Jegyzőkönyv

A DUIHK Szakképzési Díj 2020 Bíráló Bizottságának ülése

Időpont:
Helyszín:
Moderáció:
Résztvevők:

2020. január 31., 10:00-14:00
DUIHK rendezvényterem (1024 Budapest, Lövőház u. 30.)
Visontai-Kovách László (DUIHK, Szakképzési Díj Titkárság)
a Bíráló Bizottság tagjai (személyesen vagy képviselőn keresztül):
1. Borosné Huber Mária (ügyvezető, Német-Magyar Tudásközpont Kft.)
2. Francz Magdolna (szerkesztő, Műszaki Könyvkiadó Kft.)
3. Kocsis Zoltán (vezető, Szak- és Továbbképzés, Gyártástechnológia,
Automatizálástechnika, AUDI HUNGARIA Zrt.)
4. Kocsi Tamás (igazgató, VSzC Madách Imre Szakgimnáziuma
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gödöllő)
5. Németh Zsolt (Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok tanácsadó, Bihall
Tamás oktatási és képzési alelnök, MKIK, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke képviseletében)
6. Tomorné Vujkov Krisztina (Pölöskei Gáborné szakképzésért és
felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, Innovációs és Technológiai
Minisztérium képviseletében)
Nem volt jelen:
7. Márton Katalin (személyzeti vezető, Praktiker Építési és Barkácspiacok
Magyarország Kft.) – írásos értékelését a zsűri részére előzetesen
megküldte.

1.

Köszöntő – Bevezető

Az Alapító, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezetője, Gabriel A. Brennauer
köszönti a zsűri tagjait, röviden ismerteti a Szakképzési Díj történetét és célját, a Bíráló Bizottság
munkáját, különösen az értékelési folyamatot és az elbírálási kritériumokat. Ezt követően megnyitja
az ülést és átadja a szót Visontai-Kovách Lászlónak (Szakképzési Díj Titkárság), aki az ülést
moderálja.
a. Aktualitások: Változások a Bíráló Bizottságban
• Az Audi Hungária Zrt. képviseletében Kocsis Zoltán az új tag, Bencsó Csaba
kiemelkedő munkáját nagyra értékeljük és köszönjük.
• Köszöntjük Németh Zsoltot, a MFKB tanácsadóját, Bihall Tamás BOKIK elnöke, MKIK
alelnökének képviseletében
b. A Bíráló Bizottság tagjainak rövid bemutatkozása
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2.

Összefoglaló a beérkezett pályázatokról
a. A versenyre összesen 23 pályázat érkezett
• Motiváció kategóriában: 8
• Kooperáció kategóriában: 10 (melyből 1 pályázatot a Bíráló Bizottság a motiváció és 1
másik pályázatot az innováció kategóriába sorolt át)
• Innováció kategóriában: 5
b. A benyújtó szervezet jellege
• Cég/Vállalat: 11
• Kereskedelemi és iparkamara, valamint szakmai szervezet/szövetség: 1
• Szakképző iskola/centrum: 7 (a szakképző iskolák, illetve centrumok közül négy 2
kategóriában nyújtott be pályázatot)
c. Első körös értékelés
A beérkezett pályázatokat, értékelés céljából minden zsűritag előzetesen megkapta.
A pályázatokat a Bíráló Bizottság tagjai az Ügyrendben leírt kritériumrendszer szerint
értékelték.

3.

