Törvényi
változások
a felnőttképzésben
Pályaorientáció
Dunaújvárosban
A fekete hattyú
és a boldog pulyka
esete
Interjú
Bihall Tamással
Minőségbiztosítás
a felnőttképzésben
PSIVET –
esélyteremtés szakképzéssel

tartalom

a szerkesztő oldala • Rettegi Zsolt: A változás szele ......................................................................................1
fókusz • Dobos Gergely: Törvényi változások a felnőttképzésben .................................................2
Rettegi Zsolt: A felnőttképzési szerződés változása ........................................................8

módszertan • Fülöp Ilona: A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
pályaorientációs tevékenysége ............................................................................10
Niedzielsky Katalin: Védernyő a Föld fölé
– avagy a fekete hattyú és a happy pulyka esete ..................................................14

interjú • Inerjú Bihal Tamással, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnökével
(Marton József) ...............................................................................................18
Pályázati határidők .................................................................................................. 23

joggyakorlat • Kérdések és válaszok a szak- és a felnőttképzés területéről (Dr. Klész Tibor).................24
Szak- és felnőttképzési jogszabályok gyűjteménye ........................................................28

kitekintő • Közösségi kezdeményezés a képzések minőségének
és hatékonyságának javítására (Tauszig Judit) ..................................................29
PSIVET – Esélyteremtés szakképzéssel (Hermándy-Berencz Judit) .............................32
Dr. Krisztián Béla: A mindíg aktuális felnőttképzés – Kaposvár .................................34

szertár • Hírek a felnőttképzés általános célúképzési világából....................................................36

E számunk szerzői •

Dobos Gergely, felnőttképzési szakértő – Rettegi Zsolt, vezető tanácsadó – Fülöp Ilona,
Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, szakképzési vezető – Niedzielsky Katalin, újságíró
– Marton József, BéKSZI, főigazgató – Dr. Klész Tibor, NGM, szakképzési osztályvezető – Dr.
Krisztián Béla, PTE FEEK, c. egyetemi tanár – Hermándy-Berencz Judit, Tempus Közalapítvány, programkoordinátor – Tauszig Judit, NGM, vezető tanácsos

Kiadja a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Telefon: (1) 303 9300
www.munka.hu

Címlap:
Virág László munkája
Címlapkép forrása: NMH Projekt-végrehajtási Főosztály
Tördelés:
Dienes Péter

Felelős kiadó: Komáromi Róbert,
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatója

Nyomta és kötötte: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.
2373 Dabas, Vasút u. 105.
Felelős vezető:
Vágó Magdolna, vezérigazgató

Szerkesztőbizottság: Rettegi Zsolt, elnök

ISSN 2063 – 692X

Angyal László
Dr. Birher Nándor
Fekete Balázs
Dr. Garai Péter
Katona Miklós

Dr. Klész Tibor
Dr. Kozma Gábor
Marton József
Dr. Odrobina László
Szebeni Kinga

A szerkesztőbizottság munkáját koordinálja
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Jogi és Kommunikációs Főosztálya
1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.
Telefon: (1) 299-1060
E-mail: szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Kereskedelmi Igazgatóság, Hírlap Üzlet
Postacím: 1900 Budapest
Előfizethető az ország bármely postáján,
és a hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendelhető
a hirlapelofizetes@posta.hu e-mail címen és
telefonon a 06-80/444-444 számon.
Megjelenik évente tíz alkalommal.
Ára: 450 Ft

a szerkesztő oldala •

A változás szele
Igen, megcsapott minket a változás szele. Rendkívül gyors ütemben, még a 2012. év lezárása előtt
megszületett a felnőttképzési törvény módosítása,
s 2013. január 1-jétől már hatályba is léptek a változások. Persze van érthető része a rendkívül rövid idő alatt hatályba lépő változásnak. Régi történet a képzések valós ellenőrizhetősége, különösen
a felnőttképzési források jó gazda jellegű és valós
felhasználásának kétsége miatt.
A módosítások, ha egyetlen szóval kéne kifejezni, talán éppen ezért az „ellenőrizhetőség” fogalmára fűzhetők fel. No, de ember, pontosabban
képző legyen a talpán, aki tökéletes éberséggel elkapta a változás fonalát. Vélhetően a jogkövetést
szem előtt tartó szervezetek között is előfordult,
hogy későn reagáltak az új helyzetre. Esetleg nem
jelentették be a január elején indított, támogatott
képzéseiket, vagy a felnőttképzési szerződésüket
nem aktualizálták az új szabályoknak megfelelően.
Jelen lapszámunk Fókusz rovatában részletesen olvashatnak arról, mit is jelent a felnőttképzési törvény változása, elsősorban a felnőttképzést
folytató intézmények, tágabb értelemben minden
jogalkalmazó szemszögéből. Bízom benne, hogy
Dobos Gergely cikke segítheti a változás értelmezését és a szükséges beavatkozások megtételét. Ugyanígy, az intézményi megfelelést, illetve a
jogszerű működést támogató eszközeként tesszük
közre a felnőttképzési szerződés elvárt tartalmi
elemeinek, valamint a szerződéskötésre vonatkozó
legfőbb elveknek a bemutatását. Figyelembe véve a
felnőttképzési szerződés megkötésének elmulasztására, illetve a nem megfelelő tartalmú megkötésére vonatkozó szigorú elveket és szankciókat,
a felnőttképzést folytató intézmények ne röstelljenek időt szentelni az önellenőrzésre ezen a területen!
Módszertan rovatunk több lapszámon keresztül
foglalkozott a pályaorientáció kérdéseivel. Most a
Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara gya-

korlati példájának bemutatására kerül sor. Megközelítés kérdése, ki és miként értékeli az ottani tevékenységeket. Ami mindenképp hangsúlyozható,
hogy a valóságról szól.
A Módszertan rovat második cikke egy egészen más világba repít minket. A jelszó: EMAS,
„a négybetűs elnevezés pedig az angol „EcoManagement and Audit Scheme” kifejezésből
származik. A bemutatott projektnek „az Európai Unió által létrehozott környezetvédelmi tanúsítvány megszerzése és a nemzetközi szakképzési
együttműködés elmélyítése” a fő célja.
A szakképzési rendszer új modellje várhatóan sokáig ad beszédtémát a szakembereknek. A
Bihall Tamással készült interjúban a kamarai
megközelítés stratégiai és operatív vonatkozásairól egyaránt olvashatnak.
Joggyakorlat rovatunk témakörei: a régi és az új
Országos Képzési Jegyzék alkalmazása, a kizárólag szakképzési évfolyammal működő szakképző
iskola, a szakképzési megállapodás és a köznevelési szerződés viszonya, illetve a felnőttképzésért
felelős vezető foglalkoztatása.
A Kitekintőnkben a kedves Olvasó információt
kap a képzés minőségének és hatékonyságának javítását célzó közösségi kezdeményezésről. Ennek
keretében két kiemelt prioritás „a felnőttoktatást
nyújtó intézmények minőségbiztosítási rendszereinek kidolgozása, az intézményi akkreditációs
rendszerek bevezetésének ösztönzése a tagállamokban, továbbá a felnőttoktatást végző személyzet felkészültségének javítása”. Csendben merem
csak leírni: én a másodikban hiszek jobban.
Rettegi Zsolt,
az NMH gondozásában megjelenő
szak- és felnőttképzési lapok
szerkesztőbizottságának
elnöke
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fókusz
Dobos Gergely

Törvényi változások a felnőttképzésben
Bevezető gondolatok
Miközben a felnőttképzési intézmények a felnőttképzés jogszabályi környezetét radikálisan megváltoztató új törvénytervezetet olvasgatva kezdtek
ráhangolódni gondolatban az új szabályozásra és
annak irányára, aközben az országgyűlés elfogadta
december 17-ei rendkívüli ülésén a jelenleg hatályban lévő felnőttképzési törvényt módosító 2012.
évi CCXV törvényt.
A 2012. december 27-én megjelenő és 2013. január 1-jén hatályba lépő jogszabály előzményeit
áttekintve látható, hogy a végleges szöveg a szaktárca által benyújtott törvénytervezet szövegéből,
valamint egy képviselő (Kucsák László) önálló indítványaiból állt össze.
A módosítások lényegéről röviden azt írhatjuk
le: a védelem növelése. A védelem növelése egyrészt az Európai Uniós, illetve az állami (hazai)
források felhasználására, másrészt a fogyasztóra,
vagyis a képzésben résztvevőre irányul. A források
esetében a védelem fokozásának eszköze az erősödő ellenőrzés, illetve tisztességtelen magatartás
esetén a korábbiakhoz képest szigorúbb következmények megteremtése, illetve azok kilátásba helyezése.
A képzésben résztvevők érdekében alapvetően
a megtévesztési lehetőség megelőzése a cél, valamint a minél szélesebb körű információkon alapuló döntéshozatal segítésére pedig a fogyasztók még
részletesebb – képzési programra, illetve a képzéssel összefüggő jogokra és kötelezettségekre vonatkozó – tájékoztatásának előírása. A fogyasztók fokozottabb védelme érdekében – a korábbiaknál
szélesebb körű követelmények nem teljesítése esetén – az eddigieknél szigorúbb következmények is
megjelennek.
A változásokhoz való alkalmazkodáshoz fontos megérteni a módosítások mögött húzódó okokat és elveket. A törvénymódosítás aktualitását a
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2013-ban – várhatóan – nagyszámú támogatott
képzés elindulása adta (például TÁMOP 2.1.2,
TÁMOP 2.1.3), amely összességében több milliárd forintnyi forrást jelenthet még az új felnőttképzési törvény hatályba lépése előtt is.
Másrészről – az egyes módosító javaslatok indokolásait összefoglalva – a képzésre jelentkezők
nagy számban esnek áldozatául a megtévesztésnek, a félrevezető tájékoztatásnak. A képzésben
résztvevőket – és a megrendelőket is – akár több
százmilliós kár éri évente azért, mert a képzés nem
azt a tudást, képzettséget nyújtja, amit a képzők
megígértek, amire az érdeklődőt rábeszélték.
Számos esetben a képzési szerződés megkötésére úgy került sor, hogy arra erőszakosan
beszélték rá a felnőttet, félrevezették hamis
információkkal, nem adtak számára módot a
szerződés alapos megismerésére, az abban foglaltak mérlegelésére, a fi zetési feltételek átlátására, illetve a szerződéstől való elállás feltételeinek megismerésére. Előfordult olyan eset is
– egy képző intézmény kiemelt példája az előterjesztés indokolásában –, amikor nyilvánvalóvá vált a felnőttképzési tevékenységtől való eltiltás kijátszásának szándéka.
Ezért is szükséges a szabályozás szigorítása, a
felnőttképzési törvény fogyasztóvédelmi jellegének további erősítése.

Források védelme
– a folyamatközi hatósági ellenőrzés
bevezetése
A TÁMOP 2.1.3. „Munkahelyi képzések támogatása” konstrukcióban történő képzéseket lebonyolító képzők számára nem ismeretlen a támogatott
képzések ütemezésének elektronikus rendszerben
történő rögzítése, melynek alapján a közreműködő
szervezet bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzéseket végzett, illetve végezhet még a továbbiakban
is. Az akkreditált intézmények 2013. január 1-jét

Szak- és felnőttképzés – 2013. II. évfolyam 1. szám

fókusz •
követően induló támogatott képzései esetén a kötelező elektronikus adatszolgáltatás lényege szintén az – függetlenül a közreműködő, illetve a támogató szervezettől –, hogy a FAT – akár bejelentés nélkül – végezhessen ellenőrzést szakértők
bevonásával a képzési helyszínen, a képzések időpontjában.
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a
képző teljesíti-e adatszolgáltatási kötelezettségét,
illetve az ennek alapján szolgáltatott adatoknak
megfelelően folytatja-e a képzéseit, valamint, időarányosan megvalósult-e a képzés az ellenőrzés lefolytatásának időpontjában.
Az időarányosság tekintetében nem lehet a lemaradás 20%-nál nagyobb mértékű a jelzett óraszám szerinti ütemezéshez képest. Például, ha
egy január 10-én elindult képzés esetén a bejelentett ütemezés szerint február 10-éig 20 tanórának
kell megvalósulnia, akkor biztosan nem fogadható el, ha egy február 10-i ellenőrzés során azt állapítják meg a szakértők, hogy csak 15 tanóra valósult meg, mert az 5 tanóra elmaradása már 25%-ot
jelent. Egyébként is be kell jelenteni a változásokat minden jogszabályban meghatározott esetben,
a meghatározott határidőig – így az ütemezésben
történteket is.
A képzőnek tehát nagy odafigyeléssel kell követnie a képzési folyamatot, ami szükségessé teszi
az oktató (tréner), a megrendelő és a képző intézmény dolgozója (az oktatást szervezője) közötti folyamatos kapcsolattartást. A képzésért felelős vezető szerepe felértékelődik azzal, hogy az oktatást
szervező munkatárs által vétett minden hiba óriási kockázattal járhat, és ezért is szükséges a folyamatos felügyelet, beszámoltatás.
Az ellenőröknek egyértelműen meg kell tudniuk állapítani az ellenőrzés során, hogy a tanteremben képzés folyik-e, és a képzésre az előre
bejelentett ütemezés időpontjaiban került-e sor.
Ehhez a helyszínen ott kell lennie legalább a jelenléti ívnek és a haladási naplónak, melyeket a
felnőttképzési törvény előírásai alapján folyamatosan vezetnie kell a képzőnek. Ezen túl – amenynyiben a képzés távol esik a képző intézmény

irodájától – érdemes az oktató(k) számára egyéb
dokumentumokat is összekészíteni egy mappában, amennyiben nincs bármilyen más szerződésbeli kikötés vagy előírás egyéb dokumentumok elérhetőségére a képzési helyszínén. Ilyen dokumentumok lehetnek a felnőttképzési szerződések
másolatai, az oktató megbízási szerződése, az adatszolgáltatási bejelentéseket bizonyító dokumentum stb. A naplóból és/vagy a jelenléti ív(ek)ből
egyértelműen ki kell derülnie, hogy a képzés mely
napokon, milyen helyszíneken és ütemezésben zajlott. Ezért el kell kerülni, hogy a haladási
naplónak csak az ellenőrzés napjára szóló oldala legyen az oktatónál. Mindenképpen szükséges
felkészíteni az oktatót a várható ellenőrzéssel kapcsolatos tudnivalókról, majd megbeszélni vele a
tapasztalatokat.
Az ellenőrzés végrehajtására történő előzetes
felkészülés során – például a szakértők nyugalmának megőrzése érdekében – érdemes a képzési
helyszínen állandóan ott tartózkodókat (például
vállalat esetén a portaszolgálatot, a megrendelő
részéről a kapcsolattartót) tájékoztatni a be nem
jelentett ellenőrzés lehetőségéről, az ellenőrökkel való együttműködés fontosságáról, a kommunikáció módjáról és tartalmáról. Az ellenőrt
segíteni kell abban, hogy eljuthasson a képzési
helyszínre. (Például abban, hogy egy több ezer
négyzetméteres területen működő multinacionális vállalat esetén elérjen a nehezen megközelíthető oktatóterembe.)
A képző irodájától távol eső képzési helyszín
esetén a képzőnek érdemes érdeklődnie, hogy az
esetleges ellenőrzés esetén milyen módon tud eljuttatni dokumentumokat (fax, e-mail) a képzés
helyszínére.
Habár a felnőttképzési törvény rendelkezése szerint támogatott képzés esetén a „megrendelő”, vagyis a támogatott köteles a támogatás tényét,
forrását és a támogatást nyújtó szervezet nevét közölni a képzővel, leginkább mégis a képző érdeke,
hogy birtokában legyenek ezek az információk.
A képzőnek tehát fel kell készülnie arra, hogy ezeket az adatokat megismerje.
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fókusz
A vitás esetek elkerülése érdekében fontos,
hogy a képző még a képzés megkezdése előtt tisztázza a képzés körülményeit a megrendelővel.
Például árajánlati sablonjában felhívja erre az ajánlatkérő figyelmét, és/vagy a képzés megtartásáról
szóló megbízási/szolgáltatási szerződésről történő
egyeztetésnek legyen része az erre való figyelemfelhívás/kérdésfeltevés.
Amennyiben ezt követően a megrendelő kijelenti, hogy a képzés nem a felnőttképzési törvény
szerinti támogatott képzés, úgy azt érdemes rögzíteni a szerződésben is, tekintettel arra, hogy a
támogatás tényét, megnevezését és összegét mindenképpen rögzíteni kell a felnőttképzési szerződésben.
Az adatszolgáltatással kapcsolatos előírásoknak
történő megfelelés, illetve a folyamatok szabályozottsága érdekében szükséges az akkreditációs
eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet 7. § (2) bekezdés ba)
pontja szerinti folyamat felülvizsgálata és módosítása (a képzésben részt vevő felnőttek képzésének és tudásuk értékelésének folyamatleírása). A
törvénymódosítás – elsősorban a támogatott képzések miatt – a képzés szakmai előkészítésének,
indításának, lebonyolításának, valamint zárásának
lépéseit is érinti.

