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a szerkesztő oldala •

Újesztendő, vígságszerző
Miközben a ránk köszöntő téli időszak leghidegebb napjait éljük, a szakképzéssel és a felnőttképzéssel foglalkozók körül izzik a levegő. Kérdéseket soroló telefonhívások és levelek
sora jelzi a bizonytalanság mértékét. Érthető,
hiszen a szakképzési rendszer markáns módosulásainak java része már ismert, a felnőttképzési rendszer – pontosabban fogalmazva az iskolarendszeren kívüli képzési rendszer – változásai számos nyilvános forrás ellenére még
csak sejthetők. S mindaddig, amíg az érintettek nem tudják kialakítani vagy legalább előre vetíteni mozgásterüket az új keretek között,
addig marad a bizonytalanság.
Talán azért is van ez így, mert sok esetben
mindent egyszerre akarunk. Egyszerre akarjuk
látni az összes hibát, egyszerre akarjuk azokat orvosolni és értékelni a beavatkozás következményeit, s a megoldásainkról ennek megfelelően dönteni. Márpedig az esetek többségében ez nem lehetséges. Különösen, amikor számos érdek, szakmai és személyes álláspont bonyolult szövedéke jellemzi a helyzetet. Ilyenkor
azután irigykedünk azokra, akiknél úgy tűnik,
higgadtabban történnek a képzési rendszereket
érintő fejlesztések, átalakítások. S bármennyire
a tél hidegét éljük éppen, mégis észak felé, különösen a skandináv államok irányába tekintgetünk. Jó rápillantani az ottani képzési rendszerek letisztultságára, eredményeire.
Összevont lapszámunk két, a fi nn képzési rendszert bemutató, írását is a figyelmükbe
ajánlom. Döntse el ki-ki maga, mi állhat Finnország sikerének hátterében. Recept a sikerhez,
hogy – Marton József fi nn közoktatási rendszerről szóló cikkének bevezető sorai szerint – „Egy
céltudatos, az ország sajátosságait és hagyományait figyelembe vevő oktatáspolitikában, valamint az oktatás fi nanszírozásában is megmutatkozó stratégiai gondolkodás eredményeként ma
Finnország a nemzetközi ranglisták élén szere-

pel a közoktatás mutatói alapján”. Igen, ez egy
fontos alap, de számomra mégis a siker legfontosabb feltétele: a kooperáció.
Nagyon szeretném, ha majd egy működő és
számunkra is sikert jelentő szak- és felnőttképzési rendszert mutathatnánk be Magyarországról szóló leendő írásunkban. Ennek vannak jelei, amelyeket a bizonytalanság idején is
fontos szem előtt tartani. Szép eredményeket
ért el hazánk küldöttsége az EuroSkill 2012
versenyen, s vannak jól működő szakmai műhelyeink és fejlesztéseink az országban. A most
útjukra induló projektek is hordozzák ennek a
lehetőségeit.
Ahhoz, hogy valóban sikeresek legyünk, érdemes megtanulnunk, illetve figyelembe vennünk, hogy az együttműködés önmagában
– „l’art pour l’art” módon – nem vezet sehova. A siker alapja a valódi tartalommal bíró
együttműködés. A másik fontos feltétel, hogy
ne akarjunk mindent egyszerre. A mamut is
csak darabokban volt ehető, de egyetlen falatként bizonyosan nem.
Bízom a szak- és felnőttképzési rendszer
szereplőiben, és abban, hogy valós tartalmi
együttműködéseikre alapozva, lépésről lépésre haladva mi is lehetünk „bezzeg ország”. Rajtunk is múlik, érjük el! Ehhez kívánok boldog
újesztendőt, vígságszerzőt!

Rettegi Zsolt,
az NMH gondozásában meg jelenő
szak- és felnőttképzési lapok
szerkesztőbizottságának
elnöke
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Mezőgazdasági képzések
a fenntartható helyi vidéki kozosségekért
Szociális célú szövetkezetek, családi gazdaságok,
mint a vidék megtartó képességei
Problémafelvetés
A rendszerváltást követően a hazai mezőgazdasági struktúra jelentősen átalakult. Az egykori
szövetkezeti rendszer felbomlott, a kistelepüléseken élő lakosság foglalkoztatási lehetőségei lecsökkentek, a foglalkoztatási struktúra is alapvető
változásokon ment keresztül. Az intenzív, iparszerű élelmiszertermelés gazdasági szempontjai előtérbe helyeződtek, az egykori termelési szövetkezetek (TSZ) bázisán szerveződött gazdasági társaságok foglalkoztatási képessége, készsége jelentősen lecsökkent, a tért nyerő iparszerű mezőgazdasági termelés élőmunka-igénye töredéke lett a
korábbi gazdálkodási rendszerekének. A nagyüzemi élelmiszertermelés, a szigorodó és bürokratizálódó szabályozási környezet, illetve a szabadpiacról hazánkba korlátozás nélkül beáramló élelmiszerek hatására az 1970-es évektől felfutó és jelentős foglalkoztatással bíró háztáji gazdálkodás
az 1990-es évek közepére majdnem lenullázódott.
A falvak jövedelemtermelő, népességmegtartó képessége folyamatosan romlik, és ebből adódóan a
falvak elöregedése, a keresőképes korú inaktív (1665 év között) lakossága jelentős terhet ró az állami
központi szociális rendszerekre.
A helyi, lokális léptékű háztáji gazdálkodás
visszaszorulását súlyosbítja a vidéki térségek elöregedése, amely a mezőgazdaságban foglalkoztatottak esetében már drámainak tekinthető. A gazdálkodók több mint 40%-a nyugdíjas, a férfi gazdálkodók átlagéletkora több mint 53 év, míg a női
gazdálkodók esetében a 60 évet meghaladja az átlag, ezzel szemben a 40 év alatti gazdálkodók aránya nem éri el a 25%-ot sem. Ez a tendencia a termelékenységi potenciált rontja, illetve akár a ha-
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gyományos mezőgazdasági kultúra kihalását is
okozhatja, hiszen nem lesz, aki ezt a tudásbázist
továbbvigye, alkalmazza.

Kormányzati intézkedések
A leírt negatív szociális tendencia megváltoztatása nélkülözhetetlen a vidék népességmegtartása
érdekében. Ez szemléletváltást követel meg, kihívások elé állítva a hazai felnőttképzési rendszert is.
A kormányzat az elmúlt két évben a szemléletváltás tükrében az agrárpolitika helyett vidékpolitikai intézkedéseket foganatosít, melyek során a mezőgazdasági termelés mellett fokozott figyelmet
kell fordítani a vidéki térségek természeti és társadalmi környezetének megóvására, és fejlesztésére.
A társadalmi terhek csökkentése, a munkaképes
és jelenleg inaktív lakosság visszavezetése a munka
világában a kormányzat egyik fő célkitűzése. A közfoglalkoztatási programokra 2012-ben közel 150 Mrd
Ft-ot szánt a kormányzat több alprogram keretében
(például az önkormányzati, a vízügyi, az erdészeti,
a közúti területeken), közel 260 ezer közfoglalkoztatott bevonásával. E „klasszikus” alprogramokon
túlmenően szociális szövetkezetek, helyi mezőgazdasági termelést célzó törekvések is megjelentek,
amelyek a társadalmi foglalkoztatás javításán túl az
aktuális élelmiszertermelési, vidékfejlesztési problémák mérsékléséhez is hozzájárulhatnak.

Felnőttképzési szolgáltatások
a vidéki térségek élelmiszertermelésen
keresztül történő megerősítéséhez
A biztonságos, helyi élelmiszer iránti nő az
igény, amit az iparszerű élelmiszeripar csak korlátozottan tudja kiszolgálni. Ezzel új jövedelemter-
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fókusz •
melési alternatívát teremt a vidéki közösségeknek.
Változó, átalakuló világunkban a helyi önellátásra törekvő rendszerek felértékelődnek, a kialakuló
önellátó rendszerek képessé válhatnak – megfelelő
integráció mellett – régiós léptékben is számottevő
mennyiségű élelmiszer megtermelésére.
E horizontális igények kiszolgálásában meghatározó szerepet kell vállalniuk a hazai felnőttképzési kereteknek, szolgáltatásoknak, ami újszerű
szemléletmódot és képzések megvalósítását igényelheti. Ez a terület egy olyan bővülő képzési piaci szegmens, amely új lendületet adhat a vidéki
kistelepüléseken élők oktatásának.
A vidéki közösségek élelmiszertermeléssel történő megerősítését alapvetően két fő típusba kell sorolni
képzési metodikai szempontok alapján.
Az első, az elsődlegesen a társadalmi felzárkóztatást, a foglalkoztatás növelést célzó intézkedések típusa, amelyeknél a mezőgazdasági termelési tevékenység elsősorban „eszköznek” tekinthető. Ilyen
a kormány szociális szövetkezetfejlesztési programja, amelynek „célja, olyan új típusú szociális
szövetkezet létrehozása, mely a társadalom perifériájára sodródott tagjai számára a munka világába
történő visszavezetéssel biztosítsa a lét- és önfenntartást. További cél, hogy a szövetkezet továbblépést tudjon biztosítani a közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak közül mindazok számára, akik kirekedtek a munkaerőpiacról és tenni akarnak önmagukért a mezőgazdaság, élelmiszer feldolgozás és a helyi gazdaság, vagy szociális
gazdaság fejlesztés területén.” (www.kormany.hu)
A másik típusba az olyan mezőgazdasági termelést támogató programok sorolhatóak, amelyek
a helyi szintű élelmiszertermelést, a mezőgazdasági
családi gazdaságok termelékenységének növelését, az
elmúlt évtizedekben a gazdálkodással felhagyók
helyi szintű élelmiszertermelésbe történő visszavezetését, illetve a fiatal generációk gazdálkodásba történő bevezetését célozza, így biztosítva számukra megélhetési alternatívát.
A fenti programok sikerességének alapfeltétele
a megfelelő szabályozási, támogatási, és finanszírozási környezet megteremtése, valamint a megfe-

lelő felnőttképzési és szaktanácsadási-mentorálási
rendszer kialakítása és működtetése. Elhibázott
képzési metodikának tekinthető az ilyen gazdálkodói, gyakorlat alapú oktatások során a klasszikus tantermi, nyomtatott tananyagra épülő, napi
6 óránál hosszabb képzések tartása. A családi kisüzemi gazdálkodásba történő bevezetésnek elsősorban gyakorlati tapasztalatokra kell alapulnia.
A két helyi léptékű, a mezőgazdasági termelést,
s így a vidék életképességének megőrzését, fejlesztését célzó felnőttképzési programtípus más-más képzési, tematikai és szaktanácsadási rendszert követel meg.
A társadalmi felzárkóztatást célzó programokban jelentős szerepet kell kapnia az élelmiszertermelési alapkészségek oktatásán túlmenően – talán még hangsúlyosabban is – az életvitellel, mentálhigiéniával kapcsolatos oktatásnak, valamint a
mentorálásnak.
Ezzel szemben a kistermelői élelmiszer- és jövedelemtermelést célzó programoknál a képzés
súlypontját a mezőgazdasági termelés, a pénzügyi és szabályozási környezettel kapcsolatos ismeretek fejlesztésére, valamint a megfelelő helyi és
gyakorlatorinentált mentorálás-szaktanácsadásra
kell helyezni.
A két helyi léptékű élelmiszertermelést célzó
programtípus nem csupán metodikájában különbözik
egymástól. Az érintett programtípusokban résztvevők programhoz való hozzáállása, motiváltsága nagymértékben eltérő, amelyhez a képzéseknek
is idomulniuk kell.
A közfoglalkoztatást, társadalmi felzárkóztatást célzó programok esetében a résztvevők motiváltsága, új információk befogadására való nyitottságának alacsony szintje alapjaiban képes korlátozni a képzés sikerességét, mitöbb tényleges gazdálkodóvá válásukat. Ezért a képzések kezdeti fázisban a témaorientációra, az érdeklődés – esetleg
a lelkesedés – felkeltésére kell koncentrálni.
Nagyságrendekkel kedvezőbb a helyzet a gazdálkodással időszakosan felhagyó, újrainduló vállalkozások esetében, ahol megvan a lelkesedés a
hallgatóságban, és sok esetben inkább a realitások
talajára kell „visszahozni” a lelkesedésüket.
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A háztáji gazdálkodás, mint életforma nem
teljesen idegen a számukra. A család esetleg rendelkezik némi gazdálkodói tapasztalattal, így a
képzések során lehet alapozni a gazdálkodói attitűdre. A képzésben résztvevők motiváltak, így
a multimédiás tananyagok, tankönyvek, internet
adta lehetőségek hatékonyan felhasználhatóak az
oktatásban. Célszerű a nyugat-európai gyakorlatok
hazai adaptációja, hiszen ott a háztáji gazdálkodásnak, a helyi termékeknek évtizedes hagyományuk van, s számos gyakorlati, azonnal hasznosítható praktikát (házi savanyítástól a háztáji libatömésig) ismertető anyag lelhető fel. A tőlünk
nyugatabbra található társadalmakban a helyi
termékek elismertsége, a helyi gazdaságok megbecsülése nagyságrendekkel magasabb, arrafelé
az államok jelentős hangsúlyt fektetnek az ilyen
gazdálkodók tájékoztatására, szaktanácsadással
történő segítésére.
Igen nagy a felelőssége a felnőttképző szervezetnek, illetve oktatónak, mivel a mezőgazdaság jellegénél fogva könnyen negatív tapasztalatokat, csalódást okozhatnak a hallgatóknak (például olyan területeken, mint a növényi
kártevők, kórokozók elleni megfelelő időben és
módon történő védekezés a kertészetben, vagy
az állatállomány védelme a betegségek, ragadozók ellen). Az ilyen – a kezdeti tapasztalat hiányára visszavezethető – gazdálkodási hibák akár
a teljes növény-, illetve állatállomány pusztulását is eredményezhetik, az erkölcsi káron túl jelentős anyagi kárt is okozva. Ezek a kezdeti csalódások akár a teljes program sikerességét is veszélyeztethetik, így a képzéseket kiegészítő, és
arra épülő mentorálás szerepe kiemelkedő, feltétlenül szükséges a gazdálkodási gyakorlat legalább
egy termelési éven keresztül történő nyomon követése.
Az általunk javasolt komplex képzések során
megvalósítandó mentorálás igen értékes képzési
felület a résztvevőknek, melynek során a klasszikus képzési elem alapjaira építve nyílik lehetőség
a családi gazdálkodó aktuális, a gazdálkodásához
konkrétan kapcsolódó problémáinak, nehézsége-
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inek megvitatására, megoldására. Ez a személyes,
helyszíni konzultáción alapuló mentorálás nagyságrendekkel hatékonyabb továbbképzési rendszernek tekinthető. Célirányosabb és időhatékonyabb módszer a tantermi képzésekhez képest,
amennyiben a készség szintű tudás megszerzéséhez szükséges időt tekintjük viszonyítási alapnak.

A gazdasági profit szempontja
A szociális célú szövetkezeti fejlesztések a jelen társadalmi környezetben véleményünk szerint nem tekinthetőek „for profit” vállalkozásoknak. Elsősorban a szövetkezeti tagság belső igényeinek kielégítésére lehetnek képesek, nincs piactorzító hatásuk, illetve az élelmiszer-értékesítési és -feldolgozási szabályozások részletes ismeretét nem kívánja meg a tagságtól. Kezdeti lépésnek tekinthető, mely a társadalmi felzárkóztatást célozza, valamint a helyi szükségletek kiszolgálásához járul hozzá, segítve a helyi autonómia kialakulását, a függőségek, kitettségek csökkentését.
Álláspontunk szerint a fenntartható helyi közösségek kialakítása szempontjából lényegesen
nagyobb szerepet játszhatnak a mezőgazdasági
kistermelést támogató „for profit” kisvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó képzési programok.
Az egykor háztáji gazdálkodást folytató, majd az
elmúlt évtized nagyüzemi élelmiszeripar térnyerése miatt kiszorult vállalkozások újraindítása valós
lendületet adhat, és az újra szerveződő, fenntartható helyi közösségek meghatározó elemeivé válhat. A régi-új gazdálkodók felnőttképzési keretek
közötti oktatása nagyságrendileg hatékonyabb lehet a társadalmi felzárkóztatást célzó, a mezőgazdaságot, inkább mint eszközt alkalmazó programoknál.

A bemutatott felnőttképzési
szolgáltatások elismertethetősége
Úgy ítéljük meg, hogy a bemutatott felnőttképzési programok keretében a képzési program
akkreditáción túlmenően – a programban részt-

Szak- és felnőttképzés – 2012. II. évfolyam 1. szám

fókusz •
vevők oldaláról – nem indokolt további minősítési rendszer, bizonyítvány kiadása stb. Az országban számos OKJ-s, szakintézményi keretek
között működő, a mezőgazdasági támogatások
(EMVA) igénybevételéhez szükséges aranykalászos gazdaképzés folyik. Az általunk leírt újrainduló kis és családi gazdaságok számára, az egykori (iparban, szolgáltató szektorban) elért jövedelem kiváltása a cél, amely nem éri el például az EU-s társfinanszírozású fiatal gazda pályázat 10-12 M Ft-os beruházási volumenét. Nincs
szükségük tanúsítványra, a képzésekkel a sikeres családi gazdálkodás megalapozása a kizárólagos céljuk. Amennyiben a családi kereteken túl
is kívánnak majd a jövőben gazdálkodni, akkor
lehetőségük nyílhat a részvételre a már kiforrottan működő és tanúsított ezüst- és aranykalászos
gazdaképzéseken, vagy más tanúsított felnőttoktatási tanfolyamokon.
Tapasztalataink alapján az egykori családi
gazdaságok újraindulásához akár az EU által minimális termelési volumenhez kötött gazdálkodást indító összegek 30-40%-a is elégséges. A jelen képzési programok tanúsítása során különös
hangsúlyt kell fektetni a mentorok minősítésére
is, illetve a gyakorlati szaktudás, a termelői tapasztalat, a mezőgazdasági termékek naprakész
ismerete is nélkülözhetetlen.

Tervek a jövőre,
a képzések gyakorlati hasznosulása
A fent bemutatott komplex rendszer hatékonyan ötvözi a rövid (kb. 40 órás), de igen célirányos tantermi és gyakorlati képzéseket az egy
éves mentorálással, amely során megvalósítható
a tanfolyamon elhangzottak készség szintre történő fejlesztése is. Így a felnőttképzés nem csupán ismeretek átadásának tekinthető, hanem egy
olyan ernyőszolgáltatást kap a hallgató, ahol van
kire számítania, van kihez fordulnia akkor, amikor a kérdése, problémája felmerül.
Egy ilyen komplex képzési rendszer viszonylagosan rövid idő alatt képes gyakorlati szaktudást
biztosítani, és visszavezetni a családokat a csalá-

di gazdálkodásba. Ezzel a felnőttképzés valós alternatívát biztosíthat a helyi élelmiszertermelés, a
fenntartható vidék megalapozásához. Ez a cél- és
eszközrendszer messze túlmutat a hagyományos
szakoktatási kereteken.
Egy ilyen mezőgazdasági családi gazdálkodói képzési metodika a társadalmi felzárkóztatást célzó közfoglalkoztatottsági programokban
nélkülözhetetlen, bevezetése a 2013. évi közfoglalkoztatási tervezés során szükségszerű a program sikeresség érdekében. A hátrányos társadalmi csoportoknak a munka világába történő
reintegrációja mentorálás, ernyőszolgáltatás nélkül igen korlátozottan, vagy talán nem is képes
elérni a kívánt hatásokat.
Megfontolandó, hogy a munkaügyi központok által támogatott átképzések keretében a hagyományosan az iparra, szolgáltató szektorra
koncentráló képzések mellett a vidéki közösségek megtartását, megerősítését elősegítő programok indítása is ugyanúgy kiemelkedő fontosságú, hiszen nem lehet cél a foglalkoztatás fejlesztése során a vidéki kistelepüléseken élő munkaerő városokba, ipari központokba való áramlásának gyorsítása, inkább a lakosság helyben maradását kell segíteni.
A leírt képzési rendszer nem csupán az állami
szervezeteknek javasolható. Az elmúlt évek gazdasági válságának hatására a termelő ipar – amely
egykor jelentős létszámú munkaképes, dolgozni
akaró humánerőforrást vett fel a kistelepülésekről is – több esetben jelentős elbocsátásokat, termeléscsökkentést jelent be. A létszámleépítések
során az elbocsátottak számára kötelezően biztosítandó végkielégítés mellett nyújtandó kis összegű átképzési támogatás ilyen komplex programként történő választhatósága valós alternatívát jelenthet az elbocsátottaknak, kvázi hidat biztosítva az ipari, a termelői szektorból az önfenntartó gazdálkodói világba. A vállalatok szociális érzékenysége, társadalmi felelősség vállalása erősödik, és e gazdálkodói képzési koncepciónak a leépítési tervekbe történő integrálása és megvalósítása hazánkban sem példa nélküli.
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Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR)
Európában a képesítési keretrendszerek eszközöket jelentenek az átláthatósághoz és a gazdasági változások harmonizálásához. Ebből eredően a
nemzeti képesítési keretrendszerek általában központi szerephez jutnak, s nemcsak az európai célkitűzésekben, de legalább ennyire fontosak a nemzeti célok elérésében is. A képesítési keretrendszer
egyre fontosabb az álláskeresésben, és egyre elengedhetetlenebbé válik a karriertervezésben.
Az Európai Unió a lisszaboni stratégia kettős céljának (növekedés és foglalkoztatás) megvalósítása szempontjából kiemelt fontosságot tulajdonít az
oktatási és képzési rendszerek kialakításának, hogy
elősegítse a tagállamokban megszerezhető sokszínű
képesítések átláthatóságát és összehasonlíthatóságát.
Az EKKR egyik fő célja egy olyan referenciakeret kialakítása, amely az oktatás, képzés különböző formáiban és szintjein, továbbá a nem-formális
és informális keretek között folytatott tanulás révén megszerzett és formális képesítésekben testet
öltő tudásszint minősített besorolása alapján egységes rendszerbe foglalja a képesítéseket. Ennek
eredményeként egy olyan viszonyítási keretrendszer jön létre, amely az egyes európai országok el-

térő oktatási, képzési rendszereiben a tanulás legváltozatosabb formái révén keletkezett képesítéseket a tudás, a készségek és a kompetenciák alapján
egyetemesen összehasonlíthatóvá teszi.
Az EKKR másik fő célja, hogy összekösse az általános, a felsőoktatás, valamint a szakoktatás és
-képzés nemzeti és ágazati szintű képesítési rendszereit, lehetővé téve ezek egymáshoz kapcsolódását.
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR)
gyakorlatilag egy olyan referenciakeret, viszonyítási keretrendszer, amely – erősítve az egyes részterületeken már létező és alkalmazott hasonló célokat
szolgáló európai eljárásokat (oklevelek és szakképesítések elismerésének rendszere, Európai kreditátviteli rendszer, Europass stb.) – a legfontosabb
minőségi és szakmai mutatók közös azonosítása
alapján teremti meg a képesítések objektív összehasonlíthatóságának lehetőségét.
Az Európai Képesítési Keretrendszer központi
eleme a nyolc referenciaszint – ahol helyet kell találni a magyar szak és felnőttképzés kvalifikációinak –, továbbá a tudás, a készség és a kompetenciák.

