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A Szak- és Felnőttképzés szeptemberi száma ingyenes!

a szerkesztő oldala •

Kedves Olvasó!
„Három a magyar igazság, egy a ráadás” – állítja népi bölcsességünk, s így állt össze a Nemzeti Munkaügyi Hivatal gondozásában megjelenő szaklapok együttese. Mintegy kilenchónapnyi
szünet után újraindul a szakképzéshez és a felnőttképzéshez kapcsolódó szaklapok kiadása. Az átalakulási folyamat eredményeként a korábbi három
szaklap (Szakoktatás, Szakképzési Szemle, Felnőttképzés) helyét és szerepét négy lapból álló lapcsalád
veszi át. A négy lap szerves egységet képez, laponként önálló arculattal, tartalmi felépítéssel.
A Szakoktatás és a Felnőttképzés szaklapok
helyébe a Szak- és Felnőttképzés című folyóirat lép,
havi megjelenéssel. Ezt a lapot elsősorban a szakképzés és a felnőttképzés közvetlen érintettjeinek,
a képző intézményeknek, azok munkatársainak,
fenntartóinak, illetve a képzésben résztvevőknek
ajánljuk.
Évente két alkalommal továbbra is megjelenik a
Szakképzési Szemle, amellyel – a folyóirat előtörténetét, szellemiségét megtartva – célunk a szakképzés és a felnőttképzés területén születő, tudományos jellegű írások közzététele.
Új kezdeményezés a Szakképzés Magyarországon. Kiadását angol nyelven tervezzük, és segítségével elsősorban az európai államok felé kívánunk
képet adni a hazánkban megvalósuló szakképzési
és felnőttképzési tevékenységről, szakmai fejlesztésekről.
A szakképzési és felnőttképzési lapok társaságához társul az Életpálya tanácsadás című folyóirat, amely kutatóknak, fejlesztőknek, a szolgáltatás területén dolgozóknak, vagy a hétköznapok
jó gyakorlatait ismerőknek (pedagógusok, HRszakemberek, tanácsadók) ad lehetőséget a bemutatkozásra, a kutatási eredmények és a szakmai
teljesítmények ismertetésére az életpálya-tanácsadás területén.
A Szak- és felnőttképzés című folyóirat jelenlegi, első számában hangsúlyosan jelenik meg a
szakképzési rendszer átalakítása, az új OKJ beve-

zetése. Ebben a témában készítettünk interjút Dr.
Czomba Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelős
államtitkárral, és a Joggyakorlat rovatunkban is
kizárólag erre vonatkozó kérdések és feleletek olvashatók. A Fókusz és a Módszertan írásai is kapcsolódnak az új szakképzési rendszerhez, elméleti, etikai vagy éppen döntéstámogatási vonatkozásban. Ötvös Mónika cikke rámutat a társadalmi
tudás növelésének fontosságára. Dr. Birher Nándor kifejti, hogy a szakképzés jövője nem elsősorban a szakképző intézményeken, vagy a gyakorlati helyeken múlik, hanem a társadalom munkához
való hozzáállásán, illetve a kisgyermekkori nevelésen. Módszertan rovatunkban a Nemzeti Pályaorientációs Portálról (NPP), mint a szakmaválasztást segítő eszközről olvashatnak. Kitekintő rovatunkban minden alkalommal a hazánkon kívüli
képzési világból merítünk témát. A mostani számban az olvasók megismerhetik az Európai Tanács
dán és ciprusi elnöksége programjainak fő vonalait, különös tekintettel az oktatás és képzés területére, valamint információkat kaphatnak az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszerről.
Szertár rovatunkban pedig igyekszünk minden lényeges aktualitást közétenni és olvasóink véleményének is helyet adni.
Végezetül szerkesztői levelemben illő köszönetet mondanom mindazoknak – szerkesztőbizottsági tagoknak, szerkesztőségi munkatársaknak,
szerzőknek és támogatóknak – akik a Szakoktatás,
a Felnőttképzés és a Szakképzési Szemle eddigi
megjelenésén évről évre fáradoztak. Remélem, a
szakképzés és felnőttképzés, valamint az életpálya-tanácsadás szakterülethez kapcsolódó folyóirataink méltó utódai lesznek a korábbi, több évtizedes múltra visszatekintő lapoknak.
Rettegi Zsolt,
az NMH gondozásában megjelenő
szak- és felnőttképzési lapok
szerkesztőbizottságának elnöke
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fókusz
Ötvös Mónika:

Átmeneti korszakok
kulcskompetenciái Magyarországon
Alapfeltevésem szerint, amikor az egyes társadalmak és gazdaságok fejlettebb szintre lépnek,
akkor a különböző társadalmi rétegek tekintetében
kisebb-nagyobb mértékű kompetenciahiányok lépnek fel, ugyanis az új és magasabb szint által megkövetelt technikák, technológiák használatát, az új ismereteket az embereknek el kell sajátítaniuk. Ehhez
azonban rendelkezniük kell olyan alapkompetenciákkal és ismeretekkel, amelyekre építeni lehet a
következő szint eléréséhez szükséges tudást. A legnagyobb problémát általában a mindenkori alapkompetenciákat nélkülöző emberek ismeretei,
készségei, képességei és az új munkatevékenységek
elvégzéséhez szükséges kompetenciák közötti eltérések okozzák. Magyarországot tekintve ez a társadalmi réteg a felvilágosodás idején a jobbágyság
volt, mely a kor társadalmának 70-75%-át adta. A
21. században pedig az általában alulképzett, tartósan munkanélküli vagy inaktív, de még aktív
korú népesség. Magyarországon ma a foglalkoztatási ráta a munkavállalási korú népességet tekintve
60,8%1, azaz a munkaképes lakosság közel 40%-a
nem jelenik meg a munkaerőpiacon.
A felvilágosodás időszaka annak a folyamatnak
a kezdete, amely a magyar gazdaságot és társadalmat kivezeti a feudalizmusból és egyben lassan belépteti a preindusztrialista érába. A felvilágosodás
korában kezdődő átmeneti gazdasági-társadalmi
fejlődési időszak, illetve ma a tudás társadalmának,
a tudásgazdaságnak való megfelelés kulcskompetenciái között számos hasonlóság lelhető fel.

A felvilágosodás kulcskompetenciái
A 18. századi Magyar Királyságban a jobbágyok többsége iskolázatlan analfabéta volt, hiszen
a „feudalizmus gazdasági rendjében nem volt tár-

sadalmi érdek az, hogy a jobbágy írni-olvasniszámolni tudjon, s hogy más tárgyakra is oktassák. Egyéni érdeke sem követelte meg ezt: előnye
nem származott belőle, munkáját e nélkül is el
tudta végezni” (Pukánszky B. – Németh A. 2001).
A korabeli abszolutista uralkodók, így Mária Terézia a közművelődés emelésében, II. József a közoktatás fejlesztésében látta az abszolutista állam
működésének alapját. II. József állami feladatnak
tekintette az oktatást és a nevelést, hiszen a felvilágosult emberek a legjobb alattvalók. Az uralkodó és az állam érdekei megkövetelték, hogy az
állam számára hasznos munkavégzéshez legalapvetőbb ismereteket, a szükséges műveltség minimumát a nép különböző nemzetiségű és más-más
felekezetekhez tartozó rétegei egységesen elsajátítsák (Fehér K. 1998). Azonban még az 1870-es
népszámlálási adatok szerint is a történeti Magyarország 6 éven felüli lakosságának 68,7%-a
nem tudott sem írni, sem olvasni, és csak Magyarországot tekintve ez az arány 61,01% volt
(Endrefi I. 2006).
Az 1784-es nyelvrendelet a soknemzetiségű
Magyar Királyság területén is a németet tette államnyelvvé a latin helyett. A rendelet először csak
közvetve érintette a népiskolai oktatást azzal az
igénnyel, hogy a felsőbb tanulmányokra készülő
gyerekeket német szövegek írására és olvasására
is megtanítsák. Ugyanakkor a rendelet kiegészítésében már kötelező tárgyként kellett bevezetni
a következő évben a németet. A népiskolák azonban ezt az intézkedést nemigen tudták teljesíteni,
hiszen a legfőbb feltétel – a németül tudó tanító –
a legtöbb magyar és nemzetiségi népiskolából hiányzott (Fehér K. 1998). Ezt tovább szigorította a király 1786-ban azzal, hogy a hittanon kí-

1 Adatforrás: KSH: stADAT-táblák – Hosszú idősorok. 5.1.2.7. Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, nemenként 2011.
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vül minden tárgyat németül kell tanítani és tanulni, amit szintén nem teljesítettek, teljesíthettek az iskolák.
A felvilágosodás eszmerendszere a feudális Magyarországon először a felsőbb és középnemesség
körében talált befogadásra, de kezdetben az új
iránt érdeklődők kisebbségben voltak a hagyományaihoz ragaszkodó vidéki nemességgel szemben. A nemes ifjak külföldi (holland, német, francia egyetemi) tanulmány útjaikról, vagy a császári
udvari szolgálatból (például a nemesi testőrségből)
hazaérkezve igyekeztek vidéki otthonukban is a
felvilágosodás szerint élni, többek között a szalonok, könyvtárak fenntartásával, antiklerikális irodalmak olvasásával (Kosáry D. 1990).
Bessenyei György, aki jól látta az uralkodói érdekek megtestesülését a felvilágosult reformokban, annak az irányzatnak volt a kezdeményezője,
amelyik e reformokat Magyarországon nemzeti
felvilágosult reformokként látta megvalósíthatónak. Így a Ratio Educationis bevezetését is „a magyar nyelv megfelelő alkalmazásával kívánta kiegészíteni” (Kosáry D. 1990). „Minden Nemzet a
maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem”
– írja Bessenyei 2. Alapgondolata szerint minden
nemzet csak a saját anyanyelvén tudja elsajátítani
„a felvilágosodás eszméit, a műveltséget,” a szükséges tudományos ismereteket (Kosáry D. 1990).
Azonban a társadalomba, a népbe a nemesség ritkán értette bele a parasztságot, jobbágyságot. Bessenyei is a nép fogalmán elsősorban a vidéki, falusi
köz- és kisnemességet érti (Kókay Gy. 1982).
A nem nemesi származású felvilágosult gondolkodók, közéleti személyiségek többsége számára
a nemzeti függetlenség és a polgári, gazdasági
haladás alapját jelentette a nép műveltségének
emelése. Meggyőződésük szerint a feudalizmusból
a prekapitalista, preindusztrialista társadalomba
történő átmenet és az ország függetlenségének elnyerése csak a társadalom hatékony és tevékeny
részvételével, valamint alapos világnézeti, etikai, politikai, irodalmi és tudományos felkészíté-

sével, a közműveltség általános emelésével, a társadalmi tudat átalakításával (Fülöp G. 1976) válik
lehetővé. Kovács Ferenc pápai mérnök a külföldi
tapasztalatai alapján javasolja (1789) a közműveltség általános emelését, a nemzet kiművelését, amit
véleménye szerint ,,a legalsó lépcsőfokon”, a ,,mezei embereknél”, azaz a falusi parasztságnál kell
kezdeni. Ezért mindenekelőtt szorgalmazza a falusi és a kisebb városi iskoláknak, mint a népművelés
legfontosabb intézményeinek, fejlesztését: képzett
tanítók kinevezését, az általános tankötelezettség
bevezetését és a latin helyett olyan hasznos ismeretek, mint a helyesírás, olvasás, történelem, földrajz, gazdaságtan tanítását (Fülöp G. 1976). Hajnóczy József pedig a polgári nemzeti állam
elképzelésének (1790-1792) megfelelően a nemzet
fogalmába az örökváltsággal kiszabadítandó parasztságot is beleértette, csakúgy, mint a „nemzeti
nyelvű, állami iskoláztatást, a nép kulturális színvonalának emelését” (Kosáry D. 1990).
Tessedik Sámuel, aki a jövőt szintén a polgári
fejlődésben látta, a parasztság anyagi és szellemi felemelkedésének szentelte életét. Az iskolát az állampolgárok „nevelőkertjének” tekintette
(Filó Cs. 2004), amiben nem mindegy, hogy mire
tanítják a fiatalokat. Megértette a parasztok ellenállását azzal az iskolával szemben, amely korabeli
tanrendjével, tananyagával nem sok használhatót
oktatott gyermekeiknek, hiszen nem a valóságos
igényeknek, hanem a társadalmi (uralkodói és egyházi) elvárásoknak tett inkább eleget. Meggyőződése volt, hogy a parasztság a természet megismerése, az új tudományos ismeretek által „jobb és
értelmesebb állampolgárrá, ügyesebb gazdává
válhat” (Filó Cs. 2004). Nevelési programjának
megfelelően először a jobbágyok alapműveltségét
kellett fejleszthető állapotba hoznia, hogy erre
építhesse a gyakorlati ismeretek átadását. A gyakorlat szakaszának első fázisa pedig speciális mezőgazdasági ismeretek elsajátítása volt, melyekből „direkt materiális javak előállításával láthatóvá vált a tudásból szerzett haszon” (Filó Cs. 2004),

2 Bessenyei György: Magyarság. 1778.
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Emellett fel kellett készítenie tanítványait a földművesek érdekeinek érvényesítésére is: a közműveltségen és a mezőgazdasági tudományos ismereteken, technológiai szaktudáson kívül szük ségük
volt annak elsajátítására is, hogy hogyan igazodjanak el a korabeli ügyintézés bürokráciájában, a
törvények és rendeletek labirintusában.
Tessedik fontosnak tartotta a közegészségügy
fejlesztését, a nép felvilágosítását. A 18. századi jobbágy népesség egészségi állapota nagyrészt
összefüggött szegényes életkörülményeivel és életvitelével. Felhívta a lakosság figyelmét a lakóhelyi higiéniai szint emelésére, hangsúlyt fektetett a
megelőzésre, 1794-ben helyi gyógyszertár felállítását kezdeményezte (Filó Cs. 2004), hiszen a művelt ember az egészségi állapotáért is felelősnek tekinthető.
A 18. század végét és a 19. század elejét jellemző társadalmi fejlődés és gazdasági fellendülés a paraszti és a kézműves társadalom számára
is szükségessé tette a „modern” mezőgazdasági,
ipari és természettudományi ismereteket. Csak
képzett népességgel lehetett megvalósítani a reformokat, csak így volt lehetséges a haza felemelkedése. A 19. század elejétől kezdett megerősödni a telkes jobbágyok módosabb rétege, akik egyre
jobban bekapcsolódtak „az árutermelésbe és kereskedelmi forgalomba. Ők éltek a Ratio nyújtotta lehetőségekkel: iskoláztatták gyermekeiket,
mert egyéni gazdasági érdekük is így kívánta. A
mezőgazdasági árutermelésbe ugyanis az elemi
ismeretekkel már rendelkező parasztok eredményesebben tudtak bekapcsolódni” (Pukánszky B.
– Németh A. 2001).
A felvilágosodás korabeli magyar társadalom
magasabb szintre emelkedéséhez, és annak érdekében, hogy e folyamatnak a jobbágyság is aktív
résztvevője lehessen, fejleszteni kellett a jobbágyság ismereteit, készségeit, képességeit. A felvilágosodás eszméivel áthatott, és a népművelés, a
magyar parasztság műveltségi szintjének növelésére irányuló törekvések általában azon buktak
meg, hogy a jobbágyság nem rendelkezett azokkal az alapvető kompetenciákkal, amelyre építhe-
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tők lettek volna a további ismeretek. A korabeli helyzet értékelése után hat kulcskompetenciát
azonosítottam, amelyekkel rendelkeznie kellett a
parasztságnak ahhoz, hogy gazdasági és társadalmi felemelkedését megkezdje a korabeli Magyarországon és ezzel hozzájáruljon az ország fejlődéséhez:
– anyanyelvi kommunikáció (írás, olvasás, fogalmazás),
– számolási alapkompetencia,
– természeti ismeretek és gazdálkodási kompetenciák,
– egészségügyi ismeretek,
– „nemzeti általános” műveltség és jó állampolgárság,
– idegen nyelv(ek)en folytatott kommunikáció.