A díjazásra javasolt résztvevők („Jelölt”-ek) kiválasztása az előzetes
értékelések alapján
a. A kiválasztás általános szabályainak ismertetése
i. A Jelöltek kiválasztása a zsűritagok előzetes értékelése, a „példaérték”, valamint a
helyszíni hozzászólások figyelembevételével történik.
ii. A zsűrinek lehetősége van valamely projektet a benyújtott kategóriától eltérő
kategóriába átsorolni.
iii. A Bíráló Bizottság javaslatot tehet különdíj(ak)ra.
b. Döntés
i. A Bíráló Bizottság a kategóriákban benyújtott pályázatok összetétele alapján úgy
határozott, hogy a pályázók közül a motiváció kategóriában 5 jelöltet, a kooperáció
kategóriában 5 jelöltet, és az innováció kategóriában úgyszintén 5 jelöltet választ a
végső fordulóba.
ii. A zsűritagok mindhárom kategóriában ismertették az egyes projektekre vonatkozó
értékelésüket, külön kiemelve azokat, amelyeket kifejezetten érdemesnek tartanak
arra, hogy a döntőbe kerüljenek.
iii. Márton Katalin előzetesen írásban megküldte értékelését.
iv. A vita eredményeként a Bíráló Bizottság tagjai közös döntéssel kiválasztották a
díjazásra jelölt projekteket (ld. a mellékletben).
v. A zsűri két pályázatot az eredetileg benyújtott kategóriához képest másik
kategóriába sorolt át (a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kooperáció
kategóriában benyújtott pályázatát a motiváció kategóriába, az NI Hungary Kft.
szintén a kooperáció kategóriában benyújtott pályázatát pedig az innováció
kategóriába).
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4.

A nyertesek kiválasztása
a. A nyertesek kiválasztásának módja
i. A Bíráló Bizottság – a tavalyi ügymenethez hasonlóan – úgy határozott, hogy minden
zsűritag, a titkárság által előzetesen megküldésre kerülő szavazólapok segítségével
kategóriánként rangsorolja a döntős pályázatokat/jelölteket (1., 2., 3., 4. stb. hely).
ii. A szavazólapokat hivatalos úton (posta, scan) kell elküldeni a titkárságnak 2020.
február 20-ig. A szavazólapon egy rövid kommentárt kell adni minden jelölt pályázat
példaértékét, sajátosságát, erősségét illetően.
iii. A titkárság összesíti az eredményeket, a legkisebb eredmény-összegű jelölt lesz az
adott kategória győztese. Szavazat/pontegyenlőség esetén a győztes sorrend
kialakítása érdekében az „olimpiai pontszámítási gyakorlatot” vesszük figyelembe.
Amennyiben ez a számítás sem hoz eredményt, a győztes megállapítása az első körös
értékelés során kapott pontok figyelembevételével történik.
b. Titoktartás
A szavazás eredményét a DUIHK csak a díjátadó ünnepségen hozza nyilvánosságra. A
Zsűri az eredményeket titokban tartja.
c. Különdíj
A Bíráló Bizottság tagjai javaslatot tettek az egyéb tekintetben rendhagyó projektek
oklevéllel járó különdíjazására.

5.

Tájékoztatás az ünnepélyes díjátadóról
a. A díjkiosztó ünnepség időpontja
2020. március 12., csütörtök, 18:00 óra, MKB Bank székház bálterme (1056 Bp., Váci u.
38.).
b. A díjak átadására felkért személyek
A díjak átadására felkért személyek:
 Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter
 Őexcellenciája Volkmar Wenzel, a Német Szövetségi Köztársaság
magyarországi nagykövete
 Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

6.

Kommunikációs feladatok
A Bíráló Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely a Szakképzési Díj honlapján nyilvánosan
megtekinthető (www.szakkepzesidij.hu).

Budapest, 2020. január 31.
Visontai-Kovách László
Szakképzési Díj Titkársága
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Melléklet:
Motiváció
kategóriában a Bíráló Bizottság az alábbi pályázatokat juttatta tovább
(a Jelöltek a pályázó szervezet neve szerint ábécé sorrendben szerepelnek)

1

Pályázó, ill. pályázó szervezet neve:
Székhelye:
A projekt rövid megnevezése:

Audi Hungaria Zrt.
Győr
Élményalapú pályaorientáció vállalati környezetben Szakmai orientációs tábor és nyílt nap a
pályaválasztás előtt álló, 7. és 8. osztályos tanulók
számára

2

Pályázó, ill. pályázó szervezet neve:

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik
Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari,
Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma
Budapest
#petrikcodeweek: egy hét kódolás nem csak
informatikusoknak!

