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Az Országos Vízügyi Főigazgatóság is részt vesz az Educatio Kiállításon  

Mv: Velünk szemben Siklósi Gabi, de akkor ez azt jelenti, hogy vagy szakmáról fogunk beszél-
getni, vagy pedig valamiféle oktatásról fogunk beszélgetni. Hogyha az Educatio Kiállítás, -börze 
kapcsán nekem valami eszembe jut, az, hogy nem értettem, mit jelent az, hogy duális benne 
valami.  

Siklós Gabriella, szóvivő, Országos Vízügyi Főigazgatóság: Akkor én most elmondom, hogy mi 
az, hogy duális. 

Mv: Na! 

Siklós Gabriella: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság most először vesz részt az Educatio 
Kiállításon, ugye ez most csütörtök, péntek, szombaton lesz, és mindenkinek szól, aki még nem 
tudja, hogy hogyan tovább az érettségi után - márpedig szerintem sokan vannak. És a duális 
képzés... 

Mv: Tényleg, van egy számunk ehhez? 

Siklós Gabriella: Tessék? 

Mv: Van egy számunk ehhez? 

Siklós Gabriella: Hogy hányan? Hát ahhoz nekem nincsen, de hát gondolom, hogy rengetegen, 
ahogyan az én gyerekeimből kiindulok, még ebben a korban sokan nem tudják, hogy mik szeret-
nének lenni. 

Mv: Egy tízezres szám...  

Siklós Gabriella: A duális képzés pedig, az egy olyan új képzésfajta, amit a vízügy is most 
ebben az évben először mint lehetőség adja a továbbtanulóknak. Hogy nemcsak tanulnak a négy 
év alatt, a mérnöki alapképzés alatt, hanem 24 hetet tanulnak, 24 hetet pedig az ország 12 vízügyi 
igazgatóságán gyakorlatot töltenek. Tehát ez azt jelenti, hogy jöhet akár hatalmas árvíz, belvíz, 
lehet aszály, mindenbe belekóstolhatnak egy kicsit, és a szakemberek mellett gyakorlatilag úgy 
megtanulhatják a szakmát. Tehát nyilván ezt azért négy év alatt és négyszer 24 hét alatt nem 
lehet, de akár. Hogy a bajai Eötvös József Főiskolával közösen, tehát ott tanulnak 24 hetet egy 
évben, és aztán jönnek a vízügyekhez gyakorolni. És azért többek között azt is gondoljuk meg, 
hogy az milyen nagy dolog: ugye mit lát az ember álláshirdetésben, ennyi meg ennyi szakmai 
gyakorlattal, és akkor azt mondja a végzős, hogy... 

Mv: Hát már honnan lenne?  

Siklós Gabriella: ...de az nekem honnan lenne, szakmai gyakorlatom, amikor most jöttem ki az 
iskolapadból. És a duális képzés, az ezt jelenti, mindenféle kötelezettség nélkül, tehát utána ő 
válthat, nem kötelező vízügyes mérnöknek lennie - bár a mi reményeink szerint ugye annyira 
beleszeret ebbe a szakmába, ebbe a nagy családba, vízügyes családba, hogy akár marad is. De 
hogyha nem, akkor nem. De a képzés alatt pénzt kap, tehát amikor a gyakorlati részt csinálja, 
akkor havi 65 ezer forint - azért az, azt gondolom, egyetem alatt... 

Mv: Mégiscsak ott van a gátakon. 

Siklós Gabriella: Igen, ott lehet akár a gátakon... 

Mv: Lehet, bocsánat. 

Siklós Gabriella: Igen, hogyha jön egy olyan helyzet - márpedig most így a klímaváltozás során 
ez már jön, jön, jön bizony, úgyhogy...  

Mv2: Nálunk négyszer jött be a házba. Igen? 
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Siklós Gabriella: Igen, igen, tehát valószínűleg igazi gyakorlatban is ki tudja majd próbálni, amit 
hall a munkahelyén abban a 24 hétben. Van egy olyan pici hátránya a duális képzésnek, de 
szerintem azért ez, tehát hogy itt nincsen halasztás. Ugye ez a mai fiataloknál eléggé úgymond 
menő dolog, hogy picit dolgozom, picit elmegyek külföldre, ide-oda. Nos, itt nincsen, tehát itt egy 
olyan szerződés... 