EKKR
MKKR
Általános
képzés

Szakképzés
Valamennyi OKJ
szakképzés
kimenetésnek
szintezése

Felnőképzés

1. ábra. Az európai képesítési keretrendszer magyar értelmezésű elemei
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A rendszer alapelvei
A rendszer kiépítése ernyőt biztosítana mind
az európai uniós tagországoknak, mind az egyes
nemzeteknek oly módon, hogy megtarthassák
sajátos tradicionális oktatási, képzési rendszerüket, ugyanakkor meg lehessen határozni azokat
a pontokat, amelyek segítségével lehetővé válik a
más országokkal történő összehasonlítás.
E pontok egyik legfontosabb eleme a tanulási
kimenet, ezért célszerű az alágazatok valamenynyi területén áttekinteni a szakmai és vizsgakövetelményeket annak érdekében, hogy meg lehessen felelni az EKKR képesítési rendszerének.
A referenciapontok kialakításánál szem előtt
kell tartani, hogy a tanulási eredmények (tudás,
készségek, képességek és kompetenciák) különböző szintjeire építő semleges kerethez sokszínű
nemzeti oktatási rendszerek kapcsolódnak.
Lehetővé kell tenni a formális, nem-formális és informális tanulás eredményeinek elismerését is. Nagyon fontos, hogy azok az országok, amelyek kidolgozzák nemzeti rendszerüket, törekedjenek a konszenzusra. Így a nemzeti kereteken belül mindenhol könnyebbé válik
az alágazatok, valamint a tanulási eredmények
szerint azonosított képesítések szakmai tartalmának egységes értelmezésen nyugvó kölcsönös
meg- és elismerése. A rendszer szintjeinek értelmezésénél látni kell, hogy középpontba kerül a
mérés és értékelés, amely kiemeli a teljesítménycentrikusságot.
Lényeges szempont az is, hogy a rendszer
eszközként működjön, hosszú távon jöjjön létre az egységesítése, standard funkciója, melynek
alapján jól láthatóak a szakmai specifi kumok,
ugyanakkor szolgálja a pályaorientációt, a pályatanácsadást, a beszámíthatóságot, a kreditálást,

valamint a karrierépítést. Így nemcsak integráló
jellegzetessége emelhető ki, hanem nyilvánvalóan egy standard funkciót is be fog tölteni.

Rendszercsatlakozási módok
Az egyes országok EKKR rendszerhez történő
csatlakozásának módját meghatározza saját oktatási, képzési rendszerük:
• azokban az országokban, ahol nincs szakképesítési rendszer, ott a fi lozófiáját igyekeznek figyelembe venni;
• ahol van képesítési keretrendszer, ott hasonlóan az ISCED1 szintezéshez, az EKKR / EQF
szintjeihez igazítják az egyes képesítéseket, ami
valószínűsíthetően az Unió nagyobb részére igaz;
• ahol pedig vannak képesítési rendszerek, de
ezek nem egységesek országon belül, ott egy
közösen elfogadott rendszert alakítanak ki,
ami visszahat az alágazatokra, és természetesen
konszenzussal születik meg.
A képesítési keretrendszerek típusai, modelljei
is tükrözik a nemzeti, politikai és kulturális környezetet. A három fő modell működtetése:
• Az első modell a képesítési keretrendszerek tekintetében átfogó és koherens szintleírások, amelyek kiterjednek az oktatás minden szintjére,
valamint a képzésekre. A leírásoknál elemzésre
kerül a szintek és tanulási eredmények közötti
hasonlóságok és különbségek feltárása, például
a szakoktatás és szakképzés (VET), valamint a
felsőoktatás (HE) képesítéseinek jobb átláthatósága. A képesítési keretrendszerek fejlesztésénél Németország, Belgium (Flandria), Egyesült
Királyság (Skócia), Írország, Észtország, Szlovénia és Litvánia használja ezt a megközelítést.
• A második modellt használó országokban, mint

1 Oktatás egységes nemzetközi osztályozásának rendszere (International Standard Classification of Education, ISCED):
olyan egységes és konzisztens statisztikai rendszert képező módszertan, amelynek révén a szakemberek (oktatáspolitikai
döntéshozók, tudományos kutatók stb.) számára lehetővé válik az egyes országokban hosszú történelmi, kulturális fejlődés
eredményeként kialakult eltérő felépítésű nemzeti oktatási rendszerek szerkezetének leírása, összehasonlítása és elemzése
2 Európai Képesítési Keretrendszer (European Qualifications Framework, EQF): tulajdonképpen egy úgynevezett metakeretrendszer, amely tanulási eredmény alapú kimenetek alapján összesen nyolc hierarchikus szintbe sorolja be az oktatási és
képzési rendszer teljes vertikumában a formális és nem-formális tanulás keretei között megszerezhető képesítéseket.
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például Dániában és Bulgáriában a képesítési keretrendszerek megkülönböztetésére az alsóbb képzéseknél a szintek az elsőtől az ötödikig terjednek. A hatodik, a hetedik és a nyolcadik szintekre korlátozzák a magasabb felsőoktatási képesítéseket.
• A harmadik modell esetében, többek között
Ausztriában, a képesítési keretrendszerek hatodik, hetedik és nyolcadik szintje két párhuzamos szálon fut. Az egyik magában foglalja a
szakképzést, a másik pedig a felsőoktatási képesítéseket.
A három modell különböző megoldásokat kínál az oktatási és képzési rendszer különböző részeinek áthidalására, különösen a szakképzés és
az egyetemi képesítések vonatkozásában.

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR)
szak- és felnőttképzési ága
A Magyar Képesítési Keretrendszer létrehozásának célja az oktatás és a képzés különböző szintjeinek és formáinak az Európai Képzési Keretrendszer elveivel megegyező és szerkezetével kompatibilis, egységes rendszerbe foglalása, s ezáltal
az egész életen át tartó tanulás gyakorlati megvalósításához szükséges feltételek megteremtése.
Az MKKR kidolgozásának céljai:
• az oktatás és képzés különböző szintjein kimeneti szabályozók egységes rendszerbe foglalása,
valamint e kimeneti szabályozók harmonizációjának segítése;
• az oktatás és képzés minőségbiztosítási rendszereinek erősítése és összhangjuk kialakításának támogatása;
• a nem-formális és az informális tanulás keretei
között megszerzett tudás és kompetenciák elismerése;
• az oktatási és képzési rendszeren belüli szakmapolitikai koordináció és a társadalmi partnerekkel történő együttműködés erősítése;
• a vállalkozások (munkaadók) számára európai
kontextusban is értelmezhető rendszerszerű információk szolgáltatása a képesítésekről.
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A magyar szakképzési keretrendszer
adaptációjának alapjai:
1. A Nemzeti Képesítési Keretrendszer magyarországi kidolgozásához célszerű összehasonlító pontokat keresni a szakképzés fejlesztése és a keretrendszer fejlesztése között. Ezeket az összehasonlítási szempontokat tartalmazza az alábbi táblázat:
Szakképzés
fejlesztése

MKKR/
EKKR

Kompetenciaprofilok
értelmezése
(feladat, tulajdonság)

Kompetencia
fogalomrendszerének
adaptációja a magyar
környezetbe

Szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményének
szerkezete és tartalma

Tanulmányi
kimenetek
értelmezése

Gazdasági kamarával
történő folyamatos
egyeztetés és szakmai
konszenzus

Konszenzus
alapján
iterációval

Valamennyi
szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményének
dokumentuma

Nyolc szint
közös
értelmezése

2012-ben
gyakorlatorientált
valamennyi szakképesítés

2013. évi
bevezetés
előkészítése

635 kimenet,
kb. 2100 modul

Közoktatás,
szakképzés,
felnőttképzés,
felsőoktatás

Átlátható, rugalmas, mobilitást támogatja

2. A szakképzésben alkalmazott kimeneti szabályzó
rendszer deskriptorai:
• a sztenderdizált OKJ,
• a foglalkoztatási szerkezet elemzésén, kamarai
egyeztetésen és moduláris szerkezeten, valamint
kompetencia elven alapuló szakmai és vizsgakövetelmény;
• az országos modultérkép,
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• a moduláris szerkezetű központi, illetve képzési programok.
3. Az OKJ leg fontosabb funkciói:
• rendszerelvűség (országosan egységes és standard szakmai és vizsga követelmények, kerettantervek),
• egymásra épülés,
• tanulási folyamatba való be- és kilépés lehetősége,
• egyén által igényelt ütemezés szerinti tanulás,
• egész életen át tartó tanulás gyakorlati megvalósítása,
• átláthatóság.

A fejlesztendő algoritmus alapjai
a kimenetszabályozást biztosító
jogszabályok (SZVK) jellemzői
A magyar képesítési keretrendszer megalkotásához
algoritmus kidolgozása szükséges, amelyek jellemzői:
• a moduláris szerkezet,
• a standard, statikus, rugalmas kompetenciaprofilok.
Az algoritmus megalkotásának feltétele, hogy
az MKKR létrejövő szintkövetelményeivel történő harmonizálásnál a szakképzés szempontjából
valamennyi descriptor csak feladattal összefüggésben bonható ki értelmezés esetén.

A fejlesztendő algoritmust
meghatározó tényezők
Főcsoport

Kategóriák (példák)

Szakmai
kompetenciák:

•

Módszerkompetenciák:

•

Társas
kompetenciák:

•

Személyi
kompetenciák:

•

•

Szakmai készségek
Szakmai ismeretek alkalmazások

Gondolkodás
Problémamegoldás
• Munkamódszer, munkastí lus
• Kommunikáció stb.
•

Kooperáció
Konfliktuskezelés
• Rugalmasság stb.
•

Kreativitás
Önállóság
• Adott ságok
• Jellemvonások stb.
•

A keretrendszer használhatósága
A kialakított keretrendszer megkönnyíti:
• a karrierutak kijelölését, az életpálya tervezését,
• a tudás előzetes felmérését és beszámíthatóságát,
• a képzésből a munkába való átmenetet és a képzésbe történő visszatérést,
• a felsőoktatás kreditrendszeréhez történő kapcsolódást,
• az iskolai rendszerű, az iskolán kívüli és az informális tanulás közötti szakadék áthidalását,
• a szakképesítések közötti átjárhatóságot,
• a gazdaságban bekövetkező változások gyors és
rugalmas követését.

Az MKKR bevezetésének
és működtetésének legfontosabb
elvárt eredményei
• Javul az oktatási és képzési rendszerek átláthatósága.
• Javul az oktatási és képzési rendszerek közötti és a formális, nem formális tanulási utak közötti átjárhatóság.
Az Európai Unió az Europass keretrendszer
bevezetésének jó gyakorlatával irányként jelezte,
hogy indokolt a két keretrendszer összekapcsolása. Ez a kettős rendszer elősegíti a tagállamok
közötti munkavállalási és tanulmányi célú mobilitást, valamint a képesítési rendszerek, bizonyítványok és képességek, kompetenciák átláthatóságát, továbbá a munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatását.
2012 első félévének végére 15 ország (Ausztria,
Belgium (Flandria), Horvátország, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Franciaország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Portugália és az Egyesült Királyság) már hivatalosan elkészítette nemzeti keretrendszerét az EKKR-referencia kerethez. A többi országban várhatóan 2013-ig fejezik be ezt a
fejlesztési folyamatot. A magyar szakképzési és
felnőttképzési keretrendszer a TÁMOP 2.2.1
második szakaszának keretében készül majd el
2013-ban.
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fókusz
Marton József

A finn kozoktatási rendszer
Egy céltudatos, az ország sajátosságaira és hagyományaira építő oktatáspolitikában, valamint
az oktatás finanszírozásában is megmutatkozó
stratégiai gondolkodás eredményeként ma Finnország a nemzetközi ranglisták élén szerepel a
közoktatás mutatói alapján. A hazai köznevelés
és szakképzés megújításának időszakában érdemes jobban megismerni a finn közoktatási rendszert.
A finn Oktatási és Kulturális Minisztérium fejlesztési stratégiáját – a globalizálódás jegyében – a
jól képzett, versenyképes és nemzetközi hálózatokban is jól működő szakemberek felkészítése jellemzi.
Ennek megfelelően az utóbbi években központi kérdéssé vált a munka világának szereplőivel
történő együttműködés erősítése és a nemzetközi
kooperáció. Mielőtt azonban a célok teljesítésében kulcsszerepet játszó szakképzési rendszer sajátosságait megvizsgálnánk, nézzük meg, hol helyezkedik el a szakképzés a finn közoktatás rendszerében.

re. Az általános iskola 9 évfolyamos, és megközelítőleg minden diák elvégzi. Az alapozó oktatás teljesen ingyenes.

A finn közoktatási rendszer

A finn szakképzés rendszer irányítása

Iskolai előkészítő oktatás
Az iskolai előkészítő oktatás azokat a 6 éves
gyermekeket célozza meg, akik a következő tanévben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat.
Ebben a képzési formában a részvétel önkéntes, ugyanakkor az előkészítő oktatás megszervezése az önkormányzatok kötelező feladata. A választhatóság ellenére majdnem minden gyermek
a 6. és 7. életéve között vesz részt az iskolai előkészítő oktatásban (2007-es adat szerint 99,2 %).

Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz
tartozik a szakképzés irányítása. Ez azt jelenti, hogy központilag határozzák meg a szolgáltatók működési szakterületét és a tanulók maximális létszámát. Az előbbi keretek és a szakképesítések struktúrája együttesen adnak lehetőséget
arra, hogy a szakképző intézmények a helyi üzleti és ipari szükségletnek megfelelően alakítsák ki
a képzési kínálatukat.
Jelenleg körülbelül 150 szakképző intézményi fenntartó működik Finnországban. A fenntartók megfelelő nagyságúak és összetett hálót
alkotnak, képesek a gazdaság igényeinek megfelelően felkészíteni a tanulókat. A szakképző intézmények fenntartói leginkább önkormányzatok, vagy önkormányzatok társulásai.

Általános iskolai oktatás
Az általános alapozó oktatás abban az évben
kezdődik, amelyben a gyermek a 7. életévét betölti, amennyiben nincs szüksége sajátos nevelés-
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Középfokú általános oktatás
A 3 évfolyamos középfokú általános oktatást a
16 éves diákok kezdik meg, és az felkészíti őket
az érettségi vizsga letételére. A sikeres érettségi
vizsga továbbtanulásra jogosít valamennyi típusú
felsőoktatási intézményben.
Középfokú szakképzés
Az általános iskolai végzettségre épülő középfokú szakmai végzettséget általában 3 tanév teljesítésével szerzik meg a tanulók, mely 120 kredit teljesítését jelenti. A tanulmányok akár 40 kredittel is
csökkenthetők azok számára, akik érettségi vizsgával rendelkeznek. A szakképzésben résztvevők
tantárgyakat vehetnek fel vendégtanulóként a középfokú általános képzésből és érettségi vizsgát is
tehetnek. A szakmai végzettség általános jogosultságot teremt a felsőoktatásba történő belépésre is.
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fókusz •
A nemzeti és helyi tanterv
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzeti szinten határozza meg a szakképzés általános céljait, alakítja ki a szakképesítések struktúráját, valamint az alaptantárgyakat. Emellett a
Finn Nemzeti Oktatási Tanács dönt a szakképesítés minden tartalmi részletéről. 2008 és 2010
között 52 iskolarendszerben oktatható szakképesítés alaptantervét vizsgálták felül. A központi tantervek a Nemzeti Szakképesítési Keret és
az Európai Szakképesítési Keret követelményeivel összhangban készülnek. Helyi szinten a szakképző intézmények fenntartói alakíthatják ki a
tanterveiket a Nemzeti Oktatási Tanács alaptanterve alapján, és ennek alapján vesz részt minden
tanuló a képzésben egyéni tanulási terv alapján.

A középfokú szakképzés
formái és ágazatai
A középfokú szakképzés szakképző iskolákban folyik. A középiskolai szakképzős tanulók
többsége az elméleti és a gyakorlati képzés jelentős részét az iskolában teljesíti. A 3 év alatt 6
hónap üzemi gyakorlatot is teljesíteni kell.
A finn szakképzési rendszerben létezik egy
másik forma is, a tanoncképzés. Az önkormányzatok, önkormányzati társulások és regisztrált
egyesületek, vagy alapítványok által szervezett
tanoncképzés elsősorban üzemi körülmények
között folyik. A tanonc határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezik. A szervezők költségeire, az elméleti felkészítés finanszírozására állami támogatás biztosítja a keretet. Ez a forma elsősorban a felnőttképzésben jellemző, de kismértékben az iskoláskorú fiatalok között is előfordul.
A fentieken túl egy szakképesítési bizottság
által lebonyolított, úgynevezett kompetenciateszt sikeres teljesítésével is lehet szakképesítést
szerezni.
Szakképzés a következő ágazatokban folyik,
összefüggésben a munkaerőpiac legfontosabb területeivel:
• oktatás,
• kultúra,

• társadalomtudományok, üzlet és adminisztráció;
• természettudományok,
• technológia, kommunikáció és szállítás;
• természeti erőforrások és környezetvédelem,
• szociális szolgáltatások, egészségügy és
sport;
• turizmus, vendéglátás és háztartási szolgáltatások.

Szakképzést megelőző programok
(„hídprogramok”)
Ahol szükséges, ott a középfokú szakképzés
megkezdésére előkészítő, úgynevezett szakképzést megelőző programok (a mi szóhasználatunkban „hídprogramok) közül választhat a tanuló. Ezek a programok a következők:
Középfokú szakképzést előkészítő oktatás
(20-40 kredit)
Ez a fél vagy egy éves képzés azoknak ajánlott, akik nem rendelkeznek világos elképzeléssel a pályaválasztásukkal kapcsolatban, vagy nem
rendelkeznek a választott szakképesítés megkezdéséhez szükséges képességekkel.
Előkészítő és rehabilitációs tanácsadás,
pályaválasztási tanácsadás és képzés
a fogyatékosok részére (20-120 kredit)
Ez a program lehetőséget biztosít a fogyatékos
tanulók kompetenciáinak és a szakképzés megkezdéséhez szükséges képességeinek fejlesztésére, a független, önálló életvitel és munkavégzés
elsajátítására, valamint a jövőre vonatkozó terveik kidolgozására.
Bevándorlók szakmai előkészítő oktatása
(20-40 kredit)
Ez a képzési forma azoknak a bevándorlóknak
és családjaiknak ajánlott, akik már a nyelvtanulásban alapjártassággal rendelkeznek. A képzés
célja, hogy a bevándorlókat eljuttassa arra a képességi, jártassági szintre az oktatási nyelvhasználatban és egyéb szakmai képességekben, ahol
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megkezdhetik szakmai tanulmányaikat. További cél, hogy megismertessék a fi nn tanulási és
munkakultúrát.
Háztartástani tanfolyam (20 kredit)
A tanfolyam fejleszti a tanulók képességeit és
gyakorlati ismereteit a mindennapi életvitel és a
háztartásvezetés területén.
A középfokú szakképesítések
A középfokú szakképzésben meghatározott
cél a tanulók sokoldalú felkészítése a későbbi munkavállalásra és az élethosszig tartó tanulás jegyében a folyamatos ön- és továbbképzésre. 52 középfokú szakképesítés és 120 tanulmá-

Szak- és
felnőttképzés
A Szak- és Felnőttképzés című lap
a Szakoktatás és a Felnőttképzés
utódjaként évente tíz alkalommal
jelenik meg, továbbra is igazodva
a tanév rendjéhez.
Ismeretterjesztő havilapként
a Szak- és felnőttképzés aktuális
eseményeiről számol be riportokkal,
tudósításokkal, rövid elemzésekkel.
A szaklap megrendelhető a
szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu
e-mail címen!
Az ára 450 Ft.
Reményeink szerint
új kiadványaink
elnyerik tetszését
és általuk hozzájárulhatunk
az Ön eredményes
munkájához is.
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nyi program segíti a tanulókat, hogy rendelkezzenek a választott ágazat a különböző foglalkozásaiban végzett munkához szükséges szakértelemmel.
A középfokú szakképzés az alapfokú oktatás
tantervére épít. A szakmai képzés 3 éves (120
kredit), de akár 40 kreditet (1 év) is kaphat az,
aki a középfokú általános képzést teljesítette.
A középfokú szakmai tanulmányok során 90
kreditet érő szakmai modulokat kell teljesíteni, valamint kötelezőek, illetve választhatóak a
szakképesítéshez kapcsolódó kiegészítő modulok (20 kredit). További 10 kreditért szabadon
választható modulokat lehet felvenni.
A munkahelyen fejleszthető kompetenciák
javítására a szakképzésben részt vevő tanulónak tanulmányai során 20 kreditet érő szakmai
üzemi gyakorlatot is teljesítenie kell (on-the–job
learning). A tanulók kompetenciáinak értékelése a szakértelmet bizonyító feladatok teljesítése
során történik, modellezve a valós munkahelyi
helyzeteket. Ahol szükséges, ott más értékelési módszereket is alkalmaznak, hogy a komplex
gyakorlati megmérettetést kiegészítsék. A feladatok megtervezése, megvalósítása és értékelése a Nemzeti alaptanterv keretei között, a munka világának képviselőivel együttműködve történik.
A kiegészítő modulok, amelyek a szakképzés
részeként a munkavégzéshez, az egész életen át
tartó tanuláshoz szükséges általános kompetenciák fejlesztését, valamint az állampolgársághoz
kapcsolódó ismeretek növelését szolgálják a kötelezőek: a nyelvek, a matematika, a testnevelés, a művészet, a kultúra, valamint további szabadon választható szakmai, alapozó és általános
érdeklődést kiváltó tantárgyak. Ezeket lehet az
általános középfokú képzésben elvégzett tanulmányokkal teljesíteni.
A későbbiekben is érdemes majd a fi nn szakképzési rendszer más területeit bemutatni, hogy
egy sikeres rendszert megismerve átvegyük, alkalmazzuk a nálunk is hasznosítható tapasztalatokat.
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módszertan •
Baukó Anita Eszter

