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SKILLCO-Innovatív projekt az építőiparban előforduló képzettség hiányosságok megszüntetésére 

Az Európai Unió több tagállamában egyre nagyobb problé-
mát jelent az építőipari szakember utánpótlás megoldása a 
munkanélküliség  magas arányának ellenére.  
Az építési ágazat 2015-ben az EU teljes GDP értékének 8,5%-
t adta. Több mint 14 millió munkavállalót foglalkoztatott, és 
az ágazat 3,2 millió vállalkozásának döntő többsége 20 főnél 
kisebb létszámú munkaerővel dolgozott. Az ágazatra a mun-
kaerő nagy mobilitása, a változó munkakörülmények 
(például az időjárási körülmények) jellemzők. Az építőipari 
szakmák nem túl népszerűek a fiatalok körében, és az iskola– 
illetve a pályaelhagyók aránya is rendkívül magas. Azonban 
az ágazat kritikus szerepet tölt be a ‘zöld’, azaz környezettu-
datos politikában is, mivel az EU-ban a teljes energiafelhasz-
nálás 40%-ért az épített környezet felel.  
A fentiek alapján a foglalkoztatottakra vonatkozó képzettségi 
követelmények előrejelzése, a szakképzési rendszerek adap-
tálása, valamint az ágazatban dolgozóknál felbukkanó hiány-
zó szakmai tudás megszüntetése egyaránt kulcsfontosságú 

feladat.  
A Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamara (CCIS CCBMIS) 
által koordinált SKILLCO projekt összefogja a német, magyar 
és szlovén építőipari munkaadói szervezeteket és szakképző 
intézményeket, valamint az EU építőipari munkáltatóinak 
ernyőszervezeteként eljáró Európai Építőipari Szövetséget 
(FIEC). A 2016 decemberében kezdődött és 2019 októberé-
ben záruló hároméves projekt az Erasmus + Partnerség pro-
jekt keretében valósul meg.  
A projekt fő irányvonala az ötletgazdától, vagyis a Szlovén 
Építőipari és Építőanyag Kamarától származik, és a már sike-
resen lezárt B.U.G.S.– Környezettudatosság az építőiparban 
projekten alapszik. Továbbá nemzetközi nem formális ÉTI 
csoportoktól és szakképzési témákból származó érdekeket és 
igényeket képvisel a FIEC ernyőszervezet többéves akció-
programját felhasználva az építőipar területén 2016-2019 
között zajló ágazati szintű európai szociális párbeszédeknél. 
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"Az Európai Bizottság által a jelen kiadványhoz nyújtott támogatása nem jelenti azt,  hogy jóváhagyta annak tartalmát, ami kizárólag a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság 
nem tehető felelőssé az abban foglalt információk bármilyen felhasználásáért.«  

Látogasson el honlapunkra: www.skillco.eu 

Miért és hogyan jött létre a projekt? 



A projekt fő célkitűzése 

 