A felnőttképzési törvény
fogyasztóvédelmi jellegének erősödése
A felnőttképzési törvény preambulumában olvasható „szabályozott lehetőség” biztosítása a
képzésben résztvevő érdekeinek és jogainak szélesebb körű védelmében nyilvánul meg a módosításokat követően. A törvény megjelenését
követően a felnőttképzési törvény fogyasztóvédelmi jellege folyamatosan erősödött, amire a
képzési piac működése során szerzett rossz tapasztalatok adtak okot.
A jelenlegi változások következményeként fogyasztóvédelmi szempontból egy nagyon fontos
terület, az előzetes tájékoztatás, még nagyobb
hangsúlyt és figyelmet kapott. A képző és a képzésben résztvevő viszonya két tekintetben is
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aszimmetrikus. A képzésben résztvevő a vásárló,
akiért – egyes helyzetektől eltekintve – a képző verseng, ugyanakkor az információ alapvetően a képző
birtokában van. Ezért fontos a minél részletesebb
előzetes tájékoztatás, hogy a képzésben résztvevő annak alapján tudjon mérlegelni, megfelelő
mennyiségű információ birtokában legyen képes
kiválasztani a számára megfelelő képzési szolgáltatást. Például tudjon dönteni abban, hogy a képző
részéről felkínált képzés a képzésben résztvevő
céljainak, anyagi lehetőségeinek, szabad kapacitásának megfelel-e. A nem megfelelő mennyiségű
információ átadásának hátterében nem csak a tisztességtelen képzői magatartásról lehet szó, hanem
arról is, hogy a képző és a képzésben résztvevő
közötti interakciók során olyan információk maradnak „rejtve”, melyekre vonatkozóan a résztvevőben – akár hozzáértés hiányában, vagy mert
tényként fogad el valamit – nem feltétlenül merül
fel kérdés.
Képzőként ezt jobban megértjük, ha arra gondolunk, akár velünk is könnyen megtörténhet,
hogy csak a helyszínen derül ki – miután nem volt
lehetőségünk előzetesen megtekinteni – a hotelben lefoglalt teremről, hogy valójában „L” alakú,
vagy éppen levegőtlen, és nemhogy nincsenek ablakai, de a világítása is elégtelen. Képzőként sokszor azt gondoljuk, hogy a képzési helyszínt biztosító fél számára is egyértelmű, hogy ilyen környezetben nem lehet képzést tartani. Nem ritkán
a tájékozatlanság okán nem adnak át ilyen információkat.
A képzési feltételeknek még a képzés megkezdése előtti megismerését segíti a részletes tájékoztató, amelyben a tartalomnak összhangban kell
állnia a kínált képzéseken való részvétel előírt feltételeivel, és programakkreditált képzés esetén –
az akkreditációban foglaltaknak megfelelően – a
képzési tartalommal, a követelményekkel, valamint a megszerezhető képesítésekkel.
Érdemes lehet tehát a felnőttképzési szerződésben is rögzíteni – miután a törvénymódosítást követő elvárásoknak megfelelve feltüntettük, hogy
a szerződés a felnőttképzésről szóló 2001. évi
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CI tv. alapján kötött felnőttképzési szerződés –,
hogy a képzésben résztvevő megkapta a tájékoztatást a kínált képzéseken való részvételhez előírt feltételekről, és programakkreditált képzés esetén az akkreditációban foglaltaknak megfelelően a
képzési tartalomról, követelményekről, valamint a
megszerezhető képesítésekről. Ha sablonként ezt
a szerződésmintát alkalmazzuk, úgy a képzésben
résztvevő várhatóan jelezni fogja, ha a tájékoztatás elmaradt.
A képzési programnak megfelelő előzetes és a
képzés közbeni tájékoztatás a 8/2006. (III. 23.)
OM rendelet hatálya alá tartozó képzések esetén
egyébként is kötelező a képzők számára. Az előzetes tájékoztatással kapcsolatban érdemes és szükséges még áttanulmányozni mind a fogyasztóvédelemről, mind pedig a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit. Továbbá fennáll a polgári törvénykönyvről szóló törvény szerinti együttműködési kötelezettség a felnőttképzési szerződést megkötő felek között. Kötelezettség,
hogy a szerződő feleknek a szerződéskötést megelőzően is tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről. Ezek szerint a felnőttképzési törvénynek
ez a módosítása nem vezet be alapvetően új követelményt, inkább csak konkretizálja a minimálisan
szükséges előzetes tájékoztatás témaköreit.
Érdemes a képzőnek felülvizsgálnia meglévő
tájékoztatóit, vagy amennyiben nincs, összeállítania, különös tekintettel arra, hogy OKJ-s képzések esetén azok összhangban legyenek a szakmai
és vizsgakövetelménnyel, valamint a képzési programmal. Akkreditált programnál – de a nem akkreditáltnál is – érdemes abból a szempontból is ellenőrizni a tájékoztatót, hogy a képzési tartalom és
a tájékoztatón megjelenő tartalom – bár nem előírás a szó szerinti egyezőség – egyértelműen azonosítható legyen egymással, és nem csak a terület szakértői számára. Felülvizsgálatkor a jogszabályi előírások alapján érdemes átgondolni a nem
kötött tematikájú/tartalmú képzések esetén, hogy
időszerű-e változtatni a képzéseken.

A fogyasztók, vagyis a képzésben résztvevők
védelmének növelését szolgálják a felnőttképzési
szerződésbe beépülő újabb tartalmak azzal, hogy
(mivel azokat írásba kell foglalni) a szerződéskötés során megfogalmazásra kerülnek, így az
érdeklődő még a szerződés aláírása előtt megismerheti azokat.
A képzőknek ügyelniük kell arra, hogy a képzésben résztvevőknek legyen idejük átolvasni a
képzési szerződést. Talán sok képző (és képzésben résztvevő) számára ismert az a helyzet, amikor a képző intézmény nem hagy időt a szerződés átolvasására, hanem csak megmutatja, hogy
hol kell kitölteni és aláírni. Az mindenképpen bizalmat kelt, ha a képző időt hagy a szerződés átolvasására, illetve előzetesen röviden összefoglalja a
felnőttképzési szerződés megkötésének célját és a
képzésben résztvevő számára különösen fontosnak
ítélt részeket. Az előzetes és a képzés során folyamatosan fennálló kétirányú kommunikáció megteremtheti, illetve erősítheti a sikeres együttműködést és a résztvevők elégedettségét.
Amennyiben általános szerződési feltételek is
szerepelnek, azt a résztvevőnek meg kell ismernie. Fontos tudni, hogy a Ptk. szerint az általános szerződési feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha az alkalmazója lehetővé tette, hogy
a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt
a másik fél elfogadta.
A felnőttképzési szerződésnek a díjfizetés
ütemezését is tartalmaznia kell 2013. január
1-jétől, ami leginkább a „részletfizetés” esetén
nyer értelmet, míg az egyösszegű fizetés esetén
annak végső fizetési határidejét jelentheti. Részletfizetés esetén szükséges kitérni arra is, hogy
milyen összeget és milyen határidőig kell teljesítenie a képzésben résztvevőnek. A résztvevőt
tájékoztatni kell arról, hogy „mennyi a vége”,
tehát a képzés elvégzése, a képesítés, a tanúsítvány megszerzése összesen mennyibe kerül a számára (például a tankönyv, a regisztrációs díj, a
képzési díj, esetlegesen a gyakorlati képzés külön
díja, a modulzáró díj, a szakmai vizsga díja vagy
várható költsége).
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Lényegesen új tartalmat jelent, hogy a képzési szerződésben a képzőnek meg kell fogalmaznia
(vagy a szerződő féllel meg kell tárgyalnia) a képzésből történő kimaradás – elsősorban a képzés
abbahagyása, másodsorban az esetleges a hoszszabb hiányzások – esetén megfizetendő díj mértékét, valamint a szolgáltatás díjának késedelmes
megfizetésére vagy a díjfizetés elmaradásának következményeire vonatkozó feltételeket.
Különösen arra kell felhívnom a képzők figyelmét, hogy ezek a feltételek nem lehetnek tisztességtelenek, minden esetben figyelembe kell venni a teljesített(!) képzési szolgáltatás reális értékét,
illetve az esetlegesen kikötött bánatpénz is csak
reális összegű lehet. Amennyiben havi részletfizetési kondíciót alkalmaz a képző – és az a teljesítés
szempontjából arányos (nem tisztességtelen) díjelosztás –, úgy arra lehet hivatkozni. Ha a képző
számára ez nem megfelelő megoldás, vagy azért,
mert nem alkalmaz részletfizetést, vagy más okból kifolyólag, a szerződésben ki lehet kötni azt is,
hogy a felek a képzésről történő kimaradás esetén
a teljesített szolgáltatás után kötelesek egymással
elszámolni úgy, hogy a képző kijelöli az elszámolás napját (amely kijelölése szintén nem lehet tisztességtelen).
A fogyasztóvédelmi törvény előírása alapján – amely előírások a nem akkreditált képzőintézményekre is vonatkoznak – a képző köteles a
fogyasztót tájékoztatni, többek között a panaszügyintézés helyéről, a képzési tevékenység sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok
közlése érdekében arról, hogy a képzésben résztvevő hová nyújthatja be a panaszát. Amennyiben
a képző a panaszt – például a megítélése szerint
annak megalapozatlansága miatt – elutasítja, úgy
köteles a képzésben résztvevőt írásban tájékoztatni, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely
hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a képző székhelye szerinti békéltető testület
levelezési címét is.
Mindezek tükrében a képző a felnőttképzési szerződésben viszonylag egyszerűen meg tudja
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fogalmazni „szerződésszegés esetén a szolgáltatás
igénybevevője részére a tájékoztatás lehetőségét a
panasztétel, a jogorvoslat tekintetében”, vagyis a
résztvevő számára van lehetőség a panasztételre
és a jogorvoslatra, illetve érdemes azt is megfogalmazni, hogy a résztvevő számára milyen más
lehetőségek nyitottak. Fontos, hogy a képző nem
korlátozathatja a képzésben résztvevő jogait, nem
zárhat ki olyan lehetőséget, amelyet egyébként
jogszabály biztosít a képzésben résztvevő számára.
Jogorvoslat tekintetében, a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései alapján, nincs
helye illetékességi kikötésnek olyan ügyekben,
amelyekre a törvény valamely bíróság kizárólagos
illetékességét állapítja meg.

A jogszabályellenes működésének
szigorodó következményei
A jogszabályellenes működés, illetve annak a tiltó határozat ellenére történő folytatásának következményei között megjelent a jogellenes tevékenység időszaka alatt beszedett képzési díjnak,
valamint a képzés kapcsán felmerült igazolt költségének a díjat és a költséget megfizető részére
történő visszafizetése. A költséget megfizető értelemszerűen jelenthet természetes és jogi személyt egyaránt.
Ennél azonban súlyosabban érintheti az intézmény-akkreditációjukat egy-két évben belül elvesztett intézmények vezetőit az a módosítás,
miszerint ha a FAT korábbi jogerős határozatával az akkreditációjukat a kérelem benyújtását
megelőző két éven belül visszavonta, úgy a képző
intézmény nem kaphat intézmény-akkreditációt.
Ez a lépés váratlanul érintheti azokat a piaci
szereplőket, akik a 24/2004. (VI. 22.) FMM
rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a
határidő lejárta után 2013-ban – például valamilyen támogatott képzés indítása érdekében –
intézmény-akkreditációs kérelem benyújtását tervezték. A jogszabály azonban nem tesz említést
arról, hogy az akkreditáció visszavonásra kerül-e
akkor, ha a kérelem beadásának és az eljárás le-
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folytatásának idejére „ideiglenesen” kinevezett
másik vezetőt a képző intézmény korábbi vezetője az akkreditáció megszerzését követően leváltja, nem feltétlenül tisztességtelen célok miatt.
Nem érdemes a képzőknek az adatszolgáltatást
elmulasztaniuk, a képzést nem megvalósítaniuk,
vagy a képzést a bejelentett ütemezéshez képest
húsz százaléknál nagyobb eltéréssel lebonyolítaniuk, hiszen ebben az esetben a FAT – bírságolási jogkörével élve – magas összegű bírságot szab
ki, illetve ismételt elkövetés esetén visszavonja az
intézmény-akkreditációt. A tisztességtelen szereplők – lebukás esetén – további költségekkel is
számolhatnak, hiszen a kis- és középvállalkozásokról és fejlődésük támogatásáról szóló törvény

Szak- és
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a Szakoktatás és a Felnőttképzés
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módosulásával már az első esetben előforduló jogsértés esetén is figyelmeztetés nélkül szabnak ki
bírságot.

Záró gondolatok
Összességében tehát jó hír a képző intézmények
számára, hogy – egyelőre – nem kell újabb dokumentumokat vezetni és 5 évig megőrizni, a tanfolyami résztvevők értékeléseit nyilvánossá tenni
stb. A képzési piacon várhatóan javulni fog a morál a támogatott képzések esetén, és talán az önköltséges képzések körében is. A képző kevésbé
lesz kitéve az esetleges tisztességtelen megrendelői elvárásoknak (érdekeknek), illetve a kockázatok láttán nem fogja elvállalni a jogszabály-ellenességre való felhívást és nem is ajánl ilyen lehetőségeket. Ez is a morál javulásához vezethet.
A tisztességtelen piaci magatartás csökkeni fog,
ami ugyancsak jó hír az eddig is tisztességes képzőknek.
Ugyanakkor a módosítások egyszeri vagy – leginkább támogatott képzések esetén – folyamatosan felmerülő többletköltségekkel járnak, és az
egyéb növekvő költségek miatt (rezsiköltségek
emelkedése, esetlegesen a munkavállalók fizetésének emelkedése, OKJ-s képzések esetében a vizsgatagok díjazásának további növekedése stb.) tovább nehezítik a képzők terheit.
Növekszik az oktatásszervezők esetleges szakmai hozzá nem értésének, esetleges nemtörődömségének vagy motiválatlanságának a kockázata, illetve egyszerűen csak a véletlen elfelejtéseknek. A
vezető nagyobb felügyeletét igénylik tehát a módosítások, különösen a támogatott képzések esetében.
A vezetők számára tehát a legfontosabb, hogy
a változásokból adódó intézkedések megtételéről mielőbb gondoskodjanak, módosítsák a folyamatleírásokat, a felnőttképzési szerződés sablonjait, és amennyiben szükséges, a tájékoztatókat is,
illetve gondoskodjanak a munkatársak belső oktatásáról.
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módszertan
Rettegi Zsolt

A felnőttképzési szerződés változása
A 2001. évi CI. tv. (továbbiakban: Fktv.) 2013. január 1-jén hatályba lépett módosítása érinti a felnőttképzési szerződés elvárt tartalmát. Ugyanezzel
a hatályba lépési dátummal a módosítás pontosította, hogy a felnőttképzést folytató intézmény jogszabálysértő tevékenysége [Fktv. 10.§ (6) bekezdésének
a) pontja] mely esetekben minősül súlyosabbnak.
A korábbi szövegezés a felnőttképzési szerződés
megkötésének mulasztását hangsúlyozta a „nem
köti meg a 20. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést” szövegezéssel. Ezzel szemben a január 1-jével hatályba lépett szöveg
a tartalmi megfelelést is kiemelten elvárja a „nem,
vagy nem e törvény rendelkezései szerint köti meg a
20. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést” előírással.
Az alábbi összehasonlító táblázattal segítséget
kívánunk nyújtani a felnőttképzést folytató intézmények számára az általuk alkalmazott felnőttképzési szerződés tartalmi megfelelésének ellenőrzéséhez, illetve az új szabályozások figyelemmel
kísérő aktualizálásához.

Az önellenőrzés során fontos szempont, hogy az
Fktv. 20.§ (2) bekezdése alapján „a felnőttképzési szerződésnek tartalmaznia kell” az alább felsorolt szabályozási tartalmakat. Eszerint nem elegendő az adott
szabályozási ponthoz tartozó tartalom hivatkozása (például utalás a képzési programra). Hivatkozás
csak abban az esetben engedhető meg, amennyiben
az a szerződéshez közvetlenül kapcsolódó, a résztvevő által megismert és elfogadott általános szerződési feltételben rögzítésre került, vagy a hivatkozott
tartalom a felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezi. Hasonlóan lényeges, hogy a felnőttképzési szerződésnek a nem releváns szabályozási elemeket is meg kell jelenítenie. Például akkor is
tartalmaznia kell a vizsgára vonatkozó szabályozási
elemeket, nemleges kifejtéssel, ha a képzés nem zárul
vizsgával. (Például a vizsga szervezésének módja, formája: a képzéshez vizsga nem kapcsolódik). A felnőttképzési szerződés elvárt tartalma az Fktv. 2012. december 31-jéig hatályos, illetve a 2013. január 1-jével
hatályba lépett szabályozása alapján, a jogszabályon
belüli kereszthivatkozások kifejtő megjelenítésével:

A felnőttképzési szerződés szabályozása a felnőttképzési törvény alapján
2001. évi
CI. tv. 20.§
(2) bekezdés

A felnőttképzési
szerződés tartalmazza
(hatályos 2012. december 31-ig)

A felnőttképzési
szerződés tartalmazza
(hatályos 2013. január 1-jétől)

Önellenőrzési
szempont

a)
A képzésre vonatkozóan
[Fktv. 9.§ (1) f] a 9. § (1) bekezdés f)-i) pontjában meghatározott tartalmú adatokat.
Hivatkozás tartalma az [Fktv. 9.§ (1) bekezdés szerint:
f) a tervezett felnőttképzési tevékenységnek a 3. § (2) bekezdés szerinti célját (hivatkozás tartalma az Fktv 3.§ (2) bekezdés szerint: általános, nyelvi vagy szakmai
képzés), a tervezett felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás formáját
g) nyelvi képzés esetén a nyelv(ek) megnevezését,
h) a hatósági jellegű képesítésekre felkészítő képzések, valamint az államilag
nem elismert képesítést nyújtó szakmai célú képzés esetén a képzés megnevezését, az OKJ-ban szereplő szakképesítések megszerzésére felkészítő
képzés esetén a szakképesítés megnevezését és azonosítási számát
i) általános képzés esetén a képzés megnevezését

változatlan
szabályozás,
tartalmat
nem befolyásoló,
jogtechnikai
kiegészítést
tartalmaz

a)

változatlan szabályozás, azonos
az Fktv. 9.§ (1)
bekezdés h) pontja
szerinti adattal
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2001. évi
CI. tv. 20.§
(2) bekezdés
a)
b)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)
ha)
hb)

i)

j)

k)

l)