Pályakovetés a BÉKSZI-ben
A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium (BÉKSZI) tagiskoláiban évek óta gyakorlat a végzett diákok pályakövetése. Azt vizsgáljuk, hogy intézményünk szakmai kínálata mennyire felel meg a munkaerőpiac elvárásainak, a tanulmányaikat befejező tanulók miként boldogulnak
a munka világában.
a végzettek elhelyezkedéséről. Utóbbi megvalósítása érdekében működtetjük pályakövetési rendszerünket.
Iskolánk minőségirányítási csoportja 2012
őszén is elkészítette a 2012-ben végzett tanulók
pályakövetését. A pályakövetést a minőségirányítási csoport tagjai végzik az osztályfőnökök segítségével. Minden végzős osztályfőnök kap egy táblázatot, amelyben az elballagott tanulóival kapcsolatos információkat kell összegyűjtenie. Ebben
meg kell adni a tanuló nevét, az általa tanult szakmát, a megszerzett iskolai végzettséget (ami azonban nemcsak az utoljára megszerzett végzettséget
jelenti, hanem valamennyi végzettséget, amivel a
tanuló rendelkezik). A táblázatban fel kell tüntetni
továbbá, hogy a vizsga után hogyan alakult, alakul
a korábbi diák pályája. Tanul-e, ha igen, milyen
szinten, illetve iskolánk keretein belül tanul-e tovább vagy más intézményben. Ha nem tanul, ak-

Szakmájában dolgozik

Máshol

Felsőfokú
képzés

BÉKSZI

Máshol

Középfokú
képzés

BÉKSZI

Máshol

BÉKSZI

Érettségi

Felsőoktatás

Technikus

Érettségi

Szakma

Név

Szakma

Alapfokú
képzés

Vizsga után

nincs információ

A vizsgát követően tovább fog tanulni

munkanélküli

Iskolai
végzettség

nem a szakmájában dolgozik

A BÉKSZI Békés megye nagy múltú szakképző intézményeinek, a Zwack József Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakképző Iskolának, a Kós
Károly Szakképző Iskolának és a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és
Kollégiumnak jogutód intézménye 2007. augusztus 1-jétől. Intézményünkben tíz szakmacsoportban folyik szakképzés. A gazdaság egyre magasabb szintű követelményeit kívánjuk kielégíteni
jól képzett szakmunkásokkal, szakközépiskolát
végzett szakemberekkel, technikusokkal és mérnökasszisztensekkel. Ennek érdekében a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó
képzési struktúrát kínálunk.
Iskolánk minőségi célja többek között, hogy
információkat, adatokat gyűjtsön a szakmai orientációs képzés és a szakmai elméleti, valamint
gyakorlati képzés eredményességének, a végzett
diákok, illetve a munkaadók általi megítéléséről,

1. ábra. Pályakövetési táblázat
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módszertan
kor megszerzett szakmájában dolgozik-e vagy más
szakmában, esetleg munkanélküli vagy sem? Azt
is jelezni kell, hogy rendelkezünk-e információval
a tanulóról. Az osztályfőnökök által összegyűjtött
adatokat először tagiskolánként, majd BÉKSZIszinten összesítjük.
2012 májusában és júniusában 1033 tanuló fejezte be tanulmányait a BÉKSZI-ben, 82%-nak
sorsának alakulásáról van információnk. A végzősök közül 571 fő szakképzésben tanult, 158 szakközépiskolában, 49 felnőttek nappali gimnáziumában és 255 érettségi utáni képzésben.
A tanulók vizsgájának sikerességéről is képet
kapunk a pályakövetés adatainak elemzése során.
Ha valamely szakma esetén nagyarányú sikertelenséget tapasztalunk, megvizsgáljuk ennek okát,
és megtesszük a szükséges intézkedéseket.
A vizsgát követően három hónappal gyűjtjük
össze a tanulókkal kapcsolatos információkat. Ekkorra ugyanis a diákok többsége már tudja, miként
alakul a pályája. A végzett tanulók egyharmada
folytatja tanulmányait. Ez azt mutatja, hogy tanáraink munkájuk során sikeresen közvetítik diákjaink felé az egész életen át tartó tanulás gondolatát. A tanulók több mint harmada dolgozik, közülük majd minden második (63%) a szakmájában.
Békés megye gazdasági és munkanélküliségi adatait figyelembe véve igen jó aránynak tekinthető,
hogy diákjaink 41%-a talált munkát. Elsősorban
azért, mert intézményünkben nemcsak divat-, hanem hiányszakmákat is oktatunk. Népszerű szakmák esetében létszámkorlát miatt nem tudunk felvenni minden tanulót. A munkanélküliség aránya

az országos átlaghoz képest is jónak nevezhető.
Diákjaink 8%-áról ugyanis tudjuk, hogy munkanélküli, 18%-ukról pedig nincs információnk. Ha
az utóbbi csoport valamennyi tagja munkanélküli
lenne – ami azonban valószínűleg nem így van –,
akkor összesen 26%-ot tekinthetnénk munkanélkülinek, ami kedvezőbb, mint az országos átlag.
Ugyanis egy, az Európai Unió által 2012 tavaszán
készített felmérés szerint Magyarországon az ifjúsági munkanélküliségi ráta 28,4% (az uniós átlag
22,6%). A munkanélküliek és azok száma, akikről
nem rendelkezünk információval, tagiskolánként
és képzési típusonként is eltérő. Az érettségi utáni képzésben tanulóknak gyakran van lehetősége
külföldön munkát vállalni már a képzés során is,
majd a vizsga után visszatérnek korábbi munkahelyükre, ahol szívesen alkalmazzák őket továbbra is. Ebben az esetben nehezebben veszi fel velük a kapcsolatot az egykori osztályfőnök, így lehetséges, hogy a magukról semmilyen információt
nem nyújtó tanulók egy része dolgozik, akár a tanult szakmájában.
A tagiskolai adatokat összehasonlítva az öszszesített adatokkal megállapítható, hogy a tisztán szakképzést folytató tagiskolában a munkába
állás nagyobb arányú (54%), mint az egész intézményben. A szakközépiskolai képzést is folytató
tagiskolákban viszont az összesített eredményeknek nagyjából megfelelő értékek figyelhetőek meg.
Intézményünkben négyféle képzési típus van:
szakképzés, szakközépiskola, felnőttképzés, érettségi utáni képzés. Először az egyes típusok eredményeit hasonlítom össze.

továbbtanul
33%

nincs információ
18%

2. ábra. Információk a tanulókról a vizsgájuk után
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dolgozik
41%

munkanélküli
8%

módszertan •
tanul
25%

nincs információ
20%
munkanélküli
9%

nem a szakmájában
dolgozik 9%

szakmájában
dolgozik 30%

3. ábra. Szakképzésben részt vett tanulók követése

Szakképzésben részt vett tanulók
A szakképzésben részt vett tanulók közel felének van munkahelye. A végzettek 30%-a a szakmájában, míg 16% más szakmában tudott elhelyezkedni. Majdnem minden tizedik tanulónak
nem sikerült munkát találnia, a tanulók ötödéről
nem tudunk semmit, míg minden negyedik tanuló folytatja tanulmányait. Szakmatanulás után
szeretne érettségizni 3%-uk, míg 18%-uk a középfokú oktatásban folytatja tanulmányait, de nem
érettségizik. Közülük minden második tanuló intézményünkben folytatja tanulmányait.
A szakközépiskolában érettségizett diákok körében igen nagyarányú (83%-os) a továbbtanulás.
Ők az érettségi bizonyítványuk mellé valamilyen
szakmai végzettséget is szeretnének szerezni,
ezért folytatják tanulmányaikat, 47% középfokú
képzésben, a többség intézményünk keretein belül. A munkába állók aránya igen alacsony. Örvendetes azonban az a tény, hogy közülük senki
nem a szakmájában dolgozik
4%
szakmájában dolgozik
2%

nem lett munkanélküli. Sajnos 11%-ukról semmilyen információval nem rendelkezünk.

Felnőttképzésben részt vett tanulók
A felnőttképzésben részt vett tanulók igen alacsony számban jelezték, hogy alakult életük a vizsga után. Ennek oka valószínűleg az, hogy közülük
többen külföldön vállalnak munkát a tanulmányok befejezését követően, így nehezebb felvenni
velük a kapcsolatot. Minden harmadik tanuló pályájának alakulásáról nem kaptak információt az
osztályfőnökök. A munkába állók aránya alacsonyabb, mint az összintézményi érték. 15%-uk a
szakmájában dolgozik a vizsga után, míg 18%-uk
nem a szakmájában, de talált munkahelyet. Minden tizedik tanulónak azonban ez nem sikerült.
Ami igazán örvendetes, hogy a felnőttképzésben
részt vettek közül majdnem minden ötödik tanuló
további tanulmányokat kezdett el. Ez nem feltétlenül a felsőoktatásba való bekapcsolódást jelenti,
munkanélküli
0%
nincs információ
11%

tanul
83%
4. ábra. Szakképzésben érettségiett tanulók követése
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10%
5. ábra. Felnőttképzésben részt vett tanulók követése

inkább azt, hogy érettségihez kötött szakmát választanak másodszakmaként.

Az érettségi utáni képzésben
részt vett tanulók
Az érettségi utáni képzésben részt vettek több
mint fele el tudott helyezkedni: a végzettek 32%-a
a szakmájában, 20%-a pedig nem a szakmájában.
Sajnos minden tizedik végzős munkanélküli lett,
ellenben majdnem minden negyedik tanuló tovább
folytatja tanulmányait. A többség továbbra is középfokú oktatásban vesz részt, minimális a felsőoktatást, illetve a felsőfokú képzést választók aránya.
Az iskolatípusok mellett megvizsgáltam a szakmacsoportokat és azokon belül az egyes szakmákat
is. Intézményünkben 10 szakmacsoportban 44-féle
szakmát oktatunk, így ezek tárgyalására a grafikonok magas száma miatt itt most nem kerül sor, habár igen tanulságos a vizsgálat eredménye. A szakmacsoportok, illetve konkrétan a különböző szakmák munkaerő-piaci elhelyezkedési mutatói ugyanis igen hasznosak intézményünk számára a következő évi beiskolázás megtervezésekor is. Ezért tartom fontosnak ezek részletesebb vizsgálatát.

A vizsgálat módszere ugyan nagyon egyszerű,
viszont igen eredményesnek bizonyult, hiszen a
diákok 82%-ról van információnk, míg egy korábbi országos kezdeményezés alkalmával nem
kaptunk értékelhető mennyiségű adatot. Akkor
ugyanis minden végzett tanuló levelet kapott,
amelyet visszaküldve nyilatkozott volna pályája alakulásáról. Ezt a diákok többsége nem küldte vissza. A végzést követő 3 hónapos időpont
kedvezőnek bizonyult az információszerzésre,
ugyanis ekkor még az osztályfőnöknek többnyire
van kapcsolatuk volt diákjaikkal, viszont hónapok vagy akár évek múlva már valószínűleg nehezebb feladat lenne a kapcsolatfelvétel, az adatok összegyűjtése. Tanulságos lenne ennek ellenére egy későbbi időpontban – egy-két évvel
a végzést követően – elvégzett adatgyűjtés arról, hogy a diákok sorsa hogyan változott. Érdemes lenne továbbá információt gyűjtenünk, hogy
hol kapott munkát a diák (a megyében, az ország
más részén, esetleg külföldön). Bizonyos szakmák esetén ugyanis komoly lehetőségek adódnak a végzettek számára a külföldön történő elhelyezkedésre.

nincs információ
14%

tanul
14%

munkanélküli
10%
nem a szakmájában
dolgozik 20%
6. ábra. Érettségi utáni képzés
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Adminisztráció csokkentése,
egyszerűbb ugyintézés már a komplex vizsgák
bevezetése előtt is!
A kormány a Széll Kálmán Tervben meghirdetett „bürokrácia-csökkentő” programjával összhangban a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és
Felnőttképzési Igazgatósága is megkezdte az adminisztrációs terhek csökkentését. A hatályos
SZMSZ-ben meghatározott feladatok a tőlünk elvárható jogszerű, magas szakmai színvonalon történő feladatellátást jelentik. Az NMH-SZFI átszervezése után a meglévő feltételekhez igazodva
kell ellátnunk korábbi feladatainkat, és ezeken túl
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben megfogalmazott újabb kötelezettségünknek is eleget kell tenni.
Vizsgafelügyeleti feladataink körében kezeljük a jogosultság szerinti vizsgajelentéseket, ellenőrizzük az ehhez kapcsolódó adatokat, kijelöljük a
szakmai vizsga elnökét, ellátjuk a vizsgaelnöki jelentések kezelését, feldolgozását. A jelenleg kialakított rendszerben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (NGM), a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz (EMMI) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (NFM) kapcsolódó (bizonyos) szakképesítések esetében látjuk el a szakmai vizsgaelnöki
pályázatok kezelését és az elnöki kijelölést. A tervezett OKJ bevezetésével a komplex szakmai vizsgák esetében (melyek indulása a 2013 tavaszi időszakban várható) az összes szakképesítés esetében
ellátja a szakmai vizsgák bejelentésének fogadását
és feldolgozását, valamint a kapcsolódó vizsgaelnöki jelöléseket. A kamarai szakképesítések esetében a kamara tesz javaslatot az elnök személyére.
A meghatározott feladatok jogszabály szerinti
ellátása a rendelkezésre álló és a tervezett emberi
erőforrások, illetve a meglévő informatikai rendszerek kihasználásával történhet. A humánerőforrás hiányát az informatikai rendszerek fejlesztésé-

vel lehet csak pótolni, hozzájárulva ezzel a felhasználók adminisztratív terheinek jelentős csökkentéséhez, a folyamatok egyszerűsítéséhez.

Főbb célkitűzéseink
• Rendszerek karbantartása a jogszabályi környezet változásának megfelelően
• Az adminisztrációs terhek enyhítése
• Felhasználóbarát felületek kialakítása
• Az egyes rendszerek összekapcsolása és közös
adatbázis használata
• Rendszerek integrálása az Integrált Ügyviteli
Keretrendszerbe (IÜK)

Változások a vizsgabejelentés folyamatában
Az utóbbi évek során szerzett tapasztalatok és a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságához (korábban NSZFI) beérkező
észrevételek és javaslatok alapján a vizsgabejelentés
folyamata 2012. szeptember 1-jétől módosult.
A szakmai vizsga bejelentésének folyamata jogszabályban rögzített, de az, hogy ennek a feladatnak milyen formában kell megfelelni, abban nem
történt szabályozás, így a korszerűsítések érdekében van lehetőség a változtatásokra.
A szakmai vizsga bejelentése az intézmények részéről nagy odafigyelést igényel, a határidők pontos betartásával. Célszerű listát készíteni,
hogy mindenhol megtörtént-e a bejelentés, rendeltek-e központi írásbeli tételt, mennyi annak az
ára, hol és mikor kell átvenni a titkos dokumentumokat, rendelkeznek-e jóváhagyott szóbeli tételekkel, megtörtént-e a bejelentés a kamaránál?
Ezeket a lépéseket, az NMH-SZFI fejlesztésében
megvalósult új elektronikus felület lényegesen leegyszerűsíti.
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A választás egy lépésben megtehető – a szakmai vizsga bejelentése és az írásbeli, interaktív
tételek megrendelése – felhasználóbarát módon,
informatikai eszközökkel támogatva. Kizárólag az aktualizált elektronikus felületen kell a
szakmai vizsgákat bejelenteni az NMH SZFI
felé. A vizsgaszervező intézmény a korábbi internetes elérés során használt felhasználónévvel
és jelszóval, a vizsganyilvántartáshoz is kapcsolódó digitális aláírásával hitelesítve tudja bejelenteni a szakmai vizsga előkészítését.
A vizsgaelőkészítés folyamatának egyszerűsítése érdekében megszüntettük a papíralapú bejelentést és tételigénylést (a hagyományos
szakképesítések esetében a tételek megrendelését továbbra is papíron kell megküldeni, mivel
erre a rendszert nem készítettük fel, hiszen már
csak 2013-ig lehet ezekből a szakképesítésekből vizsgát tenni).
A vizsgabejelentési és a tételigénylési folyamat összekapcsolásának köszönhetően a szakmai
vizsga bejelentésével egyidejűleg megtörténik a
tételek megrendelése is. Azokban az esetekben,
ahol kizárólag tételrendelés történik az SZFI-nél
(kamarai szakképesítések, EMMI: sport, VM:
környezetvédelem), ott egy új felületet alakítottunk ki, ahol szintén elektronikusan, digitális
aláírással lehet a tételeket megrendelni.
A vizsgabejelentések beérkezése után, az elnöki kijelölést követően az ügyintézők papír
alapon állítják elő az elnök felkéréséhez, illetve a vizsgaszervező intézmény értesítéséhez
szükséges dokumentumokat. A dokumentumokat aláírás után papíron, postai úton juttatjuk el az érintettek részére. 2011-ben az NMH
SZFI-hez bejelentett szakmai vizsgák száma
3691 volt.
Az Integrált Ügyviteli Keretrendszer (IÜK)
karbantartása után a papír alapú kommunikáció megszűnik. Mind a vizsgaszervezők, mind
a vizsgaelnökök a számukra elkészített felületen – egyedi azonosítóval belépve – értesülnek
a vizsgához kapcsolódó információkról. A közeljövőben megszüntetjük a papíralapú intéz-
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ményi értesítő és vizsgaelnöki megbízó levelek
postai úton történő kiküldését. Ezt az informatikai rendszer generálja, amit digitális aláírással hitelesítünk, majd az ügyfelek az elektronikus rendszeren keresztül letölthetik.
Az új vizsgaelnöki felület kialakítása után a
vizsgaelnök kijelölheti azokat az inaktív időszakokat, mely időtartamokra a rendszer nem is kínálja fel lehetőségként a vizsgaelnöki feladatok
ellátását. Így elkerülhető, hogy az ügyintézők
feleslegesen keressék, amivel a telefonköltségek
csökkenthetők és a munkafolyamat is rövidülhet.
További előnye a rendszernek, hogy az új
vizsgaelnöki felület kialakítása után a vizsgaelnök láthatja, mely szakképesítés esetében mikor
jár le a vizsgaelnöki engedélye, a rendszer időben felkínálja számára az engedély meghoszszabbításának lehetőségét, így vizsgaelnököknek is kevesebb érdeklődő telefonhívást kell lebonyolítaniuk az engedélyükkel kapcsolatosan.
Az adminisztráció csökkentése és a takarékossági szempontok jelentős mértékben megvalósultak a tételkészítésben.
A tételkészítés feladatai körében gondoskodunk az NGM hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez tartozó központi írásbeli vizsgatételek, vizsgatevékenységek vizsgadokumentumainak kidolgozásáról és jóváhagyatásáról. Vállalkozási és támogatási szerződés keretében ellátjuk a NEFMI, NFM, VM hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai írásbeli, interaktív, szóbeli vizsgatételeinek igény szerinti kidolgozását, jóváhagyását. Az írásbeli és interaktív vizsgafeladatok, a „Korlátozott terjesztésű!” minősített adatok, a szóbeli vizsgafeladatok nyilvánosan hozzáférhetők a honlapon.
Az iskolai rendszerű vizsgák esetében a tanév rendjéről szóló rendeletben foglaltak szerint
három vizsgaidőszakban (februári, tanévvégi,
őszi javító-pótló), míg az iskolarendszeren kívüli vizsgák és a szóbeli vizsgák esetében havi
rendszerességgel folyik a tételkészítés és az expediálás. A legjelentősebb volumenű a májusjúniusi vizsgaidőszak.
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A tételkészítésben a szakértői vélemény, a
nyelvi, pedagógiai, szakmai lektorálás elektronikus formában kerül átadásra, az eddigi papíralapú helyett.
A minősítési eljárásrendben a minősítési javaslatok nem tételenként készülnek, hanem havonta összesített minősítési javaslat kerül átadásra a minősítő szerv felé, természetesen valamennyi tételre vonatkozó adattartalommal.
A tételexpediálás gondoskodik az iskolai
rendszerű képzések vizsgadokumentumainak a
minősített adatoknak megfelelő szabályok betartása melletti sokszorosításáról, az iskolarendszeren kívüli szakképzést lezáró szakmai vizsgatételek expediálásáról, valamint a vizsgaszervezőknek való átadásáról.
Az expediálás a szakképző intézmények tételigényeinek befogadásától azok feldolgozásán
keresztül a tételcsomagok vizsgahelyszínre juttatásáig tartó folyamatos munkatevékenységet
jelenti, melynek lépései a következők:
• a beérkező tételigények regisztrálása, az igények rögzítése;
• a tételigények ellenőrzése;
• a tételigények visszaigazolása az intézmények
felé;
• a tételek megrendelése a tételkészítőktől.
E sok lépés most elmarad az elektronikus tételigénylés és a vizsgabejelentés összekapcsolásával.
A kész tételek ellenőrzése, a sokszorosítás, a
tételcsomagok előkészítése, a csomagolás, a tételcsomagok rendszerezése, futárnapi átadása,
az archiválás továbbra is a feladataink között
szerepel.
Az iskolai rendszerű írásbeli, interaktív tételek expediálása térítésmentesen, míg az iskolarendszeren kívüli írásbeli, interaktív tételek expediálása, illetve a szóbeli vizsgafeladatok forgalmazása térítés ellenében történik, így az expediálási tevékenység hozzájárul az NMH bevételeinek növeléséhez.
Az elektronikus tételigénylés bevezetésével
a tételigénylő lapok iktatása megszűnt, a visz-

szaigazolások – a hagyományos szakképesítések
esetét kivéve – elektronikus formában jelennek
meg az intézmények vizsgabejelentő/tételigénylő felületén, illetve az általuk megadott e-mail címeken. A csekkes befi zetések is megszűntek így nem kell postázni ezeket a dokumentumokat.
A program képes követni a jogszabályi változásokat, melyek megjeleníthetőek a kinyomtatásra kerülő listákon, így megszűnik a változások kézzel történő átvezetése a listákon. Miután megszűnt a tételigénylő lapok iktatása, így
az irattározásuk is megszűnik.
A szóbeli tételekkel kapcsolatos egyszerűsítés is zajlik: a már jóváhagyott szóbeli tételek
elektronikusan, PDF formátumban kerülnek fel
a honlapra, ahonnan térítésmentesen letölthetik az intézmények a hitelesített dokumentumokat. Az ezzel kapcsolatos korábbi adminisztráció teljesen megszűnik.
A működéssel kapcsolatban is láthatunk egyszerűsödéseket:
• megvalósult az elektronikus szabadság nyilvántartás, amely kiválthatja a papíralapú kiírást, megkönnyítve ezzel a szabadságok
nyomonkövetését;
• megszünt a jóváhagyott szerződés esetében az
előzetes engedélyeztetés.

