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Cseresnyés Péter
munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár Úr részére!

Tárgy:31 582 sz OKJ képzés támogatása.
Tisztelt államtitkár Úr!
Kérjük szíves támogatását a 31 582 03 sz. OKJ Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő képzés felgyorsításához.
Felelősséggel állíthatjuk, hogy a magyar ajtó-ablakgyártók 80-90%-a a szakmai
tudás és technikai színvonalban, korszerű európai minőségben tud terméket
előállítani. De a legkiválóbb,legjobb műszaki paraméterekkel rendelkező nyílászáró
sem fogja azt a komfortot, energia megtakarítást biztosítani, amire tervezték, ha azt
nem szakszerűen alkalmazzák(építik be)!
Sajnálatos tény, hogy az építkezéseken a panaszok jelentős része az ajtókkal.
ablakokkal kapcsolatos. A hibajelzések felülvizsgálata során a hibák több mint 80%-a
nem a gyártásra, hanem a szakszerűtlen beépítésre vezethető vissza (kisebb
hányadban szállítási,felmérési hibákra).
Amíg a gyártó üzemekben a korszerű technikai adottságok, a megfelelő szakmai
tudás, a folyamatos minőségi ellenőrzések a minőséget garantálják ,addig a
nyílászárók beépítése a tervező, megrendelő által elvárt műszaki paraméterek
biztosítása, az építkezések , felújítások során ma sok esetben ez nem biztosított.

Csak a nyílászárók szakszerű beépítésével biztosítható, hogy a tervezett. a
minőségi tanúsítványokban szereplő, a tartósan jó működő szerkezetek az elvárt
épületfizikai tulajdonságokat garantálják!
Az elmúlt időszakban érzékeltük már az Otthon Melege, CSOK ,illetve az egyéb
energetikai felújítási programok pozitív, forgalom növelő hatását,és a gyártó cégek
exportrendeléseik növekedéséről számolnak be.
Úgy ítéljük ,hogy az ablak gyártási feltételek
elegendők a megnövekedett
rendelések kielégítésre, de beépítési, helyszíni szerelést végző kapacitások sem
mennyiségben,sem képzettségben nem elegendőek.

Ennek következménye hogy a kiváló műszaki tulajdonságú ablak mégsem biztosítja
a számított,elvárt(előírt) megtakarítást, ami ezen programok eredményét
nagymértékben lerontja,a tervezett energia megtakarítás jelentősen kisebb lesz !

Megoldott az OKJ képzés rendeleti, szakmai háttere a

Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatalnál, gyártó cégeink biztosítják a gyakorlati képzés tárgyi,
személyi feltételeit.
A képzés gátját abban látjuk, hogy a 240 órás duális képzés és vizsgadíj 200.000300.000 Ft-os költségét az érintett dolgozók többnyire nem tudják vállalni.
A gyártó cégek szerződések alapján döntően egyéni vállalkozókkal, mikro és
kisvállalkozásokkal építtetik be a nyílászárókat. Ezen vállalkozások anyagi lehetőségei
igen szűkösek, így évente a képzett szakemberek száma messze elmarad a
szükséges szakember mennyiségétől,(Megítélésünk szerint minimum 500 fő képzése
lenne indokolt az elkövetkezendő 1-3 évben)
Kérésünk és javaslatunk,hogy a minisztérium adjon segítséget a fent vázolt probléma
megoldására, visszaigényelhető támogatás,vagy pályázat formájában, amit vagy a
képzést végző intézmény, vagy a vállalkozás, vagy a bonyolító szerv
(pl. egyesület,kamara)kaphatna meg. Ezzel vonzóvá, elérhetővé lehet tenni ezt a
hiány szakmát,jelentős számú új munkahely jön létre, biztosított és megkövetelhető
a szakszerű beépítés!
Részletkérdések megbeszélésére szakembereinkkel rendelkezésükre állunk!
Előre is köszönöm államtitkár Úr segítségét!
Budapest,2017.junius 19.
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