A jelenkor kihívásai
Visszatérve a jelenbe, Magyarország alig több
mint 20 évvel ezelőtt az államszocializmusból kilépve azonnal egy globális világban találta magát,
amire sem gazdaságilag, sem társadalmilag nem
volt felkészülve. A lakosság a teljes foglalkoztatás helyett végzettsége elértéktelenedésével, munkanélküliséggel, inflációval és létbizonytalansággal került szembe, miközben igazából nem volt
védőháló körülötte. Ráadásul, mindez egy olyan
világban, amelyik szinte egyik napról a másikra
változott és változik ma is. Ehhez a világhoz pedig alkalmazkodni kell, melynek egyik kulcsa az
élethosszig tartó tanulás.
A Memorandum az egész életen át tartó tanulásról a tudás társadalmának főszereplőit az emberekkel azonosította, hiszen a tudástársadalomban
a legfontosabb termelési tényező maga az ember,
aki a legfőbb érték, a tudástőke hordozója, ezért e
gazdasági szerkezetben a versenyképesség már elsősorban a humán erőforrások minőségétől függ
(Gegesi Kiss P. – Mlinarics J. – Soltész P. – Udvardi
– Lakos E. 2003). 2005-ben meghatározásra kerültek azok az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák, amelyek a tudástársadalomban és -gazdaságban való fenntartható és aktív
részvételhez szükségesek. Az Európai Parlament
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és Tanács Ajánlása3 szerint a tudástársadalomban
mindenkinek szüksége van e kulcskompetenciákra
és biztos alkalmazásukra „a személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és ahhoz, hogy
munkahelyet találjon”. A 21. század kulcskompetenciái tehát a következők:
– az anyanyelven folytatott kommunikáció,
– idegen nyelveken folytatott kommunikáció,
– matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén,
– digitális kompetencia,
– a tanulás megtanulása,
– interperszonális, interkulturális és szociális kompetencia, valamint állampolgári kompetencia;
– vállalkozói kompetencia,
– kulturális kifejezőkészség.
Az első négy alapvető kulcskompetencia, és
amennyiben valaki nem rendelkezik velük, nem
tudja őket alkalmazni a mindennapi életében,
akkor kirekesztődik a tudás társadalmából. A
második négyes alkotja a transzverzális kulcskompetenciákat, amelyek nem köthetők egy-egy témakörhöz, hanem a társadalmi-gazdasági lét öszszetett helyzeteiben történő helytállást segítik. A
kulcskompetenciák vizsgálatát a munkaerőpiacra
a közeljövőben kilépő magyar fiatalok csoportján
vizsgáltam.
Az első és legfontosabb kompetencia az anyanyelven folytatott kommunikáció, melynek vizsgálatához érdemes áttekinteni az analfabetizmus
és a funkcionális analfabetizmus magyarországi
adatait. Az analfabéták száma jelenleg 1,8% körüli a magyar felnőtt lakosság körében (Tóth I. –
Magyar M. 2009). A 2009-es PISA-vizsgálatban
részt vevő 15 évesek (fiatal felnőttek) szövegértési felmérésén elért teljesítménye javuló tendenciát
mutat. A felmérésen a hazai leggyengébbek, azaz

a leszakadók aránya 17,6%-ra csökkent a 2006-os
20% feletti eredményhez képest4. Iskolai teljesítményüket erősen befolyásolja e gyenge szövegértési képességük, mivel a többi tárgyból feladott
tananyagokat, feladatokat nem képesek jól elsajátítani, illetve jól megoldani. Ők azok, akik úgy
kerülnek majd ki a közoktatási rendszerből, hogy
csak látszólag tudnak írni, olvasni, de nem képesek a hétköznapi szövegek helyes megértésére és
értelmezésére, azaz funkcionális analfabéták. Mivel tulajdonképpen nem tudnak írni-olvasni így a
munkaerő-piaci esélyeik is nagyon alacsonyak.
Az idegen nyelven történő kommunikáció a
globális világ, a világgazdasági mechanizmusok
változásának nyomon követéséhez, illetve az interkulturális kapcsolatokban való részvétel, a békés együttélés szempontjából fontos. Amíg a magyar lakosság 25–64 éves korosztályából – egy
önbevallásos felmérés szerint – 74,8% nem beszél egyetlen idegen nyelven sem, addig a középiskolások 57,2%-a tud kommunikálni legalább egy
idegen nyelven, 41,8%-uk két idegen nyelven. A
legkedveltebb idegen nyelv az angol5.
A jelenlegi magyar teljesítmény a kulcskompetenciákban – a matematikai kompetencia, valamint az alapvető kompetenciák a természet- és
műszaki tudományok terén – szintén a 2009-es
PISA-vizsgálat alapján becsülhető. A hazai tanulók 22,3%-a olyan alacsony matematikai képességgel rendelkezik, ami már nagy valószínűséggel
befolyásolja a matematikai vonatkozású többi tantárgyból (fizika, kémia stb.) elérhető eredményeiket is. A természettudományok területén a leszakadók aránya 14,2%6.
A PISA-vizsgálat azt is kimutatta, hogy a magyar oktatási rendszerben nagyobb arányban fordulnak elő jövedelmi szempontból hátrányos helyzetű gyermekek, azaz az átlagosnál nagyobbak a

3 Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról, Brüsszel 2008.
4 Adatforrás: PISA – 2009. Összefoglaló jelentés. Szövegértés 10 év távlatában. Oktatási Hivatal, Bp., 2010, 22. o.
5 Adatforrás: European Day of Languages. In the EU 60% of students in upper secondary studied at least two foreign languages in 2007.
Among the adult population 28% speak at least two foreign languages. Eurostat newsrelease 137/2009. szám, 2009. szeptember 24., 3. o.
6 Adatforrás: PISA – 2009. Összefoglaló jelentés. Szövegértés 10 év távlatában. Oktatási Hivatal, Bp., 2010, 30-37. o.
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tanulók közötti különbségek a szociális, a gazdasági és a kulturális hátteret figyelembe véve. Ebből adódóan a közoktatási rendszernek az átlagosnál nagyobb szociális különbségeket kell(ene)
kezelnie. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy az
OECD országok közül a családi háttér Magyarországon határozza meg a legerősebben a tanulók
teljesítményét. Ennek hatását az oktatási rendszer
nem tudja mérsékelni, tehát az átlagosnál jóval kevésbé fordulnak elő olyan tanulók, akik hátrányos
helyzetük ellenére jó eredményt tudnak felmutatni.7 Ebből következően a hazai oktatási rendszer
nem tudja megakadályozni a társadalmi különbségek újratermelődését.

pesek számítógéppel és interneten végrehajtani,
azonban nem felelnek meg a 21. század digitális elvárásainak. E számokat meghatározza a számítógéphez, illetve az internethez való hozzáférés lehetősége, valamint a használat rendszeressége, melyekre legfőbb tényezőként a gazdaságilag
hátrányos családi környezet hat. Szintén befolyásoló hatású lehet az iskolai környezet, az IKT eszközökkel való ellátottság és az ismeretátadás. A
digitális szövegértésben elért magyar eredményre jelentősen hat a nyomtatott szövegértési teljesítmény, illetve a viszonylag korlátozott hozzáférés a
számítógéphez és az internethez a hátrányos helyzettel összefüggésben.

Folyamatok modellezése

A digitális kompetencia teljesítésének elemzéséhez jó alap a PISA 2009 digitális szövegértés vizsgálata, mely szerint a magyar 15 évesek 26,8%-a
nem éri el a minimum szintet8. Ez azt jelenti, hogy
bár néhány könnyebb, egyszerűbb műveletet ké-

Fotó: Közép-békési TISZK

A transzverzális kompetenciák közül az első a
tanulás megtanulása, amely az EU-ajánlást idézve
„az a képesség, amellyel a tanulásra törekszünk és
abban előrehaladunk. Az egyénnek képesnek kell
lennie arra, hogy […] megszervezze saját tanulá-

7 Átlagos alatt az OECD országok átlagát kell érteni a PISA-vizsgálat esetében.
8 Adatforrás: PISA – 2009. Digitális szövegértés. Olvasás a világhálón. Oktatási Hivatal, Bp., 2011, 12-13. o.
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sát, ideértve az idővel és információval való hatékony bánásmódot. […] A motiváció és a magabiztosság elengedhetetlen”. A PISA-vizsgálatok arra
mutattak rá, hogy a magyar iskolákban az integráció révén akár nagy szociális különbségekkel érkező gyerekek is együtt tanulnak, és a hátrányos
helyzetű gyerekek többségét általában nem sikerül
annyira felzárkóztatni, hogy a társadalmi különbségek ne termelődjenek újra. Jelenleg a közoktatási rendszer földrajzi polarizáltsága (város-falu,
központok-perifériák), a szegregáció (szelektálás),
a pedagógusok hozzáállása a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókhoz, az elit és a középosztály iskolaválasztási szokásai9 (Havas G. 2008)
nem kedveznek a gyengébb teljesítményű tanulóknak. Márpedig, ha a gyengén teljesítő tanulót
nem érik sikerélmények az iskolában, csak negatív hatások, akkor nem fejlődik ki benne a tanulás iránti szükséglet. E kulcskompetenciával
való rendelkezésnek a mérőszámai: az alapfokú oktatásból továbbtanulók száma, illetve a korai iskolaelhagyók aránya. Az alacsony végzettségűek aránya a 25-64 éves korosztályban 18,7%,
a 25-34 éves korosztályban 13,7% volt 2010-ben,
és az adatok évről évre csökkenő tendenciát mutatnak.10 A korai iskolaelhagyók aránya 2010-ben
10,5% volt Magyarországon.11
Az interperszonális, interkulturális és szociális kompetenciák a tudástársadalomban való aktív életet, a társadalom tagjaként való tevékenykedést, munkát teszik lehetővé azáltal, hogy elősegítik a társadalom által meghatározott szociális
tér normái, szokásai, szabályai közötti eligazodást, a konfl iktuskezelést. Az állampolgári kompetencia birtokában az egyén a közügyekben teljes körűen tud intézkedni, képes jogai és érdekei
védelmére úgy, hogy mindezt demokratikus mó-

don, alkalmazkodóan teszi. A társadalomból kirekesztődött ember nem tud eligazodni a tudástársadalomban, nem tud ügyeket intézni, érvényt
szerezni jogainak, kiszolgáltatottá válik. Az alulképzettek, a tartós munkanélküliek és az inaktívak számára az elhelyezkedésben az egyik legnagyobb problémát a munkavállalói kompetenciák
hiánya okozza. A közigazgatási hivatalban dolgozók többsége tudna arról mesélni, hány alkalommal kellett már segíteni a formanyomtatványok teljes kitöltésében az ügyfeleknek, vagy arról, hogy a fiatal felnőttek „nem tudják elolvasni
a rájuk vonatkozó törvényeket, szabályokat, nem
tudják elintézni az ügyeiket. Nem tudnak egy
kérvényt megfogalmazni, még lediktálni sem”
(Tóth I. – Magyar M. 2009).
A vállalkozói kompetencia az egyén azon képessége, amellyel meg tudja valósítani célkitűzéseit, terveit, elképzeléseit. Olyan készségek tartoznak ide, mint a kreativitás, az innováció, a
kockázatvállalás, a kezdeményezőkészség. Ez a
kulcskompetencia az önfoglalkoztatás, a munkavégzés és a karrierépítés szempontjából fontos.
2007-ben egy EQUAL projekt keretében a munkaügyi központ pszichológusa tesztelt egy főként
munkanélküliekből és alkalmi munkavállalókból
álló a Vállalkozóvá válásra felkészítő képzésen résztvevő csoportot a Pécsi Regionális Képző Központban. A 12 főből ketten feleltek meg a vállalkozói munkakör követelményeinek. A résztvevőknek a legnagyobb problémát a kockázatvállalási és a döntési képesség hiánya jelentette.
A kulturális kifejezőkészség az Ajánlás szerint
az „elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerése a média keretein belül, ideértve a zenét, az előadó művészetet, irodalmat és a képzőművészetet”. Magában

9 A felső és középosztály tagjai gyermeküket többnyire olyan iskolába/osztályba szeretnék járatni, amelyekben nincs halmozottan hátrányos
helyzetű tanuló (főleg roma) és ennek érdekében nyomást tudnak gyakorolni az iskolavezetésre (Havas G. 2008).
10 Adatforrás: Eurostat: Persons with low educational attainment, by age groups http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.
do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdsc430&language=en
11 Adatforrás: Eurostat: Early leavers from education – Total, Percentage of the population aged 18-24 with at most lower secondary education
and not in further education or training http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode
=t2020_40
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között. Így ők a leszakadás szempontjából a legveszélyeztetettebb csoportba tartoznak. Jelenlegi
végzettségi, képzettségi és munkaerő-piaci helyzetük is ezt támasztja alá. A probléma azonban
nemcsak a roma embereket érinti, hanem a halmozottan hátrányos helyzetben élő nem roma
származásúakat is.

Összegzés

Szakmai gyakorlat „éles helyzetben”
Fotó: Közép-békési TISZK

foglalja a kulturális örökség és a kortárs művészet ismeretét a különböző művészeti ágakban,
az önkifejezést, a kreativitást, valamint a művész
és művészete iránti tiszteletet, továbbá fontos a
nyitottság, a befogadás és elfogadás is. Ez a megtanulni együtt, másokkal élni egyik kulcskompetenciája. Jelenleg a magyar társadalom igen megosztott a társadalmi és szociális különbözőségek,
nézetek tekintetében, amely az életszínvonal
csökkenésének is betudható. A közoktatás és felnőttoktatás sokat tehet a tolerancia, a mások elfogadása területén.
A felzárkózásban érintett társadalmi csoportból nem emeltem ki a hazai cigányságot, pedig
nyilvánvalóan felülreprezentáltak az alulképzettek, a tartósan munkanélküliek és az inaktívak
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Nem kívántam direkt párhuzamot vonni a felvilágosodás és a jelen időszaka között, csupán rávilágítani arra, hogy minden átmeneti korszak
valamelyest hasonlít egymásra abban, hogy a
fejlettségi szint meglépéséhez növelni kell a társadalmi tudást. Az egyes társadalmi rétegek tudás- és kompetenciaszintje között pedig különbségek voltak, vannak és lesznek. A felvilágosodás
és a 21. század időszakának kulcskompetenciái
a fejlettségi szintnek megfelelően némileg különböznek egymástól. A probléma azonban azonos:
a fejlődési folyamat részét kell, hogy képezze az
alsóbb társadalmi rétegek felzárkózása. A tudástársadalomhoz történő felzárkózás időigényes
feladat lesz, ha azt vesszük alapul, hogy a Ratio
Educationis óta 224 év kellett a 2001-es 1%-os
analfabétizmus eléréséhez (Endrefi I. 2006). A
jelenlegi adat ehhez képest 0,8%-os növekedést
mutat. Nem lesz könnyű megfelelni és elérni a
tudástársadalom követelményeit. A lakosság közel 20%-os leszakadása, a mélyszegénységben
élők számának növekedése, a társadalom polarizálódása instabilitást okoz mind gazdaságilag,
mind társadalmilag, és ezek nyílt konfl iktusokhoz vezetnek. A felzárkózás elősegítése, a hátrányos helyzetűek bevonása az élethosszig tartó
tanulás folyamatába a demokráciákban társadalmi érdek. A felzárkózás mikéntjében pedig segítséget nyújthatnak az előző korokban használt
módszerek 21. századra történő adaptálásának
lehetőségei, mint ahogy például Tessedik Sámuel
andragógiai módszerei visszaköszönnek a jelenlegi felzárkózási, szociális szövetkezeti, közmunka és közfoglalkoztatási programokban – adaptálva a mai magyarországi helyzetre.
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Dr. Birher Nándor – Katona Miklós:

Gondolatok a munka megbecs léséről
Bevezetés
Az OKJ átalakítása ismét közelít az átlátható, világosan strukturált szakképesítési rendszer
felé. Az újrarendszerezés és az átláthatóvá tétel
lehetővé teszik, hogy egyértelmű kép alakulhasson ki egy-egy szakma igazi tartalmáról. Mindez azonban önmagában még nagyon kevés ahhoz,
hogy kialakulhasson az a „szakmai becsület”, amiről folyamatosan beszélünk. Fontos célkitűzés lehet, hogy a munkaalapú társadalomban a munka
ismét érték legyen. Ennek egyik fontos lépése a
szakmák „kitisztítása”, a világos orientáció lehetőségének megteremtése. Egy másik komoly feltétel
a valós termelésben történő gyakorlat biztosítása,
azaz a szakmai gyakorlat. Amennyire komoly ez a
lehetőség, olyan komolyan kell venni a felkészülést
is, hiszen a gyakorlóhelyet biztosító piaci szereplőnek alkalmasnak kell lennie a képzésben résztvevő
fogadására, hogy az előző képzési modellnél jobb
rendszer alakuljon ki.
Tisztáznunk kell azonban, hogy a szakképzés jövője elsősorban nem a szakképző intézményeken, vagy a gyakorlati helyeken múlik, hanem
a társadalom munkához való hozzáállásán, illetve
a kisgyermekkori nevelésen. Az egyénnek leginkább megfelelő szakma választása hozzájárul a céltudatos személyiség megalapozásához. A hivatás
élménye a szakma becsületének az alapja. Lényeges hangsúlyozni, hogy a munkával elérhető anyagi
előnyök ugyan nagyon fontos szempontot jelentenek a pályaválasztásnál, azonban legalább annyira
fontos az is, hogy az egyén olyan pályát válasszon,
ahol örömmel és eredménnyel is dolgozhat majd.
Természetesen meghatározó az is, hogy maga
a társadalom is megbecsülje a munkát, azon belül
a kétkezi szakmákat is. Ennek hiányában ugyanis
nem lesz képes értékelni, vagy éppen megfizetni a
magas színvonalú munkát sem. Ahol az van a fejekben, hogy „munkával nem lehet pénzt keresni”,
ott nagyon nehéz a munka értékéről szólni.
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Ugyanígy probléma, ha nem kezdődik meg
már kisgyermekkorban a manuális kompetenciák
fejlesztése, ami alapja lehet nemcsak a szakmunkának, hanem az idegrendszer harmonikus fejlődésének is. Fontos lenne az értékek minél előbbi közvetítése is. Ha a gyerekek valami furcsa torz fogyasztói értékrendet tanulnak – aminek alapja a „fenntartható fejlődés” mítosza, nem pedig a munka értékére irányuló valóság –, akkor nem igazán lehet a
munka becsületéről beszélni.
Mindezzel együtt az alapigazság az: ha van
működő, a munkaerőt megbecsülő gazdaság, akkor lesz a munkának is becsülete, mindenféle különösebb varázslat nélkül. Más kérdés, hogy ezt a
gazdaságot csak akkor tudjuk létrehozni, ha van
igényes, szorgalmas, jól képzett munkaerő. A kérdés, hogy ez az önmagát erősítő folyamat milyen
irányban fog hatni a jövőben.
Jelen tanulmányban három olyan pillért mutatunk be, amelyeket együttesen kell fejleszteni ahhoz, hogy valódi változások induljanak el a
gyakorlati képzési területen, és a munkához való
viszony pozitív megítélésben:
1. A munka értékének történeti és társadalmi felismerése, valamint ennek jelentősége.
2. A munkahelyi beilleszkedési folyamat tudatos
segítése, mint a munkához való viszony meghatározó eleme.
3. A jövőirányultság fontossága.