További tervezett fejlesztéseink:
• várható a törzslapok elektronikus kitöltésének
megvalósulása, ami jelentős adminisztrációs
tehercsökkentést eredményezne;
• a vizsgaszervezés adminisztratív terheinek
csökkenését a most egyeztetés alatt álló informatikai program megvalósulása fogja jelenteni;
• igényként merül fel – a szakmai vizsgaelnöki pályázatok kezelését segítő rendszerhez hasonlóan – a felnőttképzési szakértői nyilvántartásba vételhez kapcsolódó elektronikus felületet kialakítása;
• költségvetési szervek alapító okiratainak tárolására alkalmas rendszer kialakítása.
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Szebeni Kinga:

Útjára indult a TÁMOP 2.2.1-12/1 projekt
2012. november 21-én nagy érdeklődés mellett zajlott le a TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001
„A szakképzés és a felnőttképzés minőségének
és tartalmának fejlesztése” kiemelt projekt nyitókonferenciája. A projekt, amelynek megvalósítója
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH), mintegy
százhúsz meghívott előtt mutatkozott be a Hotel
Rómaiban. Iskolák, önkormányzatok, kormányhivatalok, különböző hatóságok, továbbá a gazdasági
kamarák, szakmai érdekképviseletek és szakszervezetek küldöttjei képviseltették magukat, jelenlétükkel bizonyítva, hogy a projekt által a következő
másfél évben megvalósuló fejlesztések a szakképzés valamennyi szereplője számára relevánsak és
mindennapi munkájukat meghatározóak lesznek.
A rendezvényt az NMH főigazgatója, Komáromi Róbert nyitotta meg. Előadásában kiemelte,
hogy a projekt épít az azóta már az NHM részévé vált nemzeti szakképzési és felnőttképzési szervezet által korábban elvégzett fejlesztésekre, egyben nagy figyelmet kell fordítani a projekt futamidejét követő időszakra is az eredmények fenntarthatósága érdekében. A projekt sikerességét a Hivatal felső vezetése példátlan összefogással támogatja. A következő előadó, Dr. Odrobina László,
a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és
Felnőttképzési Főosztályának vezetője áttekintette az elmúlt két év szakképzés-fejlesztési munkájának legfontosabb lépéseit. Ezek célja, emlékeztetett a főosztályvezető, a szakképzés munkaerő-piaci igényekhez való közelítése, a rendszer rugalmasságának növelése, a szakiskolai képzés zsákutca jellegének megszüntetése és a szakképzés presztízsének emelése. Ezután Fekete Balázs az MKIK vezetése képviseletében részletesen kitért az Országos
Képzési Jegyzék megújítására, illetve a gyakorlati
képzés finanszírozásában bekövetkező változásokra. Hivatkozott az MKIK által végzett szakképzési kutatásokra a pályakövetés és a presztízs összefüggésében, majd említést tett a EuroSkills szak-
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mai versenyen elért magyar sikerekről. Hozzászólásának zárógondolataként emlékeztette a résztvevőket arra, hogy valódi változás csak valamennyi
szereplő együttműködésének eredményeként jöhet létre. Az NMH Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának főigazgató-helyettese, Modláné
Görgényi Ildikó a TÁMOP projekt szinergiáinak
fontosságáról beszélt. Hangsúlyozta, hogy a projektmegvalósítás során jelentős mértékben kell építeni a szinergikus pontokra – úgy a projekten belül, mint kívül –, az oktatási-képzési rendszer egyéb
alrendszereiben megtalálható kapcsolódásokra, illetve a hazai és az uniós oktatáspolitika összefüggéseinek viszonyára. Ezt követően Dósa Gábor főosztályvezető az NMH hét uniós projektet kezelő Projekt-végrehajtási Főosztályának vezetőjeként
arról beszélt, milyen sajátos helyzetet eredményez
a megvalósítás során, ha az egyébként önállóságot feltételező projektszervezet egy államigazgatási
szerv keretein belül működik, és annak sajátos szabályait is betartva kell a mindennapi operatív munkát végeznie.
A konferencia második felében a TÁMOP 2.2.1
egyes vezetőinek nyílt lehetősége a bemutatkozásra és az alprojektek tervezett tevékenységének részletesebb ismertetésére. Erdődi-Mező Noémi projektmenedzser tájékoztatta a közönséget a projekt
fontosabb adatairól. Elmondta, hogy a 4,513 Mrd
forint költségvetésű projekt futamideje 2014. július
31-ig tart, és az öt alprojektben megvalósuló szakmai tevékenység projektstábjának létszáma 54 fő.
Ezután a projekt szakmai vezetője, Juhász Miklós mutatkozott be, és átfogóan ismertette, miként járul hozzá a projekt ahhoz, hogy a szakképzési és felnőttképzési rendszer legyen képes jobban
reagálni a munkaerő-piaci igényekre annak érdekében, hogy a foglalkoztathatósághoz szükséges
kompetenciák megfelelő kialakításával és fejlesztésével a gazdasági növekedést is jobban támogassa, valamint javuljon a munkáltatók elégedettsége
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a képzésből kilépők szakmai és személyes kompetenciáit illetően. Az alprojektvezetők röviden megfogalmazták a következő másfél év során elvégzendő legfontosabb feladataikat.
A mérés-értékelés kiterjesztésével foglalkozó 1.
alprojekt célja, hogy az előzményprojekt során kialakított feladatbank tartalmát bővítse, és mérési, értékelési, módszertani fejlesztéseket végezzen.
A fejlesztés indokoltságát az új szakképesítésekhez
kötött, komplex vizsgáztatási rendszernek megfelelő feladatok szükségessége adja. A megvalósítás
során több innováció valósul meg, például feladatváltozatok generálása, feladatakkreditáció, a munkaadók bevonása (referenciafeladatok, vállalati feladatkészítés), a terjedelem- és portfóliókezelés, a
szakmaspecifikus dokumentumformátumok kezelése és az elektronikus feladatexpediálási rendszer kialakítása.
A 2. alprojekt feladata, hogy a hatósági képesítéseket és kötött foglalkozásokat leíró jogszabályok, valamint az OKJ egységes elven alapuló nyilvántartási rendszere megszülessenek. Egyértelmű
szabályozás szükséges annak érdekében, hogy a
munkavállaló és a munkaadó egyaránt tudja, milyen képesítés szükséges kötelező érvénnyel egy
foglalkozás, munkakör betöltéséhez. A projekt során szakértők segítségével megtörténik a leíró dokumentumok szerkezetének és tartalmának illesztése az OKJ dokumentumrendszeréhez, létrejön
egy konverziós táblázat, és szintén a tervezett feladatok között szerepel az egyes különböző időben
hatályos képesítések megfeleltethetőségét kimutatni képes rendszer („időgép”) is.
A 3. alprojekt feladata a szakképesítésekhez
tartozó kerettantervek kidolgozása a képzés tartalmi egységességéért, az iskolarendszer átjárhatóságáért és azért, hogy megteremtődjön az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési intézményrend-

szerrel való tartalmi kompatibilitás, továbbá a kötelező központi szabályok és a helyi tervezési lehetőségek közötti viszony konkrétabbá válásáért. A
kerettantervek létrehozása mellett azok alkalmazását, a helyi folyamattervezést és az eredménykövetést szolgáló informatikai rendszer elkészítése,
valamint a kerettanterveket alkalmazók felkészítése, illetve az intézményi implementáció támogatása is célja a fejlesztéseknek.
Annak érdekében, hogy a folyamatszabályozók
működtetésének hatékonysága és minősége biztosított legyen, a 4. alprojekt egységes módszerrel és szemlélettel működő, kellő hatékonyságú, a
szakmai képzés folyamatát ellenőrző rendszer kialakítására dolgoz ki javaslatot. A kerettantervekben szereplő egységes követelmények teljesítésének ellenőrzése, az ellenőrzési eredmények öszszehasonlíthatósága és informatikai feldolgozhatósága a fejlesztések fő célja. A folyamatellenőrzés
módszertanának kidolgozása és az ellenőrzést támogató informatikai rendszer létrehozása mellett
a projekt során próbaellenőrzések végrehajtására is
sor kerül iskolai környezetben. Ehhez a rendszer
alkalmazására és bevezetésére szolgáló felkészítések is megvalósulnak.
Az 5. alprojekt feladata, hogy – a 1229/2012
Kormányhatározat szerint, a közoktatási és a felsőoktatási szakterülettel szorosan együttműködve – szakmai támogatást nyújtson a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez az állam által elismert szakképesítések tanulási eredményeken alapuló leírása és a keretrendszerbe történő illesztésükre tett javaslatai által.
Valamennyi szakmai fejlesztési feladat szakértői közreműködéssel és a gazdaság szereplőinek
bevonásával fog megvalósulni. A projektet az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásban támogatja.
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módszertan
Göncfalvi Anita

„A pályaorientáció rendszerének
tartalmi és módszertani fejlesztése”
Nyitókonferencia osszefoglaló
2012. november 28-án került megrendezésre a
TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” kiemelt projekt nyitókonferenciája. A rendezvényt nagy érdeklődéssel fogadták a szakma
képviselői, több mint száz vendég vett részt az eseményen.
A délelőttöt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
(NMH) főigazgatója, Komáromi Róbert nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a
szervezet egyik fontos küldetése a munkavállalók és munkáltatók mielőbbi egymásra találásának segítése. Ahhoz, hogy az egyén megtalálja a hozzá leginkább illő munkát, nélkülözhetetlen olyan képzés elvégzése, amely megfelel ér-
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deklődésének, képességeinek. Ennek a megtalálásához pedig a pályaorientáció nyújt segítséget.
Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályának vezetője a szakképzési rendszerhez
kapcsolódóan beszélt a pályaorientáció szükségességéről, a kapcsolódási pontokról. A törvényi szabályozás mellet többek között kitért arra
is, hogy az új OKJ változtatásai miként könnyítik meg a pályaválasztást. A közelmúlt fejlesztéseként hetvenhét szakképzésről készült „Pályatükör”, amely a szakmák jellegzetességeit, és az
egyes képesítésekkel betölthető munkaköröket
írja le, lehetővé téve a gyors eligazodást a képzések világában.
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Fekete Balázs, az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Szakképzési Kollégiumának
alelnöke a gazdasági szereplők és a pályaorientáció kapcsolatáról tartott előadást. Kiemelte a kézműves szakmák és a hiányszakmák jelentőségét.
Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy ezek a szakmák nagyobb nyilvánosságot kapjanak, bemutatásra kerüljenek akár rendezvényeken, akár foglalkozásbemutató-eszközök segítségével. Örömmel beszélt arról, hogy mennyi tehetséges fiatal található
ezeken a területeken, akik idén is kiemelkedő eredményeket értek el a EuroSkills 2012 nemzetközi
szakmai versenyen. A program első felét Dósa Gábor, az NMH Projekt-végrehajtási Főosztályának
vezetője zárta a főosztály feladatainak összegzésével. A főosztály jelenleg nyolc kiemelt uniós projektet koordinál, melyek megvalósításához a szükséges humánerőforrás közel háromszáz fő. Ez a létszám a Nemzeti Munkaügyi Hivatal személyi állományának 39%-át teszi ki. Az előadást követő
kávészünet alkalmat adott a különböző szektorokból érkező résztvevőknek az ismerkedésre és a kapcsolatok építésére.
A konferencia második felében kutatásokról, a
napjainkban jól működő rendszerekről, a „jó gyakorlatokról” hallhattak a résztvevők. Dr. habil.
Csoba Judit, a Debreceni Egyetem docense a pályakezdés egyéni és munkaerő-piaci tényezőit mutatta be egy kutatáson keresztül. A kutatás eredményeiből kiderül, hogy a munkatapasztalatok
szerzése egyre erőteljesebben jelenik meg a középiskolások körében, és ebben egyre jelentősebb
az informális szektor szerepe. Az előadó kiemelte, hogy a pályakezdő munkavállalók és a munkaadók kompetencia-elvárásai lényegesen eltérnek
egymástól és ezeket az eltéréseket, értékkülönbözőségeket a pályaorientáció során is célszerű figyelembe venni. Dr. Maruzsa Zoltán felsőoktatásért
és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár a felsőoktatásban évek óta működő Diplomás
Pályakövetési Rendszert mutatta be. A tapasztalatok alapján az eredmények hatékonyan felhasználhatóak intézményi és országos szinten a pályaorientációban, pályaválasztási döntés meghozata-

lában és karriertervezésben. Dr. Filep Bálint, a
Széchenyi István Egyetem adjunktusa azt mutatta be, hogy intézményük milyen pályaorientációs,
pályakövetési és munkaerő-piaci szolgáltatásokat
nyújt hallgatóinak a térség gazdasági szereplőivel
együttműködve.
A TÁMOP 2.2.2 „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” kiemelt
projektet Katona Miklós megbízott osztályvezető és Török Réka szakmai vezető ismertette részletesen. A projekt célja az országos pályaorientációs rendszer továbbfejlesztése, valamint egy módszertani központ létrehozása. A kiemelt tevékenységek között szerepel az eszközfejlesztés (Nemzeti Pályaorientációs Portál, önfelmérő kérdőívek),
a szakemberek fejlesztése képzések és kiadványok
segítségével, valamint a hálózatépítés és a különböző módszertani fejlesztések. A projekt elsődleges célcsoportja a pályaorientációt támogató szakemberek köre, a másodlagos pedig minden olyan
állampolgár, aki a tanulás vagy a munka világában döntési helyzetbe kerül. A programot konzultáció zárta.
A konferencia kitűnő alkalmat teremtett a pályaorientáció rendszerének fejlesztésében érdekelt
szervezetek és szakemberek közötti párbeszédre. A TÁMOP 2.2.2 Projekt-végrehajtási Osztály
munkatársai a kiemelt projekt előrehaladásáról a
jövőben fórumokon és workshopokon adnak tájékoztatást.
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Interjú Dr. Odrobina Lászlóval,
a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési
és Felnőttképzési Főosztályának vezetőjével.
Dr. Odrobina László a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályának vezetője, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács elnöke.
Tanári diplomái (francia, latin, ógörög, katolikus hittan;
JATE, SZHF) megszerzését követően a római Istituto Patristico
„Augustinianum” egyetemen patrisztikus tanulmányokból doktorált, majd a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatásvezetői szakján tett szakvizsgát.
2000 óta oktatója a Szegedi Tudományegyetem Klasszika Filológia Tanszékének, illetve 1996 óta a szegedi Gál Ferenc Főiskolának, ahol jelenleg intézet- és tanszékvezető főiskolai tanár. A Főiskola rektorhelyetteseként 2008–2009 között az intézmény oktatási,
finanszírozási, gazdálkodási és szervezeti irányítását látta el. 2004
és 2010 között a Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatója, 2010-ben a kalocsai DAR Zrt. TISZK minőségirányítási vezetője.
Főosztályvezetősége alatt került sor többek között az új szakképzési, és szakképzési hozzájárulási törvények kiadására, valamint az új OKJ rendelet, a gyakorlati normatívarendelet, valamint a szakmaszerkezeti döntésról szóló kormányrendelet megalkotására.

– A Nemzetgazdasági Minisztériumban az Ön
által vezetett Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály augusztus végén vitaanyagot hozott nyilvánosságra a felnőttképzési tanévnyitó konferenciára a
felnőttképzés szabályozási rendszerének megváltoztatásáról. Mi indokolja a felnőttképzés szabályozási
rendszerének újragondolását?
– A felnőttképzés rendszerének törvényi szabályozása alig tíz éves múltra tekint vissza. A felnőttképzési törvény megszületését mindenképpen
eredményként kell elkönyvelni, hiszen a korábbi,
a rendszerváltás után piaci alapra került iskolarendszeren kívüli képzések rendezetlen helyzetét,
a képző intézmények működésének és a képzések minőségbiztosításának vonatkozásában kezelni kívánta. Ezen kívül – az élethosszig történő tanulás uniós elvének megfelelően – ösz-
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tönözte a felnőttképzésben való minél nagyobb
arányú részvételt is.
A célkitűzések elérését azonban a törvény
gyakorlati megvalósulása nem tudta biztosítani.
A felnőttképzés rendszere ellenőrizetlen és átláthatatlan maradt, a képzés minősége összességében nem javult. Az eltelt időszak tapasztalatai megalapozzák azt az állítást, hogy ez a helyzet a nem megfelelő szabályozás miatt alakult ki.
A rendszer működésének legfontosabb tapasztalata és egyben problémája, hogy sem a piaci mechanizmusok, sem a jogi szabályozás (az
akkreditáció), sem a résztvevő (különösen a
támogatott felnőtt), de még a vizsgarendszer sem
kényszeríti ki a minőségi képzést, még a támogatott tanfolyamok esetében sem. Így kétes értékű a felnőttképzési rendszerben megszerzett bi-
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zonyítvány mögötti tudás. Lehet, hogy hasznosítható, lehet, hogy egyáltalán nem. Ennek okai
a következők.
A képzők piaci versenye nem kényszeríti ki a
képzés minőségét, mert a felnőttképzést folytató
intézmények között ezen a területen folyik legkevésbé verseny. Inkább jellemző az árverseny, az
„óraszámverseny”, a résztvevőkért folyó verseny,
semmint a minőségi verseny, hiszen a munkaerőpiac, de még a képzésben részt vett munkavállaló
sem ad visszajelzést erről a területről számukra.
Ez alól egyedül a vállalatok által támogatott képzések jelentenek kivételt.
A képzésben résztvevő célja – sokszor éppen
a támogatott tanfolyamok esetében – a „papír”
megszerzése. Ezért csak a sikeres vizsgában és
nem a valós tudás elérésében érdekelt. Hajlamos
tehát elfogadni a „megspórolt óraszámot”, a képző könnyebb ellenállás irányába mutató „segítségét” a vizsgára történő felkészülésben, esetleg
magán a vizsgán is.
Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják,
hogy a képzőtől „független”, vagyis nem a képző szervezésében megvalósuló vizsgáztatás sem
hat vissza a képzés minőségére. Ezt leginkább a
nyelvoktatás bizonyítja, ahol már régóta a képző
intézményektől független vizsgarendszer működik, miközben a nyelvi „vizsgahatékonyság” alacsony szintje mit sem változott az idők folyamán.
– Az előkészítés alatt álló felnőttképzési törvény
milyen új koncepcióra épül?
– A felnőttképzés leg fontosabb funkciója az
egyén szempontjából az, hogy biztosítsa hiányzó
kompetenciái megszerzésének lehetőségét. A felnőtteknek – eddigi képzettségüktől, jelenlegi helyzetüktől és jövőbeni céljaiktól függően
– többféle kompetenciája hiányozhat, amelynek számos oka lehet. A kompetenciák közül
az egyének és az állam szempontjából is elsődleges jelentősége van azoknak, amelyek növelik az egyén foglalkoztathatóságát, lehetővé teszik
meglévő állásának megtartását, szakmai fejlődését,
előrelépését, alkalmazkodását a változó munkaerőpiaci környezethez.