A projekt fő célkitűzése a partnerországokban található 4 

meglévő és várhatóan felbukkanó hiányzó szakmai tudás 

meghatározása és azonosítása, és 2 különböző modul kidol-

gozása és meghatározása (A és B modul). Az ’A’ modul tanu-

lási egységeket ‘B’ pedig szakmai képzéseket tartalmaz. A 

modulok az ECVET elvek felhasználásával kerülnek kidolgo-

zásra, melyeket a szakképzési tantervekbe és képzési progra-

mokba is beépítenek. Az ‘A’ modul egyik célja az, hogy a ta-

nulási egységek eredményeit beépítsék a szakképzési progra-

mokba, melyeket összehangolnak a projekt keretein belül az 

ágazatra vonatkozó tantervekkel, A vizsgált szakmák az EKKR 

(Európai Képesítési Keretrendszer) 4. szintjén helyezkednek 

el. A másik célja az, hogy beépítsék ezeket az eredményeket 

(abban az esetben, ha lehetséges, a különböző oktatási rend-

szerek eltéréseit figyelembe véve és ahol szükséges megfele-

lő finomításokkal) a nemzeti foglalkozási szabványokba és a 

szakképzési programokba. Először megpróbálják összehan-

golni a különböző országokban megtalálható hasonló tanter-

veket, hogy segítsék a tanulók és a munkavállalók mobilitá-

sát. Ezek a célok csak az állami partnerek, a magánszektor 

partnerei és a szakképzési rendszer szolgáltatóinak szoros 

nemzetközi együttműködésével érhetők el. A ‘B’ modul célja, 

hogy az ágazatban felmerülő hiányosságokat pótolja az alkal-

mazottak körében, főleg azoknál, akik az EKKR 4. szintjén 

dolgoznak az építőipari ágazatban (továbbképzés, átképzés 

stb. formájában). Mindkét modul sok video anyag, fotó és 

képzési anyag kíséretében jelenik meg, melyeket egy SKILL-

CO applikációra dolgoznak ki és ingyenesen elérhetőek. 

 

Nemzeti és európai szervezetek együttműködése 

 

A SKILLCO-hoz ágazati munkáltatók és kamarák (néhányan 

közülük szociális partnerek is), szakképzési központok, nem-

zeti szabályozó szakképzési és EU ágazati ernyőszervezetek 

csatlakoztak, azért hogy foglalkozzanak a projekt gondolatá-

val és erősítsék a továbbiakban felmerülő hiányosságokat az 

EU-ban 2 különböző modul kidolgozásával az építőipar szá-

mára (diákok számára– modul A, alkalmazottak számára- 

modul B). Az előzetes kutatások során, melyeket az ágazat-

ban a projekt előtt készítettek  és 

kezdtek el az alábbi hiányosságokat 

állapították meg: adatbázis és számí-

tástechnikai támogatási eszközök 

költségvetés készítéséhez, intelligens 

rendszerek és alkalmazásuk, értékes eltűnőfélben lévő ága-

zati feladatok, környezettudatosság az építőiparban (zöld 

épületek), BIM rendszerekkel kapcsolatos alaptudás birtoklá-

sa, különböző projektek tervdokumentációjának 

(közbeszerzés) értelmezése, új, innovatív és fejlett építőipari 

termékek és anyagok használata. Részleteiben nézve a terü-

leti kutatást a SKILLCO keretein belül végeztük el, az előzetes 

felmérésekből származó különböző nemzeti és nemzetközi 

projekt eredményekre támaszkodva. Az előzetes kutatások a 

CEDEFOP&ESCO kutatást és jelentéseket és az EU országok 

szakismeret hiányáról szóló jelentéseket (CIF, CITB stb.) fog-

lalják magukba. További kutatást végeztek még a partnerek, 

munkaadók, korábban végzett tanulók körében 

(fókuszcsoportok és online kérdőívek formájában) azért, 

hogy az építőipari ágazatban és az építőanyag iparban elő-

forduló fő szakmai hiányosságokat és szükségleteket ponto-

sabban meghatározzák. A projekt fő témáit meg kell határoz-

ni és azonosítani kell a napjainkban előforduló szakmabeli 

hiányosságok segítségével és meg kell határozni a tanulási 

egységeket az ECVET elveinek alkalmazásával, amit később 

be lehet építeni a szakképzési programokba vagy szakmai 

képzés keretein belül lehet alkalmazni. Az érintett csoporto-

kat megkérték, hogy csatlakozzanak a SKILLCO kezdeménye-

zéshez,  az eredményeket terjesztve  vagy alkalmazva támo-

gassák azt és segítsenek a tovább fejlesztésében.  

"Az Európai Bizottság által a jelen kiadványhoz nyújtott támogatása nem jelenti azt,  hogy jóváhagyta annak tartalmát, ami kizárólag a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság 
nem tehető felelőssé az abban foglalt információk bármilyen felhasználásáért.«  



Első lépés: betekintés a szakmai hiányosságokba: Jelenleg 

azon dolgozunk, hogy elemezzük az első fókuszcsoport talál-

kozó eredményeit. Szlovéniában, Németországban és Ma-

gyarországon már megtartották az első fókuszcsoport talál-

kozóját. A szlovén fókuszcsoport találkozójának rövid elem-

zése azt mutatja, hogy problémák főleg a projektdokumentá-

ció olvasásával és a kommunikációval vannak. További rész-

letes elemzéshez még szükség van a többi projektpartner 

jelentéseire is. Közben már készülnek a második csoporttalál-

kozóra is, melyeket a szakképzési központok szerveznek a 

cégek képviselőinek, és 2017 május közepére várhatóak. 