A felnőttképzési
szerződés tartalmazza
(hatályos 2012. december 31-ig)

A felnőttképzési
szerződés tartalmazza
(hatályos 2013. január 1-jétől)

Általános, valamint nem OKJ-ban szereplő képesítés megszerzésére irányuló szakmai célú képzés esetén az elsajátítható ismereteket, kompetenciákat
A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének,
értékelésének módját
A vizsgára történő bocsátás feltételeit
Az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról
való megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése esetén a képzésben
résztvevőt érintő következményeket
A képzés helyét, időtartamát, ütemezését, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását
A gyakorlati foglalkozás helyét,
A gyakorlati foglalkozás helyét,
időtartamát, ütemezését, a felnőtt
időtartamát, ütemezését, a felnőtt
számára a gyakorlati foglalkozással
számára a gyakorlati foglalkozással
összefüggésben esetlegesen biztosított
összefüggésben keletkezett esetlegesen
juttatásokat
biztosított juttatásokat
A vizsga szervezésének módját, formáját; OKJ szerinti, hatósági, illetve nyelvi képzés esetén a javasolt vizsgaszervező intézmény megnevezését,
A képzési díj – külön kiemelten a vizsgadíj Egy összegben – az előzetesen megszerzett tudás beszámításával – a képzési díj,
és az esetlegesen szükséges pótvizsga
díjának – mértékét és fizetésének módját, továbbá külön kiemelten a vizsgadíj és az
esetlegesen szükséges pótvizsga díjának
figyelembe véve az előzetesen megmértékét, a díjfizetés módját, ütemezését
szerzett tudás beszámítását,
Állami, illetve európai uniós források terhére támogatásban részesülő képzés
esetén
a támogatás tényét, a támogatás megnevezését, a támogatás összegét
a támogatásban részesülő felnőttképzési intézmény kötelezettségvállalását
a 21. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltétel biztosítására (a
támogatás teljes időtartama alatt biztosítja, hogy a FAT által kiállított, hatályos intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezzen)
A képzésben részt vevő felnőtt, illetve
A képzésben részt vevő felnőtt és
a felnőttképzést folytató intézmény
a felnőttképzést folytató intézmény
szerződésszegésének következményeit
szerződésszegésének következményeit,
így különösen a képzésből való kimaradás esetén megfizetendő díj mértékét,
a szolgáltatás díjának késedelmes megfizetése vagy a díjfizetés elmaradásának
következményeit
Mindazt,
A felnőttképzési intézmény nyilvántartásamit külön kormányrendelet előír
ba vételének elmaradásával, illetve a
tevékenysége folytatásának megtiltásával
összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kár viselésére
vonatkozó rendelkezéseket
Szerződésszegés esetén
A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a szolgáltatás igénybevevője részére
a tájékoztatás lehetőségét
a tevékenysége folytatásának mega panasztétel, a jogorvoslat
tiltásával összefüggésben keletkezett,
tekintetében
a szolgáltatás igénybevevőjét ért kár
viselésére vonatkozó rendelkezéseket
Mindazt,
—
amit külön kormányrendelet előír

Önellenőrzési
szempont
változatlan
szabályozás
változatlan
szabályozás
változatlan
szabályozás
változatlan
szabályozás
változatlan
szabályozás
változatlan
szabályozás, tartalmat nem befolyásoló kiegészítést
tartalmaz
változatlan
szabályozás
módosított, a
szerződés elvárt
tartalmát pontosító, kibővítő
szabályozás
változatlan
szabályozás
változatlan
szabályozás
változatlan
szabályozás

módosított, a
szerződés elvárt
tartalmát pontosító, kibővítő
szabályozás

változatlan
szabályozás,
csak a joghely
változott

a módosított
k) pont
új szabályozási
elem

változatlan
szabályozás, csak
a joghely változott
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A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
pályaorientációs tevékenysége
A magyar szakpolitikai rendszerekben számos
helyen kap figyelmet a pályaorientációs szolgáltatásnyújtás és -szervezés. A jelenlegi magyar
rendszer nem kapcsolja össze egymással az egyes
szolgáltatókat, a szakpolitikai alrendszerekben
működő szolgáltatások (közoktatás, szakképzés,
felsőoktatás, közművelődés, munkaügy stb.) egymástól elkülönülve tevékenykednek. A pedagógiai munkában érzékelhető a pályaválasztási ismeretek, a pályaorientáció nagyon alacsony presztízse. A csökkenő tanulói létszámok miatt egyre
nagyobb „harc” folyik a gyerekekért, és nem érdeke mindenkinek a valós munkaerő-piaci viszonyok megismertetése. A diákok és szüleik motiválatlanok, sokszor saját lehetőségeiket sem ismerik. Jelentősen csökkent a fizikai munka elismertsége, megbecsülése.
Ismerve ezt a helyzetet, kamaránkat ugyancsak motiválta pályaorientációs tevékenységeiben
az az elvárás is, hogy meg kell felelnie a tagság,
a gazdaság igényeinek. Utóbbi igénye pedig az,
hogy megfelelő számban és minőségben álljon
rendelkezésre az általa igényelt munkaerő.
A hatályos szakképzési törvény külön fejezetben szabályozza a szakképzés információs rendszerét és a pályaorientációs tevékenységet. Pontosan megfogalmazza, mit foglal magában a pályaorientációs szolgáltatás: pályainformáció-nyújtást, pályaválasztási tanácsadást, továbbtanulási tanácsadást, professzionális pályatanácsadást,
foglalkoztatási és munkába állási tanácsadást,
pályakorrekciós tanácsadást és a kompetenciák
fejlesztését. Ezek a szolgáltatások nagymértékben segítik az igénybe vevők pályaválasztását, továbbtanulását, egész életen át tartó tanulását, valamint a munka világába történő bekapcsolódását
az alapfokú iskolába történő felvételtől a munkaerőpiac elhagyásáig.
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A szolgáltatás feladatainak ellátását a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal koordinálja, a feladatok ellátásában az alapfokú iskolai ellátást nyújtó intézmény, a szakképző iskola, az iskolafenntartó, a
gazdasági kamara, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, a megyei fejlesztési és képzési bizottság, valamint a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal vesz részt.
A pályaorientációs munkánk kezdetekor,
2010-ben, még nem volt ismert a törvény szövege, ugyanakkor biztosak voltunk abban, hogy ezt
a tevékenységet csak széleskörű összefogással lehet eredményesen végezni, és azt is láttuk, hogy a
pályaorientációval kapcsolatos tevékenységeknek
csupán egy részét tudjuk felvállalni. Ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy lépni kell, el kell kezdeni a munkát, és minden évben eredményesebben végezni a rendszeresen összegyűjtött tapasztalatok alapján.
Első lépésként a tevékenység végrehajtásához kerestük a lehetséges együttműködő partnereket. Partnereink lettek: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Fejér Megyei
Szakképzés-szervezési Társulás, a Fejér Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Dunaújvárosi Kirendeltsége, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság, a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Dunaújváros szakképző iskolái, Dunaújváros és környéke
általános iskolái, a város és környékének gazdálkodó szervezetei, valamint a média szakemberei.
A felkért szervezetek mindegyike vállalta az
együttműködést, és közösen határoztuk meg
tevékenységünk, a pályaorientáció fogalmát:
„Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, a legfontosabb
szakmák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a hozzájuk vezető utaknak, lehe-
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tőségeknek, alternatíváknak tevékenységek és tapasztalatok útján történő megismerése, a lehetőségek és a valóság, a vágyak, elképzelések és a realitások összehangolása.”
Célcsoportonként Dunaújváros és a környező
települések általános iskoláinak 6., 7. és 8. osztályos tanulóira gondoltunk. Kihasználva a nemrég felépült Duna-híd adta lehetőségeket, a munkánkba bekapcsoltuk a Duna túloldalán élő települések általános iskolásait is.
A tevékenység bevezetéseként minden év
őszén interjút jelentetünk meg a Dunaújvárosi
Hírlapban egy, a szakképzésben jártas és elismert
szakemberrel. Ezek az írások a szakképzés jelentőségének, aktuális feladatainak bemutatásán túl
utalnak a pályaorientáció fontosságára is.
Ezt követi majd egy másik interjúsorozat, amikor megkeressük a város olyan gazdálkodóit, akik
25 főnél több munkavállalót foglalkoztatnak, és
megkérdezzük őket, mely szakmákra lesz szükségük a közeljövőben, mit tesznek a megfelelő
munkaerő-utánpótlás érdekében. Azt is kérjük,
térjenek ki arra, vállalják-e a szakmunkástanulók
tanulószerződéses képzését, illetve milyen speciális, esetleg többletjuttatásokat adnak a tanulóknak. Nagyon sok visszajelzés érkezik arra vonatkozóan, hogy ezeket az interjúkat a szülők és a
gyerekek elolvassák, és további kérdéseket tesznek fel a gazdálkodókhoz, kamarákhoz.
A helyi sajtót használjuk fel arra is, hogy felkeressünk sikeres vállalkozókat, akik elmondják, hogyan lettek szakmunkástanulóból elismert szakemberek. Igyekszünk olyan szakmákat bemutatni, amelyeket keresnek a munkaerőpiacon.
A tanévnyitó igazgatói értekezleteken tájékoztatjuk az igazgatókat a kamara pályaorientációs tevékenységeiről, egyben kérjük, jelöljék
meg azokat a szülői értekezleteket, ahol a kamara munkatársai tájékoztatót tarthatnak a szülőknek a tanulószerződés rendszeréről, ismertetik
a térség hiányszakmáit, bemutatják a helyi vállalkozások által igényelt szakmák körét, és tájékoztatást adnak arról is, hogy az adott szakmát

mely iskolákban lehet elsajátítani. A szülői értekezletek többsége nagyon aktív, számtalan kérdés hangzik el a tanulószerződéses juttatásokról,
illetve az egyes gazdálkodóknak a jogszabályi
kötelezettségeken túlmutató juttatásairól. Ilyen
például a tanulmányi szerződés, amelyet a tanulószerződés mellett kötnek meg a tanulóval, annak érdekében, hogy a sikeres szakmunkásvizsga
után a cégnél maradjon. Több szülő is elmondta,
hogy a tanuló a tanulószerződéshez kapcsolódó
kötelező juttatással, valamin az esetleges tanulmányi szerződéssel több pénzt visz haza, mint a
minimálbérért dolgozó szülei.
Szakmák, mesterségek értékeit bemutató riportfi lmeket készíttettünk és juttattunk el a térség általános iskoláiba. A fi lmek bemutatják egyegy szakma érdekességeit, a szakmák művelőinek
hozzáértését (mi mindent tudnak elkészíteni),
munkájuk értékét a mindennapokban és a mesterségbeli tudással, munkával elérhető sikereket.
Bemutatásra kerültek a kőműves, az asztalos, az
ács-állványozó, a burkoló, a vendéglátó és a gumiszerelő szakmák.
A fi lmek célja a virtuális technikán felnövő,
kamaszkorú, pályaválasztás előtt álló fiatalok
és szüleik számára bemutatni az évszázados, de
mindig korszerűsödő, illetve a korunkban megjelent szakmákat, felkeltve az érdeklődésüket a
„kétkezi” szakmák iránt. A fi lmek által bepillanthatnak a mérnökök terveit valóra váltó munkafolyamatokba, a gépek, berendezések üzemeltetésének gyakorlatába. A fiatalok megláthatják a
szakmunka, a hozzáértés értékét, örömét, egyben
megérezhetik a szakmai utak nyitottságát, a bennük rejlő lehetőségeket. Az is cél, hogy a fi lmek
felkeltsék a nézők érdeklődését egy-egy szakma
iránt, a vágyukat, hogy minél többet megtudjanak róla, felkeressenek iskolákat, műhelyeket,
működő üzemeket, mielőtt kitöltenék a továbbtanuláshoz szükséges jelentkezési lapokat.
Végső célunk, hogy minél több fiatal szerezzen
– lehetőleg a hiányszakmákban – szakmunkás
bizonyítványt, akár az érettségi megszerzése
után is.
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„Valóra váltók” a fi lmek főcíme, ami arra utal,
hogy végső soron minden munka alkotás, vagy alkotó folyamat része. A fi lmekben szereplő szakmunkások maguk is mind készítők, vagy működtetők. A fi lmek valóságos műhelyekben, munkavégzés közben mutatják be a szakmákat, szólaltatják meg a szakembereket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt.
Minden riportfi lm előtt egy – legfeljebb két
perces – figyelemfelkeltő bevezető áll, felvillantva, hogy az interneten megrendelhető komód
miként készül az asztalos műhelyben, hol sütik a
szupermarketben kapható kenyeret, vagy hol, hogyan és milyen szakmunkások készítik a sportstadion vasszerkezetét.
Az iskolák igénye alapján lehetőséget teremtettünk arra is, hogy a tanulók a kamarában közösen megnézhették a fi lmeket, majd azt követően szakemberek irányításával közösen dolgozták
fel a megszerzett információkat. (Munkakörnyezet, használt eszközök, egészségügyi tényezők,
önismereti elemek stb.)
Szórólapokat készítettünk és juttatunk el a helyi vállalkozásokhoz, melyekben bemutattuk,
miért érdemes szakmunkástanulót nevelni. A
szórólapok tartalmát a kamara honlapján is megjelentettük és a kamara valamennyi rendezvényén elérhetővé tettük az érintettek számára. Folyamatosan tájékoztatjuk a gazdálkodókat azokról a pályázati lehetőségekről, amelyek keretében
forrásokhoz tudnak jutni a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek bővítéséhez, korszerűsítéséhez.
Szóbeli és írásos információkat adunk, fórumokat szervezünk a szakképzési alap felhasználásával kapcsolatban, gyakorlati tanácsot adunk a
gyakorlati képzés költségeinek elszámolásához.
Bemutatkozási lehetőséget is teremtettünk az
általános iskolákban azoknak a vállalkozásoknak, képzőhelyeknek, amelyek vállalják szakmunkástanulók gyakorlati képzését. Több esetben is előfordult, hogy már a bemutatkozás, beszélgetés után jelentkeztek szülők, gyerekek azzal az igénnyel, hogy szeretnének tanulószerződést kötni a képzőhellyel.
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Foglalkoztatási Információs Tanácsadás keretében „Ismerd meg magad” címmel önismereti
teszteket töltettünk ki általános iskolásokkal. A
pályaválasztási segítségnyújtás keretében pályaorientációs csoportfoglalkozásokat szerveztünk
ahol, a csoportos fejlesztés magába foglalta a
diákok önismeretének és pályaismereteinek bővítését is. Az alkalmanként másfél órás foglalkozások 10–15 fős kis csoportokban történtek,
szakemberek vezetésével.
A helyi vállalkozások vezetőivel történt egyeztetéseket követően gyárlátogatásokat szerveztünk az ISD Dunaferr Zrt., a Hankook Tire
Magyarország Zrt., a Hamburger Hungária Kft.
és a Ferrobeton Zrt. telephelyeire. A gyárlátogatások előtt a tanulók – pályaorientációs tanácsadók segítségével – bemutató fi lmeket tekintettek
meg, majd közösen feldolgozták a megszerzett
információkat. Nagyon népszerűek voltak ezek
a gyárlátogatások, a gyerekek csillogó szemekkel vettek észre egy-egy ismerőst, rokont munka
közben, amivel szintén felértékelődtek az általuk
látott szakmák.
Szakmaismereti vetélkedőket tartottunk iskolai rendezvényeken, azzal a céllal, hogy minél
több szakmát ismerjenek meg a gyerekek, legyenek tisztában a lehetőségeikkel. Dunaújvárosban a lányok számára nehezebb a szakmaválasztás. Több olyan tesztet is kitöltettünk, ahol a
gyerekeknek meg kellett jelölniük, melyek azok a
szakmák, amelyeket nem választhatnak lányok.
Megdöbbentő volt, hogy számtalan olyan szakmát bejelöltek, amelyek a közvéleményben még
ma is úgy élnek, mint „fiús” szakmák, ugyanakkor adott a lehetőség, hogy a lányok is kitanulhassák és gyakorolhassák az adott tevékenységet. Több tanuló is megjegyezte: „De jó, hogy
ezt megtudtam!”
A Budapesten rendezett „Szakma Kiváló Tanulója Verseny”-t arra is felhasználtuk, hogy
hatodikos és hetedikes tanulókat utaztattunk az
országos döntőre, ahol látványos körülmények
között kaptak képet az egyes szakmák gyakorlati
műveléséről. Ezen a rendezvényen is elhangzot-
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tak olyan észrevételek, hogy „nem is tudtam eddig, hogy a lányok is lehetnek szobafestők, asztalosok”.
Ösztönözzük az iskolákat, tanulókat, hogy minél többen vegyenek részt az SZKTV versenyen.
A döntőbe jutott tanulókat ünnepség keretében
köszönti a kamara és gondoskodunk arról is, hogy
a sajtóban is megfelelő nyilvánosságot kapjanak.
Azzal is a jó szereplő szakmunkástanulókra
irányítjuk a figyelmet, hogy az egyes kamarai
rendezvényekhez igénybe vesszük a munkájukat.
Például a szakács, cukrász tanulók által készített
termékeket a pincér tanulók szolgálják fel, vagy
kiállítást szervezünk a tanulók által készített termékekből.
A Fejér megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja évente Pályaválasztási Kiállítást szervez. Ösztönözzük az iskolákat a kiállításon való
bemutatkozásra, az általános iskolákat pedig arra,
hogy minél több tanulót vigyenek el a kiállításra.
A kiállítás szakmai fórumán a kamara képviselője minden évben vállal előadást, legutóbb a kamara pályaorientációs tevékenységét ismertette.
A korábbi években közreműködtünk abban is,
hogy a város szakképző iskolái egységes kiadványban jelenhessenek meg a kiállításon, így az
érdeklődő szülők, gyerekek egy kiadványban találhatták meg a város iskoláinak kínálatát.
A kiállítás napján a Dunaújvárosi Hírlapban
„Hiányzó szakemberek” címmel sorozatot indítottunk, melyben szinte minden szakterületről
megszólaltattunk gyakorló szakembereket arról,
hogy mire lenne igényük, miként látják a szakember-utánpótlás helyzetét.
Megteremtettük annak a lehetőségét, hogy két
előadás erejéig a pályaválasztás előtt álló tanulók és szüleik ingyenesen megtekinthessék Jordán Tamás rendezésében a „Szakmák színháza”
előadást, amit a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza aktív közreműködésével szerveztük meg, biztosítva, hogy az előadást követően
a gyerekek közösen dolgozzák fel a megszerzett
információkat pályaorientációs tanácsadók segítségével.