A felnőttképzés korábbi szabályozása azzal,
hogy az igen szerteágazó terület minden részére
kiterjedt, egyfelől szükségtelenül túlszabályozta
a felnőttképzés nem szakmai, nem a foglalkoztatást elősegítő kompetenciákat nyújtó területeit, másrészt nem fordított kellő figyelmet a gazdaság igényeinek megfelelő, és ezért az egyén
munkaerő-piaci helyzetét valóban javító képzésekre.
Az új szabályozási javaslat ezért csak azokra a
felnőttképzési területekre terjed ki, amelyeken a képzést lezáró vizsga államilag elismert bizonyítványt
ad (OKJ szerinti és nyelvvizsgára felkészítő képzések), illetve állami vagy uniós forrásból támogatottak. E képzéseket nevezhetjük felnőttképzésben szabályozott képzéseknek.
A felnőttképzés korábbi, mindent átfogó szabályozására való törekvés mögött meghúzódott
az a szándék is, hogy növekedjen a felnőttképzésben résztvevők aránya Magyarországon. Az
állami támogatások területén ez azonban számos
esetben a mennyiségi képzésben tette érdekeltté a támogatókat, és kevesebb figyelem jutott a
képzések minőségére, valamint azok munkaerőpiaci megalapozottságára. A munkaügyi központok esetében mindezt tovább erősítette a támogatott képzések „szociális” funkciója, amelynek alapján – képzésbe kerülés esetén – meghosszabbíthatóvá vált a juttatások folyósítása. Az
esetek többségében ez úgy jelent meg, mintha a
képző intézmények kínálata határozná meg a támogatott képzések piacát a kereslet helyett, holott mindez „csak” a támogatási rendszer valóságosan érvényesülő prioritásainak megjelenése,
illetve a rendszer diszfunkcionális működésének
következménye volt.
Az új felnőttképzési rendszer ezzel szemben arra
törekszik, hogy a képzések támogatásának meghatározásakor maximálisan figyelembe vegye a gazdaság igényeit, az annak meg felelő képzések iránt támasztva keresletet.
A felnőttképzési rendszer megújításának fő
irányai – a fentiek alapján – az alábbiakban foglalhatók össze:
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• a szabályozás egyértelműen a támogatott, a
munkaerőpiac igényeinek kielégítését megvalósító képzésekre koncentráljon;
• a szabályozás legyen átláthatóbb, hatékonyabban ellenőrizhető;
• a szabályozás járuljon hozzá ahhoz, hogy a
támogatott felnőttképzésből minőségi tudással kerüljenek ki a résztvevők, a megszerzett bizonyítvány egyenszilárdságú legyen
az iskolarendszerben szerzett szakképesítésével;
• a támogatott képzési rendszer jobban igazodjon a munkaerőpiac strukturális és tartalmi elvárásaihoz;
• növekedjen a támogatott képzések munkaerő-piaci eredményessége, a felnőttképzésben (szak)képzettséget szerzettek elhelyezkedési aránya.
– Sokat vitatott kérdés a felnőttképzési akkreditáció. Tervezik-e ennek megtartását vagy új
rendszerben kívánják működtetni a képzési programok és/vagy az intézmények minősítését?
– Nem javasoljuk az akkreditáció elnevezés megtartását. Azon túl, hogy a jelenlegi akkreditációs
rendszer igen bürokratikus és valójában nem tudja biztosítani a képzések minőségét, számos probléma származott abból is, hogy különválik benne az intézményi és a programakkreditáció. A jelenlegi akkreditációs rendszer lassítja a képzési igények kielégítésére irányuló rugalmas reagálás folyamatát. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
a programakkreditáció szabályozási rendszere
is féloldalas vagy hiányos, különös tekintettel az
OKJ szerinti képzések akkreditációjára, valamint
az akkreditáció hatályának értelmezésére a programok moduljai esetén. Ezen kívül a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) sem felel meg a
hatósági eljárás követelményeinek. A FAT hatósági döntéseket hoz, és ilyen jellegű jogköröket
gyakorol akkor, amikor megadja, ellenőrzi, megvonja az akkreditációt. Ezzel szemben a közigazgatásban általában – néhány kivételtől eltekintve – hatósági jogköröket erre felhatalmazott állami szervek, és nem az összetételükben is társa-
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dalmi jellegű testületek gyakorolhatnak. A FAT
megszüntetését ezért kormányhatározat írja elő.
Mindezek miatt ennek a rendszernek olyan mértékű átalakítására van szükség, amelynek esetében csak zavart okozna a régi elnevezés megtartása. Az új rendszer fő vonásai a következők.
Felnőttképzésben szabályozott képzést csak engedéllyel rendelkező intézmény folytathat. Az engedély
kiadása kérelemre történik. A kérelem azt tartalmazza, hogy a képző intézmény működése, illetve
a meg jelölt képzései a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és ezért kéri, hogy a kérelemben szereplő,
engedélyhez kötött képzéseket folytathassa. Az engedélyt hatóság adja ki. A kérelem elbírálása felnőttképzési szakértők bevonásával a Ket. szabályai
szerint történik. A hatóság a kérelem elbírálását a
szakértői véleményre alapozza, amely a törvényben meghatározott követelmények teljesítésének
megítélésére vonatkozik. A felnőttképzési szakértők helyszíni szemle alapján alakítják ki a véleményüket.
A hatósági engedély, amely az intézmény képzési programjait is tartalmazza, határozatlan időre
szól. Az engedélyt kétféleképpen lehet módosítani.
Az egyik szerint – meghatározott esetekben – a
módosításhoz újabb kérelem beadására van szükség, amelyhez mindig be kell nyújtani a szakértő által előzetesen minősített képzési programot, a másik lehetőség szerint – ugyancsak meghatározott
esetekben – a szakértő által minősített programot
csak be kell jelenteni a hatóságnál az engedély kiegészítése céljából.
A javasolt új szabályozás kötelezően írja elő az
intézmény saját képzési programjának készítését, és
annak – az engedély részeként – a hatóságnál történő nyilvántartásba vételét. Az OKJ-n kívüli támogatott szakmai képzések, valamint az általános
és egyéb támogatott nyelvi képzések esetében csak
olyan – programszakértő által előzetesen minősített –, képzési programot mellékelhet a kérelméhez, illetve csak olyan – képzési programszakértő által minősített – képzési programot jelenthet be a hatóságnál, amelyet a felnőttképzési szakmai vagy nyelvi programkövetelmények nyilvántar-
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tásában szereplő előírások alapján dolgozott ki. Ez
alapfeltétele a képzési program minősítésének és
így annak is, hogy a hatóság a képzési programot felvegye a képző engedélyébe. A jogszabály
– az OKJ-hoz hasonlóan – meghatározza a képzési programkövetelmények általános felépítését,
témaköreit, a képzés célját és a képzésbe való bekapcsolódás feltételeit, a képzés egységeit, a képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer
leírását, a képzés, illetve egyes részei elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit, a program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, a végzettséget, valamint a képzettséget igazoló bizonyítvány megszerzésének (vizsga) feltételeit. Minősítést csak részletesen kidolgozott, komplex, koherens, az egyéb előírásoknak is megfelelő képzési program kaphat.
– A szakképzési rendszer átalakításában jelentős
szerep jutott a gazdasági kamaráknak. A felnőttképzési rendszer átalakításában is hangsúlyozott
részt kaphatnak ezek a szervezetek?
– Igen. Elképzeléseink szerint a köztestületként hatósági feladatokat is ellátó Magyar Kereskedelmi és Iparkamara sokrétű jogosítványokat kapna a felnőttképzés új szabályozási rendszerében, amelyek közül az alábbiak a legfontosabbak:
• összeállítja és folyamatosan vezeti az OKJ-n
kívül szakmai programkövetelmények nyilvántartását;
• szakértőivel részt vehet az akkreditációs kérelmek elbírálásában;
• részt vesz a képző intézmények képzési programjainak minősítésében;
• részt vesz az akkreditált intézmények hatósági ellenőrzésében, különös tekintettel a
képzések gyakorlati részének megvalósulására.
– Lesznek-e átmeneti rendelkezések, amelyek segítik a felnőttképzési rendszer közreműködőit az új
szabályok alkalmazásában?
– Igen. Úgy gondoljuk, hogy az új rendszerre
való átállást átmeneti szabályokkal kell segíteni, hiszen az új rendszer szerinti engedély meg-

szerzése sem történik egyik napról a másikra.
Természetesen időre van szükség a szakmai és a
nyelvi programkövetelmények nyilvántartásának
felállításához is, miközben ezek nélkül a felnőttképzést folytató intézmények ezeken a területeken nem tudják elkészíteni az engedély kiadásához szervesen kapcsolódó képzési programjaikat. Ezen kívül az átállást egyéb eszközökkel is
segíteni kívánjuk, miután azonban ezek még kialakítás alatt állnak, ennél többet jelenleg nem
mondhatok róluk.
– Az új rendszerben mi lesz a már akkreditált intézmények sorsa?
– Természetesen amennyiben az új rendszer
szerint szabályozott képzést kívánnak folytatni – egy meghatározott időn belül – meg kell
szerezniük az ehhez szükséges engedélyt. Szeretném megjegyezni, hogy a jelenleg hatályos
akkreditáció meghatározott időre szól. Előbbutóbb tehát azt is meg kellene újítania az intézményeknek. Az engedélyezési rendszerben
azonban más feltételeknek, más követelményeknek kell megfelelniük az intézményeknek, az
ezekre történő felkészüléshez azonban lesz elegendő idő.
– Az akkreditált képzési programok alapján
ezután is indulhatnak képzések? Ha igen, akkor
mi lesz a változás az új törvény hatályba lépése után?
– Miután a programakkreditáció is megszűnik, és a képzési programok elkészítésére is
más követelmények vonatkoznak majd – a törvény hatálybalépését követő átmeneti idő után
– a jelenleg akkreditációval rendelkező képzési programok nem kerülhetnek automatikusan a képző engedélyébe. Egyébként a jelenlegi rendszerben a programakkreditáció is meghatározott időre szól. Az átmeneti idő letelte után az engedéllyel rendelkező intézmény természetesen csak olyan képzéseket
folytathat, amelyek szerepelnek az engedélyében.
– Mi lesz a felnőttképzési szakértők szerepe a felnőttképzés megújult rendszerében?
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– A rendszer működésének kulcseleme a szakértők magas színvonalú tevékenysége. Különösen fontos, hogy az intézmények ellenőrzését, az
engedély megszerzéséhez szükséges követelmények
érvényesülésének vizsgálatát – a közigazgatási hatósági eljárásnak megfelelő – egységes szempontés eljárásrendszer szerint végezzék. Ezért a szakértők kiválasztására, egységes felkészítésére, továbbképzésére és ellenőrzésére kiemelt figyelmet
kell fordítani. E feladat ellátására a törvényjavaslat szakértői testületet hoz létre, amely a szakértők működésével, képzésével és továbbképzésével, valamint az engedélyezési rendszer jogi szabályozásával és működésének vizsgálatával kapcsolatban javaslattevő, véleményező, monitoring és
szakmai kidolgozó feladatokat lát el.
- Az augusztus végi felnőttképzési tanévnyitón
ismertetett felnőttképzési koncepcióhoz sokan hozzászóltak. Más fórumokon, például a felnőttképzési
szakértők által szervezett vitanapon is ütközhettek
a vélemények. Voltak-e olyan felvetések, melyek beépültek a törvénytervezet szövegébe?
– A felnőttképzés szabályozására vonatkozó új
elképzeléseket folyamatosan egyeztetjük szakmai
és társadalmi szervezetekkel. Ezek közül különös
jelentőséggel bírnak a felnőttképzés azon megha-

tározó szakmai és érdekképviseleti szervezetei,
amelyek részt vesznek a Felnőttképzési Egyeztető Fórum munkájában. A Fórum több javaslatot is megfogalmazott a szabályozási koncepcióval kapcsolatban, amelyekről októberben egyeztetést folytattunk a Fórum képviselőivel. Az egyeztetésen lehetőség nyílt arra, hogy a felnőttképzési
szervezetek képviselői részletesebben megismerkedhessenek javaslatainkkal, azok indokaival, és
így az új szabályozással kapcsolatos álláspontjaink
közelebb kerültek egymáshoz. Ugyanakkor olyan
fontos szakmai kérdésekben, mint a már létező
minőségirányítási rendszerek elfogadása, vagy a
kötelező tanári óratervek tartalmának pontosítása, lényegében a Fórum álláspontjának megfelelő
szabályozásra fogunk javaslatot tenni.
– Várhatóan mikor kerül az új felnőttképzési törvény a parlament elé és mikorra várható a hatályba lépése?
– Terveink szerint a törvényjavaslatot még az
idén benyújtja a Kormány az Országgyűlésnek,
de elfogadására már csak jövőre kerülhet sor.
Hatálybalépését 2013. II. félévére tervezzük,
ami után még egy évig lenne érvényes a jelenlegi akkreditáció.
Az interjút Marton József készítette

Fiatal ács Európa tetején
Világosi Zoltán szakmája egyik legjobbja lett Belgiumban
Bronzérmet szerzett Világosi Zoltán a fiatal szakmunkások Európa-bajnokságán Belgiumban. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola Kós Károly tagiskolájában idén végzett ács-állványozót kérdeztük a versenyről, szakmájáról és terveiről. Világosi Zoltánnak a szakmája a hobbija. Kikapcsolódásképpen leginkább szerkeszt és rajzol. Mindemellett rengeteget sportol is: úszik, fut, görkorcsolyázik. Az
ácsnak nélkülözhetetlen az erőnlét, a munkája nagyfokú állóképességet kíván. Franciaországban például a restaurálásokon alkalmazott látható tölgyfaszerkezetek megépítkezésekor 6-7 méteres, egyenként
több mázsás gerendákkal is dolgoznak. Bár ezekhez darut is bevetnek, a mozgatásukhoz, a beállításukhoz bizony elkél az erő. Bajnokoknak kijáró fogadtatásban volt része a reptéren a néhány héttel ezelőtt,
az EuroSkills Fiatal Szakmunkások Európa-bajnokságáról hazatért magyar csapatnak. Világosi Zoltán
éjjel három körül ért haza Gyulára, ám másnap reggel már Békéscsabán sietett az iskolájába, hogy találkozzon mestereivel, tanáraival. Mint mondta, ez természetes, hiszen minden onnan indult. Ha azonban
ragaszkodunk a kezdetekhez, egészen tizenkét éves koráig kell visszamennünk.
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Ahhoz, hogy az ember kimagaslót nyújtson,
rengeteg tanulás és akarat kell!

– Tetszettek a tetők. Különösen a bonyolultak,
amelyeknek látszik a szerkezete. Az, hogy szépen
megmunkált fából, kézzel készítették – beszélt a
hetedikes korában hozott döntéséről Világosi Zoltán. – Apám, aki kőműves, maga is készített egyszerűbb tetőket, s az nekem tetszett, jobban, mint
összekenni magam malterral.
– Ki volt, akit először felhívott Belgiumból?
– Édesapámat. „Megvan, a dobogón vagyunk!”,
volt az első, amit belekiabáltam a telefonba. Talán
fél percet tudtunk beszélni, nagyon boldog volt. Ő
a példaképem. Amire csak szükségem volt, mindent megadott nekem. Nagyon sok időt töltöttünk
együtt, számtalanszor voltam vele a munkában is,
láttam, ahogy az emberekkel bánik, ahogy dolgozik. Rengeteget tanultam tőle mesterségről, emberségről egyaránt.
– A mesterei szerint a tudásvágya, a céltudatossága példaértékű.
– Ahhoz hogy az ember kimagaslót nyújtson,
rengeteg tanulás és akarat kell. A szakmám alapos
matematikai és mértani tudást kíván és fejlett térlátást is. Több síkot kell egyszerre látni: először felülnézetben elképzelni, utána átalakítani oldalnézetbe, és pontosan tudni a kiszerkesztéshez, hogy
néz ki a valóság. A nemzetközi versenyeken ezt

magas fokon kell művelni, mérnöki pontossággal
dolgozni, mert századmilliméteres eltérésekért is
pontot vonnak le. Olyan szerkesztési módszereket alkalmaztunk, amit a középiskolában nem tanítanak. A verseny előtti felkészítés során Hantos Zoltán tanár úr segítségével új megoldást alakítottunk ki, amelynek köszönhetően a csapattársammal négy óra előnyt szereztünk a többiekkel
szemben úgy, hogy mi nem kapkodtunk. Tizennyolc óránk volt rá, hogy a feladatban meghatározott bonyolult tetőt kiszerkesszük, felrajzoljuk a
fára, kimunkáljuk a fát és összeállítsuk.
– Ha csak egy pillanatot kapna, hogy megmutassa a
szakmája szépségét, mit ragadna meg?
– Képzeljen el egy nyolcszögletű kerti kiülőt,
szépen meggyalulva. Benne a karpántok, alulról
látszódik a szarufa, belambériázva, lefestve, alatta egy ácsolt asztal, körben ácsolt székekkel. Leül
oda az ember a haverokkal és felnéz: „Ez szép!”.
– Csak most jött haza, és a cikkünk megjelenésekor
már ismét elrepül.
– Franciaországban a Les Compagnons Du
Devoir mesterképzését kezdem meg. Nagy lehetőségnek tartom, hogy kimehetek oda tanulni, ami
ösztöndíjjal jár és ottani fizetéssel. Nappal dolgozom, este pedig tanulok, bonyolultabbnál bonyolultabb szerkezetek szerkesztési menetét sajátíthatom el. Mindemellett készülök a jövő júliusi világbajnokságra.
– Mit gondol, a szakmája hol foglal helyet az építészetben?
– A falakon. Az ács teszi fel a pontot az i-re, a
házra a koronát.
– Melyik az a kedvenc felszerelése, amit mindenképp magával visz?
– A szegtáskámat. Franciaországban a szakmám presztízse a külsőségekben is megmutatkozik: az ácsmester fekete nadrágot, mellényt, fehér
inget visel, hozzá az övet és a szegtáskát. És bárhová megy, kalapot emelnek előtte. Én itthon is
így, szépen felöltözve dolgozom. Ezzel is megadom a tiszteletet a szakmámnak. E nélkül hogy
várhatnám el, hogy engem is tiszteljenek?
Az interjút Csath Róza készítette
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joggyakorlat

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.
Jelen lapszámunkban feltett kérdések témakörei:
– Van-e lehetőség a szakképesítés szintjének átminősítésére?
– A nyári gyakorlat újbóli teljesítése évismétlő tanuló esetén
– A tanulószerződés aláírására jogosult személy a gyakorlati képző részéről, és a tanulószerződés
megszűntetésének jogszerű formája igazolatlanul mulasztó tanuló esetén
– A köznevelési intézmény felnőttképzési tevékenysége utáni adózás
– A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény rendelkezéseinek alkalmazása a hatósági jellegű képzéseknél
– Az elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles tanuló pénzbeli juttatása

Van-e lehetőség a szakképesítés szintjének
átminősítésére?
A feltett kérdés:
Megváltozhat-e a képzés során
egy szakképesítés szintje, van-e lehetőség egy szakképesítés szintjének átminősítésére?

A Joggyakorlat válasza:
A felvetett kérdés alapját például az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló
25/2010. (V. 14.) OKM rendelet
4. mellékletének utolsó pontja
is szolgálhatja, amely kimondja: „ha a szakképesítés szintje
a tanulmányok folytatása alatt
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megváltozott, a szakképesítést
tanúsító bizonyítványban és annak kitöltése alapjául szolgáló
törzslapra záradék formájában
fel kell tüntetni az új szakképesítés szintjét, a kiadott bizonyítvány – a 4. mellékletben szereplő táblázat alapján – egyenértékűségét.”
A szakképzési rendszer változásai során alkalmazott felmenő/kifutó rendszer lényege,
hogy mindenki a képzés megkezdésekor fennálló feltételek
szerint fejezi be tanulmányait. Ennek alapján az, aki például
az 52 5801 01 OKJ számú „Magasépítő technikus” szakképesítés megszerzésére irányuló képzést kezdte meg, a képzés befejezését követően az 52 5801 01
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„Magasépítő technikus” szakképesítés szakmai vizsgáját teszi
le (és a bizonyítványába is a 8
számjegyű azonosítószám kerül
feltüntetésre). Ez igaz akkor is,
ha közben az Országos Képzési
Jegyzék megváltozott és abban
már 54 582 03 0000 00 00 azonosító számon szerepel a „Magasépítő technikus” szakképesítés. A szakképesítés szintje a
képzés folyamán nem változhat, az OKM rendelet hivatkozott szövege pedig ilyen formában nem értelmezhető.
A szakmai vizsgán kiállított
törzslapok és bizonyítványok
tartalmát a mindenkori vizsgaszabályzat [pl. 26/2001. (VII.
27.) OM rendelet, 20/2007. (V.
21.) SZMM rendelet] rögzí-
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ti. A szakképzésről szóló korábbi és hatályos törvények alapján
a szakmai vizsgán csak olyan
bizonyítvány és nyomtatvány
használható, melyet a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter hagy jóvá.
Ezen ágazati szabályzók (és
más jogszabályok) sem felhatalmazást, sem lehetőséget nem
adnak arra, hogy akár a szakképesítésért felelős miniszterek, akár más intézmények, hatóságok bármilyen rájegyzésekről rendelkezzenek a központilag kiadott vizsgadokumentumokon. Ezért a szóban forgó
OKM rendelet hivatkozott rendelkezésének alkalmazhatósága
kérdéses.
A szakképesítés szintjének
„tanulmányok alatti változására” az OKJ történetében eddig
egyetlen alkalommal került sor,
az Országos Képzési Jegyzékről
szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM
rendelet módosításáról szóló
27/2001. (VII. 27.) OM rendelettel megváltoztatott OKJ esetében. Ekkor a korábban egységesen felsőfokú szakképzettségnek minősülő „54-es” szint
kettévált, megjelent az „55-ös”
szint, mint a továbbiakban a
felsőfokú szakképzettség kizárólagos képviselője, míg a korábbi „54-es” szint emelt szintű besorolást kapott. Ebben az
esetben a szintek megváltozása
a szakmai tartalmak módosítása nélkül formálisan történt. Ez
egyben azt is jelentette, hogy a
szóban forgó OM rendelet hatályba lépését megelőzően meg-

kezdett „54-es” szintű szakképesítések még felsőfokú, a hatálybalépést követően megkezdettek pedig emelt szintű szakképesítés megszerzését igazolták. (Ennek hatására akkor több
ágazati képesítési előírást tartalmazó kormányrendelet is módosult, amelyekben arról történt rendelkezés, hogy az adott
munkakör betöltéséhez a korábbi kizárólagos felsőfokú szakképzettség mellett immár az
emelt szintű szakképesítéseket
is elfogadják.) Néhány esetben
hasonló „tartalomtól független”
szintkódváltozás következhetett
be a 150/2012. (VII. 6.) Korm.
rendelettel kiadott OKJ egyes
szakképesítései esetén is, mert a
felsőfokú szakképesítések OKJból történő kivétele révén a „felszabadult 55-ös” szintkódú helyekre beléptek egyes, korábban „54-es” szintkódú szakképesítések kisebb-nagyobb mértékű tartalmi változást követően, azonban ez a helyváltoztatás szintmódosulást nem jelentett, az új „55-ös” szakképesítések mindegyike emelt szintű
maradt.
A 2006-os „moduláris” (15
számjegyű azonosító számú)
OKJ-ra történő átállás azonban – a szakmai követelménymodulok kialakítása következtében – jellemzően a szakmai
tartalmak módosításával is járt,
amely alapot adhatott a szakképesítések szintjének változására
is. Az ezt megelőző időszakban
azonban mind a 7/1993. (XII.
30.) MüM, illetve a 37/2003.

(XII. 27.) OM rendeletben például a fentebb említett „Magasépítő technikus” szakképesítés
folyamatosan „52-es” (nem felsőfokú, nem emelt) szinten szerepelt, amely esetében – és más
hasonlóan folyamatosan „52-es”
szintű szakképesítés esetében –
nem indokolt és nem megalapozott, hogy egy későbbi jelentős,
tartalmi módosulással is járó
változás hatására visszamenőleges hatállyal módosuljon a korábban megszerzett szakképesítés szintje.
Előzőek alapján helyesnek
ítélhető például az Oktatási Hivatalnak a felsőoktatási felvételi eljárás során alkalmazott
azon gyakorlata, amely szerint a 2006-ot megelőzően kiadott (nem „moduláris”) OKJrendeletek alapján indított, nem
emelt szintű szakképesítések
után abban az esetben sem számít többletpontot, ha a 2006-ot
követően kiadott OKJ-ban az
azonos vagy lényegében azonos
megnevezésű szakképesítés besorolása emelt szintűre változott.

A nyári gyakorlat újbóli
teljesítése évismétlő
tanuló esetén
A feltett kérdés:
Az iskolánkban bizonytalanok vagyunk az új SZT. rendelkezéseinek értelmezésében, miszerint évismétlő tanulóknak a nyári
szakmai gyakorlatot is szükséges-e
megismételni, vagy beszámítható
a következő tanévben?
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Az Szt. 26. (2) értelmében „az
iskolai rendszerű szakképzésben
a gyakorlati képzés a szorgalmi
időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.”
Ennek értelmében a gyakorlati képzés két egymással összefüggő részből áll, amelyek e szabály
alapján egymástól nem választhatók el. E szakasz (6) bekezdése rögzíti, hogy „az iskolai rendszerű szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat a szakmai
és vizsgakövetelményben meghatározott gyakorlat része.” Ugyanakkor az Szt. 27. § (1) bekezdése
értelmében „a szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a
szakképesítésre előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező
szakmai programban meghatározottak szerint be kell számítani.” Továbbá e szakasz (2) bekezdése alapján „a szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés
megkezdése előtt munkaviszonyban (vállalkozói jogviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban) eltöltött szakirányú gyakorlati idő – a szakképző iskola vezetőjének egyedi döntése alapján az (1) bekezdésben
meghatározottak szerint – beszámítható.”
Véleményünk szerint az sértheti
az egyenlő bánásmód követelményét is, ha sikertelen javító vizsga
miatt évismétlő tanulókat a szakmai gyakorlat ismétlésére kötele-
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zi az intézményünk. Kérjük segítő
közreműködésüket a kérdés megválaszolásában!”