Jelenleg az általános jelentés elkészítésén dolgozunk, mely 

azokon a szakmai készség  hiányosságokkal kapcsolatos kuta-

tásokon alapszik, melyeket létező adatbázis forrásokból, a 

fókuszcsoportoktól összegyűjtött információkból és a szak-

mai tudásbeli hiányokat azonosító kérdőívekből nyertünk. A 

korábban építőipari tanulmányokat folytató diákok kérdőívé-

nek elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

diákok hiányosságokat észleltek tanulmányaik során a követ-

kező területeken: új technológiák, szakmai számítások alkal-

mazása a gyakorlatban, tervolvasás/ projektdokumentáció 

elkészítése, informatikai eszközök alkalmazása az építőipar-

ban stb.  

A partnerek 2017 június végén Magyarországon, Kecskemé-

ten találkoznak újra. A találkozón az eddig szerzett tapaszta-

latokat beszélik meg és előkészítik a következő időszak fel-

adatait.  

"Az Európai Bizottság által a jelen kiadványhoz nyújtott támogatása nem jelenti azt,  hogy jóváhagyta annak tartalmát, ami kizárólag a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság 
nem tehető felelőssé az abban foglalt információk bármilyen felhasználásáért.«  

Féléves beszámoló a projektről 

Látogasson el honlapunkra: www.skillco.eu 



A relatív nagyfokú munkanélküliség ellenére még mindig 
kevés a munkaerő az építőiparban. Az egységes piacon lát-
ható technológia és tudás gyors fejlődésének és a munkaerő 
relatív nagyfokú mobilitásának köszönhetően , a cégek egyre 
nehezebbnek találják, hogy olyan munkaerőt találjanak, aki 
megfelel a piac által támasztott követelményeknek. Ez rész-
ben az elavult szakképzési rendszereknek, különböző (nem 
egységes) európai szakképzési modelleknek köszönhető és 
talán annak, hogy kevés energiát fektetnek a középfokú vég-
zettséggel rendelkező építőipari munkások (EKKR 4. szint) 
továbbképzésébe. Nem látják az élethosszig tartó tanulás fő 
elveit, aminek az a célja, hogy felruházza a dolgozókat a 
szükséges képességekkel (kompetenciákkal), hogy be tudja-
nak lépni a munkaerőpiacra. Másrészt a dolgozók az állandó-
an változó ágazati igények követelményeivel és az országok-
ra jellemző építőipari specialitásokkal  próbálnak lépést tar-
tani. A dolgozóknak viszont szükségük van arra, hogy elsajá-
títsák a szükséges kompetenciákat és folyamatosan oktatá-
son vegyenek részt azért, hogy jól felhasználható, versenyké-
pes tudásra tegyenek szert és produktívak maradjanak.  
Ezek a fontos problémák azonnali és tartós figyelmet igé-
nyelnek. Ahhoz, hogy az építőipari ágazatot naprakésszé 
tegyék, a munkaerő képességeit kellene azonosítani és meg-
felelő képzéseket felkínálni. A SKILLCO projektet ezekre az 
igényekre szóló válaszként tervezték meg.   
 
A szándék 
 
SKILLCO elsődleges célja, hogy beépítse a tanulási egységek 
eredményeit, melyeket a projekt során a már meglévő ága-
zati tantervekkel összehangolnak az EKKR 4. szintjének meg-
felelően. Másrészt az a cél, hogy bekerüljenek a nemzeti 
szakmai standardokba és a központi szakképzési programok-
ba (amennyiben lehetővé teszik az eltérő képzési rendsze-
rekben található különbségek és ahol szükséges megfelelő 
átalakítások elvégzésével). 