Mindkét előadás telt házzal zajlott és a résztvevők már megfogalmazták igényüket arra vonatkozóan is, hogy az előadás folytatását, a „Mérnök
Színházat” is szívesen megnéznék. Ennek szervezése folyamatban van.
Az idei évtől már nemcsak a pályaválasztás
előtt álló fiatalokat vonjuk be a pályaorientációs tevékenységeinkbe, hanem a pályakezdőket
is. Részükre információs előadást szervezünk a
térség hiányszakmáiban (abroncsgyártó, fémipari munkás, CNC forgácsoló, gépi forgácsoló és
hegesztő szakmákban). Ebben a programunkban
különösen támaszkodunk a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának aktív
közreműködésére.
A jövő évtől hatályba lép a szakképzési törvény pályaorientációs tevékenységekre vonatkozó
része. A koordinációs feladatokat a Nemzeti Munkaügyi Hivatal fogja ellátni, a gazdasági
kamaráknak azonban továbbra is fontos szerep
jut a pályaorientáció terén is. Igyekszünk ezt a
munkát a korábbi években végzett tevékenységek
tapasztalatait hasznosítva magasabb színvonalon
tovább folytatni.
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Niedzielsky Katalin:

Védőernyő a Föld fölé – avagy
a fekete hattyú és a happy pulyka esete
„EMAS connects the European Union –
Gemeinsam retten wir die Erde” – hirdette a kétnyelvű szlogen 2012. október 11-én egy óriási
sárga védőernyőn, a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium udvarán. Igen, a környezetvédelem az európai országok közös ügye és
felelőssége, hiszen csakis együtt tudjuk megmenteni a Földet, megőrizni kincseit és átadni gyermekeinknek, az utókornak. Az EMAS környezetvédelmi rendszer ezért fogja össze az Európai
Unió tagállamait, és ennek a nemzetközi együttműködésnek a célját jelképezi a védőernyő.

EMAS? Ez mit jelent?
Vajon mit jelent ez a rövidítés, mi ez a titokzatos „fedőnév”? A négybetűs elnevezés az angol „Eco-Management and Audit Scheme” kifejezésből származik, és a hat ország iskolájának
együttműködése az egész életen át tartó tanulás
című program Comenius-fejezetének keretében
valósul meg. A projekt fő célja az Európai Unió
környezetvédelmi tanúsítványának megszerzése
és a nemzetközi szakképzési együttműködés elmélyítése. Az EMAS-tanúsítványt olyan szervezetek, intézmények nyerhetik el, amelyek vállalják a környezettudatos működést, illetve azt,
hogy csökkentik az energiafelhasználást, a légszennyezést és a káros anyagok kibocsátását. A
programban Belgium, Csehország, Finnország,
Németország, Olaszország és Magyarország
vesz részt.
A környezetvédelem, környezettudatosság egyre nagyobb szerepet kap a mai gazdaságban világszerte, ezért a szemléletváltást és a felkészítést
már az iskolában, a szakképzés területén is időben
el kell kezdeni. A gazdaságban alapvető követelmény az energiatakarékosság és a károsanyag kibocsátásának minimalizálása, a környezetszeny-
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nyezés visszaszorítása, a termelés racionalizálása.
A fiatal szakembereket már ezekre a kihívásokra
kell felkészíteni a munkaerőpiac számára.

Még a tananyagban sem szerepel!
A 2011 szeptemberében útjára indított és 2013
augusztusáig tartó projekt keretében a tanulók méréseket végeznek és adatokat gyűjtenek:
megnézik például intézményük víz- és energiahasználatát és hulladéktermelésének nagyságát.
Utána részt vesznek az adatok feldolgozásában,
a dokumentációk elkészítésében, az eredmények
kiértékelésében. A témák mindig kapcsolódnak
a környezettudatosabb működés témáihoz, például a hulladékkezeléshez, a víz- és légszennyezéshez, az energiafelhasználáshoz.
A hat országban hat találkozót rendeznek,
amelyek célja, hogy az iskolák megszerezhesse végül az EMAS-tanúsítványt.
Kruzsic László szerint: „Egyedülálló, példaértékű és előremutató ez az együttműködés, hiszen a korszerű környezetvédelmi ismeretek nagy
része még nem is szerepel a tananyagban! De
a világ, a gazdaság már ebbe az irányba tart, és
nekünk ezt kell tanítani.” A BéKSZI Trefort
Ágoston Műszaki Tagiskolájának tanára, villamosmérnök, a projekt koordinátora azt is elmondta, milyen fontos, hogy a fiatalok időben
elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek alapján majd dolgozniuk kell az iskola elvégzése után,
és meg tudjanak felelni a legkorszerűbb munkahelyi elvárásoknak is.
A résztvevők minden EMAS-találkozón megbeszélik, mit kell elkészíteniük a legközelebbi alkalomra. Amennyiben például az energia-felhasználás a következő téma, akkor az iskolák tanulói
megmérik a maguk fogyasztását, utána előadják,
hogy szerintük hol lehetne takarékosabban, kör-
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nyezettudatosabban működni, mondjuk korszerű
fényforrásokat használni. Nagyon érdekes, hogy
a tapasztalatok szerint a hasonló lépések mennyire különböző eredményeket hoztak az egyes országokban.
Hat különböző ország szakképző iskolája egymástól távol, de ugyanúgy dolgozik azért, hogy
intézménye a működése során betartsa a környezetvédelmi előírásokat, és bevezesse azokat az oktatásába új tananyagként.

A finnek, csehek és olaszok után
jöttünk mi
A kétéves projekt negyedik találkozóját tavaly októberben Békéscsabán tartották. Marton József, a
BéKSZI főigazgatója és Robert Gabriels, a projekt főkoordinátora nemzetközi sajtókonferencián tájékoztatta az újságírókat a 17-19 éves szakképzősök bevonásával zajló együttműködés céljáról, a környezetvédelem egyre erősödő szerepéről,
a projekt végén megszerezhető tanúsítvány gazdasági és pedagógiai jelentőségéről. Mint mondták, az energia- és vízforrások felhasználása, a
károsanyag-kibocsátás csökkentése, valamint a
korszerű hulladékhasznosítás világszerte nagyon
komoly kihívás.
A belga szakember hangsúlyozta: „Arra törekszünk, hogy megtanítsuk a diákjainkat, és
persze ezáltal az egész világot arra, hogy véd-

jék meg a Földet, a természeti környezetünket.
Mert egyáltalán nem mindegy, hogy milyen környezetben élünk és azt milyen állapotban adjuk
át az utódainknak.” Marton József az nyilatkozta többek között: „Minden találkozó külön téma
jegyében zajlik, most Békéscsabán a víz a főszereplő. Ezért az Alföld Vízműbe látogatunk el,
és az épülő kulturális központ környezetvédelmi berendezéseit mutatjuk be, ahol azt láthatják
a vendégek, hogyan lehet a geotermikus energiát hasznosítani a fűtéshez és a melegvízrendszerhez.”
A projekt pénzügyi hátterére vonatkozó újságírói kérdésre Robert Gabriels elmondta, hogy
minden iskola 20 000 eurót kapott két évre, és
ebből kell fedeznie legalább 22 résztvevő utaztatását. Tehát minél jobban takarékoskodnak, annál több tanulót tudnak elvinni a külföldi utakra.
Elhangzott, hogy a projekt komoly adminisztrációval jár, hiszen dokumentálni kell a végzett méréseket, rendezvényeket, valamint beszámolókat
kell írni mindenről.
Marton József arra is emlékeztetett, hogy
az EMAS-nak, illetve a jelenlegi hat partner
együttműködésének volt előzménye, mégpedig
a „Smart Home”, azaz „Intelligens otthon” című
projekt sikeres megvalósítása, amiért ugyanez a
csapat elnyerte a KNX nemzetközi szervezet első
díját.
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A német lányok sikere
A BéKSZI konferenciatermében az egyes országok tanulócsoportjai tartottak értékes és élvezetes beszámolókat mérési eredményeikről.
A házigazdák, Kruzsic László villamosmérnök-asszisztens hallgatói, például a Trefort tagiskolában a megújuló energia hasznosítása terén
szerzett tapasztalatokról, a szélgenerátor és a
napelem adatairól számoltak be a hallgatóságnak. De a legnagyobb sikert talán a német küldöttség „Black Swan or Why We Do Not See
Rare Events” („Fekete hattyú, avagy miért nem
látjuk a ritka eseteket?”) című előadása aratta.
Maren Wolters, Erich Drotleff tanítványa az
emberek régi, hibás beidegződéseit és a környezettel szembeni felelőtlen magatartását bírálta.
A német lány figyelemfelkeltő hasonlattal, hatásos felütéssel kezdte prezentációját. Az ötletet – ahogyan előadása címét is – a Nobel-díjas
amerikai pszichológus, Daniel Kahneman
„Th inking, Fast and Slow” („Gondolkodni,
gyorsan és lassan”) című könyvétől kölcsönözte.
Az említett műben a tengerentúli szerző – prezentációjában a német tanuló – arra a jellemző
és nagyon ártalmas gondolkodásmódra világít
rá, amely nem veszi komolyan a környezeti ártalmakat, a természetes források elpocséklását.
Mivel az emberek a fehér hattyút szokták meg,
nem veszik észre és hitetlenkedve fogadják,
hogy ez a madár fekete is lehet. Éppen így a tá-
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jat, a természetet is csak szépnek – zöldellő mezőként, nyíló virágokként, fákként – látják, s ha
valahol természeti csapás, katasztrófa következik be, az sokkolja őket.
Majd jött a másik példa, „The Happy Turkey”
(„A boldog pulyka”), ami remekül érzi magát,
mert nem tudja, hogy a karácsonyi asztalon belőle lesz a fő fogás és elfogyasztják. Kahneman
elméletét átvéve, Maren Wolters azt fejtegette, a szép tájkép nem motivál bennünket arra,
hogy tegyünk is valamit a természet megóvásáért; ha viszont katasztrófa sújtotta területekről
látunk felvételeket, akkor inkább gondolunk a
teendőkre, hogy vigyázzunk, becsüljük a Földet, akár aktívan is vegyünk részt a környezetvédelemben. A következtetés tehát úgy szólt:
szívesen nézegetünk kellemes dolgokat, de elfordulunk a negatív jelenségektől, amivel csak
a homokba dugjuk a fejünket. Pedig ideje lenne kiemelni onnan és szembesülni a tényekkel,
mert a tudósok végzetes tendenciákra figyelmeztetnek: a folyamatos globális felmelegedésre, az üvegházhatásra, és a tengerszint több
méteres emelkedésére, amit nem úszhat meg az
emberiség, ha nem lép időben. „Vajon elég bölcsek leszünk, hogy elkerüljük a katasztrófát,
amire a tudósok figyelmeztetnek, vagy maradunk továbbra is boldog pulykák?” – tette fel a
provokatív kérdést előadása végén a német tanuló.
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Környezettudatosság a szakképzésben
A BéKSZI az országban az első olyan iskola tudomásunk szerint, amelyik a környezettudatos működést, nevelést és szakképzést a zászlajára tűzte,
és ezt a tevékenységet az Európai Unió által meghatározott szabályok és egy nemzetközi szakképzési együttműködés keretében végzi. Marton József főigazgató kiemelte a négynapos projekten:
„Nagyon fontos szempont, hogy a tanulók és a tanárok együtt dolgoznak a projektben, egyrészt az
intézmény EMAS-követelmények szerinti környezetvédelmi tevékenységének megszervezésében, másrészt az eredmények oktatásba történő
bevezetésén.”
A finnországi Kokemäkiban 2011 őszén, a
csehországi Plzenben 2012 januárjában, májusban pedig Olaszországban, Modenában számoltak be a tanárok arról, hol tartanak iskolájukban a környezetvédelmi rendszer kiépítésével. A
BéKSZI-ben is felmérték az iskolai környezeti
tényezőket és hatásokat, a környezetvédelemhez
kapcsolódó jogi megfelelőséget, és saját környezetpolitikát határoztak meg. A cél, Marton József
szerint, hogy „alkalmazva tanuljuk, tanulva alkalmazzuk az új módszereket, folyamatokat”.

Belga csoki és csabai vastagkolbász
Kedves színfoltja minden találkozónak, hogy az
egyes nemzetek fiataljai külön asztalon kínálják
jellegzetes finomságaikat, és így volt ez Békéscsabán is. A belgák az elmaradhatatlan és utánozhatatlan csokoládét kínálták, az olaszok sajtokat, a
csehek süteményeket, a finnek vitaminitalt hoztak, a németek barna kenyeret; a hazaiak természetesen a csabai vastagkolbásszal rukkoltak elő.
A szakmai tapasztalatcserén és saját hazája specialitásain kívül minden házigazda igyekszik egy
kis kulturális ízelítőt is adni a vendégeknek. Az
EMAS-találkozó résztvevőit a magyar házigazdák a szabadkígyósi pusztára vitték el, búcsúvacsorára békéscsabai szlovák tájházba, de volt bográcsos is, és mellé népzene, néptánc. A vendégek
Budapestre is elutaztak, hogy ismerkedjenek a fővárossal.

A kétéves projekt következő, ötödik találkozójának a belgiumi Genk ad otthon februárban, az
utolsónak pedig majd Németország.

Környezetvédelmet tanulnak
és világot látnak
A Comenius-program óriási előnye a környezetvédelmi együttműködés mellett, hogy a tanulók
lehetőséget kapnak az utazásra, ismeretszerzésre, a nemzetközi kitekintésre. Gyakorolhatják az
idegen nyelvet, fejleszthetik nyelvtudásukat azzal, hogy a találkozókon az angol a közös nyelv.
Világot látnak, majd hazahozzák az ismereteiket, tapasztalataikat, élményeiket. Az utazás egyben szakmai teljesítménymérő is tanárnak és diáknak egyaránt, ahol a hazai képzést, a gépeket,
a tananyagot, jól felszerelt laborokat, műhelyeket
lehet összehasonlítani a nemzetközi gyakorlattal.
S persze minden alkalommal emlékezetes kulturális programban is részük lehet a fiataloknak. Ha
mindezt valóban tudják értékelni, majd hasznosítani tanulmányaik során, mindennapjaikban, akkor nemcsak környezetvédelemből tudnak többet,
hanem számos egyéb tapasztalattal is szereznek.
Megtanulják, hogy fontos a kitekintés, az utazás, az együttműködés a külföldi partnerekkel, s
mindehhez elengedhetetlen a nyelvtudás.

17

interjú
módszertan

Interjú Bihall Tamással,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
alelnökével
Bihall Tamás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke1994 óta. Kamarai vezetőként 1997 óta foglalkozik a szakképzés fejlesztésével, javaslatára készült el 2000-ben
a „Nemzeti szakképzés-fejlesztési kezdeményezés” című munkaanyag, amely egyik elindítója volt az átfogó szakképzési változásoknak, és amelynek mára a kamara az egyik legfőbb intézményi megvalósítója. Az MKIK alelnökeként 2004 óta koordinálja
a szakképzés munkáját, 2000 óta vezeti az Oktatási és Szakképzési Kollégium tevékenységét. Három magánvállalkozásával tagja
a BOKIK-nak, a legjelentősebb a Nord Tender Kft., amely jelentős térségi fejlesztésekkel foglalkozó projektfejlesztő cég. Bihall
Tamás a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi docense, a Miskolci Egyetem Gazdasági Tanácsának elnöke, a Miskolci Akadémiai Bizottság tagja, a B-A-Z Megyei Közgazdasági Társaság elnöke, valamint képviseli a
kamarát a szakképzéssel összefüggő országos testületekben.