A Joggyakorlat válasza:
Logikusan kialakítható szakmai álláspont szerint nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az évfolyamismétlő
tanulónak meg kell ismételnie
a – sikertelen javítóvizsgát megelőzően – teljesített összefüggő
szakmai gyakorlatot. A megállapítás a következőkkel támaszható alá.
Az évfolyamismétlésre kötelezett tanulónak nem csupán
a szakképzésben, hanem az iskolai rendszerű oktatás minden
formájában az évfolyam követelményeihez tartozó valamennyi
követelményt újra teljesítenie
kell. Akkor is, ha a tanuló a tanítási év végén egyetlen tantárgy
kivételével valamennyi tantárgyból sikeresen, sőt akár kiemelkedően teljesítette az évfolyam
követelményeit. Ha a tanulónak a tanév végén a javítóvizsgája – vagy több tantárgyból történt bukás esetén akár csak az
egyik – nem sikerül, akkor bizonyítványába az a záradék kerül,
hogy az évfolyam követelményeit nem teljesítette. Ezután az
egész évfolyamot kell megismételnie, nem elegendő csak azt a
tantárgyat, amelyből megbukott
a javítóvizsgán is, illetve ha nem
tehetett javítóvizsgát a bukások
száma miatt, akkor sem elegendő csupán azon tantárgyakból
ismételnie az évfolyamot, amelyekből megbukott.
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Ezt erősíti az is, hogy az általános közoktatási szabályozás értelmében az idézett záradék következtében egy nem teljesített évfolyamról kiállított bizonyítvány alapján más képzésben sem lehet az egyébként
megszerzett, legalább elégséges eredményeket beszámítani.
Ez alól csak néhány kivétel van:
ha az adott tantárgyból érettségi vizsgát tett, vagy ha a tantárgy évfolyami követelményeit – valamilyen okból – osztályozóvizsgán (tehát évközi vizsgán) teljesítette.
A szakképzési szabályozás
értelmében az adott évfolyam
követelményeinek teljesítéséhez szükséges a nyári, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése is. Összességében tehát az illeszkedik a rendszerbe, ha az
évfolyam megismétlésére utasított tanuló a többi tantárgygyal együtt a nyári összefüggő szakmai gyakorlatát is megismétli. Ezt támasztja alá az is,
hogy ha egyébként egy tanuló
a tanítási év során valamennyi
tantárgy követelményeit teljesíti, de a nyári összefüggő szakmai gyakorlatát nem, és pótolni
sem tudja a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Szt.) megadott lehetőség szerint, a teljes évfolyamot meg kell ismételnie, és ez esetben javítóvizsgára
sincs lehetősége.
Az összefüggő szakmai gyakorlat ismétlése mellett az esetek nagy részében szakmai érvek is szólnak. A nyári össze-
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függő szakmai gyakorlat szakmai célja egyrészt az elsősorban, hogy a tanulók a tanítási év közben elsajátított elméleti ismereteiket a gyakorlatban is
megtanulják hasznosítani, másrészt gyakorolják a gyakorlati képzés során év közben sikeresen megtanultakat. Amennyiben a tanuló akár elméleti, akár
gyakorlati tantárgyból a tanítási év végén megbukik, majd ezt
követően még a javítóvizsgán
is sikertelenül szerepel, jogosan
merül fel a kérdés, hogy az évközben előírt ismereteket nem
hiányosan sajátította-e el, és vajon milyen hatásfokkal végezte el sikeresen a nyári összefüggő szakmai gyakorlatát. Mindez azért is fontos kérdés, mert a
nyári összefüggő szakmai gyakorlat esetében nincs lehetőség
differenciált értékelésre, csupán
a „teljesítette” vagy a „nem teljesítette” bejegyzés kerülhet a tanuló bizonyítványába ezzel kapcsolatban.
Mindezen érvek alapján
szakmailag indokolt és logikus
is, ha a szabályozás értelmében
főszabály szerint évfolyamismétlés esetén a nyári összefüggő szakmai gyakorlatát is ismételnie kell a tanulónak.
Mindemellett az Szt.-nek a
beszámításról szóló, hivatkozott
rendelkezései lehetőséget adnak a szakképző iskolának arra,
hogy saját szakmai programját
úgy alkossa meg, hogy a helyi
beszámítási szabályok keretében
– akár bizonyos korlátozásokkal
is – az egyébként nem teljesített

évfolyam során teljesített összefüggő szakmai gyakorlatot beszámítsa akár más szakképzésbe, akár a megismételt évfolyam
követelményeinek teljesítésébe.
Emellett a megoldás mellett
az szól, hogy a szakképző iskolának, a szakképzési rendszer
rugalmassága érdekében, rugalmas keretek között széles lehetőségei vannak saját beszámítási szabályainak megalkotására,
éppen az Szt. idézett szakaszai
alapján. Ha pedig a szakmai
gyakorlat teljesítésébe a munkahelyi gyakorlat is beszámítható, akkor elismerhető az azonos tartalmú, igazoltan teljesített összefüggő szakmai gyakorlat is.
Azonban mindenképpen fel
kell hívni a figyelmét arra is,
hogy ugyan az Szt. a beszámítási szabályok megalkotása során elég nagy szakmai szabadságot biztosít az iskolák számára, ugyanakkor az intézményeknek feltétlenül tekintettel kell
lenniük – éppen az egyenlő bánásmód követelményeinek való
megfelelés érdekében – a fentiekben részletezett szakmai ellenérvekre is. Hiszen ha az öszszefüggő szakmai gyakorlatot nem kell megismételnie annak a tanulónak sem, aki szakmai tantárgyból vagy tantárgyakból történő bukása következtében köteles évfolyamot ismételni, azt éppen az az iskolatársa sérelmezheti, akinek valamely közismereti tantárgyból való bukása következtében
kell évfolyamot ismételnie, és

így ismételnie valamennyi szakmai tantárgyat is, pedig azokból
akár jó érdemjegyei is lehettek
(beleértve a nyári szakmai gyakorlatot is).

A tanulószerződés
aláírására jogosult
személy a gyakorlati
képző részéről,
és a tanulószerződés
megszűntetésének
jogszerű formája
igazolatlanul mulasztó
tanuló esetén
A feltett kérdés:
Cégünk országos szinten vesz
részt a szakképzésben. A kereskedelemhez kapcsolódó szakmák diákjai számára biztosítjuk a szakmai gyakorlati képzést. Állásfoglalást a következő kérdésekben kérünk:
A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről XIII. fejezet
tanulószerződésről szóló bekezdéseinek alapján feltétlenül szükséges-e a tanulószerződések cégszerű
aláírásakor ügyvezető igazgatónk
aláírásának szerepelnie, vagy cégen belül jogilag meg felelően megbízási szerződés alapján delegálható-e ez a feladat? Amennyiben delegálható a feladat, szükséges-e, hogy az aláíró a 12T180-as
nyomtatványon legyen bejelentve?
Hogyan tudunk eljárni a törvénynek meg felelően, abban az
esetben, amikor a tanuló igazolatlanul hiányzik. Megszűntethetjük-e a tanuló szerződését a hatályos szakképzési törvény 51. § (2)
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b) pontjára hivatkozva, amelyet
alátámasztunk az igazolatlan hiányzásokról kiállított jegyzőkönyvekkel?
Kérjük álláspontjukat, hogy a
fentiekben leírtaknak meg felelően eljárhatunk-e, valamint a leírtak meg felelnek-e a 2011. évi
CLXXXVII. szakképzési törvény
előírásainak.

A Joggyakorlat válasza:
Az első kérdéssel kapcsolatban elmondható, hogy a tanulószerződés cégszerű aláírásakor nem szükséges egy nagyobb cég első számú vezetőjének, például az ügyvezető igazgató aláírásának szerepelnie a
tanulószerződésen. Elegendő,
ha a cég hatásköri delegálására vonatkozó formai és tartalmi
előírásainak megfelelően aláírási, képviseleti jogkörrel felruházott alkalmazottja, munkatársa írja alá a tanulószerződéseket. Az úgynevezett 12T180-as
nyomtatvány egyebek között a
képviseleti jogosultságban, valamint a nyomtatványon feltüntetett, a képviseleti jogosultság
terjedelmét nem érintő adatokban bekövetkezett változásokat
tartalmazza, így célszerű, ha a
tanulószerződést aláíró személy
az ezen a nyomtatványon feltüntetett és bejelentett képviselője a cégnek.
Igazolatlan hiányzás miatt a
tanulószerződés megszűntetésére két esetben van lehetőség.
Az első szerint, ha az igazolatlan hiányzás eléri azt a jogszabályban meghatározott mérté-
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ket, amelynek következtében
megszűnik a – nem tanköteles
– tanuló tanulói jogviszonya,
úgy a tanulószerződés is automatikusan megszűnik. A köznevelési szabályok értelmében
ugyanis megszűnik a tanuló
tanulói jogviszonya – a tanköteles tanuló kivételével –, ha a
tanuló az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban
meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.
A második eset az Szt. alapján lehetséges. Az Szt. nem határozza meg az igazolatlan hiányzás azon mértékét, amely
esetén a felek a rendkívüli felmondás lehetőségével élhetnek,
ugyanis a hiányzások mértéke,
oka, orvosolhatósága, a tanuló
hozzáállása mindig csak egyedi esetben vizsgálható. Ennek
alapján ítélhető meg, hogy lehet-e élni a rendkívüli felmondással, amelynek részletes szabályait az Szt. tartalmazza. Ennek megfelelően a gyakorlati képző akkor szüntetheti meg
a tanulószerződést rendkívüli
felmondással, ha a tanuló
• a tanulószerződésben vállalt
lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben
megszegi, vagy
• egyébként olyan magatartást
tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi,
• és a fentiek miatt lehetetlenné
válik, vagy jelentős akadályba ütközik a tanuló komplex
szakmai vizsgára történő fel-
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készülése, vagy a gyakorlati képzés további biztosítása a
tanuló részére.
Ebben az esetben az ok orvoslására nincs jogi és tényleges lehetőség sem, hiszen az a
jogviszony, amelyen a tanulószerződés alapult, olyan súlyosan sérült, hogy azt nem lehetséges vagy nem érdemes helyreállítani. Ez lehet akár a tanuló
igazolatlan hiányzásának akkora mértéke is, amely miatt a tanulói jogviszonya még nem szűnik meg, de a gyakorlati képzés
eredményes folytatása lényegében lehetetlen.
Fontos azonban, hogy az
Szt.-ben leírt feltételeknek
együttesen kell fennállniuk,
azaz a tanulószerződésben vállalt lényeges kötelezettséget
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal és jelentős mértékben kell megszegni, hogy a
rendkívüli felmondási jog gyakorlására kerüljön sor. Ezen kívül minden más eset is oka lehet a rendkívüli felmondásnak, ha az olyan magatartásból ered, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné
teszi. Mindkét esetben további feltétele a rendkívüli felmondási jog gyakorlásának, hogy az
említett okok alkalmasak legyenek arra, hogy a tanuló szakmai
vizsgára történő felkészülése,
vagy a gyakorlati képzés további biztosítása lehetetlenné váljon
vagy jelentős akadályba ütközzön. Tekintettel arra, hogy ezen
esetek taxatív, kimerítő és teljes
felsorolása, számbavétele a tör-
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vény keretei között lehetetlen, a
rendkívüli felmondási jog gyakorlása jogszerűségének mérlegelése, megítélése jogvita esetén
a bíróság hatáskörébe tartozik.
A fenti eset mellett a gyakorlati képzést szervező szervezet
abban az esetben is megszüntetheti rendkívüli felmondással
a tanulószerződést, ha a szakképző iskola a tanulót elégtelen
tanulmányi eredmény miatt a
képzési idő alatt másodszor utasította a szakképzési évfolyam
megismétlésére. Ezt az esetet az
Szt. a gyakorlati képzés további folytatásában olyan akadálynak minősíti, mely megalapozza
a rendkívüli felmondást, de – a
fokozatosság elvének érvényesülése érdekében – a szakképzési
évfolyamnak első megismétlése az elégtelen tanulmányi eredmény miatti ezt még nem teszi lehetővé, majd csak a tanuló
második bukása.
Azonban mindegyik esetben fontos feltétel, hogy – bár
az Szt. a rendes felmondás esetén nem írja elő a tanulószerződés rendes felmondással történő megszűntetésének indoklási kötelezettségét – a rendkívüli
felmondást a gyakorlati képzést
szervezőnek mégis indokolnia
kell. Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell derülnie, azaz a gyakorlati képzést szervező a rendes felmondását úgy köteles alátámasztani, hogy abból a felmondás oka
világosan kitűnjön. Megfelel a
törvénynek az indok összefoglaló megjelölése is, ha abból azok

a tények vagy körülmények,
amelyekre a gyakorlati képzést
szervező a felmondását alapítja, megállapíthatóak. A valódiság azt jelenti, hogy a felmondás okait nem lehet valótlan tényekre alapozni, azaz valótlanság esetén nem jogszerű a rendkívüli felmondás. Az okszerűség pedig a rendkívüli felmondás és az arra vezető indok okozati összefüggését követeli meg.
Olyan rendkívüli felmondási ok, amely nem azon a tényen
alapul, amelyre a rendkívüli felmondást alapozni lehetne, nem
okszerű. A gyakorlati képzést
szervező nyilatkozatát az okszerűsége teszi megalapozottá, amelynek célja a tanulószerződéses jogviszony megszüntetése.Vita esetén a rendkívüli felmondás indokának valódiságát és okszerűségét a gyakorlati képzést szervező szervezetnek kell bizonyítania. A felek a
rendkívüli felmondással szemben bírósághoz fordulhatnak
a felmondás közlésétől számított tizenöt napon belül. A keresetnek a rendkívüli felmondás
végrehajtására halasztó hatálya
van, azt az esetet kivéve, amikor a gyakorlati képzést szervező szervezet azért szünteti meg
rendkívüli felmondással a tanulószerződést, mert a szakképző
iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére.
Figyelembe kell venni a tanulószerződés felmondását ki-

záró okokra vonatkozó előírásokat is. Ezek olyan – kizárólag a tanuló érdekeit, helyzetét
figyelembe vevő – kizáró okok,
körülmények, amelyek objektíve kizárják a felmondást. Az
Szt. értelmében gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződést nem mondhatja fel
a tanuló betegségének időtartama alatt, legfeljebb azonban a
betegszabadság lejártát követő
egy évig, valamint üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a táppénzre való
jogosultság teljes ideje alatt, továbbá a terhesség ideje alatt, illetve a szülést követő hatodik
hónap végéig.
A felmondási tilalom – hasonlóan a munkajogi szabályokhoz – azt jelenti, hogy amenynyiben a védelmezett időszak
alatt mondja fel a gyakorlati
képzést folytató szervezet a tanulószerződést, azaz a felmondást ekkor közli a tanulóval, a
tanulószerződés a védelmezett
időszak (betegség, táppénz, terhesség) alatt és az azt követő
meghatározott időtartam végéig
nem szűnik meg.
A felmondás a másik félhez
címzett olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely a szerződést a
jövőre nézve szünteti meg. Az
Szt. értelmében a tanulószerződést, a tanulószerződés módosítását és felmondását írásba
kell foglalni. A hiányzás miatti
rendkívüli felmondást mindenképpen szükséges az igazolatlan
hiányzásokról kiállított jegyzőkönyvvel alátámasztani.
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A köznevelési
intézmény felnőttképzési tevékenysége
utáni adózás
A feltett kérdés:
Mint OM azonosítóval rendelkező közoktatási intézmény a felnőttképzésről szóló törvény szerinti akkreditációt is megszereztük. A felnőttképzési tevékenységünk keretében szervezett tanfolyamok elszámolását és a bevételek felhasználását a közoktatásról
szóló 1993. LXXIX. törvény 38.
§ (2) bekezdése és a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény
3/B. § alapján végeztük. Alapító okiratunkban szerepel a 8559
TEÁOR szám alatt az iskolarendszeren kívüli szakmai és nem
szakmai oktatás is.
Az alapító okirat szerint az iskola vállalkozási tevékenységet
nem folytathat, szabad kapacitását kiegészítő tevékenysége körében hasznosíthatja. Kérdésünk,
hogy a felnőttképzés keretében elért nyereség, illetve tiszta bevétel után az intézménynek keletkezik-e adófizetési kötelezettsége?

A Joggyakorlat válasza:
Az alapító okirata szerint az
intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat, így
a felnőttképzési tevékenysége alapján keletkező esetleges
nyeresége, illetve tiszta bevétele sem eshet a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó adózási szabályok alá. Megjegyzendő, hogy a köznevelés szabályozásában a felnőttképzési te-
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vékenység keretében szervezett
tanfolyamok elszámolását és a
bevételek felhasználását már
nem a közoktatásról szóló 1993.
LXXIX. törvény 38. § (2) bekezdése, hanem a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX.
törvény (a továbbiakban: Nkt.)
22. §-ának (3) bekezdése rendezi. Eszerint a köznevelési intézmény, ha az nem sérti alapfeladatainak ellátását, anyagi
haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat. Az ebből a tevékenységből származó
nyereséget – ha azt a köznevelési intézmény alapfeladatainak
ellátásához vagy a tevékenységben részt vevő tanulók díjazására használják fel – a köznevelési intézmény alapfeladatainak
ellátására szolgáló költségvetés
megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, és azt az intézménytől nem lehet elvonni.
A köznevelési intézmény
felnőttképzési tevékenységéből származó nyereségének felhasználásáról a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.)
3/B. §-a a fenti szabályhoz képest eltérően rendelkezik. Az
Fktv. szerint ugyanis a „közoktatási intézmény felnőttképzési tevékenységéből származó nyereségének felhasználására a Ktv. 38. §-ának (2) [Nkt.
22. §-ának (3)] bekezdésében
foglalt rendelkezést kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a nyereség a közoktatási intézményben tanulók díjazására
nem használható fel.”
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Figyelemmel kell lenni az általános forgalmi adó fizetésének esetleges kötelezettségére
is. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: Áfa
tv.) 85. §-a (1) bekezdésének i)
pontja szerint közérdekű jellegére tekintettel adómentességet
az a szolgáltatásnyújtás és az
ahhoz kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás
– az étkeztetés kivételével, ha
az ennek fejében járó ellenérték
külön térítendő meg –, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés élvez, amelyet köz- és felsőoktatás, továbbá az Áfa tv. 85. § (2)
bekezdésében meghatározott
egyéb oktatás keretében a közszolgáltató, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény,
egyéb felnőttképzést folytató
intézmény vagy – nemzetközi
szerződés alapján – belföldön
működő külföldi kulturális intézet – ilyen minőségben – teljesít.
Az Áfa tv. 85. § (2) bekezdése alapján egyéb oktatásnak
az alábbiak minősülnek:
• a felnőttképzési tevékenységből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
szakképesítést adó oktatás,
képzés, továbbképzés, vizsgára
való felkészítés és vizsgáztatás;
• a felnőttképzésről szóló törvény (Fktv.) alapján szervezett és akkreditált, illetőleg
egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés
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és vizsgáztatás; az államilag, illetőleg nemzetközileg elismert
nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsgáztatás; a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése,
lebonyolítása.
Egy oktatási intézmény tevékenysége az Áfa tv. vonatkozásában adómentességet
csak a fenti feltételek valamelyikének fennállása esetén élvez. A felnőttképzési tevékenység tehát abban az esetben lehet áfamentes, ha azt a fent felsorolt intézmények valamelyike nyújtja (közszolgáltató, köznevelési intézmény, felsőoktatási intézmény, egyéb felnőttképzést folytató intézmény
vagy belföldön működő külföldi kulturális intézet), és a képzés OKJ-s képzésnek, vagy az
Fktv. szerint szervezett és akkreditált képzésnek minősül. Az
adómentességhez tehát nem
elegendő, hogy maga az intézmény legyen akkreditált, magának a képzésnek is akkreditáltnak vagy OKJ-s képzésnek kell lennie. (A tevékenység
TEÁOR szerinti besorolása az
Áfa tv. szerinti adómentesség
szempontjából nem bír relevanciával, tekintettel arra, hogy
a szolgáltatásnyújtások esetén az Áfa tv. nem hivatkozik a
TEÁOR szerinti besorolásra.)
A fenti feltételek teljesülése
esetén a felnőttképzést folytató intézménynek az oktatási tevékenysége után nem keletkezik általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége.

A felnőttképzésről
szóló 2001. évi CI. törvény rendelkezéseinek
alkalmazása a hatósági
jellegű képzéseknél
A feltett kérdés:
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII.
31.) KHEM rendelet alapján indított képzés esetében a képzésre jelentkező – a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak alapján – kéri az
előzetes tudásszint beszámítását.
Ugyanakkor a 40/2009. (VIII.
31.) KHEM rendelet szerint –
amennyiben jogszabály másként
nem rendelkezik – a képzésben
történő részvétel, a képzés ismeretanyaga és hozzárendelt óraszáma kötelező. A 40/2009. (VIII.
31.) KHEM rendelet felmentésre
vonatkozó engedményt nem tesz.
A képzés hatósági jellegű képzésnek tekinthető.
Fentiek alapján az alábbi kérdéseink merülnek fel:
A rendelet „ha jogszabály másként nem rendelkezik” fordulata
alapján alkalmazni lehet-e a felnőttképzésről szóló törvény előzetes tudás beszámítására vonatkozó rendelkezéseit a vonatkozó képzésnél?
Amennyiben a képzésre jelentkező az előzetes tudásszint felmérése keretében számot adott a teljes ismeretanyagról, úgy adható e felmentés a teljes hatósági képzés alól?

A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartását vezető állami foglalkoztatási szerv elmarasztalhatja-e a képzőt, amennyiben az előzetes tudás értékelésre és
beszámítására vonatkozó kötelezettségét a rendeletre hivatkozással nem teljesíti?”