Első pillér: A munka értéke a t rténelemben és a társadalmi változásokban
A munka értékének megközelítése, a munkával
kapcsolatos általános vélekedés a történelem különböző korszakaiban:
1. A munka a korai társadalmakban jelentős
mértékben kötődött a személyes és közösségi lét
fenntartásához, magába foglalta a környezetet
alakító képességet, a folyamatos küzdelmet és a
transzcendenciával való kapcsolatot. Ebben az ér-
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telemben a munka tehát nem csupán kötelesség,
hanem az élet legszebb része, mert a munka, mint
kreatív tevékenység, az Isten teremtő tevékenységéhez való kapcsolódást jelenti.
2. Az első nagy civilizációkkal együtt jelent
meg a munka egy újabb értelmezése is, amelyben
a munka, mint jogügylet, illetve mint a személyes
élet és kiteljesedés egyik útja jelentkezik. Ez az
időszak egészen a modernitás kezdetéig tart.
Ez a letisztult rendszer élt tovább a középkorban is, részben az „ora et labora” (imádkozzál és
dolgozzál) vezérelv mentén, részben pedig mind
a jobbágyság, mind pedig a céhek kollektív viszonyaiban, ahol a közös tanulás (mesterek és segédek
együtt a céhekben), illetve a művekben (akár agrár, akár kézműves területen) való kiteljesedés volt
a középpontban.
3. A harmadik jelentős időszak egybeesik a
modernitás megjelenésével, amikor a munka egyre
inkább „médium” lesz, a tevékenységek differenciálódnak, az alkotás örömének helyét a megélhetés
kényszerű szüksége, illetve ennek a szükségnek
a folyamatos kiterjesztése veszi át, egészen a fogyasztás extázisáig.
Az üzemszerű keresőmunka egyre inkább feldúlta a hagyományos életformákat. Mindez ahhoz vezetett, hogy az államnak egyre inkább részt
kellett vennie a munka világának megszervezésében, már csak azért is, hiszen maga az állam is az
üzemszerű munkából származó adókból kezdett
el élni. A rendszerekbe szervezett cserefolyamatok világossá váltak, a pénz lett a közvetítő erő, de
mindezért nagy árat kell fizetni. A munka kérdése egyre inkább rendszerkérdés, és nem valós személyes kérdés lesz. Ennek eredménye az egyének
tényleges elidegenedése a valóságtól. A futószalagok elveszik a munka értelmét.

4. Ez a fajta elidegenedés vezet el bennünket a
II. világháború utáni időszakig, ahol a munkafogalom szinte teljes egészében szintetikussá válik.
A munka klasszikus értelme rendszerfogalommá
transzformálódik, megszületik a fenntartható fejlődés mítosza.12
A modernitás folyamatosan gyorsuló változásigénye olyan sebességig jutott, amelyet már az értelmet megsemmisítő, összehangolt rendszerműködés sem képes követni. Jelenleg, miközben a politika és a gazdaság egymást okolja a fenntartható fejlődés illúziójába vetett hit megszűnése miatt,
nem világos milyen irányba is tart a világ. A munka látszólag egyszerűen kiszámítható, pénzzel jól
mérhető tevékenységgé vált. Habermas tanulmányában megállapítja: Európa kergette magát és a
világot egy egyre fokozódó értelmetlen versenybe,
ő lehet hát képes arra is, hogy ennek a versenynek
az értelmetlenségét beismerje és megmeneküljön a
„rendszergyarapítás elvakult kényszerétől”13. Ebben a világban a munka nem érték, hanem az öntudat helyébe kerülő gyakorlat, amelyik csak arra
való, hogy szenet lapátoljon a rendszer motorjába.
A munkaerő felhasználását követi a termelés és a
megtermelt javak elfogyasztása, ami reprodukálja a munkaerőt, az örök és valójában céltalan körforgásban.
Ennek felismerése nem kis áldozattal jár, de
a humánumhoz való visszafordulás14 visszavezetheti az embert a teremtő munka becsületéhez, az
én-te kapcsolatok interperszonális lényegéhez. És
ebben az állapotban, a rohanás megszűntével az
idő is visszakaphatja eredeti jelentését és értékét.
Ez lehetne a munka világának ötödik korszaka.
A világméretű, egységes kommunikációval alátámasztott józan cselekvésé. Az érdemi, globális
gondolkodás és a lokális cselekvés teremtő korsza-

12 Ebben a világban jelenik meg a Technopolisz története, a határok nélküli fejlődés, a kötelesség nélküli jogok és a költségek nélküli technológiák entuziazmusával. A Technopolisz története morális központ nélküli. Mennyországot ígér a földön a technológia fejlődése által.
A stabilitást és rendet közvetítő hagyományos narratívákat és szimbólumokat elhajítja, és helyette életstílusokat, technikai gyakorlatot és a
fogyasztás extázisát állítja.(Harker, B., Postmodernism and Quality, in Quality in Higher Education, 1995, 1, 31. o.)
13 Habermas, J., Filozófiai diskurzus a modernségről, Budapest, 1998., 274. o.
14 A transzcendentálisan megalapozott világ helyén rendszer-relatív környezeteket találunk.
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ka jöhetne így létre. Kérdés, hogy a metafizikájától, erkölcsétől és eszétől is megfosztott egyén15 és
közösség16 képes lehet-e még erre a megújulásra?
A kérdés aktualitását adja az is, hogy a jóléti társadalmak fenntartásának nehézségei olyan szempontokat erősítenek fel, amelyek a munkát újra kreatív, teremtő, segítő tevékenységként mutatják be.
Ez lehet a munka új értéke. Kiemelten fontos lehet
azoknak a közösségeknek a szerepe, ahol a fiatalok
szakmát tanulhatnak, ahol felkészülhetnek a munka világában betöltött szerepükre. Ezek a most létrejövő vagy meglévő gyakorlóhelyek valójában már
az elsődleges munkaerőpiacra helyezik ki az egyéneket.

Szakmai tapasztalat átadása
Fotó: Közép-békési TISZK

Világossá kell tenni, hogy a munka értékteremtő tevékenység. Az ember kibontakozásának egyik
kitüntetett helye. A munkavállaló és a munkaadó
csak együtt, nem pedig egymás elleni harcban képes a munka ügyét szolgálni. Fontos lenne e szervezetek spontán létrejöttének előmozdítása.

A kommunikáció szintjén is azonosítani kell a
munkához kötődő értékfogalmat. Ennek megfelelő társadalmi mintákat kell kialakítani, amelyek
másolásra kerülhetnek a társadalmi hálózatban. A
munkaadók és munkavállalók konszenzusán alapuló igazságos gyakorlat mintáit kell népszerűsíteni és védeni. Ennek az igazságos gyakorlatnak
az alapelve, hogy a munka értékének alapja maga
az ember, ami a személy méltóságának is a garanciája. Világosan látszik, hogy a munka nem egyszerűen az értelmetlen rendszer-reprodukció fűtőanyaga, hanem az emberi élet egyik alapfeltétele.

Második pillér:
Munkahelyi szocializáció
A képzési rendszerek gyakorlatcentrikus átalakítása fontos nevelési feladatot ad azoknak az kezébe, akik a gyakorlóhelyeken, még pontosabban,
a munka világában fogadják a szakmát elsajátítani akaró fiatalokat. Kutatások bizonyítják, hogy
a családnak, az elsődleges környezetnek rendkívül jelentős a hatása a pályaválasztásra, a munkához való viszonyra. Hasonlóan jelentős hatással talán csak az iskolai környezet bír, amely egy életre
meghatározhatja, hogy valakiben megszületik-e a
vágy a folyamatos fejlődésre, tanulásra, kap-e elég
talentumot hivatása megtaláláshoz. Fontos felhívni a figyelmét minden szakembernek, aki diákokat
fogad a munka valós közegében, azokra az alapvető munkaszocializációs folyamatokra, amelyeket a
kutatók már jó ideje ismernek. „A szocializáció az
a folyamat, amelyben az egyén az őt körülvevő társadalom normáit, értékeit, a társas interakciókhoz
szükséges ismereteket sajátítja el.”17 Ha a munkára
történő szocializáció folyamatát vizsgáljuk, akkor
abból az előbbi definícióból indulhatunk ki, amely
egyértelművé teszi, hogy a fiatal számára a szak-

15 Az új értelmezés szerint az ember nem belülről (tudat, ész, akarat által) irányított, önálló egyén, hanem inkább kívülről hozzák létre személytelen struktúrák, diskurzusok: ezeknek alávetett (szubjektum a latin szó eredeti jelentésében). Foucault fogalmazásában: a szubjektum a
diskurzus változó és komplex funkciója, megfosztva alkotó szerepétől, Lyotard szerint csak egy pont, amelyen keresztül különböző üzenetek
haladnak át, Julia Kristeva szerint nem más, mint maga a jelölés folyamata vagy a jelölők lánca, áthelyeződése. Diszkurzív gyakorlatok hozzák
létre a szubjektumot, a hatalom intézményesült struktúrái – újfent Foucault. (www.mmi.elte.hu)
16 A rendszerelméletnek az önmagára vonatkozásban szereplő „önmagától” távol kell tartania az öntudat szintetikus munkával előállított mindenfajta identitását. (Habermas, J., Filozófiai diskurzus a modernségről, Budapest, 1998., 297. o.)
17 Cole, M. és Cole, S. M., Fejlődéslélektan, Budapest, 1998, 376. o.
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mai gyakorlat helyszíne lesz az az elsődleges szocializációs közeg, amely a hivatástudatát formája.
Természetes, hogy ez a munkahelyi szocializációs
folyamat akkor indulhat sikeresen, ha a fiatal megfelelő pályaorientációs támogatással jó döntést tudott hozni a továbbtanulását illetően. Ezt a szakirodalom „előzetes szocializációnak” nevezi.
A munkahelyi szocializációs folyamat célja az
egyén szervezeti elfogadása, az egyénnek a munkacsoport teljes körű és jogú tagjává válása, valamint az egyén elkötelezettsége a munkája és a
szervezet felé.
A munkahelyre való belépés után a sikeres szocializációs folyamatnak, Morrison18 szerint, négy
fő állomása van:
1. Betanulás a munkába (task mastery) – az egyén
elsajátítja azokat a szükséges ismereteket és
készségeket, amelyek szükségesek a munkafeladat eredményes végrehajtásához.
2. Szereptisztázás (role clarification) – az egyénben
tudatosulnak a vele szemben támasztott elvárások azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepet
(szerepeket) kell betöltenie; és azonosul ezekkel
a szerepekkel.
3. Kultúraátvétel (acculturation) – az egyén megismeri és elsajátítja azokat a belső normákat, szokásokat és vélekedéseket, amelyek a szervezeti
kultúra alkotóelemei.
4. Társas-szervezeti integráció (social integration)
– munkatársakkal való kapcsolatépítés, emberi kapcsolatok szélesítése és elmélyítése a szervezetben.
Természetesen a fent bemutatott szakaszokon
történő sikeres túllépés akkor valósulhat meg, ha
ezt a munkahelyi szocializációs folyamatot egy támogató közeg és eszközrendszer segíti.
Fontos, hogy ezek a támogató eszközök már
rendelkezésre álljanak a fent említett úgynevezett
„előzetes szocializáció” szakaszában is (mielőtt a
fiatal belép a munkaerőpiacra); illetve közvetlenül
a munkába állást követően is.

Követelmény a minőségi munka
Fotó: Közép-békési TISZK

Mielőtt egy fiatal a munkaerőpiacra lép (akár a
szakmai gyakorlat megkezdése előtt), fontos, hogy
a rendelkezésére álljanak olyan eszközök és lehetőségek, melyek bővítik ön- és pályaismeretét. A
pályaismeret bővítéséhez fontos, hogy elérhetőek
legyenek például olyan multimédiás programok,
amelyek különböző foglalkozásokat és munkaköröket mutatnak be. Az önismeret fejlesztésének és
a pályaismeret bővítésének helye a megfelelő pszichológus vagy más humán szakemberek szolgáltatásait kínáló pályatanácsadó intézményhálózat.
Az intézményesített pályatanácsadás, a pályakorrekciós tanácsadás – a mindenre kiterjedő és korrekt informálás – elősegíti, hogy a munkába állásra (szakmai gyakorlatra) készülő diákok pontos tájékoztatást kapjanak a munkaerőpiacról, a betöltendő munkakörökről, az egyes foglalkozások, pályák
sajátosságairól, általános és speciális követelményeiről; továbbá, hogy megfelelő önismerettel találják meg a számukra az adott pillanatban leginkább
megfelelő munkát (munkakört, munkahelyet).

18 Morrison, E. W., Longitudinal study of the effects of information seeking on newcomer socialization. Journal of Applied Psychology 78.,
1993.
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Egy munkahelyre való bekerülés után közvetlenül, kiemelten fontos, hogy az új munkaerő (akár az újonnan belépő gyakornok) megfelelő támogatást kapjon a munkahelyi szocializációs folyamathoz. A munkahelyre történő beilleszkedést segítheti az új belépő széles körű és részletes tájékoztatása, és annak támogatása, hogy elsajátíthassa a munkaköréhez szükséges ismereteket és kompetenciákat, készségeket. Ennek mindenképpen idomulnia kell a felnőtt tanulás sajátosságaihoz, amelyek elősegíthetik, hogy az egyén
hatékonyan tudja kifejleszteni az eredményes
munkavégzéshez szükséges készségeit, és ehhez a
tapasztalati tanulás lehet a megfelelő eszköz. Fontos az is, hogy folyamatosan és meghatározott módon kapjon visszajelzést munkájáról, teljesítményéről. Egy másik dimenzió lehet a beilleszkedéssel
járó pszichoszociális megterhelés kérdésköre, melynek csökkentését segíthetik különböző pszichológiai tréningek, illetve pszichológusi konzultációk.
A leírtakból jól látható, hogy a gyakorlatcentrikus
képzési rendszerek bevezetése akkor lehet sikeres,
ha a képzési rendszer átalakítása mögött egy olyan
támogató rendszer is felépül, amely képes kezelni
ezen érzékeny korosztály problémáit, kérdéseit, és
amely rugalmasan segíti a fiatalokat a végső hivatás
megtalálásában, hivatástudatuk megformálásában.
Ezért szükséges, hogy országos pályaorientációs
módszertani fejlesztés valósuljon meg, mivel ez garantálja a valódi minőségi pályaorientációs munkát.
Ennek gondozására a Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.2.2. projektje kiváló lehetőséget biztosít.19

Harmadik pillér: A j vőorientáltság
A jövőről alkotott kép nagyon fontos szerepet
játszik az egyéni boldogulásban, és kihat a jelenre
is. A jelennel való elégedettségünk annál nagyobb,
minél világosabbak a személyes céljaink 20. A sze-

mélyes célok rendszerének és az egyén önmaga által érzékelt jólétének modelljét szintén Brunstein
alkotta meg:
Értékelő
visszacsatolás
a környezet
oldaláról

Szubjektív
jólét
érzékelése

Célok
teljesítésének
folyamata
Célok
elérhetősége
Személyes
céloknak való
elköteleződés
1. ábra. Személyes célok és jólét modell ábrája
Brunstein elmélete alapján

Bizonyítottnak tűnik az is, hogy a szociális támogatás jelentős szereppel bír a személyes célok megfogalmazásában. Ennek alapja a referenciaszemélyek visszajelzése, a szociális kapcsolatok
megléte, mert ezek mind meghatározóak az egyén
mentális jólétével kapcsolatosan 21. A személyes célok megformálására, a szociális kapcsolatok mellett, jelentős hatása van az életkornak is. A változások a nagyobb életszakaszok mentén figyelhetőek meg. Nurmi pontosan a fiatalkor és a felnőttkor időszakára teszi azt a váltópontot, amikor
a személyes célokban váltás történik. Amíg a serdülőkorban a tanulás, önmegvalósítás kerül középpontba, addig a felnőttkor már kimondottan a

19 A TÁMOP 2.2.2-12/1-es pályázati programról bővebb információk a www.eletpalya.munka.hu oldalon lehet olvasni.
20 Brunstein, J. C, Schultheiss, O. C. és Maier, G. W., The pursuit of personal goals. A motivational approch to well-being and life adjustment. In Brandtstädtler, J. és Lerner, M. R., Action & Self-development. Theory and research through the life span, London, 1999.
21 Wall, J., Corell, K., Implications of social supports for adolescents education and career aspirations, Canadian Journal of Behavioural
Science, 31. o.
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karrierépítésre, családalapításra koncentrál 22. Természetesen a jövőképformálásban az életkori változás mellett számos további tényező is szerepet
játszik. Például Saris kutatatásai igazolták, hogy
az élettel kapcsolatos elégedettség, az egyéni jövőkép megalkotása kapcsolatban áll az adott ország
politikai és gazdasági fejlettségével. Emiatt a kultúrák közötti kutatások összehasonlításánál erre is
figyelmet kell fordítani 23.

K vetkeztetések a munka
értelmezésének vonatkozásában

Gyakorlaton, mint a valóságban

Összefoglalóan a következőket állapíthatjuk meg
a foglalkoztatottságot javító tevékenységekről:
1. A kevésbé hatékonyan működő gazdaságok
súlyos problémái között szerepel a munkanélküliség. Ennek orvoslására (pontosabban a gazdaság
teljesítőképességének növelésére) alkalmas lehet a
megfelelő szakképzés. Ez azonban csak akkor lehet hatékony, ha már kisgyermekkorban fejlesztjük a megfelelő manuális kompetenciákat, ha bemutatjuk, hogy a várható munkabérnél fontosabb
lehet, ha az egyén szívesen végzi a munkáját. Nagyon fontos a minél korábbi pályaorientáció, pályakép kialakítása.
2. A szakképzés struktúrája legyen áttekinthető, a megszerzett alapvető ismeretek legyenek alkalmasak arra, hogy kisebb kiegészítő tanulmányokkal specializálódni lehessen.
3. Az iskolapadban eltöltött idő mellett meg
kell találni a minél hatékonyabb gyakorlati lehetőségeket. A gyakorlat azonban csak megfelelő helyszínen, megfelelő képességekkel rendelkező gyakorlatvezetők mellett lehet megfelelő. Ellenkező
esetben komoly károkat okozhat a képzés során a
növendékek munkamoráljában. Ide kapcsolódik az

idősebbek (szakmai tapasztalatokkal rendelkezők)
előzetes tudásának beszámítása is.
4. Kiemelten kell segíteni a felnövekvő generációt pályaorientációs eszközökkel és személyes támogatással, hogy az érdeklődésüknek és kompetenciáiknak megfelelő HIVATÁS-ra találjanak.
A már munkaerőpiacon levők számára pedig meg
kell teremteni annak lehetőségét, hogy ha életpályájuk elakad, akkor megfelelő támogató szolgálat
álljon a rendelkezésükre.
5. Az imént említett tevékenységek egyike sem
lehet hatékony önmagában. Az egész társadalomnak össze kell fognia annak érdekében, hogy a
gazdaság és a képzés egymásra kölcsönösen ható
folyamatai lehetővé tegyék egy élhetőbb Magyarország létrejöttét. Ennek alapja a társadalmi bizalom és az emberi kapcsolatok. Egy 2006-os ISSPfelmérés24 szerint amíg az EU állampolgárainak
többsége naponta 10-20 emberi kapcsolatot létesít
(beszél, találkozik valakivel, akit kicsit is ismer),
addig hazánkban ez a szám tragikusan alacsony.
A többség napi 0-4 kapcsolatot létesít. A felmérés
szerint hihetetlen magányosak vagyunk. A magányos harcosok ideje pedig már rég lejárt.