– A kormányváltást követően a kamara vezetői
aktívan közreműködtek a szakképzés megújítási stratégiájának kialakításában. A gazdaság szereplőinek
milyen motivációi voltak a változtatás kezdeményezésében?
– A hazai oktatási rendszert – és benne a szakképzés területét is – alapjaiban szükséges újragondolni. Mivel egy gépezet egészéről van szó,
nem elég, ha a fogaskerék egy elemét próbáljuk
javítgatni, tisztogatni. A rendszer elemei kötődnek egymáshoz, így ha az egyik területen változás
történik, biztosak lehetünk abban, hogy a rendszer más területein is szükség lesz beavatkozásra.
Így működik az oktatási rendszer egésze is. Ami
a gazdaság szereplői felől érkező motivációkat illeti, azok igen sokrétűek. Abból az alapvetésből
indultunk ki, hogy Magyarországon a versenyképes gazdaság nem érhető el versenyképes szakképzés nélkül, ugyanakkor a sikeres szakképzési
rendszer sem építhető fel a gazdaság meghatározó részvétele nélkül. Fontosnak tartjuk, hogy
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a szakképzés reformjának az egyik legfontosabb
vezérlőelve a gazdaság fejlődése legyen. Ennek
egyik alapvető mozgatórugója a magas színvonalon képzett szakemberek jelenléte. Olyan feltétel
ez, amely elengedhetetlen a hazai vállalkozások
versenyképességéhez. Jelenleg azonban a munkaerőpiac igénye és az iskolai kibocsátás között
óriási szakadék tátong. A minőségi, magasan
kvalifi kált szakemberek képzésének a megfelelő
pályakezdéssel kell kezdődnie. Pillanatnyilag
azonban két dolog is gátat szab ennek. Az egyik,
hogy sem a tanulók, sem a szülők nincsenek tisztában a munkaerő-piaci igényekkel, a szakmák
mai munkakörülményeivel. Még mindig a régi
beidegződések döntenek a gyermek továbbtanulási lehetőségeiről. A másik hiányosság a pályaválasztás területén, hogy nincs egy országosan
kiépített egységes pályaválasztási rendszer, megfelelő képesítéssel rendelkező tanácsadókkal,
akikhez érdemben fordulhatnának a szülők. A
komoly szakmai tudáshoz természetesen elen-
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gedhetetlen a magas színvonalú szakmai oktatás is. Komoly problémát jelent, hogy Magyarországon erősen elméletorientált oktatás folyik. Az
érvényben lévő szakmai és vizsgakövetelmények
tartalmát illetően is változtatásra volt szükség,
hisz azok nem követték a szakmai változásokat,
technológiákat, így a gyakorlati oktatás merőben
eltért az elméletben oktatott követelményektől.
A munkaerőpiac igényli továbbá, hogy a tanulók a szakmai ismereteken túl ismerkedjen meg a
csapatmunkával, a kellő munkafegyelemmel, illetve az önállóság és a kommunikációs kultúra
fogalmával is. Ennek hatékony és rendszerezett
formáját teremtette meg a kamara a tanulószerződés intézményrendszerével.
– Egy éve hatályos az új szakképzési törvény, amely
jelentősen megnövelte a kamara szerepét a szakképzésben. A számtalan új feladatra hogyan készült fel a
kamarai szervezet?
– Az új jogszabályi környezet egyrészt új feladatok megjelenését, másrészt a kamarai szakképzési feladatok bővülését eredményezte. A kamarai rendszerben a hálózatszerű működéséből
adódóan két szinten zajlik a feladatok végrehajtása: országos és területi kamarai hatáskörben.
Az országos szint elsősorban a feladatok egységes végrehajtásához nélkülözhetetlen központi eljárásrendek kialakítását, valamint az ehhez
kapcsolódó dokumentációs rendszer kidolgozását
jelenti. Az új szakképzési feladatok zökkenőmentes bevezetése érdekében állítottuk össze az Kamarai Szakképzési Önkormányzati Szabályzatot,
amely 2012. március 21-én lépett hatályba és átfogó szabályozási rendszert biztosít az összes feladatra vonatkozóan. A területi kamarai munkát
a feladat végrehajtásában illetékes munkatársak
felkészítése, a helyi szinten érintett partnerek,
képző cégek tájékoztatása jelentette. A területi
kamaráknál tanácsadói tevékenységet ellátó kollégák felkészültségéről központilag lebonyolított
vizsgán győződtünk meg.
– Talán az egyik legjelentősebb és legfontosabb változás a gyakorlat szerepének megerősítése és a gazdaság szereplőinek fokozottabb bevonása a szakképzésbe.

A tanulószerződések számában érzékelhető-e a megváltozott, normatív alapú támogatási rendszer bevezetése?
– Ezeknek a változásoknak hosszú az előzménye. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
évekkel ezelőtt megfogalmazta, hogy alapvető változások szükségesek a jogi szabályozás
és a fi nanszírozás területén annak érdekében,
hogy növekedhessen a gazdálkodók érdekeltsége a szakképzésben. Felmérést készítettünk,
hogy milyen mértékű a vállalkozások tanulószerződéses gyakorlati képzési hajlandósága,
valamint feltérképeztük azokat a problémákat,
amelyek megoldása előrelépést hozhat (ezek között vezető helyen szerepelt, hogy a gazdálkodók költségei nem térülnek meg, amin csak egy
új normatívarendszer megalkotása segíthetett).
A jogszabályi változások tükrében elmondható, hogy gyakorlatilag megoldás született minden lényeges problémára. Az új rendszer támogatja a gyakorlati oktatást felvállalókat, mert
ösztönöz a képzés megkezdésére, a nem képzők pedig hozzájárulnak az oktatás költségeihez. Fontos, hogy a kkv-szektor és a nagyobb
vállalatok már azonos feltételekkel jutnak a képzés költségeihez. Az átalánydíjas elszámolás teljes körűvé válásával pedig egyszerűsödött az
elszámolás, csökkent az adminisztráció, így annak költsége is. A folyamathoz hozzátartozik,
hogy a normatívák meghatározása két szakaszban történt. 2012. január 1. és augusztus 31.
között szakmacsoportonként történt a meghatározás. Itt azonban problémák adódtak az
alacsony átlagnormatíva-szint és az átlagolás
miatt. 2012. szeptember 1-jétől a rendszer áttért a szakmánkénti normatívákra, emelkedett
az átlagos normatívaszint a többletforrás biztosításával. Ez utóbbi jobban követte a valós költségszinteket, így a gazdálkodóknak már megéri
gyakorlati képzéssel foglalkozni.
Mindezek alapján arra számítunk, hogy a jövőben növekedni fog a tanulószerződések száma.
Ugyancsak ebbe az irányba mutatnak a következő
pozitív változások is:
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• Kibővült a tanulószerződés kötésének lehetősége: a tanulóval az adott képzés első szakképzési évfolyamának indulásával kezdődő
hatállyal köthető tanulószerződés.
• A tanulószerződés kötésére jogosultak köre
jelentősen bővül: A köznevelési intézmények
kivételével az egészségügyi, a művészeti, a
közművelődési, az oktatási és szociális ágazatba tartozó, gyakorlati képzést szervező
költségvetési szervként működő intézmény,
alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy,
ezek fenntartásában működő intézmény, továbbá az agrárágazatba tartozó, gyakorlati képzést szervező őstermelő is rendelkezik
majd ilyen joggal.
Összegezve: most az látható, hogy a gazdaságban végbemenő kedvezőtlen változások ellenére a tanulószerződések kötésének nagyságrendje
lényegesen nem változott, és ez örvendetes annak ismeretében, hogy az év első felében még az
a veszély fenyegetett, hogy szeptembertől a cégek kritikus tömege vonul ki a tanulók gyakorlati képzéséből. Mivel a változások év közben léptek életbe, számokban is érzékelhető hatásukkal
– növekedés a tanulószerződések számában – egy
év múlva számolunk. A hosszú távú pozitív változásokat erősíti, hogy sok cég jelezte, tanműhely
létesítését tervezi, hogy fogadhassa a 9. évfolyamon tanulószerződéssel gyakorlatra kihelyezhető tanulókat.
– Milyen eszközökkel tudják elérni, hogy a gazdálkodó szervezetnél gyakorlatot teljesítő tanuló
a tantervi követelményeknek meg felelő gyakorlati
képzést kapjon? A mintaként tekintett német duális rendszer is ismeri az „üzemek feletti műhelyben”
szervezett kiegészítő képzést, hogy kiegyenlítse az
üzemek eltérő feltételeit.
– A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény egyértelműen előírja, hogy a tanuló
gyakorlati képzéséért, a vizsgára történő felkészítés minőségéért a képzést szervező (gazdálkodó szervezet) a felelős: „36. § (1) A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati
részére történő felkészítéséért a gyakorlati kép-
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zést szervező a felelős a szakképesítésre kiadott
szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési
kerettanterv alapján.” A törvény arról is rendelkezik, hogy a szakképzési feladatok megvalósítása során a képzés szereplői kötelesek egymással
együttműködni, illetve egymást a feladataik ellátásához szükséges körülményekről, adatokról,
egyéb információkról kellő időben tájékoztatni [Szt. 1. § (3) és (6)]. Ennek az együttműködési feladatnak az ellátásában közvetítő szerepe van a kamara tanácsadói hálózatának. A tanulószerződésekkel foglalkozó kamarai tanácsadóink rendszeres képzőhely-látogatásaik során
feltérképezik egy-egy gazdálkodó képzési gyakorlatát, ellenőrzik a szükséges feltételeket, dokumentumokat. Ha hiányosságot észlelnek bármely
területen, segítséget nyújtanak a problémák
megoldásához. A látogatásokon szerzett tapasztalataikat összegzik egy erre külön kialakított
nyomtatványon, amelyet az elektronikus nyilvántartási rendszerben is rögzítenek. Itt többek
között azt is feltüntetik, hogy a képzőhely rendelkezik-e az előírt dokumentumokkal (például
a szakmai és vizsgakövetelményekkel, központi
programmal, valamint helyi programmal). Bármilyen kérdés, probléma esetén a gazdálkodó
rendelkezésére állnak. A nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező szervezet szakképzési tevékenységét – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint – hivatalból
is a gazdasági kamara ellenőrzi, illetve történhet
ez megkeresés alapján is. A területileg illetékes
gazdasági kamara a gyakorlati képzés ellenőrzése során egyebek mellett vizsgálja, hogy a képzést folytató szervezet a szakképzési kerettanterv szerint folytatja-e a képzést? Ha ez nem így
történik, a kamara az Szt. 61. §-a szerint járhat
el a képzőhellyel szemben, vagyis bírságolhat, és
végső esetben eltilthatja a képzőhelyet a gyakorlati képzéstől. A kamarai tanácsadói rendszer
működtetésének, illetve a képzőhelyek ellenőrzésének alapvető célja, hogy segítse a gyakorlati
képzőhelyet, a gazdálkodót abban, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzés
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megvalósítása érdekében eleget tegyen kötelezettségeinek. Ugyanakkor azt is szem előtt tartja,
hogy a képzés feladata a komplex szakmai vizsgára történő felkészítés mellett az életben való sikeres boldogulásra nevelés is.
– A szakképzési törvényben beépítésre kerültek az
előírt tanulói juttatások biztosításának ellenőrzési lehetőségei. Mégis lehet arról hallani, hogy egyes
vállalkozók visszakérik a tanulónak átutalt pénzbeli juttatást. Mit lehet tenni a normatív támogatást
igénybe vevő és azt teljes egészében megtartó tisztességtelen szereplőkkel?
– A kamara ilyen esetben is a törvényben előírtaknak megfelelően jár el. Ha tudomására jut a
tanulóval szembeni visszaélés, a következő lépéseket teheti és teszi meg:
• A kamara kompetens képviselőjét kiküldi a
gazdálkodóhoz, hogy tájékozódjon a kialakult helyzetről és hallgassa meg a gazdálkodót. Gyakran már itt rendeződik a vitás
helyzet.
• Amennyiben így nem rendeződik az ügy, a
kamara hivatalos ellenőrzést indít a képzőhelyen. A gyakorlati képzés ellenőrzéskor a
gazdasági kamara vizsgálata egyebek mellett
kiterjed a tanulói kedvezmények és juttatások
biztosítására is. Ha a területileg illetékes gazdasági kamara az ellenőrzése során azt észleli, hogy a gyakorlati képzést folytató szervezet az említett ellenőrzött feltételeket nem
teljesíti, úgy a köztestület végzéssel kötelezi a gyakorlati képzést folytató szervezetet
a jogszabálysértés azonnali megszüntetésére
és a hiányzó feltételek tizenöt napon belüli
pótlására. Amennyiben a gyakorlati képzést
folytató szervezet nem tesz eleget a végzésben előírt kötelezettségének a meghatározott
határidőig, a kamara ismételten – tizenöt
napos határidővel – kötelezi, és egyidejűleg
bírságot szab ki. Ha mindezek után a gyakorlati képzést folytató szervezet a feltárt jogszabálysértést nem szünteti meg, a területileg illetékes gazdasági kamara a szervezetet
törli a nyilvántartásból, és három évre eltilt-

ja a gyakorlati képzés folytatásától. Erről tájékoztatni kell a szakképző iskolát, a tanulót
– kiskorú tanuló esetén a szülőt (gyámot) is
– a jogsértést megállapító határozat egyidejű
megküldésével. A területileg illetékes gazdasági kamara a nyilvántartásból törlő és a gyakorlati képzés folytatásától eltiltó határozat
egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelős miniszternek.
Ha az ellenőrzés nem tár fel hiányosságokat, de a tanuló (vagy a szülő) fenntartja a viszszaéléssel kapcsolatos és hivatalos úton (például
jegyzőkönyvben) a kamara tudomására hozott
álláspontját, akkor a kamarának nincs további,
jogszabály által biztosított lehetősége, az ügyet
bírósági útra kell terelni. Ha a tanuló úgy dönt,
hogy nem kívánja folytatni a gyakorlati képzését
az adott képzőhelyen, a kamara segítséget nyújt
az új képzőhely megtalálásában és az elhelyezésben. Mindenképpen azt tartja szem előtt, hogy
a tanuló gyakorlati képzése zökkenőmentesen
folyjon.
– A kamara nagyon sokat tesz a szakmai tehetséggondozásért. A „Szakma Sztár” verseny és a magyar részvétel szervezése a nemzetközi versenyeken
nagyon eredményes volt az elmúlt években. Miért éri
meg energiát és pénzt befektetni ebbe?
– A pályaválasztás előtt álló diák számára sokkal meggyőzőbb, ha kortársai példáján keresztül
láthatja, hogy mit is takar egy-egy szakképesítés. Erre jó lehetőség a Szakma Sztár Fesztivál
keretében megszervezett Szakma Kiváló Tanulója (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) döntőinek lebonyolítása. A döntőt nem csak a diákok, hanem szüleik,
tanáraik is megtekinthetik. Ezeken a rendezvényeken képet kaphatnak a szakmákban bekövetkezett változásokról is, hiszen sok emberben még
téves elképzelések élnek egy-egy szakképesítésről (például egy szerszámkészítőnek nem kell ma
már „nyakig olajosnak lennie”).
Nemzetközi versenyek kapcsán, főleg ha az
eredmények is jók, reflektorfénybe kerülnek
szakmák és a szakképzési rendszer is. Az elért
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eredmények remek eszközei lehetnek a szakképzés népszerűsítésének. Sikeresen szereplő fiataljainkkal olyan pozitív életpálya modellt mutathatunk a pályaválasztás előtt állóknak, amelyből
kitűnik: egy jó szakma – ahogyan a nemzeti verseny szlogenje is mondja – valóban felér egy diplomával.
Egy ilyen eseményen a legújabb technológiák,
technikák és módszerek is megjelennek, és lehetőségünk nyílik arra, hogy felmérjük, hol tartunk
Európához, a világhoz képest.
2012-ben az SZKTV-n 28, az OSZTV-n 10
szakképesítésben már közel 6300 főre növekedett a versenyzők száma. Közel 150 iskolából 293
diák került be az országos versenyek döntőjébe.
A fesztiválra – ingyenes részvétellel – 13 ezer
látogató érkezett. A vidéki iskolákból, a területi
kamaráink szervezésében, körülbelül 200 autóbusszal 9200 diák vett részt látogatóként. A diákok 30 százaléka 6., 7., 8. osztályos, pályaválasztás
előtt álló fiatal volt. A jövőben szeretnénk változtatni az összetételen. A célunk, hogy a tanulók több mint kétharmadát pályaválasztás előtt
álló diákok tegyék ki. A budapesti általános iskoláknak küldött meghívás eredményeként további
közel 2500–3000 tanuló látogatott ki a rendezvényre. Ezzel a pályaválasztást is segíteni akarja a kamara, hiszen a duális képzés bevezetésével
a szakmaválasztás ismét a 8. osztályra tevődött.
A Szakma Sztár Fesztiválon a tavalyi évhez képest idén nagyobb hangsúlyt kapott a EuroSkills
Spa-Francorchamps 2012 és a WorldSkills
Leipzig 2013 verseny. Magyarország 11 versenyszámban, 15 szakmában, összesen 20 versenyzővel képviseltette magát a 2012. október 2. és
8. között Belgiumban megrendezett EuroSkills
versenyen, nagyon szép eredménnyel.
– 2012. január 1-jétől a kamarai feladatok közé
tartozik a megyei képzési és fejlesztési bizottságok
működtetése is. Ön szerint milyen hatással lesznek a
bizottságok a következő években a szakképzésre?
– A megyei fejlesztési és képzési bizottságok
(MFKB) – a szakképzésért felelős miniszter tanácsadó testületeként – közvetlenül is képesek
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alakítani a szakképzés szerkezetét. Már korábban is jelentős hatással voltak az eddig regionális
szinten működő bizottságok az iskolai rendszerű szakképzés szerkezetére, de a jövőben ez még
fokozottabbá válik. Ezek a bizottságok az iskolai
rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés egészére befolyással bírnak majd, ami lehetővé teszi a gazdaság igényeihez jobban alkalmazkodó szakmaszerkezet kialakítását. A bizottsági
javaslatok súlyát növeli, hogy a szakmaszerkezeti döntések kormányrendelet formájában jelennek
meg, és közvetlenül az intézményi működést befolyásolják, hiszen ennek nyomán bizonyos szakképesítések esetében az állami normatíva nem áll
majd rendelkezésre. Természetesen ebből fakadóan a bizottságok felelőssége is jelentősen megnő,
hiszen egy-egy ilyen döntés egy adott szakképesítés oktatásának megszűnését jelentheti egy
megyében. A szakmaszerkezet alakításán túl a
megyei bizottságoknak közvetlen szerepük van
a gyakorlati képzésben is, hiszen a gyakorlati
képzőhelyek eszközellátásának fejlesztésére, a
modern eszközpark kialakítására, az oktatás
fejlesztésére kiírt pályázatok esetében meghatározó szerepet kapnak majd mind az előkészítésben, mind pedig a támogatásról szóló döntésben.
A 2012. évben ez 5,2 milliárd forint pályázati forrás elosztását jelentette – meghatározóan a
gyakorlati képzésbe bekapcsolódó vállalkozások
támogatására –, de az iskolai gyakorlati oktatás
tárgyi eszközeinek fejlesztésére is jelentős támogatási összeget fordítottak. Ezek a döntések hozzájárulhatnak a gyakorlati képzés színvonalának
növelésén túl, a gyakorlati helyek számának növekedéséhez is.
A bizottságok számára a szakképzési törvény számos olyan feladatot határoz meg, amelyek egy-egy megye szakképzési mindennapjaira
is közvetlen hatással vannak. Ilyen például a megyei fejlesztési stratégia részét képező szakképzés-fejlesztési koncepció kidolgozása, vagy a pályaorientációhoz kapcsolódó feladatellátás, vagy
a fenntartók, gazdálkodók és a különböző intézménytípusok közötti együttműködés összehan-
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golása. Látható tehát, hogy az MFKB-k a szakképzés minden területét érintő javaslataik révén
közvetlenül alakíthatják a szakképzés rendszerét.
– A pályaválasztás és a pályaorientáció megújítása nélkül nem lehet elérni áttörést a szakképzésben.
Milyen kamarai szerepvállalást tudna elképzelni a
jövőben ezen a területen?
– A 2011-ben megjelent új szakképzési törvény a kamarát is nevesíti közreműködőként a
pályaorientációban, pályaválasztásban. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2005–2013
közötti középtávú stratégiai céljai között fogalmazta meg a pályaorientáció, pályaválasztás fontosságát. A pályaorientációs tevékenységről elmondhatjuk, hogy későn kezdődik és nem eléggé
tudatos. A tanulók képességeit, készségeit nem
veszi figyelembe, időben és a szereplők vonatkozásában nem eléggé kiterjedt. Ezen szeretnénk
változtatni. A kamara célja, hogy a pályaorien-