A Joggyakorlat válasza:
Az Fktv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a felnőttképzési tevékenység a törvényben meghatározott jogalanyok olyan saját képzési
programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására
irányuló általános, nyelvi vagy
szakmai képzés, továbbá felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás.
A fenti fogalom meghatározás alapján az említett hatósági jellegű képzés felnőttképzési tevékenységnek minősül, az
Fktv. hatálya alá tartozik, így
az Fktv. 17. §-a szerinti, előzetes tudásszint felmérésre vonatkozó rendelkezését a hatósági jellegű képzések során is kötelezően alkalmazni kell. Ebből következően a vonatkozó
képzést szabályozó rendelet alkalmazása során – a jogszabályi
hierarchiából adódóan – a törvényi szintű szabályozás elsődlegességének kell érvényesülnie.
A felnőttképzést folytató intézmény az előzetes tudásszint felmérésének értékelése alapján
dönthet a képzésben való rész-
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szertár
vétel alóli teljes vagy részleges
felmentésről. (Megjegyzendő,
hogy az Fktv. nem határozza
meg az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzés fogalmát, azt ugyanis a 2012. január
1-jén hatályba lépett szakképzési törvény 2. §-ának 19. pontjában található értelmező rendelkezése definiálja. Eszerint az
iskolarendszeren kívüli hatósági
jellegű képzés olyan jogszabályban meghatározott és hatóság
által szabályozott tartalmú és
célú képzés, amelynek eredményeként a hatóság által meghatározott tevékenység folytatására feljogosító irat (engedély, bizonyítvány, a képző intézmény
által kiállított igazolás stb.) kiadására kerül sor, vagy amely
képzés hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység
nem folytatható.
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és
rakodógépek képzéséről és
vizsgáztatásáról szóló 40/2009.
(VIII. 31.) KHEM rendelet 4.
§-ának (7) bekezdésében megjelenő – ha jogszabály másként
nem rendelkezik – fordulat ágazati szabályozási kivételre utal,
amely független a fentiekben
említett általános jogelvtől.
Az Fktv. 10. §-ának (5) bekezdése szabályozza a felnőttképzést folytató intézmények
jogszabálysértő tevékenysége
miatt alkalmazható jogkövetkezményeket. Mivel az Fktv.
előzetes tudásszint felmérésre vonatkozó szakasza úgynevezett kógens rendelkezés, így
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annak megsértése alapját képezheti a hatósági ellenőrzést
követő jogkövetkezmény megállapításának.
A hatósági jellegű képzések
esetében – e képzések sokféle ágazatot érintő, speciális jellege miatt – a megfelelő szabályozás az egyes ágazatok felelősségének keretein belül lehetséges. Az Fktv. a felnőttképzési tevékenységet szabályozó kerettörvénynek tekinthető, és e
tevékenység folytatásának általános feltételeit állapítja meg.
Az Fktv. több mint tíz éves alkalmazásának tapasztalata szerint a hatósági jellegű képzések
a törvény általános szabályozási keretébe nehezen vagy egyáltalán nem illeszthetőek be,
így több jogalkalmazó részéről
megfogalmazódott az az igény
is, hogy az Fktv. hatálya alól
kerüljenek ki. A világos és következetes szabályozás elve miatt sem szerencsés egy esetleges
új szabályozás során a hatósági jellegű képzések esetén kizárólag az előzetes tudásszint-felmérés kötelező alkalmazásának
előírása.

Az elégtelen tanulmányi
eredménye miatt
évismétlésre köteles
tanuló pénzbeli
juttatása
A feltett kérdés:
A szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény 63. § (4)
értelmében „Ha a tanuló elégtelen
tanulmányi eredménye miatt év-
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ismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele.” Egy
tanuló a 2011/2012-es tanév augusztusi pótló vizsgáján is megbukott és ezáltal évet kell ismételnie.
A 2012. szeptember 1-jén induló 2012/2013-as tanév első félévében a tanuló pénzbeli juttatása az előző félévi fele kell, hogy
legyen? Alkalmazni kell-e tehát
a fent említett jogszabályt, függetlenül attól, hogy az Szt. 92. §
(1) szerint az e törvény hatályba lépése előtt indult képzéseket
a szakképzésről szóló 1993. évi
LXXVI. törvény szabályai szerint kell befejezni?”

A Joggyakorlat válasza:
Az elégtelen tanulmányi
eredménye miatt évismétlésre köteles tanuló pénzbeli juttatása a 2012. előtti szabályozás értelmében nem csökkent,
azaz a tanuló anélkül „bukhatott meg”, hogy ez a tanulói juttatásában bármilyen változást
eredményezett volna. A gyakorlati képzést folytató szakképzési hozzájárulásra kötelezettek részéről is nehezményezett gyakorlatot változtatta meg
a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.), és a 2011. év végén elfogadott törvény – későbbi, 2012. szeptember 1-jei hatállyal – bevezette a kérdésben
is megfogalmazott jogkövetkezményt.
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A törvény nem rendelkezik
arról, hogy az ettől a tanévtől
életbe lépett rendelkezéseket
nem kellene már a hatálybalépésétől kezdve alkalmazni, a
kihirdetés és az életbelépés között pedig nyolc hónap telt el.
A kérdésre válaszolva elmondható tehát, hogy az új szabályok, azaz az Szt. 63. §-ának (4)
bekezdése már a 2012/2013-as
tanévtől alkalmazható, azaz a
törvény értelmében a tanulói
juttatás már csökkenthető volt a
felére az előző félévre megállapított összeghez képest.
Ennek oka többek között az,
hogy az Szt. vonatkozó rendelkezései – bár csak 2012. szeptember 1-jén léptek hatályba –
már 2011 decemberének végén
kihirdetésre kerültek. Így mind
a szakképző iskolák, mind a tanulók már az új rendelkezések ismeretében kezdhették
meg a 2011/2012-es tanév második félévét, azaz kellő felkészülési idő állt a rendelkezésükre, hogy a tanulók a tanulói juttatás csökkentését megalapozó félévben már az új szabályok
figyelembe vételével teljesítsék
tanulmányi kötelezettségüket.
A törvény különböző időpontokban hatályba lépő rendelkezéseiről pedig a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága részletes tájékoztatót jelentetett meg a honlapján, amely segítette az érintetteket az új rendelkezések megismerésével és
alkalmazhatóságával kapcsolatban. A tájékoztató – többek kö-

zött – az elégtelen tanulmányi
eredménye miatt évismétlésre köteles tanuló pénzbeli juttatása csökkentésére vonatkozó új
rendelkezésekre is kitér.
Az új szabálynak a 2012/13as tanévtől történő alkalmazhatósága mellett szól az a szakmai érv is, melynek értelmében
annak a tanulónak, aki elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, tisztában kell lennie azzal, hogy
a nem megfelelő teljesítménye
hátrányos következményekkel
jár. Nem motiválta ugyanis a
szakképzésben tanulószerződés
keretében részt vevő tanulókat
a korábbi szabályozás, hiszen
akár megbuktak, akár nem, tanulói juttatásuk nem csökkenhetett. Sőt, a korábbi törvény
előírása szerint az egymást követő félévekben még emelni is
kellett a tanulói juttatást, igaz a
tanulmányi előmenetelt figyelembe véve. A korábbi szabályok alapján tehát legfeljebb a
tanulói juttatás kisebb mértékű
emelése valósult meg az elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles tanuló esetében, az olyan – egyébként akár ugyanazon szakmát
ugyanannál a gyakorlati képzőnél elsajátító – tanulótárshoz
képest, aki nemcsak, hogy nem
bukott meg, hanem adott esetben akár kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el. Amenynyiben pedig a gyakorlati képző
úgy ítélte meg, hogy a jól teljesítő tanulónak sem tudja jelentősen emelni a tanulói juttatá-

sát, a két tanuló tanulói juttatása között alig észrevehető különbség volt csak, amely a tanulók között is kelthetett – jogos – feszültséget.
Ugyanakkor arra is fel kell
hívni a figyelmet, hogy az elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre kötelezett tanuló esetében sincs szó a tanulói
juttatás teljes megvonásáról, hiszen a juttatást csak csökkentett
mértékben kapja, így továbbra is
fennáll a „szolgálati időre” való
jogosultsága, a biztosítotti jogviszonya, a társadalombiztosítási ellátása stb. Mindezzel együtt
a következő félévtől – eredményes, megfelelő tanulmányi előmenetel esetén – újra a teljes tanulói juttatásban részesülhet.
Összehasonlítva a tanulói
juttatás csökkentésének 2012.
szeptember 1-jétől hatályos új
szabályait például a szakiskolai
tanulmányi ösztöndíjjal, megállapítható, hogy a tanuló ez
utóbbi juttatás esetén sem jogosult ösztöndíjra, ha az előző
tanév végén megbukik. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.)
Korm. rendelet 3. §-ának (2)
bekezdése értelmében ugyanis nem csak az a tanuló nem részesülhet ösztöndíjban, aki az
azt megelőző félévben 2,51
alatti tanulmányi átlageredményt ért el vagy az igazolatlan
óráinak száma meghaladja a tíz
órát, hanem az sem, aki a tanév ismétlésére kötelezett, mégpedig a megismételt tanév teljes
időtartama alatt.
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Háttérmunkák a felnőttkori tanulás
európai egyuttműkodésében
A felnőttképzés, illetve uniós terminológiával
a „felnőttkori tanulás” rendkívül időszerű téma,
ami az elmúlt években is az Európai Bizottság
érdeklődésének homlokterében állt. Cikkünkben
betekintést nyújtunk olvasóinknak abba a brüszszeli munkába, amely a tagállamok képviselőinek részvételével, valamennyire a „kulisszák mögött” zajlik. Érzékeltetni szeretnénk, milyen céllal, milyen módszerekkel szervezik azt a munkát,
amelynek eredményeként ajánlások, állásfoglalások, menetrendek születnek az Unió kormányai
számára.
A jelenlegi szakmai munka előzményei közé
tartozik az a hároméves (2008–2011) együttműködés, amelyet az Európai Bizottság Oktatási és
Kulturális Főigazgatósága B4 Grundtvig osztálya
koordinációjában történt, és amely a 2007. évi Akciótervben megfogalmazott célok alapján a következő területeken fogalmazott meg célkitűzéseket:
1. Oktatási és képzési reformok hatásainak
elemzése
2. A szektor szolgáltatási minőségének javítása
3. Több lehetőség biztosítása annak érdekében, hogy a felnőttek legalább egy képzettségi szinttel feljebb léphessenek
4. A készségek és a szociális kompetenciák értékelési eljárásainak gyorsítása, valamint ezek
elismerése és érvényesítése tanulási kimenetek formájában
5. A szektor monitoringjának – amely tartalmaz
statisztikai adatszolgáltatást is – javítása
Brüsszelben a tényleges együttműködés az
évente két-három alkalommal megrendezett kétnapos értekezleteken zajlott, ahol – többek között – részletesen bemutatták a fejlesztés alatt álló
közös eszközöket, vagyis az Európai Képesítési Keretrendszert (EQF), az Európai Szakképzési Kreditátviteli Rendszert (ECVET) és az Eu-
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rópai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszert (EQAVET). Több ország is beszámolt saját
felnőttképzési rendszeréről. Az éves adatgyűjtések keretében hosszabb-rövidebb kérdőívekre válaszoltunk, kutatók mutatták be munkájuk eredményeit, illetve azt, miként látják ők a 20–30 fős
munkacsoport működését, a felmerült kihívásokat, az elért eredményeket – különös tekintettel
a folyamatosan változó szakmai háttérre. Utóbbi kapcsán gondoljunk csak a 2008 nyarának vége
óta tartó pénzügyi recesszióra és annak – többek
között – a költségvetésre gyakorolt hatásaira.
Számunkra mindenképpen értéket jelentett,
hogy egyrészt naprakészen tájékozódhattunk más
országok kezdeményezéseiről (még akkor is, ha a
tagországok inkább a taktikát, mint az őszinteséget részesítették előnyben), másrészt bemutathattuk saját fejlesztéseinket is. Ennek során kezdetben főként a TÁMOP-on alapuló átfogó (tanulási)
programjainkról, később az egész magyar oktatási-képzési rendszer racionalizálására irányuló erőfeszítéseinkről számoltunk be.
Az uniós nemzetközi felnőttképzési együttműködés itt vázolt időszaka 2011 elején egy bizottsági munkadokumentum (staff working document)
kiadásával és egy, azóta is sikeresként emlegetett
háromnapos magyar elnökségi záró-konferenciával ért véget.
Már a budapesti konferencián is elhangzott
többek részéről, hogy célszerű lenne folytatni az
együttműködést valamilyen formában, amire sor
is került. Először a Bizottság – szinte egy időben –
létrehozott két fókuszcsoportot a felnőttképzés finanszírozása, valamint a felnőttképzés minősége
témájában, amelyek közül az utóbbi akkreditációs
kérdéseket is tárgyal. A Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya mindkét fókuszcsoportban képviselteti ma-
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gát, és az előbbiben részt vállal a fókuszcsoport
munkáját koordináló szűkebb szakértői stáb (core
group) munkájában is.
Bizonyos értelemben ezt az együttműködés
egyfajta folytatásának tekinthetjük, hiszen a lengyel elnökség alatt elfogadták a tanácsi állásfoglalást a felnőttképzés 2012–2014 közötti együttműködési programjáról (Council Resolutionon a
renewed European agenda for adult learning), ami
elsősorban a hátrányos helyzetű felnőttek tudásának, készségeinek és kompetenciáinak elkerülhetetlen fejlesztéséről szól.
Az Agenda a mellékletében sorolja fel a 2012–
14 közötti prioritási területeket, de már a felvezetőjében tudomásul veszi, hogy a megvalósítás során figyelembe kell venni a nemzeti sajátosságokat. Magyarországon például a bevándorlók képzése egyelőre nem kíván különleges erőfeszítést az
állam részéről, szemben a dél-európai országokkal. Az Agenda öt prioritási területe:
1. Tegyük realitássá az egész életen át tartó tanulást és a mobilitást
2. Javítsuk az oktatás és a képzés minőségét és
hatékonyságát
3. Támogassuk a méltányosság, a szociális kohézió és az aktív állampolgárság ügyét a felnőttkori tanulással
4. Erősítsük a felnőtteket és tanulási környezetüket érintő kreativitást, innovációt
5. Javítsuk a felnőttkori tanulás tudásbázisát és
monitorozzuk a felnőttképzési szektort.
A jelenleg működő Felnőttképzés finanszírozása fókuszcsoport felé – amelynek e sorok írója is tagja – 2013 végére elvárás egy iránymutatást tartalmazó dokumentum összeállítása, amely
vélhetően a felnőttkori tanulás finanszírozásának
hangsúlyaira, esetleg speciális, bevált technikákra
hívja fel a figyelmet. Az odáig vezető úton persze
még sok a feladat: többek között számos értekezlet, kérdőív, szintbeli-tanulás (peer learning), konferencia, hírlevél szerkesztésének elveiben történő
megállapodás áll még előttünk.
Jelenlegi feladatunk egy kérdőív kitöltése, amely
az alábbi tematikára épül:

I. rész:
A tagállami alapadatai és az általános összefüggések után a „termék” elkészítését vállaló kutatók arra kíváncsiak, hogy egy-egy tagállam milyen metodika szerint osztja el a felnőttképzésre
biztosított költségvetési összegeket, illetve milyen
költségek téríthetők, milyen költségeket támogatnak a munkaadók, milyen költségeket vállalnak az
egyének.
II. rész:
A szakpolitikákra vonatkozó kérdések azt részletezik, hogy melyik az a kimagaslóan fontos közpolitika, amely alapvetően befolyásolja a felnőttképzés finanszírozását, és egyáltalában milyen típusú tanulmányok finanszírozhatók állami alapokból, valamint hogyan számoltatják el a tényleges szolgáltatást nyújtókat (képző intézményeket),
milyen eszközöket alkalmaznak ennek érdekében
és terveznek-e lényeges változásokat stb.
III. rész:
Az alcsoport – szakképzési vagy szociális dimenzió – specifikus kérdéseivel a szakképzési irányultság esetében azt firtatja, hogy alapvetően miként oszlanak meg a költségek az állam, az egyén és
a munkaadó között, hogyan lehetséges a felsőoktatásban történő továbbképzés támogatása, általában
mik a továbbképzésre vonatkozó ösztönző eszközök. A szociális dimenziójú képzésekre két „éles”
kérdés irányul: melyek azok a kötelezően fenntartott alapok, amelyeket a szociálisan rászorulók különösebb erőfeszítések nélkül elérhetnek, illetve léteznek-e olyan jogszabályok, amelyek inkább az általános célú felnőttképzésben való részvételre ösztönöznek, semmint a szakképzési jellegűre.
Ilyen és hasonló jellegű kérdések szakszerű válaszaiból érdekes összesítések készíthetők, valamint közös tanulságok szűrhetők le és tehetők
hozzáférhetővé, segítve a döntéshozók munkáját.
A fókuszcsoport küldetési nyilatkozata (mission
statement) kapcsán felvethetjük, mi az értelme,
sőt, egyáltalán a létjogosultsága egy ilyen hároméves együttműködésnek, ami azért nem kevés
költséggel jár Brüsszel számára? Nagyon röviden
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és talán ironikusan azt válaszolhatjuk, hogy a döntéshozók és munkaadók ne fordítsanak kevesebb
figyelmet a „legkisebb testvérre” (a felnőttképzésre), mint a többiekre (a közoktatásra, a szakképzésre és a felsőoktatásra).
Érdemes elolvasni a fókuszcsoport küldetési
nyilatkozatát szó szerint is: „Az EU 2020 és az
Oktatás, Képzés 2020 stratégiák célkitűzéseire
alapozva a felnőttkori tanulás finanszírozásának
fókuszcsoportja fel fogja tárni a létező jó gyakorlatot abból a célból, hogy segítse a tagállamokat felnőttképzési rendszereik hatékonyságának és koherenciájának javításában. Ezt úgy érjük el, hogy
elemezzük a felnőttképzésbe történő magán, állami és vegyes befektetések létező mechanizmusait,
amely ahhoz szükséges, hogy növekedjék a részvétel, táruljanak fel az előnyök, valamint a szolgáltatás minősége és hatékonysága biztosított legyen. A
tematikus munkacsoport foglalkozni fog a felnőttkori tanulás szakképzési és nem szakképzési szektoraival a formális, nem formális és informális ta-

nulási területeken – akár arról van szó, hogy megszereztessük az alapkompetenciákat, új kvalifikációkat, átképezzünk, vagy tovább képezzünk valakit foglalkoztatási céllal, egyben javítsuk társadalmi beilleszkedését, aktív állampolgárságát és személyes fejlődését. A Munkaprogram azon a meggyőződésen alapszik, hogy a felnőttkori tanulásba történő befektetés gazdasági és társadalmi előnyökkel jár azzal, hogy befogadó és fenntartható
társadalmat és gazdaságot teremt. Mivel ezek az
előnyök megjelennek az egyén, a szervezet és a közösség szintjén, mind a horizontális, mind a vertikális finanszírozási mechanizmusoktól jogos elvárás, hogy a prioritással rendelkező társadalmi csoportok felé az optimális megközelíthetőséget biztosítsák.”
Következő számunkban a felnőttkori tanulás
minőségével foglalkozó fókuszcsoport működését
mutatjuk be olvasóinknak. Szándékunk szerint a
munkacsoportok eredményeiről e rovatban rendszeresen szeretnénk hírt adni.

Elkoszonés
2012. október 7-én tragikus körülmények között elhunyt Borsi Árpád a Felnőttképzők Szövetségének (FVSZ) főtitkára, kollégánk, barátunk. Hatalmas űr maradt utána: árván hagyta négy
gyermekét, özvegyen maradt szeretett felesége. Nem túlzás kijelenteni, az egész magyar felnőttképzés fájón érzi a hiányát.
Árpád eredetileg pedagógusnak tanult, de a rendszerváltás
után a lassan kiépülő felnőttképzésben komoly kihívást látott.
Tudása szélesítésére közgazdász képesítést is szerzett, miközben már felnőttképzési programok kidolgozásán munkálkodott.
1994-ben, amikor az FVSZ-hez került, végleg elkötelezte magát
az andragógia mellett, amelyből diplomát szerzett. Tavaly fejezte be doktori disszertációját.
Nem csak ő ismerte a szakmát, a szakma is ismerte őt. Tisztelték, elismerték, elfogadták a szakmapolitika legmagasabb szintjén is. Személye garancia volt a szakértelemre és a hozzáértésre. Nem csupán
a szakembert szerettük benne, hanem az Embert is – így, nagybetűvel. Magánemberként is éppolyan
feddhetetlen volt, mint szakemberként, közéleti emberként. Szigorú elvek mentén élte az életét. Mindezt mosolyogva, könnyedén, optimistán tette – humora, derűje, stílusa feledhetetlen. Hangját még sokáig hallani fogjuk, emlékét pedig örökre a szívünkben őrizzük.
Árpi, nyugodj békében!
FVSZ elnöksége
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Gondoljuk újra az oktatást!
2012. november 20-án új közleményt adott ki
az Európai Bizottság „Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmigazdasági eredmények érdekében” címmel. E lépést azért tartotta fontosnak Brüsszel, mert egyes
részeredmények javulása mellett továbbra is aggodalomra ad okot az európai polgárok képzettségi szintje. Növekszik a fiatalkori munkanélküliség, egyes tagállamokban továbbra is túl magas a
korai iskolaelhagyók aránya, nincs megfelelő végzettsége 73 millió európainak, és minden ötödik
15 évesnek elégtelenek az alapkészségei. Mindez
Európa versenyképességét veszélyezteti, hiszen az
előrejelzések szerint a munkakörök növekvő részét
egyre magasabb képzettségi szinttel lehet csak betölteni. Az oktatásnak és képzésnek stratégiai kérdésnek kell lennie az Unió és tagországai számára.
A közleményt az Európai Bizottság új, éves kiadványa, az „Oktatási és képzési monitor” eredményei alapján állították össze, és a dokumentumot szakpolitikai elemzések is kísérik. A Bizottság az elemzések által feltárt bizonyítékokra építve hívja fel a tagállamokat, hogy tegyenek azonnali lépéseket a reformok bővítésére és felgyorsítására
az alábbi területeken:
• Célzott erőfeszítés szükséges a transzverzális
(kritikus gondolkodás, kezdeményezőkészség,
problémamegoldás, kooperáció) és az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) fejlesztésében,
ugyanakkor kiemelt figyelmet kell fordítani a
vállalkozói készségek fejlesztésére is, vagyis a
kötelező oktatás ideje alatt minden fiatalnak
legalább egy alkalommal vállalkozással kapcsolatos gyakorlati tapasztalatot kell szereznie.
• A nyelvtanulás fontos a foglalkoztatás szempontjából és kiemelt figyelmet érdemel. Az
új nyelvoktatási benchmark szerint 2020-ra
a 15 évesek 50%-ának kell legalább egy idegen nyelven beszélni (ez ma 42%), és legalább
75%-uknak kell második idegen nyelvet tanulnia (ami ma 61%).