Fotó: Közép-békési TISZK

22 Nurmi, J-E., The development of future-orientation in a life-span context. In: Zaleski, Z. (szerk.): Psychology of future-orientation, Scientific Society of the Catholic University of Lublin, Lublin, 1994.
23 Saris, W. E., Veenhoven, R., Scherpenzeel, A., és Bunting, B., A Comparative Study of Satisfaction with Life in Europe, Budapest, 1995.
24 ISSP: Nemzetközi Társadalmi Felmérés Program (International Social Survey Programme). A TÁRKI 1986 óta vesz részt ebben a
nemzetközi összehasonlító felmérési programban. Az évenként változó tematikájú kérdőívét gondosan adaptálják az egyes országok. Ma
már több mint negyven ország vesz részt benne. Az ISSP témái évről-évre változnak, de fókuszukban mindig a közvélemény és a társadalmi
attitűdök vizsgálata áll.
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Török Réka – Kovács Tibor – Hetyey Brigitta:

Hogyan segíti a Nemzeti Pályaorientációs
Portál a szakmaválasztást?
A szakmaválasztás – különös tekintettel az első
szakmára – az egyén életútja során meghozott
egyik legfontosabb, az életpályára, karrierre legnagyobb hatással bíró döntés, egyben az életpálya-tanácsadási (lifelong-guidance, LLG) eszközés szolgáltatáskészlet egyik kiemelt fókuszpontja
is. Jelentőségét és aktualitását növeli a magyar
szakképzési rendszer folyamatban levő átalakítása, valamint az Országos Képzési Jegyzék és az államilag elismert szakképesítések rendszerének teljes körű megújítása.
Ennek megfelelően a TÁMOP 2.2.2. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” kiemelt projekt előző (2008–2011) és
jelenlegi (2012–2015) szakaszának egyaránt fontos
célkitűzése a szakmaválasztást segítő eszközök fejlesztése és elérhetővé tétele. A projekt keretében
fejlesztés alatt álló Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP, www.eletpalya.munka.hu) már jelenleg
is számos eszközzel igyekszik támogatni mind a
szakmaválasztás előtt állókat, mind pedig azokat a
szakembereket, tanárokat, szülőket, akik e döntési
ponthoz kapcsolódóan fontos szerepet töltenek be.
Pályaorientációs
kérdőívek
Szakképesítési
javaslat

Szaképesítés
leírások
(OKJ)

+

1. Az NPP szakmaválasztást segítő
eszk z- és tartalomkészlete
A portál egyik fontos építőköve az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések
részletes leírása (beleértve a szakmai és vizsgakövetelmény rendeletekben szereplő legfontosabb
adatokat is). Ez az adatbázis külön keresővel és tanulmányi terület szerinti böngészővel is rendelkezik. Az alábbi ábrán szaggatott vonallal jelöltük a
közeljövő egyik fontos fejlesztési irányát, amelynek keretében a szakképesítésekhez kapcsolt olyan
pályaorientációs kérdőívek kerülnek kialakításra,
amelyek az egyén képességei, kompetenciái alapján képesek szakképesítés-javaslatot adni.
A tanulás és a munka világa közötti fontos kapocs, hogy a szakképesítés-adatlapokról elérhetőek a betölthető foglalkozások/munkakörök, illetve
azok leírásai. A foglalkozások világának felfedezését szintén kereső, böngésző és önismereti kérdőív
funkciók teszik lehetővé. Akár a szakképesítések,
akár a foglalkozások felől érkezik a felhasználó, az
átjárás a két tartalomcsoport között biztosított.

Pályaorientációs
kérdőívek
Foglalkozás
javaslat

Foglalkozásleírások
(FEOR)

Munkaerő-piaci
információk

Szaképesítéskereső

+
Kiegészítő
tartalmak
és funkciók
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A Nemzeti Pályaorientációs Portál harmadik nagy tartalomcsoportját – és egyben fontos
fejlesztési irányát is – jelentik a munkaerő-piaci
információk (kereseti lehetőségek, elhelyezkedési esélyek), amelyek – akár a szakképzésre vonatkozó hasonló adatok integrálása után – fontos
eszközt jelentenek majd a gazdaság tényleges
igényeihez illeszkedő képzési piac kialakulásában.
Mindezek mellett számos olyan egyéb tartalom és funkció érhető el, amely segíti a szak- és
felnőttképzés világában történő eligazodást (ezek
részletes bemutatását lásd az 5. pontban).

2. Önismeret
– Pályaorientációs kérdőívek
Az NPP már jelenleg is több olyan pályaorientációs kérdőívet kínál, amely segíti az egyént saját
képességeinek, erősségeinek, érdeklődési irányainak megismerésében. E kérdőívek jellemzője,
hogy a jellegzetes célcsoportok (kiemelten az általános és középiskolások) igényeinek megfelelően
kerültek kialakításra. Továbbfejlesztési törekvésünk, hogy e kérdőívek kerüljenek összekapcsolásra az új Országos Képzési Jegyzék szakképesítéseivel, illetve azok bemeneti kompetenciáival. Az
így elkészülő új eszközkészlet minden eddiginél
magasabb fokon lesz képes kapcsolatot teremteni
a kitöltő tényleges erősségei, érdeklődési irányai és
az egyes szakképesítések által támasztott követelmények között.

3. Szakmaismeret
– OKJ kereső és OKJ szakmaleírások
Kiemelt funkció a portálon elérhető részletes
Szakképesítés-kereső25, amely egyedülálló részletességgel mutatja be az Országos Képzési Jegyzéket. Szűrési lehetőségek:
– szakképesítés neve,
– OKJ szám,
– szakmacsoport vagy tanulmányi terület,

3. ábra. Nemzeti Pályaorientációs Portál
Szakképesítés-kereső funkciója

–
–
–
–

lehetséges képzési forma,
szint,
szakmai előképzettség szükségessége,
a képzés elméleti vagy gyakorlati jellege.
A felület arra is lehetőséget nyújt, hogy a szakképesítés-kínálatot tanulmányi terület szerint, az
egyes tanulmányi területeket és szinteket böngészve fedezze fel a felhasználó.
Az egyes szakképesítések adatlapja – az adatbázis-építés során feldolgozott szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek alapján – szintén igen részletes kidolgozottságú:
– alapadatok (típus, azonosító, szint, szakmacsoport,
leírás, SZVK-rendelet elérhetősége26),

25 http://eletpalya.munka.hu/szakkepesitesek
26 Az NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának honlapjára linkelve.
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– betölthető foglalkozás(ok),
– képzési információk (lehetséges képzési forma, maximális képzési idő, párhuzamos képzés, szakmai alapképzés, szintvizsga, elérhető kreditek mennyisége, elméletgyakorlat aránya, összefüggő szakmai gyakorlat),
– részvételi feltételek (iskolai végzettség, szakmai
előképzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság, pályaalkalmasság, egyéb feltételek),
– kapcsolódó szakképesítések (rész-szakképesítések, elágazások, ráépülések),
– modulok és azok súlyozottsága,
– vizsgára bocsátás feltételei,
– kapcsolódó EUROPASS dokumentumok.
Kiemelendő, hogy az új OKJ-t tartalmazó kormányrendelet 27 megjelenését követően megkezdődött az új Jegyzék tartalmát bemutató NPP
aloldal, valamint az aktualizált kereső létrehozása, amelynek elindítása a rendelet hatályba lépését
megelőzően megtörténik.
A portál OKJ-adatbázisa kapcsán fontos célkitűzés a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szervezeti egységei közötti adatbázis-megosztás, integrált
adatfelhasználás, amelynek révén mind az aktualizálásra fordítandó munkafelhasználás, mind pedig a publikált adatok garantált hitelessége javul.

4. A munka világa – Foglalkozáskereső
A tanulás és a munka világának összekötése a
szakképesítés-foglalkozás/munkakör kapcsolatokon keresztül történik, amelyek két kérdésre is választ adnak:
– Milyen foglalkozás/munkakör tölthető be az
adott szakképesítéssel?
– Milyen szakképesítés szükséges az adott foglalkozás/munkakör betöltéséhez?
A Nemzeti Pályaorientációs Portál foglalkozáskeresője, valamint az onnan elérhető foglalkozásadatlapok szintén egyedülálló tartalmat kínálnak:
– foglalkozás rövid leírása (Például faesztergályos
– FEOR 7222: fából, műanyagból, szaruból, keménygumiból – kéziszerszámokkal vagy másoló-,

–

–

–

–

–

–

–

–

félautomata-, automata gépekkel – ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkeket, dísztárgyakat és egyéb kiegészítő alkatrészeket készít,
gyárt, esztergál vagy javít.),
jellemző tevékenységek (Például: előkészítést végez a készítendő termék ismeretében; faanyagot válogat és minősít; felületet előkészít, pácol; gyártási folyamatokat szervez; különböző típusú famegmunkáló gépeket helyez üzembe stb.),
munkakörnyezet (Például: munkáját zárt műhelyben, állandó munkahelyen végzi. Faesztergályosként akár magánvállalkozóként, de kis-, középés nagyvállaltnál is dolgozhat a munkavállaló.
Alkalmazottként általában hétköznapi beosztással
napi 8 órában 40 órás munkahétben dolgozik.),
egészségügyi tényezők (Például: egészségre ártalmasak a különböző vegyi anyagok: lakkok, pácok
gőzei, denaturált szesz, terpentin.),
pszichikai tényezők (Például: az aprólékos munkavégzés nagy összpontosítást igényel, az egysíkú munkafázisok ismétléséhez jó monotónia-tűrés szükséges.),
várható változások (Például: a természetes anyagok újból teret hódítanak, és nagyobb igény mutatkozik a minőségi munkára, a technikai színvonal
emelkedése szükségessé teszi a többirányú szakmai
ismeretek, rokonszakmák elsajátítását.),
szükséges képességek és azok szintje (Tizenöt képesség, alacsony, közepes, magas szükségességi
szint alapján.),
jellemző munkamód (Három munkamód-pár –
tárgyias/személyközpontú, önálló/csoportos, irányító/végrehajtó – százalékos módon jellemezve.),
kapcsolódó munkakörök és rokon foglalkozások.

5. Munkaerőpiac – Várható keresetek
A Nemzeti Pályaorientációs Portál kiemelt célja,
hogy a tanácskérők és a szakemberek számára egyaránt értelmezhető munkaerő-piaci adatokat jelenítsen meg, amelyek alapján a felhasználók releváns
információkat tudnak szerezni az adott szakképesítés/foglalkozás várható kereseti lehetőségeiről, el-

27 A Kormány 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről
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helyezkedési esélyeiről. Ennek a törekvésnek az első
eleme a várható kereseteket interaktív módon bemutató NPP funkció, amely a Nemzeti Munkaügyi Hivatal foglalkozásonkénti bértarifa adatbázisára épít.

6. További kapcsolódó tartalmak és
funkciók
– Szakmaválasztással, első szakma megszerzésével kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok 28.
– Interaktív OKJ – a jegyzék logikájának, a szakképesítések egymáshoz való viszonyának interaktív (felhasználói közreműködést igénylő) bemutatása, a rész-szakképesítések, szakképesítés
ráépülések kapcsolódási logikájának közérthető
formában történő megjelenítése.

5. ábra. Nemzeti Pályaorientációs Portál
Várható keresetek funkciója

– Szakképzéssel kapcsolatos linkek gyűjteménye29 – szakképesítésekkel, akkreditált programokkal, képző intézményekkel kapcsolatos
társoldalak strukturált gyűjteménye és az egyes
linkek tartalmának részletes bemutatása.
– Szakképzéssel kapcsolatos fogalomtár30 – a
szak- és felnőttképzési rendszerrel kapcsolatos leggyakrabban használt kifejezések és azok
közérthető magyarázatának gyűjtőhelye.
– Online pályatanácsadás – folyamatosan fejlesztés/bővítés alatt álló funkció, hangsúlyos a
szakképzéssel, szakképzési rendszerrel kapcsolatosan érkező kérdések megválaszolása is.
– Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása31 – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által
fenntartott rendszer az ország összes felnőttképzéssel foglalkozó intézményének adatait
tartalmazza, beleértve mindazon képzéseket is,
amelyeknek indítására az adott intézménynek
jogosultsága van.
Hazánkban a szakképzés jelentősége és elismertsége, a szakképzési rendszer hatékonysága
várhatóan jelentősen javulni fog a következő években. Ehhez nagymértékben hozzájárulhatnak
azok a pályaorientációs és pályainformációs eszközök, amelyek mind a szakmaszerzés előtt állókat,
mind a fiatalok szüleit, mind pedig az első szakmát hamarosan megszerző diákokkal dolgozó tanárokat segíthetik a kapcsolódó döntések meghozatalában. A TÁMOP 2.2.2-12/1 „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani
fejlesztése” projekt egyik legfontosabb célkitűzése,
hogy a fejlesztés alatt álló Nemzeti Pályaorientációs Portál (www.eletpalya.munka.hu) ezen életpálya-tanácsadási eszközök integratív gyűjtőhelyévé
váljon, és magas színvonalú eszközökkel, államilag
garantált hitelességű adatbázisokkal segítse a tanulás és a munka világában a döntések meghozatalát.

28 http://eletpalya.munka.hu/gyik
29 http://eletpalya.munka.hu/linktar
30 http://eletpalya.munka.hu/fogalmak
31 https://finy.munka.hu
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Fekete Balázs:

Legfontosabb változások a szakképzésben
A 2012. szeptember 1-jén induló új tanév nagy odafigyelést kíván mindenkitől, aki valamilyen szinten kapcsolatban áll a szakképzéssel. Változott, majd a 2011.
decemberi megjelenés után nyáron módosult a Köznevelési törvény és a szakképzési törvény. A változások
érintették az iskolák működtetését, valamint az új munka törvénykönyvét is.

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
Jelentősen csökkent az OKJ-ban megjelenő szakképesítések száma. Az új rendszerrel kapcsolatosan olyan
szakképesítések kialakítása volt a cél, amelyek:
– folyamatosan képesek kielégíteni a piaci igényeket,
– átláthatóak, ésszerűek, felhasználóbarátok;
– élethosszig tartó tudást biztosító életpályát nyújtanak,
– biztosítják a továbblépés, tanulás, átképzés feltételeit;
– jól kezelik a változásokat és a folyamatos fejlesztéseket,
– illeszkednek az aktuális nemzetközi klasszifikációkhoz,
– világos hozzárendelést biztosítanak az OKJ és a FEOR08 rendszer között.
1. táblázat. Szakképesítések számának változása
Szakképesítés-kimenetek
rész-szakképesítés
alapszakképesítés
szakképesítés-elágazás
szakképesítés-ráépülés
összesen

Régi OKJ (2011)
358
311
432
202
1303

Új OKJ (2012)
147
286
—
199
632

A szakképesítéseket ágazatokba sorolták, aminek a
szakközépiskolai képzés esetében van jelentősége. A
szakközépiskolai képzés keretében lehetséges már a 2
éves szakmai képzésből 1 évet a 4 éves érettségire történő felkészítés szakaszára áttenni, illetve szakmai tárgyból emelt szintű érettségit tenni. A végzős diák az érettségi mellé FEOR számmal meghatározott munkakör
betöltésére is jogosultságot kap. Az OKJ-ban feltüntetett óraszámok az iskolarendszeren kívüli szakképzésben kötelezőek. A felnőttképzés óraszámai a felnőttoktatás óraszámaihoz közelítenek (a nappali rendszerű
képzési idő 40%-60%). Változást jelent még, hogy egy
szakképesítésnek csak egy felelős minisztériuma van.
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Szakmai és Vizsgak vetelmények (SZVK)
Az SZVK-k nem tartalmazzák a modulokat. A
modulok külön, úgynevezett modulrendeletben jelennek meg. Az SZVK új része a pályatükör. Ennek
általános része összegzi az adott szakma ismérveit,
munkaterületeit, felsorolásszerűen tartalmazza a legfontosabb munkatevékenységek és szakmai kimeneti
követelmények leírását. Szakmai része a munka sikeres elvégzéséhez szükséges munkavállalói képességek, készségek és tulajdonságok felsorolását gyűjti
össze. Az SZVK-ban meghatározásra kerültek a
modulzáró vizsgák vizsgatevékenységei, vagyis az,
hogy egy adott modul elsajátítását milyen vizsgatevékenységgel kell megmérni felnőttképzés esetén. Az
SZVK hangsúlyos része a komplex vizsga. Megszűnik a modulonkénti szakmai záróvizsga, amivel jelentősen rövidül a vizsgáztatás ideje. A szakmai vizsgák
három vizsgatevékenységet tartalmaznak: gyakorlatit, írásbelit és szóbelit. Ezek összes időtartama nem
haladhatja meg vizsgázónként a 2 napot. A komplex szakmai vizsga egyik vizsgatevékenysége alól
sem kérhető felmentés.

