
Az építőipari szakmák és az építőipari szakképzés aktuális helyzete 
 
Az építőiparhoz kapcsolódó szakképesítésekben (Építészet szakmacsoport szakképesítései, 
valamint az Asztalos, a Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, a Villanyszerelő és a Víz-, 
csatorna- és közmű- rendszerszerelő szakképesítések) iskolai rendszerű szakképzésben a 
2014/2015-ös tanévben az Oktatási Hivatal adatai alapján az alábbiak szerint alakult a tanulói 
létszám: 
 

Összes tanuló száma 15.386 fő 

Nappali tanrendben tanulók száma 14.764 fő 

Iskolai rendszerű felnőttoktatásban tanulók száma 622 fő 

 
A fenti szakmák körében 1.262 gazdálkodónál 5.868 tanuló vesz részt tanulószerződés 
keretében gyakorlati képzésben. Ez a vállalatoknál folyó gyakorlati képzésbe bevonható 9.157 
tanuló 64 %-át jelenti.  
 
A 2013/2014-es tanévben (ugyancsak az OH adatai alapján) 3.415 tanuló fejezte be 
eredményesen a képzést. 
 
Az MKIK-GVI által megvalósított „Szakiskola 2015” kutatás eredményeiből az látszik, hogy a 
létszámváltozás irányát tekintve (azaz hogy növekedni, stagnálni vagy csökkeni fog-e a 
mutató) az építőipari cégek azok, amelyek a legnagyobb arányban számolnak 
létszámbővítéssel. Rövid távon (12 hónapon belül) a cégek 57,9%-a mondja azt, hogy a 
szakmunkás foglakoztatotti létszám nőni fog, míg középtávon (4 éven belül) már a cégek 70 %-
a a szakmunkás létszám bővítésével kalkulál. Azt azonban fontos megjegyezni, hogy ez 
országosan nézve nem egységes, jelentős regionális eltérések tapasztalhatók, és itt is érezhető 
a Közép-Magyarországi régió dominanciája.  
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12 hónapon 
belül 

nőni fog 57,9% 50,0% 52,5% 53,4% 35,2% 67,2% 53,2% 57,4% 

nem változik 42,1% 50,0% 39,8% 46,6% 64,8% 26,6% 40,5% 38,5% 

csökkenni fog 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 6,2% 6,3% 4,1% 

3 éven túl, 
de 4 éven 

belül 

nőni fog 70,0% 25,8% 31,8% 20,4% 39,1% 65,9% 21,7% 49,2% 

nem változik 30,0% 74,2% 68,2% 79,6% 60,9% 20,7% 78,3% 45,9% 

csökkenni fog 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,4% 0,0% 5,0% 

 
A kutatás adatait erősítik a KSH adatai is, miszerint 2013-ban az építőiparban 49.305 működő 
vállalkozás volt, ami a harmadik legtöbb működő vállalkozást jelenti az ágazatok között. A 
létszámbővüléssel kapcsolatos várakozásokkal összecseng a valódi új vállalkozások számára 
vonatkozó adat, mely szerint a második legtöbb új vállalkozás szám szerint 3.608, az 
építőiparban jött létre 2013-ban.  
 



A megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB), a fentiek figyelembevételével, az 
építőiparhoz kapcsolódó szakképesítéseket 2015. márciusi javaslatukban (mely a 2016/2017-
es tanév beiskolázására vonatkozott) túlnyomórészt a támogatott, azaz korlátozás nélkül 
beiskolázható szakképesítések körébe javasolta. Kilenc szakképesítés a hiány-szakképesítések 
közé is besorolásra került, az alábbiak szerint: 
 

Hiány-
szakképesítés 

azonosító száma 
Hiány-szakképesítés megnevezése 

Érintett 
megyék 
száma 

3452204 Villanyszerelő 20 

3458201 Ács 19 

3458208 Kőműves és hidegburkoló 18 

3458209 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 17 

3454302 Asztalos 13 

3458204 Festő, mázoló, tapétázó 13 

3458202 Bádogos 7 

3458210 Szárazépítő 2 

3458212 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 1 

 