• A szakmai készségek minőségének javításához
világszínvonalú szakképzési rendszerek kidolgozása szükséges. A képzésben a vállalkozások, különösen a kkv-k, aktív közreműködése
nagyon fontos. A szakmai gyakorlatok, a tanulószerződéses gyakorlati képzés és a duális
tanulási modellek támogatása segíti a munka
és a tanulás közötti átmenetet.
• Ösztönözni kell a nyitott és rugalmas tanulást:
javítani kell a tanulási eredményeken alapuló
oktatás-képzés megközelítés, valamint az értékelés és elismerés helyzetén. A teljesítménynek a tanulási eredményeken kell alapulni,
amihez korszerűsíteni kell az értékelési módszereket, annak érdekében, hogy azok támogató eszközként szolgáljanak a tanulást.
• Ki kell aknázni az információs és kommunikációs technológiákban (IKT) és a nyitott oktatási segédanyagokban rejlő, tanulást segítő
lehetőségeket, valamint széles körben kell bevezetni ezen eszközök tanulási és tanítási célú
alkalmazását az oktatásban, különös tekintettel az internetre.
• Fokozott erőfeszítések szükségesek ahhoz,
hogy az oktatási és képzési rendszer megfelelően felkészített, motivált és az újdonságok elsajátítására nyitott tanárokat tudjon a pályára vonzani, illetve ott tartani. Kívánatos a tantervek megreformálása is, elsősorban a szakképzés területén, a munkaadókkal folytatott
együttműködés révén.
• Fokozni kell az oktatásba és a képzésbe történő beruházást, és törekedni kell a befektetés maximális megtérülésére. Mind tagállami, mind uniós szinten meg kell vitatni az oktatás finanszírozásának kérdését. Különösen a
szakképzés és a felsőoktatás területén szükséges a méltányosság és a hozzáférés kérdését
napirendre tűzni.
• Szükséges erősíteni a partnerségi megközelítést. Az állami és a magánforrások is szüksé-
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gesek az innováció erősítésére, valamint a tudomány és az üzleti világ közötti kapcsolatok
erősítése érdekében.
Az Európai Bizottság az alábbi lépéseket határozta meg a tagállamok fenti területeken történő
támogatása érdekében:
• Az európai szemeszter keretében az Európai Bizottság tovább mélyíti országspecifikus
szemléletét. A Közleményt – annak mellékleteként – úgynevezett országadatlapok kísérik, amelyek bemutatják a főbb területeken elért tagállami teljesítményeket és szakpolitikai reformokat. A 2013. évi országspecifikus
ajánlástervezetek kidolgozásakor felhasználják majd az országelemzések adatait és nyomon követik az előrelépést.
• A fiatalok foglalkoztathatóságának javítására a Bizottság létrehoz egy szakmai gyakorlatokért felelős uniós szintű szövetséget. Ennek
első lépéseként támogatja az európai szakképzési együttműködésről szóló memorandumot,
amelynek keretében a tagállamok kölcsönösen
tanulhatnak egymástól az e területen szerzett
tapasztalatokból, jó gyakorlatokból.
• Támogatja a készségek és képesítések európai
térségének létrehozását az átláthatóságot és
az elismerést szolgáló uniós eszközök közötti

szorosabb összhang előmozdítása érdekében.
• Az oktatás és képzés finanszírozásának területén több eszközzel is igyekszik elérni, hogy
a tagállamok a növekedést ösztönző finanszírozási formákat részesítsék előnyben: például
az intézkedések nyomon követése és elemzése,
a bizonyíték-alap megteremtése, uniós szintű
vita az érdekeltekkel, konzultáció.
• Előkészít egy új európai kezdeményezést
„Megnyíló oktatás” címmel, hogy ezzel is
szélesítse a hozzáférést az IKT-alapú tanítási
módszerekhez.
• Intézkedéseket szándékozik meghozni, elsősorban iránymutatások formájában, a vállalkozói készségek oktatására, részben az OECDvel közösen.
• A 2014–2020 közötti időszakra előirányzott
„Erasmus mindenkinek” program és a „Horizont 2020” keretprogram révén az oktatási,
vállalkozási és kutatási partnerségeket támogatja.
A Közlemény és mellékletei elérhetőek az
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/
com669_hu.pdf internetcímen.
Összeállította: Szebeni Kinga

Szak- és felnőttképzés
A Szak- és Felnőttképzés című lap a Szakoktatás és a Felnőttképzés utódjaként
évente tíz alkalommal jelenik meg, továbbra is igazodva a tanév rendjéhez.
Ismeretterjesztő havilapként a szak- és felnőttképzés aktuális eseményeiről
számol be riportokkal, tudósításokkal, rövid elemzésekkel.
A szaklap megrendelhető a szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu e-mail címen!
Az ára 450 Ft.
Reményeink szerint új kiadványaink elnyerik tetszését
és általuk hozzájárulhatunk az Ön eredményes munkájához is.
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Finn részvétel a 2012-es EuroSkills versenyen
Méltán „bezzegország” Finnország, ha az oktatásról, szakképzésről van szó. A 2012-es belgiumi EUROSKILLS szakmai versenyen is egy
népes, jól felkészült csapat képviselte az országot. Példaértékű lehet hazánkban is a versenyhez kapcsolódó tehetséggondozás fi nn modellje.
A finn miniszterelnök, Jirki Katainen a versenyzőknek írott üzenetében a következőket fogalmazta meg: „Kormányunknak az a célja, hogy
Finnországot 2020-ra a világ legképzettebb emberek lakta országává fejlessze. A fi nn versenyképesség és jólét a szakképzettség magas szintjére és a fejlett kompetenciákra épül. Szeretnénk
nemzetközi összehasonlításban is a legjobbak
között lenni a szakképzésben, az oktatásban, a
kutatás és fejlesztés területén, valamint az innovációban. A hazai szakmai versenyek szervezése
és a nemzetközi versenyeken való részvétel nagy
mértékben hozzájárulhat a szakmai kompetenciák fejlesztéséhez Finnországban.” Ez az üzenet
jól tükrözi, hogy milyen elkötelezett, céltudatos
a politikai vezetés, ha a szakképzésről van szó.
2012-ben a belgiumi Spa-Francorchamsban
megrendezett EUROSKILLS versenyen 40
versenyző, 29 szakértő és egy kiszolgáló team
képviselte Finnországot. A csapat egy hosszú
kiválasztási és felkészítési folyamat után indult
el. Számos szakmai versennyel teszik lehetővé, a tehetséges tanulók kiválasztását, valamint
a hazai és nemzetközi versenyeztetésüket. Valamennyi verseny növeli a szakmai kiválóságot
mind az iskolarendszerű szakképzésben, mind
a szakmunkások későbbi kompetencia szintjének fejlesztésében. Általánossá válik a szaktudás társadalmi megbecsültsége és a fi atalokat is
ösztönzik a szakmai és vállalkozói képességeik
fejlesztésére.
A fi nn szakképzésben tanulók három hazai és
három nemzetközi versenyen mérhetik fel tudásukat.

Taitaja
– A finn szakképzésben résztvevők
szakmai versenye
A Taitaja évente megrendezésre kerülő szakmai
verseny az iskolai válogatók után területileg megrendezett középdöntőkkel folytatódik. Az évente
más városban megrendezett döntővel együtt több
ezer látogatója van a tanulók viadalainak. A versenybe bevont 40 szakképesítés képviseli a finn
kereskedelem és ipar legfontosabb területeit.

TaitajaPLUS
– A finn szakképzésben résztvevő
sajátos nevelési igényű tanulók
szakmai versenye
Ezt a versenyt a Taitaja verseny részeként szervezik azzal a céllal, hogy növeljék a sajátos nevelési igényű tanulók szakmai képzésének elismertségét és növeljék az SNI-s fiatal szakemberek foglalkoztathatóságát.

Taitaja9 verseny
– A 9. évfolyamos tanulók
szakmai jártassági versenye
Ez a verseny a Taitaja versennyel együtt kerül megrendezésre a 9 évfolyamos általános iskola végzős diákjai számára. A háromfős csapa-
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tok versenyén különböző kézügyességi és a szakképesítésekhez kapcsolódó elméleti ismeretekről kell számot adni. A több száz helyi, területi verseny, valamint az országos döntő legfontosabb célja, hogy segítse a fiatalok pályaválasztási döntését és javítsa a szakképzés társadalmi elismertségét.

WorldSkills
– A szakképesítések
és kompetenciák világversenye
Ez a világverseny kétévente kerül megrendezésre 45 szakképesítés fiatal szakemberei számára. Közel 1000 résztvevő 50 országot képvisel.
A szakértők és szponzorok szoros együttműködése szükséges ahhoz, hogy eredményesen szerepeljenek a versenyzők. 2005-ben Helsinkiben
rendezték meg ezt a nagyszabású versenyt, amely
mintegy 120 ezer látogatót vonzott.

EuroSkills
– A szakképesítések és kompetenciák
európai versenye
Ezt a versenyt is kétévente szervezik meg, a
WorldSkills versenyeket követő években. Az 50
érintett szakképesítésben egyéni és két-háromfős csapatok versenyeznek. A verseny szervezésének célja, hogy népszerűsítse a kiváló szaktudást, így is hozzájárulva az európai versenyképesség növeléséhez, a középiskolai szakképzés
szintjének nemzetközi közelítéséhez és a szakmai képzésben résztvevők mobilitásának növeléséhez.

Abilympics
– A sajátos nevelési igényű tanulók
nemzetközi szakmai versenye
A négyévente megszervezett verseny célja,
hogy ösztönözze a korlátozott képességű diákokat szakmai képességeik fejlesztésére és foglalkoztathatóságuk növelésére. A versenyt mintegy 30 szakképesítésben szervezik meg. Finnország 2005-től vesz részt ezeken a versenyeken. A
nemzetközi megmérettetésekre az országos ver-
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senyeken kiválasztott tanulókból egy három lépcsős felkészítési és szelektálási folyamat után kerülhetnek ki a fiatal szakemberek. Ezt a módszert a szervezők az Európai Szociális Alap támogatásával dolgozták ki.
A folyamat során a szervező csapat valamenynyi kiválasztott jelöltet meghívja a nagy létszámot mozgató az alapozó tréningre, amely a
szakmai gyakorlati alapképességekre koncentrál.
Ennek során kiválasztásra kerülnek a legkiválóbbak. Őket a felkészítés második szintjét jelentő tréningen fejlesztik, ahol a nemzetközi versenyen szükséges kompetenciák finomhangolására fókuszálnak. A kiválóak felkészítésének végére összeáll a nemzeti csapat. Ők a harmadik lépésben a nemzeti csapatot felkészítő tréningen
vesznek részt, ahol erre szakosodott coach-ok
tökéletesítik a résztvevők versenyfeladatokhoz
kapcsolódó kompetenciáit. A felkészítésnek ehhez a szintjéhez tartozik a nemzeti csapat számára szervezett tábor is, ahol felkészítést kapnak
a verseny menetéről, szabályairól és annak fontosságáról, hogy a fi zikai állapotra mennyire oda
kell figyelni. A továbbiakban módszereket sajátítanak el annak érdekében, hogy kezelni tudják
a pszichikai megterhelést is. A tábor ideje alatt
a csapatszellem erősítésére is adódnak alkalmak.
A versenyzők felkészítésével foglalkozó szakemberek képzésére is odafigyelnek. Az egyik
fi nnországi felsőoktatási intézmény közreműködésével Képzők Akadémiája működik, ahol felkészítik a coach-okat, a szakképesítési menedzsereket, a szakértőket és a gyakorlati oktatókat.
A 2012-es Euroskills verseny jelmondata volt, hogy „A jövő a kezetekben van”. Valóban, a legtehetségesebb szakemberek támogatása, példaként állítása nélkül nem lehetséges Európa és benne Magyarország versenyképességének megteremtése. A szakképzés színvonalának
és presztizsének növelése érdekében szükséges
a szakképzési folyamat minden résztvevőjének
összefogása, együttműködése. Tanuljunk a fi nnek gyakorlatából!
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Rovid hírek
A TÁMOP 2.1.2 projekt
előrehaladása
A TÁMOP 2.1.2. projekt
alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint
munkaerő-piaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése. Ennek
érdekében megvalósítandó célnak tekinti a lakosság digitális
ismereteinek és nyelvi kompetenciáinak növelését.
Várhatóan néhány héten belül már fogadni tudja a tanulni vágyó felnőttek jelentkezését a TÁMOP-2.1.2. csapata az informatikai rendszer felületén. Ennek előfeltételeként
folyamatosan zajlik a képzők
jelentkezése, hogy megfelelő képzési kínálatot lehessen
nyújtani az érdeklődők számára. Kérjük, kísérjék figyelemmel a weboldalt és tájékozódjanak az igénybe vehető támogatásról (www.tudasodajovod.
hu)!
A jelentkezés elektronikus
formában történik. A jelentkezők az erre a célra létrehozott
felületen regisztrálhatnak adataik beírásával. A jogosultság
elbírálását követő visszajelzés után a háttér informatikai
rendszerben (HIR) kialakított
felületen található képzési kínálatból választhatják ki az elképzeléseiknek megfelelőt.
Lehetőségük van arra is, hogy
felkeressék a környezetükben
található eMagyarország Pon-

tokon dolgozó eTanácsadókat,
és jelentkezhetnek közvetlenül
a képző intézményeknél is.
A HIR-ben figyelemmel lehet kísérni a képzéshez kapcsolódó változásokat és a személyenként maximum bruttó 90.000 Ft támogatási öszszeg felhasználását. Az akkreditált képző intézmények is
a HIR-en keresztül jelentkeznek a projektbe. Itt ajánlhatják képzési programjukat és a
konkrét képzésekhez kapcsolódó információkat.

A szakmaszerkezeti
kormányrendelet
A 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es
tanévben induló képzésekben
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2012. (XI. 28.) Korm.
rendelet megjelenésével a Kormány 2012-ben első alkalommal döntött – a szakképzésről
szóló törvény alapján – a következő beiskolázási időszakra vonatkozóan az állam által
finanszírozandó iskolai szakképzésre vonatkozó keretekről. Ez az úgynevezett szakmaszerkezeti döntés a munkaerő-piaci igényeket, a közép- és hosszú távú terveket,
valamint a gazdasági trendeket figyelembe véve hivatott
érvényesíteni az állam által támogatott képzések körében a

gazdaság igényeit. Közvetlen
célja, hogy a fenntartótól függetlenül ne kaphasson állami
támogatást egyetlen iskola sem
olyan képzésre, amelyre nincs
szüksége a munkaerőpiacnak.
A fiatalok piacképes szakmaválasztását orientálhatja a
hiány-szakképesítések meghatározása is, amelyet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj rendszere támogat. A hiány-szakképesítések megyénkénti felsorolása a helyi munkaerő-piaci és gazdasági szempontokra alapoz, és ennek tartalma tükrözi a fejlesztési és
képzési bizottságokat működtető gazdasági kamara elképzeléseit is.
A szakiskolai ösztöndíj fő
célja a szakmunkás presztízsének növelése, a gazdaság által igényelt szakmák iránti érdeklődés felkeltése és a lemorzsolódás csökkentése. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosítása
azért szükséges, mert az ösztöndíj 2010. évi bevezetése óta
eltelt időszak tapasztalatai indokolják a rendszer egyes elemeinek módosítását, illetve
pontosítását.

A szakképzési
és a felnőttképzési
törvény módosítása
A törvény módosításairól következő lapszámainkban
adunk részletesebb áttekintést.
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Állami fenntartásba vétel és a TISZK-ek
fenntartási kotelezettségének teljesítése
Az önkormányzati fenntartású szakképző iskolák állami
fenntartásba vétele a térségi
integrált szakképző központok, azaz a TISZK-ek sorsát
is befolyásolja. Az átvétel lebonyolításának alapelve, hogy
az átalakulás miatt ne kelljen uniós támogatást visszafizetni, illetve ne kerüljön veszélybe a felhasznált források
elszámolhatósága, miközben
a hazai vagy uniós forrásból
megvalósult szellemi, szervezeti és infrastrukturális fejlesztések továbbra is maradéktalanul a szakképzési feladatellátást szolgálják. A jogfolytonos átalakulás előkészítése
és végrehajtása során az átadó
és az átvevő szervek osztoznak a felelősségben. Azt is figyelembe kell venni, hogy az
állami fenntartásba vétel során sem az állam, sem az állami intézményfenntartó nem
szerez tulajdonjogot, csupán
vagyonkezelői vagy ingyenes
használati jogot.
A fentiek szerinti átalakulás
a szakképzés-szervezési társulásként, valamint a gazdasági
társaságként létrejött TISZKek esetében vet fel kérdéseket.
Az átvétel végrehajtása során itt is figyelembe kell venni az átadást szabályozó törvényben megfogalmazottakat
(a köznevelési feladatot ellátó
egyes önkormányzati fenntar-
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tású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.
évi CLXXXVIII. törvény).
Az egyes részletszabályok pedig - a 2013. január 1-jén hatályba lépő módosítással kiegészült – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben (Szt.) találhatók.
A társulások az állami átvétel közvetlen következményeként szűnnek meg, ugyanis a fenntartók által létrehozott társulás létrehozásának
jogalapja szűnik meg január 1-jével. Csupán az egyértelműséget szolgálta, hogy ez
rögzítésre is kerül az Szt-ben.
Nem a TISZK szűnik meg
ugyanakkor, hanem a TISZK,
mint együttműködési rendszer képviseletét ellátó és uniós támogatás esetén a pályázat
kedvezményezettjeként működő társulás. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KIK) lesz e tekintetben a társulás jogutódja, azaz
a KIK-nek kell a továbbiakban ellátnia a fenntartási kötelezettség keretében kötelezően biztosítandó feladatokat,
szolgáltatásokat. A vagyon a
KIK-hez kerül vagyonkezelésbe, a tulajdonjog pedig az önkormányzatok, mint társulási tagok között oszlik meg, a
közöttük létrejövő megállapodások szerint. Nem okoz majd
problémát, ha a vagyon tulaj-
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donjogának megosztásáról januárban rendelkeznek, mert
a december 31-i dátum annak az elvi időpontja, amikor
megszűnik a tagok fenntartói
szerepe.
A gazdasági társaság (gt.)
alapesetben megmarad a
TISZK képviseletére feljogosított jogi személyként. Legalább az önkormányzati tulajdon arányában ingyenes használati jog illeti meg a KIK-et
a gt. tulajdonát illetően. A gt.
tehát viszi tovább a projektet,
a fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében megállapodást köt a KIK-kel, amelynek
együttműködési kötelezettsége van. A gt. a tulajdonában
lévő vagyon ingyenes használati jogát biztosítja a KIK számára, legalább a gt. önkormányzati tulajdona arányában.
Amennyiben a tulajdonosok döntése alapján megszűnik a gt., és ezt a TISZK tagjainak január végéig jelzik,
úgy a TISZK tagok döntenek róla, hogy mely jogi személy lássa el a továbbiakban
a TISZK képviseletét. A túlnyomóan önkormányzati tulajdonnal létrejött gt-k esetében e képviseletre (és egyúttal
az uniós támogatás kedvezményezettjének jogutódlására)
ésszerű választás a KIK.

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

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

Emberi Erőforrások Minisztériuma
cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
cím:
telefon:
e-mail:
web:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
+36 1 474-5100;
mkik@mkik.hu
www.mkik.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

Vidékfejlesztési Minisztérium
cím:
telefon:
e-mail:
web:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

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

cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

Szak- és felnőttképzés
Havonta megjelenő szak- és felnőttképzési folyóirat

Kedves Olvasóink!

Felhívás!

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

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal fotópályázatot hirdet

SZAKMA-KÉP
iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli
szakképzésben közreműködők
(tanulók/résztvevők, tanárok/oktatók) számára
Járj nyitott szemmel és fotózz!

Elbírálás szempontjai, prioritások

Fotózd osztályodat, iskoládat, műhelyedet!
Fotózd le, ha valamit alkottatok, létrehoztatok!
Fotózz, amikor azt látod, hogy valaki örömét leli
munkájában!
Fotózz gépeket, szerszámokat,
eszközöket, anyagokat!
Fotózd érdekes szakmák mestereit munka közben!

• a szakma-kép (gépek, eszközök, szerszámok,
anyagok, műveletek, események) különlegessége,
• az egyes szakmák szépségeinek, egyediségének
bemutatása
• egyedi látásmód

Pályázati feltételek:
• a felvételeknek a 2012/2013-as tanévben
kell készülniük
• a pályázaton iskolarendszerű vagy iskolarendszeren
kívüli szakképzésben közreműködők (tanulók/
résztvevők, tanárok/oktatók) vehetnek részt
• egy pályázó legfeljebb 10 pályamunkát küldhet be,
a szerző valós nevével a kép címével, valamint annak
feltüntetésével, hogy hol, mikor (milyen alkalomból)
készült a kép,
• színes és fekete-fehér képekkel egyaránt
lehet pályázni,
• a pályamunka azonos témát feldolgozó
fotósorozatból is állhat
• a fotók technikai paraméterei:
a kép minimum felbontása 300 dpi,
jpg formátumban
• digitális képmódosítások nem megengedettek.
Beküldési határidő:
2013. április 15.
Eredményhirdetés és díjátadás: 2013. május 30.
Beküldési cím:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Kommunikációs Osztálya
(1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.)
vagy szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu
További információ:
szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu
Jelentkezési lap letölthető:
www.nive/Folyóiratok/Fotópályázat

Díjazás:
I. díj
20.000 Ft
(egy díjazott!)
II. díj
15.000 Ft
(két díjazott!)
III. díj
10.000 Ft
(három díjazott!)
A pályázatra beküldött képeket a Nemzeti
Munkaügyi Hivatla által felkért zsűri bírálja,
és a döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

Szerzői jogok:
A pályázaton résztvevők a pályamű(vek) és a jelentkezési lap beküldésével automatikusan elfogadják
a kiírás feltételeit, és egyben hozzájárulnak ahhoz,
hogy a képeket publikáljuk internetes oldalainkon,
nyomtatott kiadványainkon, valamint (szerzővel,
címmel ellátva) kiállítsuk.
A pályázó a kép(ek) beküldésével kijelenti, hogy
rendelkezik a beküldött fotó(k) teljes szerzői jogával,
valamint szavatolja, hogy a pályázatra beküldött
műveket korábban máshol nem publikálta. Figyelem!
Publikálásnak számít a felvétel bármely közösségi
oldalon, blogon stb. való megosztása, közzététele is.
A pályázó a kép(ek) beküldésével vállalja, hogy a pályázati kiírást elolvasta, a pályázat feltételeit elfogadja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott kép(ek)
os bemutatásával
elkészítésével és nyilvános
lyiségi és
okozott esetleges személyiségi
inden
szerzői jogsértésekért minden
erheli,
felelősség őt, a szerzőt terheli,
beleértve a jogsértéssel
bekövetkező anyagi
felelősséget is.

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