Kerettantervek
A központi programokat – amelyek ajánlások voltak az iskolák felé arra nézve, hogy a modulokat milyen óraszámban oktassák – felváltja a kerettanterv. A
kerettanterv előíró jellegű dokumentum, alkalamzása
2013. szeptember 1-jétől kötelező. A szakképzési kerettanterv tartalmazza a szakmai követelménymodulok alapján a szakmai tantárgyak rendszerét és témaköreinek tartalmát. Meghatározza, hogy az adott
szakmai tantárgy a szakmai elméleti képzés vagy a
szakmai gyakorlati képzés része, illetve a tantárgyi
követelmények évfolyamonkénti megoszlását, a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeretet, a szakmai elméleti és gyakorlati képzés tagolását
és arányait. A szakképzési kerettantervben található
meg, hogy az adott szakmai tantárgy mely szakmai
követelménymodulnak felel meg.
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Interjú Dr. Czomba Sándor
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárral
Dr. Czomba Sándor 1963-ban született Vásárosnaményban. 1986-ban Miskolcon, a Nehézipari Műszaki Egyetemen gépészmérnöki diplomát
szerzett, majd az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán 1996-ban mérnöktanárként diplomázott. A Műszaki Gazdaságtudományi Egyetemen igazságügyi műszaki szakértőként végzett,
ugyanitt 2008-ban PhD tudományos fokozatot
szerzett.
Pályáját fejlesztőmérnökként kezdte Tiszaszalkán 1987-ben, majd tíz évig a vásá rosna ményi szakképző iskolában tanított előbb szaktanárként, majd,
mint műszaki-igazgató helyettes. 1999-től 2006-ig
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Munkaügyi Központ vásárosnaményi kirendeltségét vezette.
1998-ban a vásárosnaményi képviselőtestület
tagjává választották, s ő vezette a testület pénzügyi bizottságát. 1998 és 2002 között a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Oktatási, KultuDr. Czomba Sándor államtitkár,
rális és Sportbizottságának külsős tagjaként dolgoNemzetgazdasági Minisztérium
zott.
2006 májusától Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8-as számú választókerületének országgyűlési
képviselője, valamint a Parlament Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának tagja. 2010-ben ismét megválasztották a térség egyéni országgyűlési képviselőjévé.
2010 júniusa óta a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkáraként a foglalkoztatás, a felnőttképzés és a szakképzés témaköréért felel.

– A szakképzés átalakítása elkezdődött a 2011
decemberében elfogadott új szakképzési törvénnyel.
Államtitkár úr, a törvény hatálybalépésének első fél
éve után hogyan összegezné az eddigi tapasztalatokat?
– A szakképzés átalakítási folyamatának első
lépcsője az előkészítő munkálatok után a szakképzési koncepció Kormány által történő elfogadása volt 2011 májusának végén. Ez alapozta
meg az év végén elfogadott két új kerettörvényt:
az új szakképzési és az új szakképzési hozzá-

járulási törvényt. A tapasztalatok összegzését
még korainak gondolom. A szakképzési törvény
ugyan 2012. január 1-jén lépett hatályba, de sok
tekintetben még átmeneti szabályokat kell alkalmazniuk az intézményeknek, illetve egyes részei
2013. szeptember 1-jéig fokozatosan lépnek csak
hatályba. A tanév zavartalansága miatt nem is lehetett egyszerre hatályba léptetni valamennyi új
szabályt, továbbá időre volt és van még szükségünk a végrehajtási rendeletek előkészítéséhez,
kiadásához is.
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interjú
A hatálybalépés óta látszik, hogy a törvényben
rögzített változásokat az érintettek – itt elsősorban a szakképző iskolák pedagógus szakembereire és a gazdasági élet szakképzéssel foglalkozó
szereplőire gondolok – alapvetően jó iránynak
tartják. Az eltelt idő arra is alkalmas volt, hogy
mi magunk is áttekintsük, maradéktalanul sikerült-e a szándékaink szerint megfogalmazni
az előkészítés során valamennyi szabályt. Ennek
alapján pedig látjuk, hogy több ponton szükséges lesz kezdeményeznünk a törvény pontosítását, hogy az valóban maradéktalanul az eredeti
szándékainknak megfelelő hatást váltson ki az
alkalmazás során.
– Ezek szerint az új rendszer működésének tapasztalatai alapján terveznek változtatásokat a
közeljövőben?
– Az új szakképzési törvénnyel rögzítettük az
átalakítás irányát, ehhez az átalakítási folyamathoz a megjelent törvény megfelelő és biztos alapot jelent. Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy
a jogbiztonság fenntartása mellett a jogalkotói
munka önfejlesztő folyamat is legyen, amelyben
a jogszabályok képesek alkalmazkodni a változásokhoz, és javíthatók is szükség esetén a tapasztalatok alapján.
Az már most is látható, amint már említettem, hogy a törvény előkészítése során kitűzött
célok változtatása nélkül, éppen a „törvényalkotói
szándék” maradéktalan megvalósulása és megóvása érdekében bizonyos módosításokat eszközölni kell. Bízom benne, hogy erre mielőbb sor
kerülhet.
– A változások hogyan hatottak a gyakorlati
képzőhelyek aktivitására?
– Elsősorban az új szakképzési hozzájárulási
törvénnyel kapcsolatban játszottak többen vészmadárszerepet, tanulószerződések ezreinek megszűnését vetítve előre, ami sok tanulót és iskolát
hozott volna rendkívül nehéz helyzetbe. Ehhez
persze hozzájárult a gyakorlati képzéssel foglalkozó cégek egy részének pánikhangulata is,
holott a tanulószerződés után járó költségtérítés átlagos összege nem változott. Nyilvánva-
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ló volt, hogy a korábbi bonyolult adminisztrációval együtt járó, de ezzel együtt jelentősen túlfinanszírozott rendszert megváltoztatni nem lesz
fájdalommentes. Azt is tudjuk, hogy szükséges a
további finomítás, ennek viszont meg kellett teremteni az anyagi feltételeit. Reményeim szerint
hamarosan életbe is léphet egy jobban differenciáló normatíva-rendszer. Összességében azonban
azt látjuk, hogy az elmúlt fél évben a kamarai
nyilvántartás tanúsága szerint nőtt a tanulószerződések száma. További növekedést várok attól,
hogy szeptembertől – szigorú feltételek mellett –
már a szakiskola kilencedik évfolyamán is köthető tanulószerződés, januártól pedig bővül a tanulószerződés-kötésre jogosult szervezetek köre
a nonprofit szféra szereplőivel. Ebben a folyamatban fontos partnerünk egyrészt a kamara, másrészt a német tulajdonú cégek, amelyek magukkal
hozzák a duális képzésben való vállalati részvételt megalapozó szemléletet is. Ez fontos példa
lehet a hazai munkaerőpiac többi szereplője számára.
– A gazdasági kamarák feladatai a szakképzésben jelentősen kibővültek. A gazdálkodókat képviselő, érdekképviseletüket ellátó kamara hatósági,
ellenőrzési feladatokat is kapott. Nem fog ez zavart
okozni a rendszer működésében?
– A látszólagos ellentmondást a kérdése alapján én is látom, de a válaszom egyértelműen nem.
Azért nem, mert az ellenőrzés valójában nem
egészen új feladat a gazdasági kamara feladatai
között, hiszen csupán a korábbi nyilvántartási,
ellenőrzési feladatkört tisztáztuk le és szélesítettük ki. Elsősorban azért gondolom, hogy teljes
mértékben összeegyeztethető a kamarai érdekképviseleti feladatkör és a gyakorlati képzés minőségét biztosítani hivatott ellenőrzési, hatósági
jogkör, mert valójában ugyanazt a célt szolgálja.
Egy valódi érdekképviseletet szolgáló szervezet a
minőségi munkát végző tagjainak érdekeit szolgálja, segít igazodni egy színvonalbeli zsinórmértékhez. A tanulók képzésében ennek a minőségnek a biztosítása hosszú távú gazdasági és
társadalmi érdek. Ha belegondolunk, a középko-
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ri céheknek is feladata volt, hogy kiszűrje a mesterek közül azokat, akik nem képviselik a tagok
által elvárt minőséget. Hozzáfűzném még mindehhez, hogy a gazdasági kamara hatósági jogköre mellé egy tájékoztató, segítő, közvetítő funkció is járul.
– A hároméves szakiskolai képzés a most kezdődő
tanévtől szinte általánossá válik, bár a kerettantervek csak a következő tanévre lesznek kötelezően kiadva. A tanulás alapját jelentő kompetenciák
hiányával küzdő tanulók felzárkóztatására milyen
esélyt lát a csökkenő közismereti óraszám ismeretében?
– A csökkenő közismereti óraszámról mindenképpen érdemes egy kicsit beszélnünk, különösen az ezzel kapcsolatban lefolytatott parázs viták
miatt. Az új szakképzési törvény szerint a három
évfolyamos szakiskolai képzés egy évfolyamnyi
közismereti óraszámot tartalmaz, párhuzamosan a szakmai órákkal. A korábbi szabályozás
szerint a négyéves képzés első két évének ötven
százaléka is lehetett a szakmai óraszám. Vagyis
a négy évfolyamos képzésben a közismereti óraszám kettő, de akár egy évfolyamnyi is lehetett.
Az tény, hogy az összes képzési idő, azaz az óraszámok csökkennek, de – a korábbi pedagógiai
programban foglaltaktól függően – iskolánként
eltérő, hogy a szakmai vagy a közismereti óraszámok csökkennek-e nagyobb mértékben. Azt
várjuk a változtatástól – és az úgynevezett előrehozott szakképzés tapasztalatai alapján ez megalapozottnak is tekinthető –, hogy a szakiskolai
képzés a rövidebb képzési idővel együtt hatékonyabbá válik, motiváltabb tanulókkal, kisebb lemorzsolódással, s így a kisebb óraszám ellenére is
megalapozottabb tudással szerzik meg a tanulók
a szakmai bizonyítványukat.
A felzárkóztatás, az alapkompetenciák hiányosságainak pótlása ugyanakkor nem megkerülhető kérdés a szakiskolai képzésben. Mégis
azt mondom, hogy amíg ennek a terhét a szakképző iskolákra hárítjuk, amíg egy szakiskolának
elsődleges feladata nem a szakemberképzés, hanem az, hogy megtanítson írni-olvasni olyan gye-

rekeket, akikkel az általános iskola nyolc-tíz év
alatt nem boldogult – nos, addig tévúton járunk.
Az oktatásért felelős tárcával közösen tűztük
ki azt a célt, hogy a Köznevelési Hídprogramok lássák el a felzárkóztatás feladatait, és ahhoz hozzáférhessen minden olyan tanuló, akinek
a súlyos alapkompetenciabeli hiányosságai miatt
erre szüksége van, s ezáltal ne a szakmunkásképzés viselje az ezzel járó összes terhet. A szakiskolai tanárokat a cél érdekében módszertani továbbképzések útján is igyekszünk segíteni abban,
hogy a szakiskolai közismereti és szakmai oktatás egyaránt ugyanazt a célt szolgálja: elsősorban
fejlesztés legyen, amely munkára kész és képes,
megfelelő alkalmazkodóképességgel rendelkező,
az életben, a társadalomban és a munkahelyeken
jól boldoguló fiatal szakemberek képzését tartja
szem előtt.
– Az első lapszámunk kiemelt témája a megújult
Országos Képzési Jegyzék, azaz az OKJ. Milyen
célok mentén dolgozták át a korábban többször módosított jegyzéket?
– Az OKJ megújítása során kiemelt jelentőséggel bírt, hogy az állam által elismert szakképesítések lehetőség szerint széles alapozásúak, több szak-, illetve tevékenységi területet átfedők legyenek. Méghozzá annak érdekében, hogy
a szakképzésből kilépők minél szélesebb körben
legyenek foglalkoztathatók. Az OKJ átalakításának másik fontos szempontja volt, hogy megszüntesse a szakképesítések között meglévő átfedéseket, szakmai, tartalmi párhuzamosságokat.
A racionalizálási folyamatok következtében a
szakképesítések iskolai rendszerű oktatása költséghatékonyabbá válhat, a képzésből kikerülők a
szélesebb körű szakmai ismereteiknek köszönhetően rugalmasabban foglalkoztathatók, továbbá
– rövidebb továbbképzések, átképzések révén –
több szakirányba is lehetőségük nyílik a továbblépésre.
Az új OKJ végül nyár elején jelent meg, amely
nagy eredmény a rengeteg szakmai szervezettel
és a stratégiai partnerekkel folytatott, elhúzódó
megbeszélések és előkészítés tükrében. Bízom
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benne, hogy a végeredmény jól alkalmazható, és
hogy a sokszereplős egyeztetési folyamat végére
időtálló, a továbblépéshez megfelelő alapot jelentő képzési jegyzék született.
– Nem korlátozza-e a szakképzési lehetőségeket,
hogy az új OKJ-ban jelentősen csökkent a szakképesítések száma?
– Az egyes szakképesítések, rész-szakképesítések, szakképesítés-ráépülések a moduláris szerkezetű OKJ korábbi kialakításakor a FEOR-ban
szereplő munkakörök, valamint további, a munkaerőpiac által elfogadottnak tartott, többnyire
kevéssé összetett munkakörök ellátásához szükséges kompetenciák figyelembe vételével kerültek
meghatározásra. A bevezetés óta eltelt mintegy
négy év alkalmat adott arra, hogy a gyakorlatban is megmutatkozzon az egyes szakképesítéskimenetek létjogosultsága, szükségessége, tartalmuk megfelelősége. Ha az OKJ felülvizsgálata során bebizonyosodott, hogy egyes szakképesítés-kimenetek esetén – a munkaerő-piaci igény
hiánya miatt – egyáltalán nem volt, vagy nagyon
alacsony mértékű volt a képzés, vagy a szakértők rámutattak az adott szakképesítés-kimenet
mással történő kiválthatóságára, helyettesíthetőségére, úgy a szakképesítés törlésére került sor.
Ha a gazdasági szereplők jelzései alapján egyes,
korábban önálló, különálló munkaterületek, tevékenységi körök a gyakorlati életben összekapcsolódtak, illetve eggyé váltak, úgy ennek alapján
szakképesítések összevonására, illetve rész-szakképesítések beolvasztására nyílt lehetőség. A hatékonynak bizonyult felülvizsgálat eredményeképpen a megújult OKJ-ban szereplő szakképesítés-kimenetek száma a korábbi 1300-ról mintegy felére, 632-re csökkent.
Bár ez látszólag számszerűen kevesebb képzési lehetőséget nyújt, a felülvizsgálat alapján azonban az is látható, hogy a korábbi OKJ-ban sok,
munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező
képzés is szerepelt.
– Milyen változás várható az új OKJ-ban szereplő szakképesítések minimum-maximum felnőttképzési óraszámainak bevezetésével?
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– Az eddig korlátok nélkül, szabadon csökkenthető maximális óraszámok helyett a szakmai egyeztetések eredményeképpen szakképesítésenként minimális és maximális óraszámok kerültek meghatározásra az iskolarendszeren kívüli szakképzésben. A képző intézmény önállóan
határozhatja meg a feltételrendszeréhez igazodó
konkrét képzési időt, amely az iskolai rendszerű
képzésben is oktatható szakképesítések esetén általában az átlagos iskolai rendszerű nappali tagozatos képzési idő feléhez közelít. Ez azt jelenti,
hogy nagyjából az esti tagozatos iskolai rendszerű képzési óraszámoknak felelnek meg az óraszámok.
A kizárólag felnőttképzésben oktatható szakképesítéseknél pedig a képzési óraszám tartományok jellemzően a fejlesztés korábbi időszakában
meghatározott óraszámok 80-120%-ára terjednek ki.
A maximális óraszámot felváltó időkeretek
hatékonyabban segítik az egységes és minőségi
képzés biztosítását, ugyanakkor korlátozott lehetőséget is nyújtanak a képzést folytató intézmény sajátosságaihoz igazodó eltérésekre is. További csökkentésre viszont már kizárólag csak az
előzetesen igazoltan megszerzett ismeretek beszámítása esetén van lehetőség. E változások következménye az is, hogy így sem a piaci viszonyok közt működő felnőttképzés, sem az iskolai
rendszerű felnőttoktatás nem kerülhet – a képzési idők révén – a másik képzéstípussal szemben
indokolatlanul előnybe.
– Az ezen lapszámmal induló Szak- és felnőttképzés számára milyen küldetést határozna
meg?
– A szakképzés átalakulási folyamatában minél változatosabb, hasznosabb és a jogalkalmazást segítő információkat kell eljuttatni a képző
intézmények szakemberei, a szakoktatók, a képzésben résztvevők és szüleik felé. Ha a lap akár
módszertani, jogszabály-értelmezési vagy tájékoztató írásaival hozzájárul közös feladataink
szakszerűbb és hatékonyabb ellátásához, akkor
elmondhatjuk, hogy teljesült a küldetés.
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Kérdések és válaszok
a szakképzés és a felnőttképzés ter letéről
A Joggyakorlat rovat hónapról hónapra valós jogi kérdésekre adott válaszokon keresztül kíván segítséget nyújtani a szakképzés és a felnőttképzés területén dolgozó „jogalkalmazóknak”, azaz a szakképzést folytató intézmények vezetőinek, munkatársainak, fenntartóinak és működtetőinek, a gyakorlati
képzésben érdekelt vállalkozásoknak. A rovat egy-egy kiemelt téma alaposabb körbejárásával is rámutat a szakképzés és a felnőttképzés joggyakorlatának mindenki által hasznosítható bonyolultabb elemeire, amelyeket a képzésben résztvevők és egyéb érdekeltek is beépíthetnek a mindennapokba, és könnyebben igazodhatnak el a gyakran változó szabályozási környezetben. A jelen lapszámunkban feltett kérdések témakörei: nyári szünidő, a gyakorlati képzés és a pihenőidő; életkori határ a nappali rendszerű iskolai oktatásban; az igazolatlan hiányzás pótlása a tanulószerződéses tanulók esetében; a szintvizsga megszervezése és a tanulószerződés.