Ezek a célok segítenek annak elérésében, hogy hasonló tan-
terveket hozzanak létre a különböző országokban, célul ki-
tűzve az oktatók és dolgozók mobilitásának elősegítését.  
Várható eredmények a SKILLCO projektnél: 
 
- elemzési mód kifejlesztése, mely segít megtalálni az építő-
iparban felmerülő szakmai hiányosságokat,  
 
- egy weboldal létrehozása, ahol a partnerek követhetik a 
legújabb híreket,  
 
- új egységek kidolgozása a tantervben az építőipari diákok 
és dolgozók számára, 
 
- új mobilapplikáció kifejlesztése, ami segíthet a diákoknak 
és a dolgozóknak abban, hogy fejlesszék saját magukat és 
sikereket érjenek el a hiányzó képességek területén is,  
 
- a jövőben jobb együttműködés kialakítása a cégek és a 
szakképzési centrumok között , több hasznos képzés a ko-
rábban építőipari területen végzett diákok számára. 
 
A projekt azoknak szól, akik az építőipar területén az EKKR 4. 
szintjén tanulnak és dolgoznak, mint például az ácsoknak, 
kőműveseknek, burkolóknak, festőknek és mázolóknak, szá-
razépítőknek, kőfaragóknak, akik fejleszteni szeretnék ké-
pességeiket és készségeiket a szakma néhány területén, 
mint például környezettudatos építkezés,  IKT használata, 
szakmai számítás, egészség- és munkavédelem, szociális 
kompetenciák. 
 

 

  

 

"Az Európai Bizottság által a jelen kiadványhoz nyújtott támogatása nem jelenti azt,  hogy jóváhagyta annak tartalmát, ami kizárólag a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság 
nem tehető felelőssé az abban foglalt információk bármilyen felhasználásáért.«  

             Mely képességek találhatók az EKKR 4. szintjén? 

 
 

 

Tudás Készség Kompetencia Példák 

Tárgyi és elmé-
leti tudás széles 
összefüggések-
ben, a munka 
vagy tanulmá-
nyi területen 
belül. 

Egy sor kognitív és 
gyakorlati készség a 
munka– és tanulmá-
nyi terület specifikus 
problémáinak megol-
dásához. 

Önálló tevékenységszerzés az általá-
ban előre látható, ám adott esetben 
változó munka– vagy tanulmányi 
kontextus iránymutatása szerint, má-
sok rutinmunkájának felügyelete né-
mi felelősség vállalásával a munka– 
vagy tanulmányi tevékenységek érté-
keléséért és javításáért. 

(UK) A-level, RQF level 3, 
Scottish Higher; 
Abitur, Matura, vocational 
school, Voorbereidend wetenschap-
pelijk onderwijs,  szakközépiskola, 
Berufsfachschule. Spričevalo o zak-
ljučnem izpitu, Srednja poklicna izob-
razba, Baccalauréats professionnels 

Ágazati minősítések/készségek előtérbe helyezése az EU-ban 

Látogasson el honlapunkra: www.skillco.eu 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Voorbereidend_wetenschappelijk_onderwijs


Első projekttalálkozó hírei 
 
 
2016. december 14-15-én a SKILLCO projekt part-

nerei Ljubljanában, Szlovéniában találkoztak a 

Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamaránál (CCIS-

CCBMIS). A találkozó célja a partnerek részlete-

sebb bemutatkozása, a munkaterv és a tervezett 

eredmények megbeszélése és a jelenleg érvény-

ben levő építőipari szakmáknál alkalmazott szak-

képzési rendszer összehasonlítása volt.  

"Az Európai Bizottság által a jelen kiadványhoz nyújtott támogatása nem jelenti azt,  hogy jóváhagyta annak tartalmát, ami kizárólag a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság 
nem tehető felelőssé az abban foglalt információk bármilyen felhasználásáért.«  

Mobilapplikáció kifejlesztése. 