táció legalább az általános iskola hatodik osztályában megkezdődjön. Meg kell ismertetni a diákokat, szüleiket, tanáraikat a szűkebb és tágabb
környezetükben működő vállalkozásokkal, munkahelyekkel, azok munkaerő-piaci igényével.
Be kell mutatni a szakképesítéseket, az azokban
időközben bekövetkezett változásokat, a szakmunkás pálya adta lehetőségeket. Az általános
iskolák tanulóinak, szüleiknek üzem- és gyárlátogatásokat kívánunk szervezni. Szülői értekezleteken, osztályfőnöki órákon tájékoztató előadásokat, bemutatókat tervezünk a gazdálkodó
szervezetek képviselőinek bevonásával. Mindezekkel a lehetőségekkel a kamara keresné meg
az iskolákat, szervezné meg a látogatásokat, tájékoztatókat, együttműködve a térség vállalkozásaival és a pályaválasztásban érintett szervezetekkel.
Az interjút Marton József készítette

Pályázati határidők
2013. február 21.
Leonardo partnerségek
A 2 éves együttműködések célja az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok átvétele, a közös tapasztalatok cseréje szakképzés területén
Grundtvig tanulási kapcsolatok
A tanulási kapcsolat projektek célja a felnőttoktatással (is) foglalkozó szervezetek európai szakmai kapcsolatainak megalapozása nemzetközi projektmunka révén
Grundtvig felnőtt tanulói műhelyek
A Grundtvig műhelyek olyan nemzetközi kurzusok, melyek felnőttoktatással foglalkozó szakemberek továbbképzését teszik lehetővé. Az 5-10 napos műhelyek alkalmával 10-20 felnőttoktató
a felnőtt tanulók írás-, olvasás, valamint szövegértés készségeinek fejlesztése témáját dolgozza
fel.

2013. február 28.
Transzverzális programok
E pályázattípus konkrét céljai, hogy előmozdítsák a két vagy több alprogramot lefedő területeken folytatott európai együttműködést, és a tagállamok oktatási és képzési rendszerei minőségét
és átláthatóságát.
További részletek: http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=24
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Kérdések és válaszok
a szakképzés és a felnőttképzés ter letéről
A Joggyakorlat rovat hónapról hónapra valós jogi kérdésekre adott válaszokon keresztül kíván segítséget nyújtani a szakképzés és a felnőttképzés területén dolgozó „jogalkalmazóknak”, azaz a szakképzést folytató intézmények vezetőinek, munkatársainak, fenntartóinak és működtetőinek, a gyakorlati képzésben érdekelt vállalkozásoknak. A rovat egy-egy kiemelt téma alaposabb körbejárásával is rámutat a szakképzés és a felnőttképzés joggyakorlatának mindenki által hasznosítható bonyolultabb
elemeire, amelyeket a képzésben résztvevők és egyéb érdekeltek is beépíthetnek a mindennapokba, és
könnyebben igazodhatnak el a gyakran változó szabályozási környezetben.
Jelen lapszámunkban feltett kérdések témakörei:
• A régi és az új Országos Képzési Jegyzék alkalmazása
• A kizárólag szakképzési évfolyammal működő szakképző iskola
• A szakképzési megállapodás és a köznevelési szerződés viszonya
• A felnőttképzésért felelős vezető foglalkoztatása

A régi és az új
Országos Képzési
Jegyzék alkalmazása
A feltett kérdés:
Hogyan valósul meg az átmenet az iskolai rendszerű képzésben
az új szakképzési törvény és az új
OKJ hatályba lépésével a korábban megkezdett képzések és a folyamatban lévő szakképzések tekintetében?

A Joggyakorlat válasza:
A szakképzésről szóló 2011.
évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §-ának (1)
és (2) bekezdései tartalmazzák
a szakiskolai, szakközépiskolai
képzésekre vonatkozó idevágó
átmeneti rendelkezéseket. Az
ebben foglaltak alapján utoljára a 2012/2013-as tanévben indult képzéseket lehet a korábbi
szakképzési és közoktatási tör-

24

vény rendelkezései, valamint a
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban:
régi OKJ) alapján befejezni. Ez
azt jelenti, hogy a 2012 szeptemberében a kilencedik évfolyamon vagy a korábban indult,
folyamatban lévő szakiskolai, illetve szakközépiskolai képzések
esetén lehetséges a képzések befejezése a korábbi szabályok és a
régi OKJ szerint.
Az előzőek alapján tehát a
kilencedik-tizedik évfolyamos –
azaz a hagyományos, úgynevezett „2+2-es” rendszerű képzésben már részt vevő – szakiskolai tanulók 2013., illetve
2014. szeptember 1-jétől még
megkezdhetik a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ szerinti szakképesítések tanulását.
[Erre példa a Fodrász szakképesítés, amelyben a képzés a szo-
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ciális és munkaügyi miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII.
13.) SZMM rendelet módosításáról szóló 32/2011. (VIII. 25.)
NGM rendelet alapján folyhat.]
A szakközépiskolai tanulók esetében pedig utoljára a 2012
szeptemberében kilencedik
évfolyamot kezdett tanulók választhatják a régi OKJ-ban szereplő szakképesítésekre történő
felkészülést abban az esetben,
ha a kilencedik–tizenkettedik
évfolyamos tanulmányaik beszámítása révén képzésük a tizenharmadik évfolyamon befejeződik.
Ha az előzetes tudás beszámítására (érettségi utáni két éves
képzés) nem kerül sor akkor
2013 szeptemberétől már csak az
Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzék

joggyakorlat •
módosításának eljárásrendjéről
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott új Országos
Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: új OKJ) szereplő szakképesítések választhatók. Az előzetes tudás beszámíthatóságának
hiányában nem választhatók továbbá a régi OKJ-ban szereplő
érettségire épülő egyéves képzési
idejű szakképesítések sem, például a Marketing- és reklámügyintéző vagy a Biztonságszervező I.
A régi OKJ szerinti, érettségire épülő szakképesítés-ráépülések megszerzésére irányuló
képzések szintén a 2012/2013as tanévben indulhattak utoljára, a 2013/14-es tanévtől pedig már csak az új OKJ szerinti
szakképesítés-ráépülések képzése indítható.
Az Szt. hivatkozott 92.
§-ának (1) bekezdése – az új
szakképzési rendszerre történő
mielőbbi áttérés érdekében –
tartalmazza ugyanakkor azt is,
hogy a tanuló választása szerint
jelentkezhet át az Szt. új képzési formájába a szakképző iskola
igazgatójának engedélye alapján, az Szt. beszámításra vonatkozó szabályai szerint. Ennek megfelelően az új OKJ-ban
szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek, szakképzési kerettanterveinek kiadását követően, a beszámítási lehetőségek figyelembevétele mellett, biztosítani kell
a lehetőséget, hogy a képzésüket korábban megkezdett tanulók – beszámítási igény és megalapozott beszámíthatóság ese-

tén – már az új OKJ szerinti
képzésben fejezhessék be a tanulmányaikat.

Kizárólag szakképzési
évfolyammal működő
szakképző iskola
A feltett kérdés:
Tovább működhet-e szakképző
iskolánk a 2013/2014. tanévben
a hatályos törvények (szakképzési
törvény, köznevelési törvény) szerint is, kizárólag szakképzést folytató intézményként, közismereti
oktatás nélkül is?

A Joggyakorlat válasza:
Általános szabálynak tekinthető az iskolai rendszerű szakképzésre vonatkozóan, hogy
önmagában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) értelmezése és
figyelembevétele nem elegendő
az egy kérdésben történő szabályozás törvényi alapjainak áttekintéséhez, hiszen az iskolai
rendszerű szakképzésre is számos kötelező rendelkezést tartalmaz a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.), amint arra egyébként maga a köznevelési törvény
is több helyen utal.
Az Szt. 22. §-ának (7) bekezdése és 23. §-ánek (2) bekezdése
alapján egyértelmű, hogy egy
szakképző iskola kizárólag
szakképzésre is beiskolázhat,
azaz kizárólag szakképzési évfolyammal is működhet. Ugyanakkor ebben a tekintetben válto-

zott a megfogalmazás a régi szabályozáshoz képest. Ennek az az
oka, hogy a szakiskolai képzésben a törvény alapján valamenynyi évfolyam szakképzési évfolyam, amelynek három évében
nagyjából egy tanévnyi közismereti oktatás is folyik, így már
nem elegendő kizárólag szakképző évfolyammal működő
intézményként definiálni ezen
iskolákat. Ehelyett arra kellett
hivatkoznia a jogszabálynak a
szakiskolai képzéssel kapcsolatban, hogy milyen módon szervezhető meg közismereti oktatás
nélkül a szakképzés: „Kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatás akkor folyhat a szakiskola szakképzési évfolyamain,
ha a szakiskola olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki a szakiskolai közismereti kerettantervben előírt követelményeket vagy a középiskola
tizedik évfolyamát eredményesen teljesítette.”
Szakközépiskolában a törvény megfogalmazása nem változott alapvetően: „Kizárólag
szakképzési évfolyamokon folyhat a nevelés-oktatás a szakközépiskolában, ha a szakközépiskola olyan tanulót készít fel
a komplex szakmai vizsgára,
aki – figyelembe véve a (4)-(5)
bekezdésben foglaltakat – teljesítette a szakképzési évfolyamra
történő belépés követelményeit.”
A hivatkozott rendelkezések
alapján egyértelmű, hogy az iskola folytathat kizárólag közismereti képzés nélküli szakképzést mind szakiskolában, mind
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szakközépiskolában. Természetesen a beiskolázás során a felvételhez szükséges, jogszabályban előírt feltételek teljesülését
(Szt. 21-24. §-ai elsősorban) a
tanulókra vonatkozóan az intézménynek vizsgálnia kell.
Külön intézményi modellként ugyan már egyik törvény
sem határozza meg 2013 szeptemberétől a „kizárólag szakképzést folytató intézményt”, ez
azonban önmagában nem jelent
korlátozást. Az előbbiekben
hivatkozott jogszabályhelyek lehetővé teszik az iskolai rendszerű szakképzést egy szakképző
iskolában kizárólag szakképzési évfolyamon, illetve szakiskolában közismereti oktatás nélkül
is, azaz ezt a típusú tevékenységet, az ilyen célzott oktatásszervezést teszi lehetővé a szakképző iskolák számára. Megjegyzendő az is, hogy sem az Szt.,
sem a köznevelési törvény nem
zárja ki, hogy egy iskola kizárólag ilyen tevékenységet lásson el.

A szakképzési
megállapodás és
a köznevelési szerződés
viszonya
A feltett kérdés:
„A szakképzési megállapodás
és a köznevelési szerződés között
milyen viszony áll fenn, és melyik
hogyan hat a nem állami intézmények finanszírozására? Milyen
módon fog megvalósulni a nem állami (magán) szakképző iskolák
finanszírozása?”

26

A Joggyakorlat válasza:
A nem állami fenntartók által ellátott köznevelési feladatok
finanszírozásával kapcsolatos
szabályok alapvetően az évente kihirdetésre kerülő Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben kerülnek
rögzítésre, valamint a köznevelési törvény és részben az Szt. is
rögzít egyes alapelveket a köznevelési feladatok finanszírozásával kapcsolatban.
A köznevelési törvény 88.
§-ának (4) bekezdése szerint
„Nem állami fenntartású szakképző iskola esetében a költségvetési hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy a fenntartó szakképzési megállapodást kössön a kormányhivatallal.” A szakképzési megállapodás a 2013/2014-es tanévtől induló szakképzések alapfinanszírozásával kapcsolatban lesz a finanszírozásra való jogosultság
feltétele, a megkötésére vonatkozó szabályozás pedig az Szt.
84. §-ának (6)–(10) bekezdéseiben található, illetve 2013 elején
várható a megkötésének részletes szabályait tartalmazó végrehajtási rendelet megjelenése.
A szakképzési megállapodás
azonban csupán az „alap” költségvetési hozzájárulásra való jogosultságot alapozza meg. Ezen
költségvetési hozzájárulás öszszegére vonatkozóan a köznevelési törvény 88. §-ának (4)
bekezdése azt rögzíti, hogy „a
költségvetési hozzájárulás öszszege fedezi a nevelési-oktatási
intézmény és a pedagógiai szak-
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szolgálat ellátásához szükséges
pedagógusok és a nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetményét, munkabérét és ezek járulékait.”
A szakképzési feladatok ezen
felüli támogatására a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter (azaz a nemzetgazdasági miniszter) számára nem ad
lehetőséget egyik törvény sem.
E tekintetben – mint a köznevelési rendszer egészéért felelős
miniszter – az oktatásért felelős
miniszter rendelkezik jogkörrel.
A költségvetési hozzájáruláson
felüli, kiegészítő támogatásra a
köznevelési szerződés adhat jogosultságot, a köznevelési törvény 33. §-ának (1) bekezdése
alapján. („Ha az egyházi és magánintézmény fenntartója a települési önkormányzattal, az
oktatásért felelős miniszterrel
kötött köznevelési szerződés
vagy egyoldalú nyilatkozat alapján kiegészítő támogatásra válik
jogosulttá.”)
Köznevelési szerződést az
oktatásért felelős miniszter a
köznevelési törvény 74. §-ának
(2) bekezdése alapján abban az
esetben köt, ha a nem állami
fenntartó olyan feladatot lát el,
amely szükséges az állami feladatok maradéktalan ellátásához. („A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá
egyházi vagy magánintézmény
fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján látja el.”)
Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények
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módosításáról szóló, a Kormány
által az Országgyűlésnek 2012.
november 23-án benyújtott
T/9237. irományszámú törvényjavaslat, amely többek között az Szt. módosítására irányul, a szakképzési megállapodásra vonatkozóan is tartalmaz
pontosító szakaszokat. Az Országgyűlés által 2012. december
17-én elfogadott és 2013. január
1-jétől hatályba lépett módosítások egyértelművé teszik, hogy
szakképzési megállapodás olyan
szakképző iskolai fenntartóval
is köthető, amely nem rendelkezik köznevelési szerződéssel. A
szakképzési megállapodásra vonatkozó szabályok alkalmazása is egyértelműbbé válik az átmeneti szabályok szakképzési
megállapodásra vonatkozó kiegészítésével, és annak rögzítésével, hogy kifutó rendszerben hogyan kell érvényesíteni a
szakképzési megállapodás tartalmát a finanszírozásra, illetve milyen hatást gyakorol e tekintetben a megkötésének vagy
a hiányának ténye.

A felnőttképzésért
felelős vezető
foglalkoztatása
A feltett kérdés:
Mi minősül a felnőttképzési
szabályok alkalmazása szempontjából foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak a felnőttképzésért felelős vezető foglalkoztatására szempontjából? Cégünk szerződéssel foglalkoztat egy képzési
vezetőt, aki munkaerő-kölcsönzés

keretében látja el e tevékenységet
úgy, hogy egy ezzel foglalkozó céggel erre vonatkozóan megállapodást kötöttünk. Kérdésünk, hogy a
képzési vezető alkalmazása megfelel-e a jogszabályi feltételeknek?
Végezhető-e ez a tevékenység közérdekű önkéntes tevékenység formájában?