Nyári sz nidő, a gyakorlati képzés és a pihenőidő
A feltett kérdés:
A szakképzési törvény szerint
az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi
időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll, továbbá az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés – az
összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető meg.
Az őszi, a téli és a tavaszi szünet
ideje alatt gyakorlati képzés nem
szervezhető.
A törvény legalább 35, illetve 30 napnyi pihenőnapot is előír, és a szünetek kiadását is kötelezővé teszi.
Ha összeadjuk az őszi, a téli,
illetve a tavaszi szünet gyakorlati hétre eső napjait, az messze nem
adja ki a 30-35 napot.

A szakképzésről szóló 1993.
évi LXXVI. törvény (Szt.) alapján folytatott gyakorlatunk szerint az éves szinten, a tanulóknak alanyi jogon járó 30, illetve
35 napos oktatási szünetből levontuk az őszi, a téli és a tavaszi szünet gyakorlati hétre eső, de
a szünet miatt kivettnek minősülő napjainak a számát, és a fennmaradó napokat adta ki az iskola
a tanulóknak, nyári szünidő jogcímén. Amennyiben a tanulók a
nyári szünet alatt kimerítették a
30-35 napos oktatási szünet keretüket, akkor a nyár fennmaradó
részében – ez általában legfeljebb 10 munkanapot tett ki –
továbbra is részt kellett venniük a gyakorlati képzéseken. Ezt a
gyakorlatunkat korábban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
is helyben hagyta.
Tovább nehezíti az értelmezést
az a tény is, hogy a korábbi szakképzési törvény ennél a 30-35
napos szabály definiálásánál az

oktatási szünet kifejezést használta, míg az új jogszabály a pihenőnap fogalmat.
Kérdésünk, hogy hogyan kell
értelmezni a hatályos szakképzési törvényt, mivel a törvény tiltja a tanulók gyakorlati képzését a
szorgalmi időszakon túl?

A Joggyakorlat válasza:
Az Szt. a pihenőnap biztosításának szabályozásával már létező, de pontosított, illetve részben új rendelkezéseket határozott meg az iskolai rendszerű
szakképzésben részt vevő, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók szünetével, valamint a felkészülési idejükkel kapcsolatban.
Változatlanul jár a kiskorú
tanuló részére az évi 35, a nagykorú tanuló részére pedig az évi
30 napnyi szünet, ahogy azt a
szakképzésről szóló 1993. évi
LXXVI. törvény is biztosította. A szünet elnevezése azonban „pihenőnapra” változott an-
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nak érdekében, hogy egyértelműen megkülönböztethető legyen a valamennyi tanulónak
járó egyéb „oktatási” szünetektől. Ennek megfelelően az Szt.
66. §-ának (1) bekezdése értelmében a gyakorlati képzésben
részt vevő tanulót tanévenként
azokban a tanévekben, amelyekben a 19. életévét még nem
tölti be, legalább 35 nap, ezt követően legalább 30 nap pihenőnap illeti meg. A pihenőnap kiadásánál figyelemmel kell lenni
a tanulókat az a nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXXIV.
törvény (Nkt.) alapján megillető
őszi, téli, tavaszi és nyári szünet
kiadásának rendjére.
Fontos, hogy a pihenőnap és
az oktatási szünet napja nem
egymást kizáró fogalmak, előfordulhat, hogy a tanuló a kötelező foglakozásokkal nem terhelt időben egyszerre „tölti” a
pihenőnapját és az oktatási szünetét is.
A pihenőnap mértéke a felnőtt munkavállalókhoz képest kedvezőbb mértékben került megállapításra. A pihenőnap a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel részt vevő tanuló részére a munkajogi szabályok analógiájára megalkotott „szabadság” fogalmának felel meg. Figyelembe kell viszont
venni a pihenőnap kiadásánál a
tanulókat az Nkt. alapján megillető őszi, téli, tavaszi és nyári szüneteket, azonban ezeket
a valamennyi tanulót megillető
szüneteket nem kell „levonni” a
pihenőnapok számából.
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Az Nkt. az egybefüggő,
naptári napokban számítandó nyári szünet esetén is „legalább” 30 nap biztosítását írja
elő, ahogyan az Szt. is a pihenő napok esetében „legalább”
35, illetőleg 30 nap biztosítását
teszi kötelezővé. Ez azt is jelenti, hogy ha a tanuló teljesítette az adott tanévre az előírt
gyakorlati órákat és az évközi
szünetekkel, valamint a nyári
szünet egy részével már elérte
a 35, vagy 30 pihenőnapot, akkor a többi napra nem rendelhető be szakmai gyakorlatra.
Nem rendelhető be azért sem,
mert gyakorlati foglalkozásra csak a szorgalmi időszakban
vagy a nyári összefüggő szakmai gyakorlat ideje alatt kerülhet sor.
A pihenőnap és az egyéni
felkészülési idő munkanapokban számítandó, kiadásánál a
heti rendes pihenőnapokat és a
munkaszüneti napokat figyelmen kívül kell hagyni. Az Nkt.
szerinti minimálisan 30 napos
egybefüggő nyári szünet ezzel szemben naptári napokban
számítandó. A szakképző iskolai tanulónak joga van a nyári szünet ideje alatt 30 naptári napnál hosszabb nyári szünethez is.
A pihenőnap és az egyéni felkészülési idő számításánál tehát
a heti rendes pihenőnapokat (a
szombatot és a vasárnapot) és a
munkaszüneti napokat (a nemzeti ünnepeket, egyéb ünnepnapokat) figyelmen kívül kell
hagyni.
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A gyakorlati képzés és a pihenőidő összhangjának megteremtésénél figyelemmel kell
lenni arra is, hogy az Szt. rögzíti: fiatalkorú tanuló esetében
a gyakorlati képzési idő a napi
7 órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi 8 órát nem
haladhatja meg.
A napi gyakorlati képzési
időt arányosan csökkenteni
kell, ha a gyakorlati képzés
rendszeresen olyan területen
(munkahelyen) történik, ahol a
gyakorlati képzést folytató
szervezettel munkaviszonyban álló munkavállalókat is rövidebb munkaidőben foglalkoztatják. Emellett a fiatalkorú tanuló napi képzését reggel
6 óra és este 22 óra között, folyamatosan kell megszervezni.
A tanuló részére a gyakorlati
képzés befejezése és a következő napi gyakorlati képzés megkezdése között legalább 16 óra
folyamatos pihenőidőt kell biztosítani.
A tanuló a napi képzési időt
meghaladó gyakorlati képzésre
nem vehető igénybe.
Összefoglalva: ha a tanuló
teljesítette az adott tanévre az
előírt gyakorlati órákat és az évközi szünetekkel, valamint a
nyári szünet egy részével már
elérte a 35, vagy 30 pihenőnapot, akkor a nyári szünet alatt a
többi napra nem rendelhető be
szakmai gyakorlatra (kivéve, ha
igazolatlan mulasztását csak ekkor tudja pótolni, de ekkor is
csak a pótlás idejére).
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Életkori határ
a nappali rendszerű
iskolai oktatásban
A feltett kérdés:
Az alábbi probléma kapcsán
kérnék egy kis segítséget. Jól tapasztaltam, hogy az új köznevelési törvényben a 21. évre vonatkozó életkori határra és a régi közoktatási törvényben szereplő 22. évre
vonatkozó életkori határra vonatkozó előírások is hatályosak lesznek
2012. szeptember 1-jét követően? A 2012-es tanévben hány éves
kortól kezdhet kizárólag felnőttoktatásban egy szakképzésben részt
vevő tanuló?

tén 21. életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új
tanévet.”
2013. szeptember 1-jéig tehát továbbra is a közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény 52. §-ának (1) bekezdését kell alkalmazni, amely szerint „…a nappali rendszerű iskolai oktatásban a tanuló abban
az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti nyolc évfolyamos általános iskola ese-

2012/2013-as tanévben még a
régi szabályok szerint kerülhetnek beiskolázásra, azaz a nappali rendszerű iskolai oktatásban a tanuló abban az évben
kezdhet utoljára tanévet, amelyben a középiskola és szakiskola esetén betölti a 22. életévét.
A 2013/2014-es tanévtől azonban már az Nkt. új szabályait kell alkalmazni, azaz a tanuló
attól az évtől kezdődően, amelyben középiskola és szakisko-

A Joggyakorlat válasza:
Az Nkt. egyes rendelkezéseit
módosította a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2012.
évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Nkt-módosítás), amely a
felnőttoktatásra vonatkozó életkori rendelkezéseket is pontosította. Az Nkt-módosítás 2012.
július 24-én került kihirdetésre
és megváltoztatta egyebek mellett az Nkt. 60. §-a (2) bekezdése hatálybalépésének az időpontját is. Ennek következtében a 21. életévre vonatkozó új „életkor szabály” mégsem
2012. szeptember 1-jén, hanem
csak 2013. szeptember 1-jén
fog hatályba lépni. Az Nkt. 60.
§-ának (2) bekezdése értelmében „a tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben 8 évfolyamos általános iskola esetén 16.,
középiskola és szakiskola ese-

Elméleti felkészítés szemléltetéssel

tén a tizenhatodik, középiskola és szakiskola esetén a huszonkettedik életévét. …” A közoktatásról szóló 1993. évi LXIX.
törvény 52. §-ának (1) bekezdése ugyanis – az Nkt. eredetileg
kihirdetett szövegének megfelelően – továbbra is csak 2013. augusztus 31-én kerül hatályon kívül helyezésre, ezáltal összhangba kerül a két azonos szabályozási tartalmú rendelkezés hatálybaléptetése és hatályon kívül
helyezése.
Összegezve: a tanulók a nyári módosítás következtében a

Fotó: Közép-békési TISZK

la esetén 21. életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. Azt a kérdést,
hogy a tanulót mikor lehet utoljára a nappali rendszerű oktatásban beiskolázni – tekintettel az
életkori határ 1 évvel történő leszállítására – mindez nem változtatja meg, csupán 1 évvel elhalasztja az új szabályok alkalmazását.
Az Nkt-módosításban mindez a változás az Nkt. 95. §-ának
a hatálybaléptetésről szóló, módosított (3) és (6) bekezdésében
található.
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Az igazolatlan
hiányzás pótlása
a tanulószerződéses
tanulók esetében
A feltett kérdés:
A szakképzési törvény új rendelkezései értelmében „Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.” Emellett a „Fiatalkorú
tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi 7 órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi 8
órát nem haladhatja meg” és „a tanuló a napi képzési időt meghaladó gyakorlati képzésre nem vehető igénybe.” A törvény azt is megszabja, hogy „A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a
téli és a tavaszi szünet időtartama
alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési
helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe. Az
igénybe vett idő helyett – lehetőleg
a következő gyakorlati képzési napon – ugyanolyam mértékben kell
szabadidőt biztosítani.”
Kérdésünk, hogy hogyan tudjuk a pótlást jogszerűen megszervezni?
Jó megoldási mód-e az, ha az
iskolai, illetve – kiskorú tanuló
esetében – szülői engedéllyel lehetőséget biztosítunk arra, hogy az oktatási szünet terhére pótoljon a tanuló?
Illetőleg szintén az előző engedélyekhez kötötten esetleg szombatonként, vagy a hét egyéb hatodik
napján pótoljon a tanuló?
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A Joggyakorlat válasza:
A szakképzésről szóló 2011.
évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) valóban azt
tartalmazza főszabályszerűen,
hogy a tanuló gyakorlati képzésére egyrészt csak a szorgalmi
időszakban és a nyári összefüggő
gyakorlat ideje alatt kerülhet sor,
másrészt meghatározza a napi
maximális időkeretet is, amire a
tanuló igénybe vehető (7, illetve 8 óra), de azt is előírja, hogy a
tanuló az igazolatlan mulasztását pótolni köteles. Erre kétféleképpen kerülhet sor. Vagy még a
szorgalmi időszakon belül, vagy
a szorgalmi időszak végét követően, de még a következő tanév
kezdetét megelőzően.
A) Az első esetben figyelemmel kell lenni azonban azokra az időszakokra, amikor nem
szervezhető gyakorlati képzés: a
szakmai elméleti képzés, az iskolai rendezvények és a vizsgák
ideje alatt, a munkáltató munkamentes napjain, továbbá pihenő
és munkaszüneti napokon, valamint a szünetek időtartama alatt.
Az Szt. 38. §-ának (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gyakorlati képzést folytató szervezet
a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint
az őszi, a téli és a tavaszi szünet
időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a
szakképző iskola hozzájárulásával igénybe vehesse. Ennek analógiájára – amennyiben más napon nem megoldható – a szak-
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képző iskola és (kiskorú tanuló
esetén) a szülő, gyám hozzájárulásával meg lehet szervezni a tanuló igazolatlan mulasztásának
pótlását. Figyelemmel kell azonban lenni a tanuló napi igénybevételére vonatkozó korlátokra,
valamint a megfelelő pihenőidő,
és a gyakorlati képzési napok
közötti pihenés biztosítására,
ugyanis az Szt-t a kiskorúakra és
a nagykorúakra vonatkozó napi
munkaterhelés tekintetében nem
lehet kiterjesztően, azaz rugalmasan értelmezni, hanem csak
szűken, korlátozó módon.
Azt, hogy a tanulókat milyen módon lehet pihenőnapokon (például szombaton vagy
vasárnap) foglalkoztatni, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) is szabályozza, így
ezen szabályokra is figyelemmel
kell lenni.
A Nkt. 30. §-ának (1) bekezdése értelmében az iskolában a
tanítási év 5 napos tanítási hetekből áll. Ugyanezen § (2) bekezdése kimondja, hogy alapos
indokkal, a fenntartó egyetértésével a tanítási hetek – a szombat igénybevételével – 6 tanítási nappal is megszervezhetők abban az esetben, ha a tanulók részére legalább 36 óra megszakítás nélküli heti pihenőidő és az elmaradt heti pihenőnapok igénybevétele – egy vagy
több összefüggő tanítási szünetként – a tanítási félév során biztosítható. A (3) bekezdés szerint pedig a fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója – az el-
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maradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is
– elrendelheti a 6 tanítási napból
álló tanítási hét megszervezését,
valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás
megszervezését, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt
követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani.
B) A második eset akkor fordul elő, amikor az igazolatlan
mulasztás pótlására már csak a
szorgalmi időszakon kívüli időszakban van lehetőség. Ez akkor
következik be tipikusan, ha a tanuló az összefüggő nyári szakmai gyakorlatról hiányzik igazolatlanul. Ekkor a pótlásra csak
a szorgalmi időszakon kívül, az
összefüggő szakmai gyakorlatot követő időszakban van lehetőség, és az Szt. 39. §-ának (5)
bekezdése szerint a mulasztást a
következő tanév megkezdéséig
kell pótolni és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni.
Ebben az esetben nem lehet
alkalmazni a mulasztott gyakorlati órák pótlására azt a főszabályt, amely szerint a gyakorlati képzés csak a tanév szorgalmi
időszakában szervezhető meg, az
összefüggő szakmai gyakorlaton
„összeszedett” mulasztás ugyanis a következő tanév megkezdéséig csak a nyári szünet időtartama alatt pótolható. A nyári szünetben történő pótlás azonban
csak a nyári összefüggő szakmai
gyakorlaton bekövetkezett mulasztásra vonatkozhat. A szorgalmi időszakban bekövetkezet
mulasztást még a szorgalmi idő-

szakban indokolt pótolni, fontos azonban, hogy a pótlás még a
„következő tanév megkezdéséig”
megtörténjen mindkét esetben.
A tanuló igazolatlan mulasztásának nyári szünetben történő pótlásakor figyelemmel kell
lenni az Nkt. 30. §-a (1) bekezdésének azon előírására is, hogy
szakképző iskolában a tanítási év utolsó napját követően legalább 30 összefüggő napból álló
nyári szünetet kell biztosítani.

A szintvizsga
megszervezése és
a tanulószerződés
A feltett kérdés:
A szakképzési törvény előírásai
szerint az OKJ-ban meghatározott
szakképesítéshez kiadott szakmai és
vizsgakövetelmény kötelező tartalmi elemei között szerepel az elméleti és gyakorlati képzési idő aránya,
szakképző iskolában a szakképzési évfolyamok száma, az irányítás
melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat mérő szintvizsga szervezésének lehetősége.
A törvény 28. §-a szerint „A
gazdasági kamara annak mérésére,
hogy a tanuló a szakiskolában az
első szakképzési évfolyamon elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakiskola és a szakképesítésben érintett országos gazdasági
érdekképviseleti szervezet képviselőjének bevonásával a szakmai és
vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében, február első
tanítási napjától április utolsó ta-

nítási napjáig terjedő időszakban.”
Továbbá „A szintvizsga a tanuló számára kötelező, függetlenül attól, hogy tanulószerződést kíván-e kötni. A szintvizsga eredménye a tanuló év végi szakmai
érdemjegyébe nem számít bele. A
szintvizsgát nem teljesítő tanuló
részére a gazdasági kamara a tanév kezdetét megelőzően pótló szintvizsgát szervez.”
„Tanulószerződést csak olyan
szakiskolai tanuló köthet, aki eredményes szintvizsgát tett. A szintvizsgát a tanulószerződés keretében megvalósuló gyakorlati képzés
megkezdését megelőzően kell megszervezni.” „A szintvizsga követelményét a szakképesítés szakképzési
kerettanterve alapján a gazdasági
kamara a szakiskola … közreműködésével dolgozza ki. A szakiskola
a felvételkor ismerteti a szintvizsga követelményeit a tanulóval, valamint a honlapján folyamatosan
biztosítja a szintvizsga követelményeinek nyilvánosságát.”
Kérdésünk, hogy a 2012. szeptemberétől induló szakiskolai képzésben csak az a tanuló köthet tanulószerződést, aki szintvizsgát
tett? Honnan ismerhetik meg a tanulók a szintvizsga-követelményeket a tanév előtt?

