A Bíráló Bizottság ügyrendje
I. Bevezetés: A Szakképzési Díjról
1. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara („Alapító”) 2017/2018-ban is meghirdeti a
Szakképzési Díjat.
2. A Szakképzési Díj célja, hogy Magyarországon előmozdítsa a gyakorlatorientált szakképzés
elterjedését és hozzájáruljon minőségének javításához.
3. A Díj évente három kategóriában – motiváció, kooperáció és innováció – méltatni kíván konkrét,
példaértékű egyéni vagy csoportos kezdeményezéseket, széles körű bemutatásukkal pedig
lelkesíteni akar tanulókat, iskolákat és vállalatokat a gyakorlatorientált képzés ügyéért.
4. A Díj elsősorban vállalatokat, képzési intézményeket és szakképzési szakembereket kíván bíztatni
a versenyben való részvételre, illetőleg a versenyt követően a pályázatokban bemutatott példák
követésére, alkalmazására vagy továbbfejlesztésére.
5. A Díjjal nem jár anyagi juttatás, viszont a nevezettek és a nyertesek saját kommunikációjukban
használhatják fel a nevezés, ill. a Díj elnyerésének tényét.
6. A Díj nyerteseit szakmai Bíráló Bizottság választja ki.

II. A Bíráló Bizottság szervezete
1. A Bíráló Bizottság tagjait az Alapító kéri fel és nevezi ki az adott pályázati évre.
2. A 2018. évi Bíráló Bizottság a következő személyekből áll:
(1) Magyarországi szakképzési intézmény képviselője
KOCSI Tamás, igazgató, VSzC Madách Imre Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma,
Gödöllő
(2) Magyarországi vállalat képviselője
MÁRTON Katalin, HR vezető, Praktiker Építési és Barkácspiacok Magyarország Kft., Budapest
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(3) Magyarországi vállalat képviselője
CSÓKA Gergely, vezető Szak-/Továbbképzés/Kompetencia-/Szakmacsoport-Fejlesztés, AUDI
HUNGARIA ZRT., Győr
(4) Szakképzésért felelős állami intézmény képviselője
PÖLÖSKEI Gáborné, szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár,
Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest
(5) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselője
BIHALL Tamás, oktatási és képzési alelnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest;
elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Miskolc
(6) Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara képviselője
BOROSNÉ HUBER Mária, ügyvezető, Német-Magyar Tudásközpont Kft., Budapest
(7) Szakmai újságíró
FRANCZ Magdolna, szerkesztő, projektvezető, Raabe Klett Kiadó, Budapest
3. A Bíráló Bizottság munkáját a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara mellett működő
Szakképzési Díj Titkársága támogatja.
Kapcsolattartó:
GAMPEL Edina
Tel: +36 1 345 7625
E-Mail: gampel@ahkungarn.hu
H-1024 Budapest, Lövőház u. 30
A Szakképzési Díj Titkársága vizsgálja, hogy a beérkezett pályázatok megfelelnek-e a formai
követelményeknek, valamint a projektek szakmai irányultságát (fókuszát) és a kategóriaválasztást.
Ezt követően születik döntés a projekt pályázatra való befogadásáról. Az esetleges
kategóriamódosítási javaslatokat a Titkárság egyezteti a Bíráló Bizottsággal, illetve, azt követően a
pályázóval.

III. A Bíráló Bizottság feladata
A Bíráló Bizottság feladatai:
a) A Bíráló Bizottság szakmai alapon úgy dönthet, hogy ajánlást tesz egy-egy pályázónak arra
vonatkozóan, hogy az eredetitől eltérő kategóriában jelöltesse magát.
b) A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatokból kiválasztja a három kategóriában díjra nevezhető
pályázatokat.
c) A Bíráló Bizottság a Díjakra nevezettekből kiválasztja a három kategória nyertesét.
d) Különleges pályázatok elismerésének céljából a Bíráló Bizottság Különdíjat vagy Különdíjakat
ítélhet oda.

IV. Döntéshozatal
1. Döntéseit a Bíráló Bizottság az Alapító által kitűzött célok és az általa előre megfogalmazott
kritériumrendszer alapján hozza meg (ld. 1. sz. melléklet).
2. Döntéseit a Bíráló Bizottság zárt bizottsági ülés(ek)en szavazással, személyesen vagy az ülés előtt
a Titkárságnak eljutatott írásbeli szavazattal hozza.
3. A Bizottság határozatképes, ha legalább a tagok fele részt vesz a szavazáson. A döntéseket egyszerű
szavazattöbbséggel hozzák. Egyenlő szavazatszám esetén az Alapító dönt.
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4. Amennyiben egy bíráló bizottsági tag közvetlenül vagy közvetve érintett egy-egy pályázatban vagy
a pályázó személyével vagy intézményével kapcsolatosan, úgy a tag az adott pályázat tekintetében
tartózkodni fog a szavazások során.
5. A Bíráló Bizottság döntéseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv nyilvános.

V. Bíráló Bizottság tagjainak díjazása
1. A Bíráló Bizottság tagjai munkájukat tiszteletbeli alapon, díjazás nélkül végzik.
2. A Szakképzési Díjjal kapcsolatos dologi kiadásokat az Alapító előzetes egyeztetés alapján, számla
ellenében megtéríti a bizottság tagjainak.

VI. A 2018. évi Szakképzési Díj ütemterve:
2017.09.28 – 2017.12.15.
2017.12.16 – 2018.01.26.
2018. március 8.

Pályázati idő
Pályázatok értékelése, a Díjra nevezettek értesítése
Ünnepélyes Díjátadás

VII. Záró rendelkezések
1. A Szakképzési Díjjal kapcsolatos ügyekben az Alapítót a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamara elnöke, alelnökei vagy ügyvezető elnökségi tagja képviselheti.
2. A Bíráló Bizottság tagjai kötelesek bizalmasan kezelni valamennyi, a pályázókkal és a pályázati
munkákkal kapcsolatos információt.
3. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Alapító dönt.
4. Az Alapító fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben módosítsa jelen Szabályzat vagy más, a
Szakképzési Díjjal kapcsolatos szabályok rendelkezéseit.

Budapest, 2018.01.01.

1. sz. melléklet: Szakképzési Díj 2018 – Elbírálási kritériumok
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1. sz. melléklet

Elbírálási kritériumok
A Bíráló Bizottság a következő szempontok alapján értékeli a benyújtott pályázatokat:
1. Eredményesség:
Milyen konkrét eredményeket hozott a projekt?
2. Újszerűség:
Milyen új, a korábbi megoldásokon túlmutató elemeket, eszközöket, eljárásokat tartalmaz a
projekt?
3. Átültethetőség:
Mások is alkalmazhatják a bemutatott projekt alapelveit vagy egyes elemeit?
4. Beágyazottság:
Milyen jelentőséget tulajdonítanak a projektnek a szervezeten belül?
5. Fenntarthatóság:
Megismételhető és/vagy hosszabb távon megvalósítható ill. alkalmazható a bemutatott
projekt?
6. Kategória-specifikus szempontok:
Szempontok, amelyek az adott kategóriában kiemelt szerepet játszanak (pl. motiváció
kategóriában az „átültethetőség”, kooperáció kategóriában a „fenntarthatóság” és innováció
kategóriában az „eredményesség”)
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