A Joggyakorlat válasza:
A kérdés a felnőttképzést
folytató intézmények és a felnőttképzési programok
akkreditációjának szabályairól
szóló 22/2004. (II. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az
akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.)
FMM rendelet (a továbbiakban:
FMM rendelet) egyes rendelkezéseinek értelmezése alapján
válaszolható meg.
A Kormányrendelet 23.
§-ában található rendelkezések
értelmében a Kormányrendelet
alkalmazásában foglalkoztatásra
irányuló jogviszonynak minősül
minden olyan jogviszony, amelyben a szolgáltatás tárgya a felnőttképzést folytató intézmény,
mint foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka.
Az FMM rendelet által szabályozott, a képzési tevékenységért felelős vezetőre, illetőleg
oktatóra előírt jogviszony jellege tekintetében megemlítendő, hogy az FMM rendelet 5.
§-ának (1) bekezdésében, valamint 1. számú mellékletének
1. pontjában foglaltak szerint

a felnőttképzést folytató intézménynél kizárólag foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében alkalmazható a képzésért
felelős vezető, ugyanakkor az
oktatók tekintetében ilyen előírás nincs. Az FMM rendelet a
szakoktatók esetében foglalkoztatásról beszél, melyből következően az oktatók vonatkozásában a foglalkoztatás bármely
formája – munkaviszony, vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszony, például megbízásos
jogviszony is –alkalmazható.
A munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: új Munka Törvénykönyve) 214. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint munkaerő-kölcsönzés az a tevékenység, amelynek keretében
a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre ideiglenesen átengedi (kölcsönzés)
a kölcsönvevőnek. Az új Munka
Törvénykönyve 217. §-ának (1)
bekezdésében foglaltak szerint
a kölcsönbevevő és a kölcsönadó
közötti megállapodás tartalmazza a kölcsönzés lényeges
feltételeit, a munkáltatói jogkör
gyakorlásának megosztását azzal a megszorítással, hogy a
munkaviszony megszüntetésének jogát kizárólag a kölcsönbeadó gyakorolhatja.
A leveléből nem derül, ki,
hogy a két intézmény között
megkötött szerződés tartalma szerint munkaerő-kölcsönzésre irányuló megállapodás,
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joggyakorlat
avagy egyéb szerződés, illetőleg az sem, hogy a kölcsönbeadó intézmény folytathat-e
az új Munka Törvénykönyve
215. §-a alapján munkaerőkölcsönzésre irányuló tevékenységet.
Amennyiben a fentiek szerint
az új Munka Törvénykönyve
alapján létrejött munkaerő-kölcsönzésről van szó, úgy e jogviszony kimeríti a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kormányrendeletben meghatározott fogalmát. Abban az esetben, ha az érintett szerződés a
Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény alapján
létrejött szerződés, úgy nem ke-

letkezik foglalkoztatásra irányuló jogviszony a képzést folytató intézménynél, az oktatóval
megkötött, ilyen irányú szerződés hiányában.
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Öktv.) 6. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a
közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó
szervezet és az önkéntes között
megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. A vonatkozó rendelkezés meghatározza az önkéntes szerződés kötelező tartalmi elemeit.

Mivel a fentiek szerint az önkéntes tevékenység az Öktv-ben
szabályozott, – a foglalkoztatási jogviszonytól eltérő fogalmi
elemeket tartalmazó – önkéntes jogviszony keretében jön létre, az önkéntes szerződés alapján végezhető tevékenység elkülönül a foglalkoztatásra irányuló, illetőleg foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonytól,
nem minősül ilyen jogviszonynak, így a Kormányrendelet, illetőleg az FMM rendelet idézett rendelkezéseit sem lehet alkalmazni e tevékenység vonatkozásában.
Összeállította:
Dr. Klész Tibor

Szak- és felnőttképzési jogszabályok
gyűjteménye
A szakképzést és a felnőttképzést érintő jogszabályokról gyűjtemény található a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési
Igazgatóságának honlapján (www.nive.hu), a főoldal jobb alsó részén elérhető linkeken. A jogszabályok gyűjteménye az adott joganyag hierarchikus szintje alapján került rendezésre. Az egy hierarchikus szinten belüli sorba rendezés pedig a
joganyag sorszáma alapján történt. A jogszabálygyűjtemény tartalmazza:
– az adott joganyag hatályos, Word formátumban
letölthető szövegét,
– a letöltött szöveg hatályosságára vonatkozó információt,
– az első hatályba lépés dátumát, valamint
– annak a Magyar Közlönynek a számát, amelyben
az első hatályba lépés szövege ki lett hirdetve.
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Az elérhető joganyagok közvetlenül segíthetik
az intézmények és egyéb jogalkalmazók munkáját,
azonban fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az
oldal frissítése nem naprakész (például a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. 2013. január 1-jén hatályba lépett szövege a honlapról 2013. január 18-án
még nem volt elérhető). A hatályos jogszabályok elsődleges és hivatalos forrása a Magyar Közlöny.
Amennyiben nem rendelkezik közvetlen hozzáféréssel, előfizetéssel, a Magyar Közlöny aktuális
és archivált számai pdf formátumban elérhetők a
http://www.magyarkozlony.hu oldalon. A hatályos jogszabályok elérhetők továbbá a Kormányzati Portál a www.magyarorszag.hu jogszabálykeresőjében. Javasoljuk, hogy minden esetben győződjön meg arról, az alkalmazott jogszabály, illetve jogszabályszöveg hatályosságáról!
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Közösségi kezdeményezés
a képzés minőségének
és hatékonyságának javítására
A „Minőségbiztosítás
a felnőttképzésben” európai bizottsági
tematikus munkacsoport bemutatása
A közösségi szakpolitika egyik fő törekvése – az
Európa növekedési stratégiájával, az EU 2020-al
összhangban – a képzés minőségének és hatékonyságának javítása. Ennek elősegítésére az Európai Bizottság 2011 őszén tematikus bizottsági
munkacsoportot állított fel, amely 2013 őszéig
folytatja munkáját. A munkacsoport küldetése,
hogy olyan kézzel fogható „terméket” hozzon
létre, amely a szakpolitikusokat megcélozva, hatékonyan segítheti a tagországok felnőttképzési
minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységét,
és így a felnőttképzés minőségbiztosítását szolgáló közösségi célok megvalósítását. A fejlesztés mellett fontos az is, hogy a munkacsoport tevékenységét, és annak eredményeit a szélesebb
szakmai közönség, az érintettek is ismerjék és
értsék. A cikk célja a munkacsoport főbb jellemzőinek bemutatása.

Kiemelt uniós szakpolitikai törekvés
a képzés minőségének
és hatékonyságának javítása1
Amint a gazdasági világválság rámutatott, a felnőttkori tanulás fontos szerepet játszhat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében,
és abban, hogy a felnőtt – különösen az alacsony
képzettségű és az idősebb – munkavállalók jobban tudjanak alkalmazkodni a munkaerő-piaci és
a társadalmi változásokhoz. Ugyanakkor Európa-szerte egyre szélesebb egyetértés kezd kialakulni azt illetően, hogy a felnőttkori tanulás jelenleg a leggyengébb láncszem az egész életen át
tartó tanulás nemzeti rendszereinek fejlesztése

terén. A 2020-ig terjedő időszakban a felnőttoktatási ágazat kiépítése és megszilárdítása érdekében a közösségi szakpolitikában kiemelten hangsúlyos a képzés minőségének és hatékonyságának
javítása.

Közösségi szakpolitikai prioritások
a képzés minőségének
és hatékonyságának fejlesztésében
A közösségi szintű szakpolitika a képzés minőségének és hatékonyságának javítása érdekében
különböző intézkedések és eszközök bevezetését, valamint fejlesztését szorgalmazza a tagországokban. Ilyen preferált fejlesztési terület
a felnőttoktatást nyújtó intézmények minőségbiztosítási rendszereinek kidolgozása, és ennek
eszközeként a már meglévő rendszerekre és előírásokra építve az intézményi akkreditációs
rendszerek bevezetésének ösztönzése a tagállamokban.
Másik fejlesztési terület a felnőttoktatást
végző személyzet (staff ) felkészültségének
javítása. Ennek eszközeként hangsúlyos közösségi cél a szakmai kompetenciaprofilok meghatározása, a tanárok, az oktatók és a felnőttoktatás
területén dolgozó egyéb alkalmazottak alapozó
képzésre és szakmai fejlődésre vonatkozó hatékony rendszerek létrehozása, valamint a személyzet mobilitásának előmozdítása a tagországokban.
A közösségi felfogásában a felnőttkori tanulás minőségének és hatékonyságának biztosításában meghatározó szerephez jut a fi nanszírozás
is. A tagállamok felkérést kaptak, hogy az elkövetkezendő két évben hozzanak létre olyan életképes és átlátható rendszert a felnőttkori tanu-

1 A Tanács állásfoglalása a felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési programról (2011/C 372/01)
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lás fi nanszírozására, amely, többek között, a hatékonyabb és eredményesebb fi nanszírozás innovatív eszközeinek feltárásán alapul.
A képzési hatékonyság növelésének támogatására a közösségi szakpolitika az oktatási kínálat
munkaerő-piaci igényekhez való közelítését segítő mechanizmusok kialakítását is szorgalmazza a tagországokban. Olyan képesítések megszerzésére és olyan új készségek elsajátítására buzdít,
amelyek növelik az érintettek alkalmazkodási képességét a változó környezethez és az új követelményekhez.
A képzés minőségének és hatékonyságának növelésével kapcsolatban kiemelt szerepet kap a közösségi szakpolitikában a különböző érdekeltek
közötti partnerség is. A tagországok kormányzati
együttműködésének – a közösségi szakpolitika alapján – ki kell terjednie a felnőttkori tanulásban érdekelt valamennyi szereplőre, így a
közigazgatási szervekre, a felnőttkori tanulási
lehetőségeket kínáló szereplőkre, illetve a szociális partnerekre és a civil társadalmi szervezetekre egyaránt.

A képzés minőségének és hatékonyságának
fejlesztését támogató közösségi
kezdeményezés a „Minőségbiztosítás
a felnőttképzésben bizottsági
tematikus munkacsoport”
A felnőttkori tanulás megfelelő minőségének
elősegítésére és a közösségi szakpolitikai célok
megvalósítására az Európai Bizottság Oktatási és
Képzési Főigazgatósága 2011-ben bizottsági tematikus munkacsoport felállítását kezdeményezte. A munkacsoport 2011 őszén meg is kezdte munkáját, amely több fázisban valósul meg, és
várhatóan 2013 őszén zárul majd le.
Metodika, szervezeti felépítés
A munkacsoport a nyitott koordináció (Open
Method of Coordination, OMC) módszerével végzi tevékenységét. Az OMC keretében
úgynevezett kölcsönös tanulási alkalmak (Peer
Learning Activity, PLA) kerülnek megszerve-
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zésre. A PLA-k keretében a részt vevő tagállamoknak lehetőségük nyílik a kölcsönös tanulásra
egymástól, valamint tapasztalataik, jó gyakorlataik, vagy éppen nehézségeik kölcsönös megosztására.
A munkacsoport tevékenysége több európai
szakmai hálózat munkájához kapcsolódik. Számos partnerszervezet vesz részt a munkacsoport
tevékenységében. Ilyen az „Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQAVET) Hálózat”, az „Életen át tartó
tanulás minőségbiztosításával foglalkozó hálózat” (Quality Assurance in LifeLong Learning,
QALLL), az „Európai Alapkészség Hálózat”
(European Basic Skills Network, ESBN), illetve az „Európai Pályaorientációs Szakpolitikai
Hálózat” (European Lifelong Guidance Policy
Network, ELGPN). E mellett mintegy 19 tagország több mint 30, főként kormányzati képviselőjét is delegálta a munkacsoportba.
A tematikus munkacsoport három alcsoportban (sub-group) végzi tevékenységét, amelyek
munkáját egy-egy koordinátor fogja össze. A koordinátorok alkotják az irányító csoportot (core
group), amely menedzseli és szervezi az egész
munkacsoport tevékenységét.
Hazánk a felnőttképzési szolgáltatók akkreditációjával foglalkozó alcsoport tevékenységében
vesz részt Luxemburg, Ausztria, Belgium,
Csehország, Lengyelország, Olaszország, a
CEDEFOP, az EURYDICE képviselője, valamint Norvégia mellett. A munkacsoport koordinátori feladatait Norvégia látja el.
A szakmai fejlesztés súlypontjai,
várható eredményei, céljai
Az alcsoportok, a közösségi szakpolitikai prioritásokkal összhangban, a felnőttképzés minősége
szempontjából meghatározó témákat dolgozzák
fel: indikátorok, felnőttképzésben résztvevő személyzet (staff ) kompetenciái, a felnőttképzési
szolgáltatók (provider) akkreditációja.
A munkacsoport fejlesztő tevékenységét az
Európai Bizottság megbízásából a hollandiai
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Research voor Belied kutató központ irányításával a – felnőttkori tanulás minőségével kapcsolatban készülő – 33 tagországra kiterjedő kutatás
is segíti. A nemzetközi felmérésben konzorciumi partnerként részt vesz többek között a Pécsi
Tudományegyetem Andragógiai Intézete is.
A kutatás a részt vevő országok felnőttképzési minőségbiztosítási szakpolitikai rendszereit,
szabályozási gyakorlatait tárja fel és hasonlítja
össze. A nemzetközi kutatás célja a jó gyakorlatok azonosítása, ajánlások megfogalmazása,
összességében pedig az Európai Bizottság és a bizottsági munkacsoport felnőttképzés minőségbiztosítását érintő szakmai fejlesztő munkájának
támogatása.
Az egyes alcsoportok szakmai munkájuk során a szakképzés és a felsőoktatás területein már
kifejlesztett minőségbiztosítási keretrendszerekre is építenek. 2
A munkacsoport tevékenysége végső soron
arra irányul, hogy kézzelfogható, a döntéshozók
számára hasznosítható „termék” jöjjön létre. A
cél egy közös minőségi keretrendszer kifejlesztése, amely viszonyítási pontként kívánja segíteni az országok minőségbiztosítási rendszerének
tudatosabb megismerését, a kihívások feltárását
és ezen keresztül a felnőttképzés minőségének
fejlesztését, javítását az egyes országokban. A minőség fejlesztését szolgáló intézkedések hatásának, eredményeinek monitorozásához minőségi
és mennyiségi indikátorok kerülnek meghatározásra. A keretrendszer várhatóan szakpolitikai
útmutatásokat is fog tartalmazni arra nézve, hogy
a felnőttkori tanulás megfelelő minőségének biz-

tosításához milyen feltételrendszer és erőforrások megléte szükséges, milyen technikai megoldásokkal, hogyan növelhető a felnőttoktatás és a
felnőttképzés minősége.
A munkacsoport tevékenysége szorosan összefügg egy másik, a felnőttképzés finanszírozásával foglalkozó tematikus munkacsoport munkájával is. A létrehozandó „végtermék” – a keretrendszer – várhatóan külön kitér majd a gazdasági aspektusokra: a finanszírozással foglalkozó bizottsági tematikus munkacsoport fejlesztő munkájának eredményeit is tartalmazni fogja, amely
a gazdasági világválság miatt különösen aktuális
a részt vevő országokban.

Kitekintés
A munkacsoport tevékenységének eredményeként elkészülő „végterméket” jelentő keretrendszert a tagországok saját belátásuk és értékítéletük szerint helyi sajátosságaik, viszonylataik
figyelembevételével szabadon felhasználhatják.
Remélhetőleg hasznosnak találják majd, és be
tudják építeni részben vagy egészben a felnőttképzés fejlesztésével kapcsolatos szakpolitikáikba. Mindezzel eredményesebbé és hatékonyabbá
válhat a felnőttképzési szektor Európa-szerte.
Maga a teljes felnőttképzés szektor is megerősödhet és megszilárdulhat, ami különösen fontos
a foglalkoztathatóság és a gazdasági növekedés
előmozdításában, a gazdasági válsággal szembeni küzdelemben nemzeti és közösségi szinten
egyaránt.
Összeállította: Tauszig Judit

2 Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQAVET). A felsőoktatási minőségbiztosítás európai
sztenderdjei és irányelvei
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PSIVET – Esélyteremtés szakképzéssel
A PSIVET – Esélyteremtés szakképzéssel című projekt életre hívását annak a társadalmi és gazdasági folyamatnak a felismerése generálta, mely következtében a hazai és európai szakképzésben aggasztóan növekvő számban vannak jelen a különböző szempontból hátrányos helyzetű fiatalok. Az ő iskolában tartásuk és lemorzsolódásuk megakadályozása komoly
gazdasági és szociális előnyökhöz vezetne, azonban
ehhez – a témában született számos elméleti megközelítés mellett – a gyakorlatban is meg kell teremteni
a támogatást és az intenzívebb figyelmet igénylő fiatalokat kezelni képes befogadó iskolamodellt.
Az egyéves futamidejű „Promotion of Social
Inclusion through VET” (PSIVET) projekt 2012
februárjában indult azzal a céllal, hogy a társadalmi felzárkózás és a szakképzés közötti összefüggések gyakorlati megközelítéseire világítson rá és érzékenyítse a szakma szereplőit a befogadó iskolamodell iránt. A projekt ideje alatt a konzorcium tagjai
– a Budapesti Corvinus Egyetem Oktatásfejlesztési
Observatory Központja, a Tempus Közalapítvány és
a Türr István Képző és Kutató Intézet – számos fórumot szerveztek a szakképzés irányításában és gyakorlatában részt vevő célcsoportok számára. A rendezvényeken a szakma elméleti és gyakorlati szakembereivel közösen, több szempontú megközelítésben gondoltuk át az esélyteremtés témáját.

A projektmunka két rétegben szerveződött:
• a befogadó iskola megteremtését támogató vezetői
képzést fejlesztettünk,
• illetve elemzéseket készítettünk az elmúlt évtized
témába vágó központi fejlesztési programjairól,
amely tevékenységekkel a magyar szakképzés méltányosabbá tételéhez kívánunk hozzájárulni.