A Joggyakorlat válasza:
A kérdésben idézett szabályok
némileg módosultak, ugyanis
a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXI. törvény megváltoztatta többek között az Szt. szintvizsgára vonatkozó szabályozását is.
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Vizsgahelyzet

Ez szorosan összefügg azzal az ugyancsak 2012. szeptember 1-jétől hatályos módosítással,
amely szerint a tanulószerződés
megkötésének lehetősége kiterjesztésre került a 9. évfolyamra
járó szakiskolai tanulókra is. Korábban ugyanis csak a 10. évfolyamtól kezdődően köthettek a
tanulók tanulószerződést.
A változás lényege, hogy a 9.
évfolyamon szervezett szintvizsga 2012. szeptember 1-jétől már
nem feltétele a tanulószerződés
megkötésének. A szintvizsga új
feladata annak mérése, hogy a
tanuló alkalmas-e arra, hogy a
10. évfolyamtól valós munkafolyamatokban, termelési körülmények között vegyen részt. A
módosításig csak olyan szakiskolai tanuló köthetett (volna) tehát
tanulószerződést, aki eredményes szintvizsgát tett.
Szintvizsgát továbbra is csak
a szakiskolai tanulónak kell tennie, ugyanis a szakközépiskolai tanulók tanulószerződésének
megkötésére leghamarabb változatlanul a 13., szakképző évfo-
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Fotó: Közép-békési TISZK

lyamon kerülhet sor, ekkorra pedig vélelmezhető, hogy az érettségizett szakközépiskolai tanuló
képes az irányítás melletti munkavégzésre, amelyet a szintvizsga mér.
Az Szt. 28. §-a (3)-(4) bekezdésének 2012. augusztus
31-ig hatályos szabályai szerint
a szintvizsga a tanuló számára kötelező volt, függetlenül attól, hogy tanulószerződést kívánt-e kötni, továbbá tanulószerződést csak olyan szakiskolai tanuló köthetett, aki eredményes szintvizsgát tett. A szintvizsgát pedig a tanulószerződés
keretében megvalósuló gyakorlati képzés megkezdését megelőzően kellett (volna) megszervezni. Az Szt. 28. §-ának módosított (3) bekezdése alapján a
szintvizsga továbbra is minden
tanuló számára kötelező, eredménye az év végi érdemjegybe továbbra sem számít bele, és
a gazdasági kamara pótló, javító
szintvizsgát is szervez. A szakiskolai tanuló szakmai gyakorlati képzésére a 10. és 14. évfo-
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lyamon – a szintvizsga teljesítéséig – azonban kizárólag a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult
szervezet – kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló – tanműhelyében kerülhet sor.
A módosított Szt. csak akkor engedi meg, hogy a szakiskolai tanuló gyakorlati képzésére
az iskolán kívül, vállalati körülmények között kerüljön sor, ha
a tanuló szintvizsgát tett. Egészen addig, míg a tanuló nem
teljesíti a szintvizsgát, csak iskolai tanműhelyben vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult
szervezet kizárólag gyakorlati
képzési célt szolgáló tanműhelyében vehet részt gyakorlati foglalkozáson.
A kérdésre válaszolva: a
2012/2013-as tanévtől még nem
feltétele a tanulószerződés megkötésének a szintvizsga letétele, a későbbiek is csak annak lesz
a mérőeszköze, hogy a tanuló alkalmas-e arra, hogy a tizedik évfolyamtól valós munkafolyamatokban, termelési körülmények között vegyen részt. A
szintvizsga mint feltétel előírása azt is jelenti, hogy a szakiskolának a felvételkor meg kell ismertetnie a szintvizsga követelményeit a tanulóval, valamint a
honlapján is nyilvánosságra kell
hoznia. Azt követően, hogy a kiadott új Országos Képzési Jegyzék szakképesítéseihez elkészülnek a szintvizsga-követelmények, a szintvizsga letételét is
meg lehet követelni a szakiskolai
tanulótól, addig azonban nem.
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Szent-Léleky György:

Kitekintés az európai tanácsi eln kségek
világába, k l n s tekintettel
az oktatás és képzés ter letére
A dán eln kség elért eredményei
A dán elnökség napirendi témáit a nehéz európai gazdasági, költségvetési helyzet határozta meg.
A költségvetési fegyelem megerősítésének és az államadósság csökkentésének igénye mellett egyre hangsúlyosabban jelent meg a gazdasági növekedés beindításának szükségessége. Az állam- és
kormányfők 2012 elején komoly előrelépést tettek
a költségvetési konszolidáció, a stabilizáció terén,
amikor megállapodtak az euró-övezetre vonatkozó fiskális paktum részleteiről. Nyilvánvalóvá vált
azonban, hogy a fiskális szigor önmagában nem
vezet ki a válságból: a gazdasági növekedés és a
foglalkoztatás terén történő előrelépésre van szükség, illetve el kell indítani a Gazdasági és Monetáris Unió mélyítéséről szóló vitát. Ezek a kérdések álltak az Európai Tanács 2012. júliusi ülésének a fókuszában is, ahol az állam- és kormányfők
elfogadták a növekedési és munkahely-teremtési
paktumot, illetve megvitatták az Európai Tanács
elnökének a gazdasági és monetáris unió megerősítéséről szóló jelentését. A dán elnökség oktatás
és foglalkoztatás területén elért eredményei közül kiemeljük azt a tanácsi következtetést, amely
2020-ra számszerű célkitűzéseket tartalmaz a fiatalok foglalkoztathatóságáról végzettségük tükrében. A következtetéssel összefüggésben, a tagállamok egyetértettek az alábbiakban:
– az iskolából, főiskoláról, egyetemről kilépő fiatalok gyors és végzettségüknek megfelelő munkaerő-piaci pályára kerüljenek. Ez egyaránt érdek
és érték, akár az egyén, akár a nemzetgazdaság
oldaláról tekintjük;
– az oktatási és képzési rendszerek alapvető feladata a munkára nevelés és az ezt szolgáló alapkompetenciák kifejlesztése;

– a pályaorientáció, a továbbtanulás és a pályatanácsadás fontos eszközök a fiatalok reális döntéseinek megalapozásában;
– a foglalkoztathatóság oktatási aspektusát az iskola befejezését követően 1-3 év alatt munkába állók
arányával mérjük, amennyiben erre valóban van
– elsődlegesen a munkaadók felől – reális igény.
A 2010. évi 77%-os uniós átlagmutatóhoz 5%-os
javulást mutató 82%-os értéket a 20-34 évesek körében, mint referenciaértéket, magyar részről az
előkészítés során végig ambiciózusnak tartottuk,
tekintettel az európai gazdasági növekedés kilátásaira. Ez egyben a mutató (benchmark) egyik gyenge
pontja is, vagyis a mindenkori foglalkoztathatósági
mutatókat befolyásolhatják az iskolai rendszerektől
független keresleti-kínálati tényezők is. Ismeretes,
hogy az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ, a
CEDEFOP ismert modellszámításai szerint 2020ig az alacsony szinten iskolázottak számára elérhető
munkahelyek száma és aránya nem emelkedik. Igaz
ugyanakkor, hogy a közép- és felsőfokú végzettségűekre valóban jobb mutatókkal számolnak az (optimista) szcenáriók. Az indikátor tervezett adatforrása a munkaerő-felmérés (Labour Force Survey).
A tervezett 5%-os célérték-növekedés az Európai Unió átlagára értendő, nem egy-egy tagállamra,
amely azért is kedvező a magyar teljesítmény utólagos megítélése szempontjából, mivel a jelenlegi magyar tényszám – a különböző EUROSTAT táblákból eredeztetve – nem több 68%-nál.
Összefoglalva e tanácsi következtetés hátterét –
a számos oktatási bizottságon elhangzott eszmecserét – nyilvánvaló, hogy a fiatalok munkába állításának megkönnyítése kritikus eleme az oktatás- és a foglalkoztatáspolitikának, mivel a munka
nélkül töltött időszakok, akár évek, súlyos követ-
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kezménye a megszerzett kompetenciák leépülése,
a munkamorál általános romlása és egyben – legalábbis tendencia jelleggel – a jövőbe vetett hit elvesztése. Ezért kívánja az Európai Unió nyomon
követni az ifjúsági foglalkoztatottság alakulását. Azzal, hogy a Tanács számszerű célokat tűzött ki, jelzi, hogy kiemelt figyelmet szándékozik fordítani a fiatalok végzés utáni elhelyezkedési arányának alakulására, és egyben megerősíti a
tagállamoknak azt a törekvését, hogy az oktatáspolitika nagyobb nyomatékkal kezelje az oktatási
rendszer eredményességének mérését munkaerőpiaci oldalról is.

A ciprusi eln kség programja
2012. II. félévében a ciprusi elnökség előreláthatólag két területen végez majd jelentős munkálatokat: a 2014–2020 időszakra szóló többéves pénzügyi keretről szóló megállapodás kimunkálásában,
valamint az Európai Unió jövőjéről folyó eszmecsere napirenden tartása terén.
A Tanács soros elnökségét átvevő ciprusiak munkájukat négy prioritás mentén tervezik végigvinni:
1. Hatékonyabb és fenntartható Európa
2. Növekedésalapú, jobban teljesítő európai gazdaság
3. Polgárközelibb Európa – szolidaritás és társadalmi kohézió
4. Európa a világban – közelebb a szomszédokhoz
A 3. prioritáshoz csatlakoztatható az oktatás és
a képzés fontos területe, mint a jövő nemzedékeit
alapvetően érintő kérdéskör. Így a soros elnökség
az „Erasmus Mindenkinek 2014-2020” támogatási programra kíván koncentrálni, továbbá fókuszálnak a minőségi oktatás és képzés ügyére, mint
a munkanélküliség elleni harc és a szociális kohézió fontos eszközére.
A ciprusiak első számú, emlékezetes eredményévé
válhat, ha sikerül a többéves pénzügyi keret tárgyalását végigvinni, majd decemberben lezárni. Céljaik
az oktatás és képzés nyelvére lefordítva: a terület
változatlanul hangsúlyos Ciprus számára, és a tervezett tevékenységek fókuszában az áll, hogy az elnökségük alatt kidolgozott dokumentumok hogyan
tudnak hozzájárulni az „Oktatás és Képzés 2020”
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Stratégia megvalósításához. Ezért elnökségi félévük során előtérben lesz a 2012. első félévi európai
szemeszter eredményeinek, az ország-specifikus
ajánlások oktatási és képzési elemeinek értékelése,
valamint mindezek alapján a peer-review (társaktól tanulás) jellegű együttműködések elindítása. Az
Európa 2020 Stratégia nyomon követése az oktatás
és képzés témakörben várhatóan tanácsi következtetések elfogadására kerül sor.
A ciprusi elnökség oktatás és képzési programjában kiemelt figyelmet szentel az írástudatlanság
elleni harcnak, melynek keretében nagyszabású
szakmai konferenciát szervez, továbbá a miniszterek tanácsa elé terjesztendő következtetések megtárgyalása folyamán építenek a témában működő
magas szintű szakértői csoport (High Level
Expert Group on Literacy) ősszel megjelenő jelentésére is. Kiemelt figyelmet kap emellett a nem
formális és informális tanulás elismerése, amelyről
a tervek szerint tanácsi ajánlás kerül elfogadásra.
A szakképzésben folyó európai együttműködés
terén kiemelt téma lesz a bruges-i nyilatkozat szellemében a méltányosság és kiválóság a szakképzésben
és szakoktatásban. A felsőoktatás területén pedig
az egyetemek modernizációja, a minőségbiztosítás,
valamint a felsőoktatás nemzetközivé tétele kap
hangsúlyos szerepet. E téren főigazgatói értekezletek, konferenciák szerepelnek a tervekben.
A ciprusi elnökség nagy hangsúlyt fektet a pályaorientáció fontosságára. A témában állásfoglalás
kidolgozását javasolja, melynek alapjául az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat készülő (ősszel megjelenő) jelentése szolgál.
Az „Erasmus Mindenkinek”, az Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja létrehozásáról szóló rendelettervezet 2012. II. félévében
az Európai Parlament (EP) Kulturális és Oktatási Bizottságának tagjai tárgyalják. Ennek folyamatát s eredményeit a ciprusi elnökség nyomon követi, továbbá az EP módosító javaslatairól tájékoztatja a tagállamokat. A Kulturális
Bizottság a rendelet-tervezetről október elején,
valamint az EP plenáris ülésen, várhatóan 2013
elején szavaz.
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Európai Szakoktatási és
Szakképzési Kreditrendszer
Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET – ejtsd: ekvet vagy íszivet) a kölcsönös bizalom és a mobilitás elősegítésének új európai
eszköze a szakképzésben. Az Európai Bizottság ajánlását az Európai Parlament és a Tanács 2009. június
18-án fogadta el. Huszonhét tagország, köztük Magyarország, kötelezte el magát a bevezetése mellett.
2012-re, a várakozások szerint, a tagállamok megteremtik az ECVET fokozatos bevezetéséhez szükséges
feltételeket és meghozzák a megfelelő intézkedéseket.
Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer bevezetésével a formális, non-formális és
informális utakon megszerzett tudás, készségek
és kompetenciák európai szintű elismerése, vagyis
az egész életen át tartó tanulás támogatása a cél.
Az ECVET lehetővé teszi a tanulók mobilitás során elért eredményeinek elismerését egy struktúra kialakításával, közös nyelv létrehozásával, valamint az érintett intézmények (képzők, munkáltatók) közötti kölcsönös bizalom és tapasztalatcsere
elősegítésével, szerte Európában. A mobilitás alatt
mind a nemzetközi, mind az országon belüli mobilitást érthetjük. Bármelyikről is legyen szó, a cél az,
hogy a mobilitás alatt elsajátított tanulási eredmények elismertethetőek legyenek és a tanulók képzési útjait ne hosszabbítsa meg egy-egy külföldi
szakmai gyakorlat vagy a tanulási hely változása.
A mobilitáson túl az ECVET fontos aspektusa, hogy elősegítse az egyes szintek közötti átjárhatóságot is. A közös nyelv segítségével az ECVET
könnyebbé teszi a tanulási eredmények elismerését, melyet a fiatalok, vagy felnőttek más kontextusban szereztek, legyen az egy másik ország, intézmény vagy rendszer (például alap- vagy továbbképzés), illetve formális, non-formális vagy informális tanulás.
Fontos tudni, hogy az ECVET nem egy kész
rendszer: kidolgozása folyamatban van, egyelő-

re csak a nevében kreditrendszer, de maga a kredit
egyelőre másodlagos, mivel első lépésként a közös
nyelvet és dokumentumokat igyekeznek Európaszerte értelmezni és erre mintákat kidolgozni. Ez
utóbbi munka a 2008 és 2011 között megvalósított, 11 első körös kísérleti projektekben kezdődött
el, majd 2012-ben újabb projektekkel folytatódik.
Az ECVET kulcsa a „közös nyelv”, a sztenderdizálás és az ebből fakadó kölcsönös bizalom. A közös
nevező a tanulási eredmény: az intézményekben oktatott azonos vagy épp különböző tanulási egységek azonosítása, ezek elismerésének és beszámításának módja, formája, dokumentálása. A folyamat
részleteibe való betekintéssel a küldő (ahonnan a
résztvevő megy) és a fogadó intézmény (aki a résztvevő szakmai gyakorlatát biztosítja) megismeri egymás működését, eljárási rendjét és megegyezik a
mobilitásra vonatkozó eljárásban: milyen tanulási
egységeket sajátít majd el a résztvevő, ki felügyeli
annak megvalósulását, hogyan történik a tanultak
ellenőrzése, elismerése és sikeres teljesítés esetén a
beszámítása.
Az első projektek ezekre a folyamatokra igyekeztek megoldást találni és az Egyetértési nyilatkozat (Memorandum of Understanding), a Képzési megállapodás (Learning Agreement) formájában
kézzel fogható, a gyakorlatban alkalmazható mintákat készíteni.

ECVET Európában
Az http://ecvet-projects.eu/ honlapon elérhetőek az első generációs kísérleti projektek eredményei, illetve a tanulságokat összegző kiadvány is.
Az ECVET mostanra komoly szakmai és adminisztratív háttérrel rendelkezik: az úgynevezett ECVET csapat (ECVET team) felel az irányításért – ahol a résztvevő országok minisztériumi és szakképzésért felelős intézményi delegáltak
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kitekintő
részvételén keresztül fejtik ki véleményüket –, és
az információs tevékenységekért (köztük különböző célcsoportokra fókuszáló szemináriumok lebonyolításáért, kiadványok elkészítéséért). A Cedefop
(Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) évente
felülvizsgálja az egyes országok ECVET bevezetése érdekében tett lépéseit és monitoring jelentés
formájában közzé teszi azokat.