 

A projekt során egy új speciális mobilapplikációt (a pro-
jekt weboldalára támaszkodva) fejlesztünk ki, ami támogatási 
eszközként szolgál a modul ‘’A’ és modul ‘B’ szakképzési egy-
ségekhez. 

Minden partnernél elvégezik az előkészítő munkálatokat és a 

teszttevékenységeket is, csak úgy, mint a bemeneti informáci-

ók és tartalom összegyűjtése is megtörténik a mobilapplikáci-

óhoz. Egy speciális testreszabott SKILLCO mobilapplikációt 

fejlesztenek ki, amely Android és IOS rendszereken is működik 

és ingyenesen elérhető lesz az APP Store-ban és a Google play

-en.  

A következő projektpartner találkozó 

 

 

Kecskeméti Szakképzési Centrum 

Magyarország, KECSKEMÉT „HÍRÖS VÁROS” 

 

Dátum: 2017.06.29.– 2017.06.30. 

 

A partnerek a Kecskeméti Szakképzési Centrum-

ban, Kecskeméten tartják a következő találkozót. 

A második találkozón megbeszélik az eddig elért 

eredményeket és egyeztetik a következő lépése-

ket. Ezt követően a projekt eredményeket mutat-

ják be: állapotjelentés a feltárt szakmai hiányossá-

gokról és a 6 fókuszcsoportnál eredményeiről, 

melyet 3 országban fókuszcsoport találkozók kere-

tein belül tártak fel.  



SKILLCO a jövőben 

 

 

Szövetség létrehozása az építőipari szakmák fejlesztésére: A projekt végére (2019-ben) létrehozunk egy építőipari ágaza-

ti—nem formális– együttműködési megállapodást,  melyhez kidolgozunk egy ‘Alapító okiratot’ is. (elszámolási és ellenőrzési 

dokumentum). 

 

AMENNYIBEN ÉRDEKLŐDIK PROJRKTÜNK UTÁN, CSATLAKOZZON HOZZÁNK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT KAPHAT AZ 

ÉPÍTŐIPARI ÁGAZATBAN TALÁLHATÓ KÉPESÍTÉSEKRŐL.  LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA ÉS ÍRJA ALÁ A DOKUMENTUMOT! 

A projektet az Európai Bizottság az Erasmus + keretein belül támogatja. 

"Az Európai Bizottság által a jelen kiadványhoz nyújtott támogatása nem jelenti azt,  hogy jóváhagyta annak tartalmát, ami kizárólag a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság 
nem tehető felelőssé az abban foglalt információk bármilyen felhasználásáért.«  

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön a SKILCCO projekt friss híreiről a www.skillco.eu/en/content/news 
oldalon.  

Chamber of Commerce and Industry of 

Slovenia 

 www.gzs.si Gospodarska zbornica Slovenije  

School Centre Celje www.scc.si Šolski center Celje   

The Slovenian Institute for Vocational 

Education and Training 

www.cpi.si Center RS za poklicno izob-

raževanje  

 

West German Chambers of Crafts and 

Skilled Trades’ Council 

www.whkt.de Westdeutscher Handwerkskam-

mertag  

 

The Training Institute of the Federation 

of Construction Industry NRW 

www.abz-kerpen.de Berufsförderungswerk der Ba-

uindustrie NRW gGmbH  

 

The National Federation of Hungarian 

Building Contractors 

www.evosz.hu Építési Vállalkozók Országos 

Szakszövetsége  

 

Kecskemet Centre of Vocational Training www.kecskemetiszc.h

u 

Kecskeméti Szakképzési Cent-

rum  

 

European Construction Industry Federa-

tion 

www.fiec.eu Fédération de l'Industrie Euro-

péenne de la Construction  

 

További információért lépjen kapcsolatba a koordinátorral:  
Valentina Kuzma (CCIS )  
E-mail: valentina.kuzma@gzs.si 

A hírlevelet szerkesztette a KSZC  

Partnerek elérhetősége: 

Látogasson el honlapunkra: www.skillco.eu 

mailto:valentina.kuzma@gzs.si