Mv: Ez egy szabott-kötött... 

Siklós Gabriella: Igen, születik. És mi mindezt szeretnénk itt az Educatio Kiállításon megmutat-
ni, csütörtök, péntek, szombaton ugye lesz ez a hatalmas kiállítás. Hát ugye nyilván minden 
főiskola, egyetem ott lesz, és próbálja majd csábítani a leendő hallgatókat. Mi pedig most ezzel a 
duális képzéssel meg egy hihetetlen jó standdal, ott konkrétan árvízvédekezni lehet majd azon a 
standon, ha véletlenül a SYMA csarnokba betör az árvíz. 

Mv2: Megyek tanácsokat adni. 

Mv: Azért mondom, hogy a gátakon is... 

Siklós Gabriella: Igen, akkor mi ott mindent meg tudunk védeni, mert egy nagyon érdekes kis 
standdal készülünk, jó sok meglepetéssel. 

Mv: Nagy standdal, ahogyan én olvastam. 

Siklós Gabriella: Igen... 

Mv: Azért ez nem kockázat - bocsánat - a vízügyesek részéről? Hát zöldfülűekkel lesznek 
együtt 24 hétig a gyakorlaton, az egyfajta munka. Azért kockázat ez...  

Siklós Gabriella: Hát persze, de ő tanul valamit 24 hétig a főiskolán, a bajai Eötvös József Főis-
kolán, és akkor kikerül az igazgatósághoz. És ha nyilván még vízrajzból nem tart ott, akkor nem 
fogják őt a vízrajzi osztályból a helyére berakni, ahol olyan döntést kellene hoznia, hanem szépen 
megy a tanulmányaival együtt. De amikor esetleg védekezés van, tehát tényleg komoly árvíz van, 
akkor azért ezt tudhatjuk a 2013-as példából is, hogy ott aztán tényleg minden segítség elkél. 
Tehát a vízügyes irányítás mellett hogyha van ott valaki, aki egy vagy két évet már ebben eltöltött, 
azért az egy nagyon komoly segítség lehet. 

Mv2: És azt, hogy ez helyileg hol van, ezt tudjuk? Csak én nem tudom? 

Siklós Gabriella: Ez úgy van, hogy a bajai Eötvös József Főiskolán van az alapképzés, tehát 
oda járnak majd... 

Mv2: Nem, nem, nem, a kiállítás. 

Mv: Az most SYMA csarnok. 

Siklós Gabriella: A SYMA csarnokban van itt Budapesten. 

Mv2: Ja, a SYMA, aha, aha. 

Siklós Gabriella: És csütörtök, péntek, szombat. 

Mv: ...péntek, szombat. Ott azért rengetegen lesznek. 

Siklós Gabriella: Egész nap, igen, tehát oda nagyon-nagyon sok érettségizőt vagy akár érettsé-
gi előtt állót várnak. És többek között majd mi is várjuk őket, és - mondom - nagyon sok meglepe-
téssel. 

Mv: Jó. Siklós Gabi, mondja meg nekem, hogy akkor jövőre találkozhatunk-e! Hogyha valaki 
még nem érte el azt az életkort, de valami tervezhetőséget akar az életével kezdeni, akkor... 

Siklós Gabriella: Igen, igen, találkozhatunk. Ez úgy működik, hogy minden évben a vízügyek 
meghirdetik, illetve a bajai főiskola meghirdeti közösen ezt a képzést. Először aki úgy dönt 
mondjuk most még harmadikosként, hogy ő ezt jövőre megpróbálná, és készül is erre tudatosan, 
bemegy az adott vízügyhöz. Ugye az országban 12 vízügyi igazgatóság van, tehát nem kell ehhez 
Budapestre jönni. Elbeszélget, aztán elmegy felvételizni, és hogyha a csillagok jól állnak, és 
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mindenki úgy gondolja, hogy igen, sikerül a felvételi is meg a beszélgetés is, akkor lehet jönni a 
duális képzésre. 

Mv: Jó, és lehet menni a SYMA csarnokba is. Nagyon szépen köszönjük! 

Mv2: Köszönjük szépen! 

Siklós Gabriella: Én köszönöm szépen. 

 
 