ECVET Magyarországon
A fent említett Cedefop-jelentés megállapítása szerint Magyarország közepesen áll készen az
ECVET bevezetésére. Fontos kiindulási pont a
tanulási eredmény alapú oktatás, amely megvan a
hazai rendszerben. Több ország teljes nézőpontváltással szembesült az ECVET kapcsán: a bemeneti alapról át kell térniük a tanulóközpontú és az
elért eredményeket vizsgáló rendszerre.
Magyarországon a megvalósult tevékenységek
egyike, hogy 2011 júniusában a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága keretében megalakult ECVET Nemzeti Koordináló Pont. A koordináló pont tájékoztatást nyújt
az ECVET tesztelésével, megvalósításával és továbbfejlesztésével kapcsolatos aktualitásokról és
az első körös kísérleti projektek, köztük a magyar
részvétellel megvalósult ECVET-ASSET projektről. (Magyar nyelvű dokumentumok tölthetők
le a http://ecvet.nive.hu/ oldalról.)
2012 tavaszán megalakult a Nemzeti ECVET
Szakértői Hálózat. Az Európai Bizottság támogatásával 25 európai tagállam kapott támogatást arra,
hogy a szakképzési rendszer igényeinek figyelembe
vételével egy-egy szakértői csoportot alakítson ki
azzal a céllal, hogy ezen szakemberek támogassák
az ECVET bevezetését. A pályázat beadására az
Egész életen át tartó tanulás programot (LLP) koordináló nemzeti irodák voltak jogosultak. Magyarországon a Tempus Közalapítvány pályázott és kapott támogatást a 13 fős szakértői csoport kialakítására. A csoportban az érintett döntéshozó szervezetek képviselői (Nemzetgazdasági Minisztérium;
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság; Magyar Kereskedelmi és Ipar-
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kamara) mellett oktatáskutatók, szakképzési intézményvezető,
oktató, a munkaadói
oldal képviselője, a felsőoktatás képviselője és szakképzési szakértők dolgoznak. A
Gyakorlat közben
2012-ben indult kétFotó: Közép-békési TISZK
éves projekt első lépése a kölcsönös tanulás, az ECVET bevezetéséhez
szükséges feltételek feltérképezése a szakértői műhelyek során. A szakértői műhelyekben dolgozzák
ki az érintettek – elsősorban szakképzést szervezők és szakképzési vezetők – részére szervezendő
ECVET szemináriumok témáját. A szemináriumok elsősorban az ECVET és a mobilitás kapcsolódására fognak fókuszálni. A szemináriumok 2012
év végén és 2013 tavaszán kerülnek megrendezésre. A projekt második mérföldköve a szemináriumok lebonyolítása lesz. Záróakkordként a projekt
sajtónyilvános kerekasztal-beszélgetéssel a munka
világát is igyekszik megszólítani, illetve a kiadványokkal, hírlevelekkel, publikációkkal folyamatosan
tájékoztat majd az elkövetkezendő két év során.
(További információ az alábbi oldalról tölthető le:
www.tka.hu > Pályázatok > Egész életen át tartó
tanulás program > Leonardo da Vinci > ECVET)
A munka azonban még csak most indult, rengeteg a kérdés és a teendő mind európai, mind pedig
országos szinten. Fontos, hogy az egyes, az egész
életen át tartó tanulást elősegítő eszközök, mint
az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR), a
minőségbiztosítási rendszer (EQAVET), a felsőoktatásban bevezetett kreditrendszer (ECTS), az
Europass és most a szakképzés fejlesztését célzó
ECVET nem értelmezhetők egymás nélkül: szorosan összefüggenek, egymást kiegészítik.
Az ECVET esetében hazai szinten még szükséges a fókusz kijelölése, a szereplők megnevezése,
a tesztelés megkezdése és további dokumentumok
kidolgozása. A különböző projektek segítségével e
kérdések tisztázása elindult, és a szereplők egyre
több kérdésre találják meg a választ.
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szertár •
Hírek
OKJ
• 2012. szeptember 1-jén még a
korábbi Országos Képzési Jegyzék
(OKJ), a szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) és a hatályos
pedagógiai programok alapján is
megkezdhetőek voltak a szakiskolai, szakközépiskolai képzések,
azonban a törvényi szabályozás
lehetőséget adott arra, hogy meghatározott körben az új OKJ
alapján készült szabályozások
(modul kormányrendelet, SZVK,
kerettantervi ajánlások) alapján
indítsák a képzéseket.
• Július 6-án megjelent az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012.
(VII. 6.) kormányrendelet.
• Augusztus 9-én megjelent az
állam által elismert szakképesítések követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) kormányrendelet.
• Augusztus 27-én megjelent a
nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM
rendelet.
• Augusztus 31-én jelentek meg a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága által kidolgozott, az érintett szakképesítésekre vonatkozó
szakképzési kerettantervek tervezetei szakképzési tantervi ajánlás
formájában.
• A nemzeti köznevelésről szóló törvény Országgyűlés által megszavazott módosítása lehetővé tette, hogy

az augusztus 31-ig a szakképzési tantervi ajánlás alapján kiegészítésre kerülő pedagógiai programok
érvényességéhez ne kelljen beszerezni sem a fenntartó jóváhagyását,
sem szakértő véleményét. Így a hivatkozott Szt. 92. § (27) bekezdése
szerint a következő feltételeket kellett a tanév indítása előtt teljesíteni:
a tanulók és szüleik hozzájárulásának beszerzése a beiskolázási döntés
megváltoztatásához; a pedagógiai
program kiegészítéséhez nevelőtestületi hozzájárulás; a tantárgyfelosztás némi változtatása, az ehhez
szükséges fenntartói döntésekkel és
hozzájárulásokkal.
• Az RFKB-k 2011-ben hozott,
a szakképzés 2012. szeptemberi
beiskolázási irányairól és arányairól szóló határozatai még nem
vonatkoztak az új OKJ szakképesítéseire, így az új típusú szakképzés keretében, az RFKB döntéseitől függetlenül, az új OKJ
alapján bármilyen szakképesítésre beiskolázhatnak, amelyhez
egyébként minden más feltétel
rendelkezésre áll.

Szabályozás
OKJ
2011. második felében a kormány
elhatározta, hogy a szakképzési
rendszert gyökeresen átalakítja.
Az átalakítás elsődleges szempontja
volt, hogy a magyar szakképzést
alapjaiban kell a megváltozott
gazdasági igényekkel összehangolni.
A reformok kidolgozása keretében
hangsúlyosan jelent meg a 2007-ben
kialakított moduláris rendszerű
OKJ formai, tartalmi megújítása,
és egy letisztult egységes szabályozás

létrehozása. Az OKJ fennálló rendszerének felülvizsgálatát – felismerve a gazdasági élet szereplőinek
fontosságát – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálta.
A hosszú munkálatok, szakmai és
társadalmi egyeztetések eredményeként 2012. július 6-án jelent meg
az új Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, amely 2012. szeptember 1-jétől lépett hatályba. Az egyik
legfontosabb változtatás a korábbi
szakképesítési-kimenetek számának
jelentős csökkenése, a szükségtelenné
vált rész-szakképesítések, elágazások és ráépülések megszűntetése és
ezáltal az egész OKJ szerkezetének
az egyszerűsödése, amivel párhuzamosan csökkent a követelménymodulok száma is. Az új OKJ táblában
már sem szakképesítés-elágazás,
sem a korábbi „gyűjtő” megnevezésű
szakképesítések nem szerepelnek, és
ezáltal átláthatóbb lett az OKJ
szerkezete. A szakképesítés-kimenetek a munkaerőpiac által elfogadott
és szükségesnek tartott kompetenciák
figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A 2012. január 1-jétől
hatályba lépett új szakképzési törvény az OKJ tartalmára vonatkozóan szintén jelentős módosításokat
határozott meg, így megszűnt a kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések
megkülönböztetése, egységesen minden szakképesítés esetén meg kellett
jelennie a lehetséges képzési módoknak, egységesítés történt az iskolai
rendszerű képzések képzési időinek
tekintetében, a megtévesztési lehető-
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szertár
ség elkerülése érdekében pedig lerövidültek az OKJ-ban szereplő
szakképesítések azonosítószámai.
A szakképesítések új OKJ táblázatában szerepel a felnőttképzés időtartamára vonatkozó képzési idő (a
képzés során kötelezően alkalmazandó képzés idő), a szakközépiskolai ágazatok megjelölése és a képzés
formáira vonatkozó lehetőségek.
Új elem az egyes szakképesítések levelező képzésben, távoktatásban
vagy egyéb sajátos munkarend szerinti formában való oktathatósága, amelynek körét az ágazati törvények (köznevelési, felnőttképzési)
törvények határozzák meg.

Modul rendelet
A „követelménymodul” kormányrendelet a szakképzési törvény felhatalmazása alapján tartalmazza az OKJ-ban szereplő,
állam által elismert szakképesítések összességének teljes szakmai
tartalmát rögzítő szakmai követelménymodulokat egységes
formátumban. A rendelet a nemzetgazdasági miniszter és a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó, iskolai rendszerben
oktatható 77 szakképesítés szakmai követelménymoduljait tartalmazza. A szakmai követelménymodulok teljes körű kiadására
a kormányrendelet – várhatóan –
őszi módosításával kerül sor. A
szabályozás két ütemben történő
kiadása lehetővé teszi egyes szakképesítések esetén az iskolai
rendszerű képzés 2012. szeptember 1-jei „pilot projekt” indítását
és biztosítja, hogy a szakmai követelmények összessége 2012. év
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végéig kiadásra kerülhessenek,
biztosítva ezzel az új szakképzési
rendszer 2013-tól történő teljes
körű bevezetését.

SZVK rendelet
Az OKJ-ban meghatározott szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kötelező tartalmi elemeit az új szakképzési törvény rögzíti,
amelyek az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és működését biztosítják. 2010 novemberében a Kormány és a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara között
létrejött keretmegállapodás egyik
pontjának értelmében az MKIK elkészítette az új OKJ-ban a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeit, amelyek közül a rendelet annak a 77 szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét
tartalmazza, amelyek 2012. szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű
szakképzésben oktathatók.

Felsőoktatási szakképzés
k l n szabályozása
Az új OKJ szakmapolitikai megfontolásokból a jövőben nem
tartalmazza a felsőfokú szakképesítéseket, és a szakképzés átalakulásával a szakképzési törvény hatálya alól kikerült a korábban az
OKJ 5.5 szintjén meghatározott
– többségében technológus – szakképesítést adó felsőfokú szakképzés. A korábbi OKJ szerinti 55
kezdő kódszámú felsőfokú képzettségi szintű programok 2013tól már nem indíthatók. A nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény – az EU
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tagállamok felsőoktatási rendszereihez igazodva – a felsőfokú
szakképzettséget adó képzési
rendszerbe illesztette a rövidciklusú felsőoktatási szakképzést, teljessé és a képesítések elismerése
szempontjából átláthatóvá téve a
magyar felsőoktatás képzési szintjeinek hierarchikus rendszerét. A
felsőoktatási szakképzés felsőoktatási képzési rendszerbe illesztésének célja a magasan képzett szakember, illetve a képzettségi szint
javítása a 30 év fölöttiek körében,
a felsőfokú vagy annak megfelelő
végzettséggel rendelkezők arányának legalább 30%-ra növelése egy
alapvetően gyakorlatorientált képzési rendszerben, és ezen célok elérésével a munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedés biztosítása.
Az Nemzetgazdasági Minisztérium és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma – az OKJ-ban
foglalt emelt szintű szakképesítések felsőoktatási alapszakokba
történő beszámítására irányuló –
egyeztetéseinek eredményeképpen
az OKJ-ban meghatározott emelt
szintű szakképzésben szerzett ismeretek – a szakképesítésnek megfeleltethető, az alapképzési szakképzési és kimeneti követelményeiről szóló rendeletben meghatározott módon – 50 kredit értékben,
az előzetesen megszerzett tudás,
munkatapasztalat 2011. évi CCIV.
törvény a nemzeti felsőoktatásról
49. § (6) bekezdésében foglaltak
szerinti beszámításával, a képzési
területhez tartozó alapképzési szakon egy éves szakmai gyakorlatként kerülhetnének elismerésre és
beszámításra a képzési időbe.

Információk:
Letöltések

Jogszabályok:
Pályázatok:

www.kormany.hu
www.nfu.hu
www.nive.hu

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága
cím:
telefon:
e-mail:
web:

Magyar Kereskede
lmi és Iparkamar
a
cím:
telefon:
e-mail:
web:

1085 Budapest, Baross utca 52.
+36 1 210-1065
info@nive.hu
www.munka.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium
Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály
cím:
telefon:
e-mail:
web:

1055 Budapest, Kálmán Imre utca 2.
+36 1 795-1400
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
www.kormany.hu

Vidék
id fejlesztési Minisztérium
cím:
telefon:
e-mail:
web:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
+36 1 795-2000
info@vm.gov.hu
www.kormany.hu

1055 Budapest, Ko
ssuth Lajos tér 68.
+3366 1 474-5100;
mkik@mkik.hu
www.mkik.hu

Emberi Erőforrások Min
nis
iszt
zté
ériu
ri ma
cím:
telefon:
e-mail:
web:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
+36 1 795-1100
miniszter@emmi.gov.hu
www.kormany
y.hu

Magyar Agrárkamara
cím:
telefon:
e-mail:
web:

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
+36 1 802-6100
info@agrarkamara.hu
www.agrarkamara.hu

Oktatási Hivatal
cím:
telefon:
e-mail:
web:

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
36 1 374-2100
info@oh.gov.hu
www.oh.gov.hu

Kedves Olvasóink!
Számunkra az Önök visszajelzései a legfontosabbak, ezért megújult lapunkba szeretettel várjuk leveleiket és
véleményeiket szerkesztőségünk postai vagy elektronikus levélcímére:
– Nemzeti Munkaügyi Hivatal Jogi és Kommunikációs Főosztálya
1086 Bp. Szeszgyár u. 4.
– szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu

Felhívás!

A k zelmúlt fontosabb eseményei:
2012. augusztus 29. – Országos Szakképzési Tanévnyitó, Győr
Augusztus 29-én Győrben került sor az Országos Szakképzési Tanévnyitó Értekezlet és Konferencia
megrendezésére. Az ünnepélyes tanévnyitó a magyar
szakképzés kiemelt eseménye, amely – most már hagyományosan – minden évben alkalmat nyújt arra, hogy
az érdeklődők betekintést nyerjenek a szakképzés aktuális kérdéseibe. Az eseményt a házigazda, Győr polgármestere, Borkai Zsolt köszöntője után Dr. Czomba
Sándor az NGM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára nyitotta meg.
A tanévnyitó alkalmával előadást tartott a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Dr. Parragh László és alelnöke, Bihall Tamás, aki az új Országos Képzési
Jegyzék alapján bevezetendő új szakképesítésekről
nyújtott információkat. Kara Ákos országgyűlési

képviselő a szakképzés és mérnökképzés kapcsolatáról, Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője az új szakképzési törvény
hatályosulásának aktuális kérdéseiről tartott előadást, a győri Audi képviselője pedig bemutatta vállalat szakképzési tevékenységét. Modláné Görgényi
Ildikó főigazgató-helyettes a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának megváltozott feladatait ismertette, az Igazgatóság
vezető munkatársai pedig a szakképzési tanév gyakorlati témáiról, a tanév és a szakmai vizsgák rendjéről,
az ösztöndíjakról és a decentralizált keretről, valamint
az új jogszabályok használatáról tartottak tájékoztatót.
A rendezvényen közel 450 résztvevő volt jelen a győri
Bartók Béla Művelődési Központba.

2012. augusztus 30. – Országos Felnőttképzési Tanévnyitó, Győr
Az Országos Felnőttképzési Konferenciát idén szin- nyitotta meg, a rendezvény házigazdájaként. Az egész
tén Győr városában rendezték meg. A felnőttképzés napos eseményen a kormányzati és társadalmi szféra jeszempontjából kiemelt jelentőségű tanévkezdő ese- les képviselői ismertették a felnőttképzést a 2012/2013.
ményt Baráth Imréné – a Győri TISZK igazgatója – tanévtől érintő reformokat.

Megjelent a szakképző intézmények
rövidebb képzési idejű szakképzésre
történő felkészülését támogató kiírás
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére” című, TÁMOP 2.2.5.A-12/1. és TÁMOP 2.2.5.B-12/1. kódszámú
pályázati felhívás.
Az „A” komponens keretében az új típusú szakképzés egy tanévvel korábbi bevezetése válik támogathatóvá. A 2013/2014. tanévi kötelező bevezetés előkészítését vállaló, innovációra kész szakképző intézmények
részesülhetnek támogatásban a törvény bevezetéséből
adódó új feladatok magas színvonalú teljesítése, a fejlesztések elindítása, a korszerű képzési struktúra mielőbbi stabilizálása és a megújult képzési tartalmak hatékony disszeminációja érdekében.
A „B” komponens keretében az új típusú szakképzés 2013/2014. tanévi kötelező bevezetése válik támogathatóvá, mely során a szakképző intézmények részesülhetnek támogatásban a törvény bevezetéséből adó-

dó új feladatok magas színvonalú teljesítése, a fejlesztések elindítása, a korszerű képzési struktúra mielőbbi
stabilizálása és a megújult képzési tartalmak hatékony
disszeminációja érdekében.
A pályázat meghirdetésekor a hat konvergencia régióban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, ÉszakMagyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl)
az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg az „A” komponens esetében 4 milliárd forint,
a „B” komponens esetében 0,5 milliárd forint.
A pályázatok benyújtása az „A” komponens esetében 2012. 09. 03-tól 2012. 09. 28-ig, a „B” komponens
esetében pedig 2012. 11. 15-től 2012. 12. 14-ig lehetséges.

Új programok a TÁMOP keretében
a fiatalok foglalkoztathatóságáért
és a szakképzés átalakításának végrehajtására
„Gyakornoki program” (TÁMOP 2.3.4. A) a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatása:
foglalkoztatásuk ösztönzése bér- és járuléktámogatással, cégen belüli mentorálással.
Az Európai Szociális Alap (ESZA) által társfinanszírozott Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) folyamatban levő módosítása keretében a
források átcsoportosításával Magyarország meg kívánja erősíti a jó eredményeket mutató és a fiatalok foglalkoztatását támogató aktív munkaerő-piaci eszközöket,
illetve felsőoktatási intézkedéseket.
Aktív munkaerő-piaci eszközeink, képzési programjaink egyik kiemelt célcsoportja a pályakezdők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek, illetve szakképzetlenek. 2011-ben több mint hétezer fiatal került bevonásra a TÁMOP 1.1.2. Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglakoztatására című kiemelt projektben, akik személyre szabott, komplex munkaerő-piaci
szolgáltatásokban, támogatásokban részesültek.
A tervezés alatt álló gyakornoki program lényege jellemzően a vállalkozás statisztikai létszámának növelé-

sével együtt járó új foglalkoztatás támogatása egy éven
keresztül járó részleges bér- és járuléktámogatással,
valamint a cégen belüli segítő bérpótlékával, amennyiben a vállalkozás olyan pályakezdőt alkalmaz, aki igazolhatóan tanulószerződés keretében tanult. A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés
elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a
pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. A
program célja továbbá a duális szakképzés erősítése, a
tanulószerződést kötő tanulók és vállalkozások támogatása, valamint közvetett cél a duális képzésben részt
vevő vállalkozások számának növelése.
Rendelkezésre álló forrás 8,5 Mrd forint.
Mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak.
Tervezett indítás: 2012. október

Aktuális pályázati információk
a Nemzet Fejlesztési Ügynökség,
és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapjain találhatóak.
http://www.nfu.hu/palyazatok, www.munka.hu

