő szakmai felkészítése rendkívül fontos feladat. Az ÉVOSZ a Leonardo és az Erasmus+ Pro-
jektek keretében három alkalommal szervezett tanártovábbképző projekteket. Két továbbképzést 
Németországban, a Jénai (1999) és a Bühli (2012) Gyakorlati Képzőközpontokban, és a harmadi-
kat 2015-ben a Rigips Ausztriánál Bad Aussee-ben.    
 
A PSG két nemzetközi projektben vett részt: 

• SkillsUp – szakképzetlen emberek interneten keresztül történő oktatása (Leonardo projekt 
2014/14)  

• Tanúsított szakképzés – szakképzésben oktató tanárok számára (2016-ban záruló Eras-
mus+ projekt) 
 

5.4 Szakmunkásversenyek: 
 
Szárazépítő szakmában a legtöbb V4 országban szerveznek regionális és nemzeti szakmunkás-
tanuló versenyeket. Magyarországon a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Szakma 
Sztár Fesztivál elnevezéssel minden év áprilisában szervez országos szakmunkástanuló versenyt. 
Szárazépítő szakmában 2014. óta szerveznek versenyt a Szakma Sztár Fesztivál keretében. 
 
Nemzetközi szakmunkásversenyek (WorldSkills, EuroSkills) kétévente, felváltva más – más vá-
rosban kerülnek megrendezésre. A lengyel szárazépítő csapat 2010-ben részt vett a Lisszaboni 
EuroSkills versenyen és ezüstérmet nyert. Szárazépítő versenyző a magyar csapat tagjaként első 
alkalommal 2017-ben, az Abu Dhabiban megrendezésre kerülő WorldSkills versenyen vesz majd 
részt. A versenyző kiválasztásának és szakmai felkészítésének szponzorálását az ÉVOSZ Száraz-
építő Tagozata vállalta.   
 
5.5 A pályaválasztó fiatalok pályaorientálása: 
 
Az építőipari szakmák iránti rendkívül alacsony érdeklődés nemcsak a V4 országban, hanem 
egész Európa szerte fennálló probléma. A szakiskolák, az ipari és kereskedelmi kamarák, valamint 
a munkaügyi hivatalok mind a négy Visegrádi országban szerveznek a pályaválasztó fiatalok szá-
mára az építőipari szakmákat, illetve a szakiskolákat bemutató kiállításokat. A szakiskolák minden 
évben szerveznek olyan kiállításokat vagy prezentációkat, ahol az iskola tanulói mutatják be saját 
szakmájukat az általános iskolákból érkező látogatók számára.  
 
Magyarországon a „Múzeumok éjszakája” rendezvényhez hasonlóan 2016 áprilisában megrendez-
ték a „Szakmák éjszakája”-t, ahol a szakiskolák játékos programokkal fogadták az érdeklődő tanu-
lókat és szüleiket is. A libereci Műszaki Szakiskola évente prezentációt tart a pályaválasztó fiata-
lok számára. Szlovákiában pedig a szakiskolák állásbörzét szerveznek.   
 
A szakmunkástanuló versenyek szintén szintéj jó lehetőséget nyújtanak a fiatalok szakmák iránti 
érdeklődésének felkeltésére. Az ÉVOSZ az Osztrák Szárazépítő Szövetség engedélyével szinkro-
nizálta az Osztrák Szövetség által készített kampányvideót, ami a YouTube-on az alábbi linken 
érhető el: http://www.youtube.com/watch?v=DHJgIuE2yVQ 
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6. Megállapítások  
 
A projektpartnerek legfőbb célkitűzése az volt, hogy minél többet megtudjanak a szárazépítő tech-
nológiáról, és összevessék tanulóik szárazépítési ismereteit. A V4 projekt eredményeként a partne-
rek, azaz a résztvevő országok szakiskolái és munkaadói szervezetei között szoros szakmai kap-
csolat alakult ki. A partnerek a projekt zárásakor úgy határoztak, hogy együttműködésüket a jövő-
ben is fenntartják. Azonban a kapcsolattartáson és a rendszeres információcserén kívül a szakta-
nárok, gyakorlati oktatók és szakmunkástanulók számára szervezendő mobilitási programokat is 
fontos céljuknak tekintik.  
 
A projekt részeként 2016 áprilisában, Budapesten megrendezett szárazépítő szakmunkásverseny is 
jól példázta, hogy az azon résztvevő fiatalok milyen jól érezték magukat a rendezvényen. Amellett 
hogy egymással összebarátkoztak, lehetőséget kaptak arra, hogy külföldre utazzanak, és szakmá-
juk területén számos új ismerettel gazdagodjanak, új kompetenciákat és új tapasztalatokat szerez-
zenek. Nem csak a versenyfeladat elkészítésére fókuszáltak, hanem a többi csapat által elkészített 
feladat megoldásokra is kíváncsiak voltak. A versenyfeladatot érdekesnek és egyben jó kihívásnak 
is tekintették. Nagy élmény volt látni, hogy a versenyzők mennyire élvezték a verseny izgalmait, 
és szakmailag milyen jól voltak készülve a versenyre. A szaktudásuk megfelelő és összemérhető 
volt. 
 
A szárazépítő szakmunkástanuló-versenyről készített videó összeállítás az ÉVOSZ honlapján, az 
alábbi címen érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=qgTzmbASlBk  
 
A V4 projekt nemzetközi partnerekkel történt megvalósítása rendkívül fontos eszköz e korszerű 
építési technológia gyakorlati oktatási szintjeinek összehasonlítására. A verseny rendkívül ered-
ményesnek tekinthető, mert a színvonala magas és kiegyenlített volt. A magas műszaki minőséget 
biztosító szárazépítő technológiát az EU országaiban széles körben alkalmazzák, és ugyanez 
mondható el a V4 országokról is. Éppen ezért ez a V4 projekt az építőipari szakképzés szempont-
jából rendkívül hasznos volt, különösképpen a munkaerő EU-n belüli szabad áramlásának elősegí-
tése tekintetében.  
 
A Magyar Nemzeti Szakmunkásverseny (Szakma Sztár Fesztivál) mély benyomást tett a többi 
országból érkező projektpartnerre. A verseny hangulata, a versenyben résztvevő szakmák sokszí-
nűsége és a nagyszámú látogató miatt kicsit hasonlított a nemzetközi versenyek hangulatához. 
 
A partnerek keresni fogják annak lehetőségét, hogy anyagi forrást találjanak a V4 országok közötti 
további mobilitási projektek finanszírozására. A 2018. évben Budapesten megrendezésre kerülő 
EuroSkills Szakmunkás Európa Bajnokság pedig jó lehetőséget nyújt majd a partnerek számára, 
hogy részt vegyenek, illetve ellátogassanak a versenyre.     
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