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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
TÁJÉKOZTATÁS A SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLYÁZATI EREDMÉNYÉRŐL 

 

 

2021 08. 26.-án a Siófoki Szakképzési Centrum szerződést kötött a Pénzügyminisztérium a GINOP-

6.2.7-20 számú Ágazati Képzőközpontok Infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési 

struktúrára című pályázatában. Az elnyert támogatás összege amely 100 %-ban vissza nem térintendő: 

280 mFt. 

A projekt neve: Balatoni Kulináris Műhely Ágazati Képzőközpont létrehozása (GINOP-6.2.7-20-2021-

00023) 

 

A statisztikai adatok és a megye gazdasági-társadalmi környezeténének ismeretében indokolt, hogy a 

Siófoki Szakképzési Centrum és a közreműködő gazdasági társaság(ok) a megye meghatározó 

gazdasági ágához kapcsolódóan, Turizmus-vendéglátás ágazatban, Ágazati Képző Központot 

hozzanak létre, melynek feladata szakirányú oktatás szervezése, megvalósítása, a duális képzéssel 

kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása (szakképzési munkaszerződés, elszámolás). A Felhívás 

céljaival összhangban a Siófoki Szakképzési Centrum törekvése, hogy az Ágazati Képző Központ 

megalakításával biztosítsa azt, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek 

megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A tanműhely 

falai között megismert alapokat, a professzionálisan működő vendégterekben és szálláshelyeken 

fejleszthetik tovább a tanulók, valós munkakörülmények között sajátíthatják el a vendégközpontú 

szolgáltatás részleteit. A szakképzett munkaerő-utánpótlás biztosítása az Ágazat fejlődésének is 

elengedhetetlen feltétele. A Siófoki Szakképzési Centrum célja továbbá: - a képzési kínálat a 

munkaerőpiaci kereslet alapján kerüljön meghatározásra ezzel párhuzamosan - KKV-k munkaerőpiaci 

problémái csökkenjenek - ÁKK képzésein résztvevők motivációja és a szakmai iránti elkötelezettsége 

megerősödjön, csökkenjen a lemorzsolódás, pályaelhagyás mértéke. - a szakképzési centrum aktív 

vállalati kapcsolatainak fejlesztése és a KKV-k szerepvállalásának erősítése a gyakorlati képzésben a 

szakképzési centrumok meglévő tanműhelyeire, infrastruktúrájára és eszközeire alapozva - a duális 

képzéssel kapcsolatos adminisztrációs terhek racionalizálása.  

A projekt eredményes és hatékony megvalósítása érdekében és a létrejövő ÁKK fenntartható 

működése érdekében kiemelten fontos, hogy a Siófoki Szakképzési Centrum, munkatársai, az ágazati 

képzőközpontot a centrummal közösen létrehozni szándékozó vállalkozások vezetői és dolgozói és az 

érdeklődő partnerek megfelelő, naprakész ismeretekre tegyenek szert, melyeket képzések útján 

valósítanak meg. A projekt szakmai és pénzügyi megvalósításának biztosítása érdekében a projekt 

teljes időtartalma alatt minőségbiztosítási tevékenységre kerül sor külső szakmai szolgáltató 

igénybevételével. A Felhívással összhangban a projekt kialakítása során nagy hangsúlyt fektetünk a 

megvalósuló projekttevékenységek bemutatására, eredményeinek értékelésére, szakmaipolitikai 

irányelvek és azok teljesülésének alakulására, a szakképzési fejlesztések hatásainak vizsgálatára.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Az elképzelések szerint a Siófoki Szakképzési Centrum tulajdoni hányada 40% lesz, a többi négy 

tulajdonos gazdasági társaság, egyforma arányban 15-15%-al képviseltetné magát a létrejövő Ágazati 

Képző Központban. Az Ágazati Képzőközpont elnevezése BALATONI KULINÁRIS MŰHELY lesz. Az 

egyes képzések szakirányú oktatása a tulajdonosi kör infrastruktúráján valósul meg, vagyis a 

tényleges oktatás a tanműhelyben és a tulajdonos vállalkozásoknál – az adott tulajdonos vállalkozás 

képzési kapacitását és igényét figyelembe véve – zajlik. Ennek megfelelően a szakirányú oktatás 

céljára használt helyszíneket az Ágazati Képző Központ tulajdonosai tulajdonosi hozzájárulásként 

biztosítják, míg a további, esetlegesen szükséges kapcsolódó képzési kapacitást egyéb, külső 

szervezetek biztosítják képzési szolgáltatásként. 

Összeségben megállapítható, hogy a GINOP-6.2.7-20 projekt keretében elvégzett infrastrukturális 

fejlesztések és eszközbeszerzések eredményeként megfelelően felújított és felszerelt tanműhely 

épületben a tanulók modern eszközökön, valamint igényes és esztétikus környezetben sajátíthatják el 

a szakmájuk gyakorlati munkafolyamatait. A tanműhelyben folytatott oktatás magas színvonalon 

szolgálhat a vállalati körülmények között zajló, Ágazati Képző Központ tulajdonosoknál eltöltött 

szakirányú oktatás megalapozására, illetve kiegészítésére. A cél, hogy a szakképzésben résztvevő 

tanulók a szakmájukhoz kapcsolódóan minden, a munkaerő-piacon szükséges és tőlük elvárt, a 

képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tudást és tapasztalatot megszerezzenek. A 

megvalósítás földrajzi helyszíne az Ágazati Képző Központ tervezett tulajdonosainak működési 

területét és a Siófoki Szakképzési Centrum adottságait figyelembe véve került meghatározásra. A 

projekt közvetlen hatása Somogy megyére összpontosul, eleget téve a Felhívás 3.6.1. pontjában 

előírtaknak. A pályázatban megjelölt infrastrukturális fejlesztés 2 helyszínen kerül megvalósításra. 

Egyrészt a Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnáziumban, másrész a marcali Siófoki SZC 

Hikman Béla Szakképző iskolában. Mindkét intézmény a Balaton és annak vonzáskörzetében 

helyezkedik el, amely földrajzilag is fontos szerepet tölt be a vendéglátás turizmus ágazatban. A projekt 

megvalósítás időtartama 18 hónap. 

  

 A projektről bővebb információt a www.siofokiszc.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 

Zádori Zoltán szakmai vezető 
Elérhetőség: zoltan.zadori@siofokiszc.hu  