Székhelye:
A projekt rövid megnevezése:
3

Pályázó, ill. pályázó szervezet neve:
Székhelye:
A projekt rövid megnevezése:

Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Pécs
Méregkeverés mesterfokon – vegyész beiskolázási
program

4

Pályázó, ill. pályázó szervezet neve:
Székhelye:
A projekt rövid megnevezése:

Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája
Paks
Nyitott ajtó-program!

5

Pályázó, ill. pályázó szervezet neve:
Székhelye:
A projekt rövid megnevezése:

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Veszprém
Az ápolás művészete – avagy az egészségügyi
szakmák bemutatója
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Kooperáció
kategóriában a Bíráló Bizottság az alábbi pályázatokat juttatta tovább
(a Jelöltek a pályázó szervezet neve szerint ábécé sorrendben szerepelnek)

1

Pályázó ill. pályázó szervezet neve: Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Székhelye:
Székesfehérvár
A projekt rövid megnevezése:
„Pályára állunk” – SNI (enyhe értelmi fogyatékos és
autizmussal élő) fiatalok nyílt munkaerő-piaci
integrációjának komplex támogatása

2

Pályázó ill. pályázó szervezet neve: Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
Mechatronikai Szakgimnáziuma
Székhelye:
Budapest
A projekt rövid megnevezése:
Soft skill-ek fejlesztése az iskolai projekthéten duális
és segítő partnerek együttműködésében

3

Pályázó ill. pályázó szervezet neve: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Székhelye:
Budapest
A projekt rövid megnevezése:
A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, az EGIS
Gyógyszergyár Zrt., a Richter Gedeon Nyrt., a Chinoin
Zrt. (Sanofi Zrt.), a Human Bioplazma Kft.
kooperációjában megvalósításra kerülő - ágazati
képzőközponthoz hasonló - képző-, kutató és
fejlesztő központ (KKF) létrehozása vegyészet és
vegyipari ágazatban és ennek létesítését megalapozó
tanműhely fejlesztése

4

Pályázó ill. pályázó szervezet neve:

HEICHE Hungary Surface Technology Kft.

Székhelye:
A projekt rövid megnevezése:

Sátoraljaújhely
Egy elfeledett szakma újraélesztése Magyarországon.
A Heiche Hungary ST Kft. és a Vay Miklós Református
Szakképző Iskola kooperációja a duális képzés
keretein belül.

5

Pályázó ill. pályázó szervezet neve: KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő
Zrt.
Székhelye:
Kecskemét
A projekt rövid megnevezése:
SZIA KÉSZ! - SZ(akképzés)I A(kadémia) fejlesztése a
KÉSZ Cégcsoportnál
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Innováció
kategóriában a Bíráló Bizottság az alábbi pályázatokat juttatta tovább
(a Jelöltek a pályázó szervezet neve szerint ábécé sorrendben szerepelnek)

1

Pályázó ill. pályázó szervezet neve:
Székhelye:
A projekt rövid megnevezése:

2

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos
Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és
Informatikai Szakgimnáziuma
Budapest
Digitális Témahét a Petrikben: WorkIT

Pályázó ill. pályázó szervezet neve: Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft.
Székhelye:
A projekt rövid megnevezése:

Tata
GUT - Güntner University Tata - Kompetencianövelő
szakmai képzések az Ipar 4.0 szellemében

3

Pályázó ill. pályázó szervezet neve:
Székhelye:
A projekt rövid megnevezése:

NI Hungary Kft.
Debrecen
"NI Electronic Panels" - elektronikai oktatási panelek
fejlesztése és kivitelezése

4

Pályázó ill. pályázó szervezet neve:

Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Pécs
Lépj egy szinttel feljebb a festő szakmában!

Székhelye:
A projekt rövid megnevezése:
5

Pályázó ill. pályázó szervezet neve: ZF Hungária Kft.
Székhelye:
Eger
A projekt rövid megnevezése:
Tanműhely fejlesztési és kialakítási projekt, új
szakmák bevezetése a ZF Hungária Kft.-nél
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