1. Rendezvények
Olyan gyakorlati megközelítések, jó példák bemutatását tűztük ki célul, amelyek iskolavezetők számára javasolhatnak eszközöket a befogadó iskola megteremtéséhez, illetve ehhez adhatnak iránymutatást.
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Ennek érdekében a befogadó iskola elvrendszeréről
és az elvek megvalósításának gyakorlati eszközökkel
való támogatási lehetőségeiről szerveztünk több műhelymunkát és egy nagyszabású konferenciát.
2012. július elején kétnapos, részben nemzetközi
vezetőképzői találkozót tartottunk. A zömmel vezetőképző vagy oktatás-képzési szakmai intézményekből érkező résztvevők számára a vezetőképzés
két elismert nemzetközi szakértője tartott előadást
és műhelymunkát. Jacky Lumby, a University of
Southampton professzora a rendszerszemléletű vezetés (system leadership) fogalmát a méltányos oktatás megvalósításával kapcsolatban vezette fel. A
rendszerszemléletű vezetés a teljes oktatási rendszer
szilárd morális szándékon alapuló vezetését jelenti,
ahol nem csupán az egyéni teljesítmények növelése a
cél, hanem a teljesítmény növelésének a jól és kevésbé jól teljesítő tanulók közti szakadék szűkítése általi elérése. Drs. Boudewijn A.M. van Velzen, az APS
International vezető trénere az iskolák partnerkapcsolatairól, a szövetségekről (alliances) és a problémák kezelésének hatékony formájáról, a párbeszéd
(dialogue) módszeréről tartott előadást és műhelymunkát. A szövetségek olyan helyzetek, problémák
megoldásához nyújtanak segítséget, amelyeket az
intézmények önmagukban nem tudnak hatékonyan
kezelni. A párbeszéd módszere időt, értő figyelmet
és a kérdések feltevéséhez szükséges kíváncsiságot
igényel. Nem direkt módon fókuszál a megoldásra,
hanem helyet ad a friss ötleteknek, a közös gondolkodásnak.
A szélesebb körű információcsere érdekében
szakmai konferenciát rendeztünk október 17-én
Budapesten. Az előadások és műhelymunkák arra a
kérdésre keresték a választ, hogy milyen lehetőségei
vannak a befogadó oktatás megteremtésére a szakképző iskoláknak saját intézményi kereteiken belül.
A konferencia nyitóelőadását Dr. Köpeczi-Bócz
Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem Oktatásfejlesztési Observatory Központ vezetője tartotta.
Ezután Tony Booth, a Cambridge-i Egyetem pro-
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fesszora mutatta be a munkatársaival kifejlesztett
inklúziós index iskolafejlesztési eszközt, mely rámutatva a tantestület szemléletében, valamint az intézmény oktatási és nevelési programjaiban és gyakorlatában kívánatos módosításokra és változtatásokra, útmutatást adhat a változások fokozatos eléréséhez, az intézmények inkluzív értékek mentén
történő továbbfejlődéséhez. A korai iskolaelhagyást
és a fiatalok munkanélkülivé válását megelőzni hivatott, eddig 400 gyermeket „megmentő” Dobbantó programról és továbbélési lehetőségeiről Bognár
Mária programvezető, a korai iskolaelhagyás európai szakértői csoportjának hazai képviselője beszélt.
Mártonfi György oktatáskutató a szakképzési és
munkaerő-piaci (re)integrációs programok hazai sajátosságairól tartott előadást a projekt keretében készített helyzetelemzés eredményeire támaszkodva.
A nap további részében három műhelymunkán
dolgoztak-gondolkodtak együtt a résztvevők: az
inklúziós index gyakorlati alkalmazásáról, az intézményi önértékelésről, illetve a példaértékű intézményi kezdeményezésekről. A szakértői műhelymunkák eredményeire nagyban építve összeállítottunk
egy iskolavezetői team-ek számára meghirdetett ingyenes pilot-képzési programot, ahol a jelentkezők
a befogadó iskola megteremtéséhez szükséges vezetői kompetenciákat sajátíthatták el. Az október végén kezdődő 30 órás, gyakorlatorientált továbbképzés a befogadás témáját műhely jellegű, az egymástól való tanulásra építő képzés során mélyítette el. A
lemorzsolódás csökkentése, illetve a tanulói és pedagógusi sikeresség növelése érdekében a képzésen
érintett főbb témák a következők voltak:
Iskolák a társadalmi változások tükrében
– Milyenek a mai gyerekek?
– Hatékony kapcsolatteremtés a diákokkal
– Fejlesztő értékelés, reflexió és önreflexió
Az iskolavezetés szerepe és lehetőségei az esélyteremtésben
– Változásmenedzsment
– Teljesítmény-menedzsment
– Szituatív vezetés és pedagógia
Külső és belső kapcsolatok és kommunikáció
– Kommunikáció a kollégákkal: kreatív megbeszélési technikák, közösségfejlesztés

– Hálózatépítés, tudásmegosztás
– Az iskola belső és külső kapcsolatrendszere

2. Helyzetelemzés
A projekt kísérletet tett arra is, hogy a stratégiaalkotás szempontjából közelítse meg a témát. Első lépésként egy nemzeti szakértői hálózatot alakítottunk ki,
mely grémium elsődleges feladata a közös gondolkodás és tapasztalatcsere, illetve az információterjesztés volt. A szakképzés különböző területeiről érkező
szakemberek ajánlása mentén kialakított egységes
szempontrendszert alapul véve elemeztünk az elmúlt
tíz év szakképzési integrációs, reintegrációs törekvései
közül kilenc programot (Arany János Programok,
Dobbantó Program, Felzárkóztató programok, Integrációs Pedagógiai Rendszer, a Salva Vita Alapítvány Munkahelyi Gyakorlat programjai, Szakiskolai
Fejlesztési Program, Tanoda típusú programok, Tranzitfoglalkoztatási programok, Útravaló ösztöndíjprogram). A leszűrhető tapasztalatok alapján megfogalmazott ajánlásokkal szeretnénk a döntéshozókat
támogatni abban, hogy hiteles képet kapjanak arról,
ami eddig történt és információkat arra vonatkozóan,
hogy milyen fejlesztéseket lenne érdemes továbbvinni
annak érdekében, hogy a magyar szakképzési rendszer befogadóbbá, méltányosabbá váljon a felzárkóztatásra szánt közpénzek hatékony felhasználása mellett. A hazai programok elemzésén túl néhány európai
jó gyakorlat bemutatására is vállalkoztunk a projekt
keretében folytatott szakmai tanulmányutak alapján,
ezzel tovább gazdagítva a szakpolitikai és gyakorlati
megoldási lehetőségek tárházát.
A projekt zárórendezvényére 2013. január 31-én
kerül sor, ahol a projekteredmények és az azokat öszszefoglaló kiadvány bemutatásán túl szakmai párbeszédre és tudásmegosztásra is alkalmat teremtünk,
összefüggésbe helyezve a projekteredményeket az
egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó eszközrendszerek (pl.: LLP partnerségi és mobilitási programok, képesítési keretrendszerek, életpálya-tanácsadási
szolgáltatások, szakmai kompetenciák és foglalkozások egységes leírása) esélyteremtést szolgáló elemeivel.
Összeállította: Hermándy-Berencz Judit
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Dr. Krisztián Béla

A mindig aktuális felnőttképzés – Kaposvár
A kormány dinamikus fejlesztőpolitikájának
megfelelően a felsőoktatás és a felnőttképzés kapcsolatában is meghatározó, hogy a népesség elért iskolázottságát megtartva és fejlesztve a felsőoktatás kutatásaiban és a gyakorlatra is kihatóan vegyen
részt a felnőttképzésben.
A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara 2012. október 12-én tartotta jól előkészített és témában gazdag felnőtképzési konferenciáját. A konferencia mottója – „Merre tart a felnőttképzés?” – a rendezők és
részvevők tényfeltáráson túlmutató törekvéseit mutatta be a felnőttképzési tudomány és gyakorlat terén. A szűkre szabott idő ellenére a célorientált szervezés változatos témaköröket fogott össze – eredményekről és további teendőkről egyaránt fogalmazott.
A konferencia megnyitója – dr. Kovács Zoltán PhD, dékán (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar) – után a plenáris előadások részvevői dr.
habil Birher Nándor Máté PhD, főiskolai tanár
(Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola): „A felnőttképzési törvény kialakulásának folyamatai”,
dr. Koltai Dénes CSc. habil. egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi
Erőforrás Fejlesztési Kar): „Egy innováció évtizede az andragógia szak rövid életében”, Kraiciné Dr.
Szokoly Mária docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar): „Sajátos
tanulási igény a felnőttek körében”, prof. dr. habil.
Sári Mihály rektorhelyettes, főiskolai tanár (Eötvös József Főiskola): „Tudássztrádák, nemzeti ösvények, zsákutcák az európai és a magyar felnőttképzésben” című előadását hallgathatták meg.
A szekciók előadásai:
Az 1. szekció: a „Folyamatosság és innováció a felnőttképzés elméletében és történetében” (Szekcióvezető: Dr. Krisztián Béla) témával foglalkozott.
A referátumok: Fehér Péter PhD, főiskolai docens: „Implementing innovative Personal Learning
Environments with Web2 Tools – Build Personal
Learning Network!” (angol nyelven), dr. Krisztián
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Béla címzetes egyetemi tanár „Gazdaságstratégia és felnőttképzés”, Dr. habil Láczay Magdolna
CSc., dékánhelyettes, tanszékvezető, főiskolai
tanár: „A humán tőke fejlesztésének stratégiai
kihívásai és lehetőségei”, Tóthné Borbély Viola
doktorandusz, ELTE: „Járműipari hálózati együttműködés a hazai felsőoktatásban”, Tőzsér Zoltán
doktorandusz: „Cherd koordinátor Expansion of
Higher Education with Special Focus on Parttime
Students – the Hungarian Case, ugyanő: Adult
Learners’ Motivations and Barriers to Participation
in Higher Education” (angol nyelven) voltak.
A 2/a szekcióban „A felnőttképzés hazai és nemzetközi gyakorlata” (Szekcióvezető dr. habil Birher
Nándor Máté PhD) Bencéné Dr. Farkas Erika óraadó oktató – Kovács Anett Jolán okleveles
andragógus: „A felnőttképzés jelene – a magyar felnőttképzési rendszer jellemzői a képzők szemszögéből”, Fekete Andrea PhD, adjunktus: „Alternatív
módszerek alkalmazása a hitoktató képzésben”, dr.
Fináncz Judit PhD, adjunktus – Merczel Sándorné
adjunktus: „Leendő kisgyermeknevelők tanulási
motivációi a Kaposvári Egyetemen”, Fülekiné Joó
Anikó oktatásszervező, doktorandusz: „A HajdúBihar megyei felnőttképzés történelmi, társadalmi, gazdasági háttere”, Hajdicsné dr. Varga Katalin
PhD, egyetemi docens: „Oktatóprogramok alkalmazása a digitális írástudás szolgálatában”, Keczer
Gabriella PhD, főiskolai docens: „Felnőtthallgatóbarát egyetemek”, Kispálné Horváth Mária tanársegéd: „A felnőttkori formális és nem formális tanulás
funkciói napjainkban”, Mohácsi Márta PhD, főiskolai adjunktus – Spiczéné Bukovszki Edit tanársegéd: „Idegennyelvi kompetencia elvárások és
igények az Észak-alföldi és Észak-magyarországi
régióban”, Sütő Erika gyakorlatvezető tanár: „A magyar nyelv és irodalom tankönyvei a közoktatásban
és a felnőttoktatásban:, Takács István dr.egyetemi
docens: „A gyógypedagógus felnőttképzés 10 éve a
Kaposvári Egyetemen” előadásai hangzottak el.
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A 2/b szekcióban „A felnőttképzés hazai és
nemzetközi gyakorlata” (Szekcióvezető: Dr. Németh Balázs PhD) témában Borbély Krisztina
andragógus: „Mozgásban az ifjúság EVS – a fiatal felnőttek önkéntes társadalmi szerepvállalása az Európai Unióban”, Dr. Cserjés Katalin PhD,
adjunktus: „Eszköztelenül. Vagy mégsem? Rejtett,
jól kipróbált eszközökkel”, Dr. Dobos Ágota PhD,
igazgató: „Az amerikai közszolgálati felnőttképzés
gyakorlata egy esettanulmány tükrében”, HegyiHalmos Nóra tanársegéd: „Újszerű tanítási-tanulási folyamatok szervezése az andragógus képzésben”,
dr. Jászberényi József intézetvezető, főiskolai tanár:
„A gerontoedukáció néhány jó, nyugati gyakorlata”,
dr. Koltai Zsuzsa egyetemi adjunktus: „Methods of
Adult Education in Museums. The Best Practice
of Adult Learning in American and European
Museums” (angol nyelven), Laki Ildikó kutató, tudományos titkár: „Oktatás, képzés, avagy fogyatékos hallgatók a felnőttoktatásban”, Lakner Szilvia
egyetemi tanársegéd, doktorandusz: „A felnőttképzés módszertani sajátosságai az emberi erőforrás fejlesztésben”, dr. Magyar Erzsébet főiskolai docens:
„A Molnár C. Pál Műterem-Múzeum kultúraközvetítő tevékenysége, mint sajátos felnőttképzési
modell”, dr. Sári Szilvia PhD, főiskolai docens: „A
kriminál andragógia szak megjelenése a hazai felsőoktatási képzési piacon” referátumok hangzottak el.
A 2/c. szekcióban „A felnőttképzés hazai és nemzetközi gyakorlata” (Szekcióvezető: Csimáné Dr.
Pozsegovics Beáta PhD) – Baka József adjunktus:
„A Magyar Népfőiskolai Társaság szervezeti eloszlása alapvető területi és településtipológiai kategóriák szerint”, dr. Belovári Anita PhD, adjunktus:
“>>Valljuk meg… a falunak nem is igen van viszonya a könyvvel<< Népkönyvtárügy a két világháború között”, Csimáné dr. Pozsegovics Beáta PhD,
adjunktus: „Mediáció oktatása a felnőttképzésben”,
dr. Farkas Éva egyetemi docens: „Andragógus identitás – volt egyszer egy öntudat”, Horváthné Tóth
Ildikó tanársegéd – dr. Tóth Katalin PhD, adjunktus: „Az FSZ képzések jelentősége hallgatói szemmel”, dr. Maksay Klára PhD, egyetemi docens:
„Új úton a felsőfokú szakképzés” , Sáriné Dr. Csaj-

ka Edina PhD, egyetemi docens, tanszékvezető
– Csimáné Dr. Pozsegovics Beáta PhD, adjunktus: „Képzési igények egy leghátrányosabb helyzetű kistérségben”, Walter Imola tanársegéd – Takács
Anett adjunktus: „Felnőttnevelés speciális múzeumi közegben – hazai és nemzetközi színtereken”
összefoglalóit hallhatták a részvevők.
A 3. szekció a „Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület” (Szekcióvezető: prof. dr. habil
Sári Mihály) előadásai voltak: dr. Brachinger Tamás PhD, intézetvezető, főiskolai docens: „Merre
tart a közművelődés?”, Gerő Péter PhD, egyetemi
adjunktus, címzetes egyetemi docens: „Kultúrák
találkozása egy módszertanban: az élethelyzethez
igazított tanulás (Life-Tailored Learning)”, Hajdú
Miklós főiskolai adjunktus: Csomópontok az oroszországi felnőttképzés történetében”, dr. Marczin
István PhD, főiskolai docens: „A művésztelepek
felnőttnevelési értékei”, dr. Sztanáné dr. Babics Edit
PhD, dékán, főiskolai tanár: „Szakképzés, szakirányú továbbképzés a tanító és óvodapedagógia szakos pedagógusoknál”, dr. Zalay Szabolcs igazgató,
főiskolai docens: „A felnőttképzés konstruktív akciója közoktatási szervezeti környezetben”.
A 4. Hallgatói szekcióban (Szekcióvezető: Dr.
Martinkó József) – Gáll Anikó III. évfolyamos,
nappali tagozatos, andragógia szakos hallgató – Nemes Hajnal andragógus: „The importance of lifelong
learning space in the perspective of andragogy
students” (angol nyelven), Győrfi Veronika III. évfolyamos, levelező tagozatos andragógia szakos hallgató: „Felnőttképző intézmények honlapjának öszszehasonlító elemzése”, Zakupszki Tünde MA szakos hallgató: „A >>soha nem alvó csoport<<, avagy
egy konnektivista andragógiai MA kurzus tapasztalata” adtak számot eddigi eredményeikről.
A felnőttképzésnek a gazdasági környezet kényszerűen gyors változtatási közepette szükséges
teljesíteni a gazdaság kvalifikációs igényeit szakmai-pedagógiai felkészültségének mértékében A
felnőttképzés neveléselméleti/andragógiai, didaktikai és szakmódszertani kutatásai, az absztrakció
szintjén jelennek meg, de hozzájárulnak a gazdaság
teljesítményének növeléséhez.
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szertár

Hírek a felnőttképzés általános célú
képzési világából
A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség (KIFE)
2005-ben alapította a Kerkai díj
kitüntetést az ifjúsági képzés és
felnőttképzés területén kiemelkedő szakemberek elismerésére.
A díj évente kerül kiosztásra két
kategóriában. Idén a felnőttképzési kategóriában Rettegi Zsolt,
felnőttképzési szakember, míg
az ifjúsági képzés kategóriában
Pálfai Zoltán, katolikus plébános kapta meg a kitüntetést.
Rettegi Zsolt felnőttképzési
munkássága az 1990-es évekre
nyúlik vissza. A felnőttképzésről alkotott képében a képzésen
részt vevő felnőttet állítja a középpontba, szakmai és teljes
személyiségének fejlődésével.
Trénerként, humánerőforrás
szakemberként, felnőttképzési
szakértőként, közösségfejlesztőként számos intézmény és szervezet tevékenységét segítette
és segíti a mai napig. Minden
lehetséges fórumot felhasznál
koncepciójának képviseletére,
kezdetektől részt vesz a magyar
felnőttképzés rendszerének és
jogszabályi környezetének az
alakításában. Jelenleg – többek
között – a Szak- és Felnőttképzés
című folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke, a Felnőttképzési
Szakértők Országos Egyesületének választmányi tagja.
Pálfai Zoltán jelenleg makói
plébános, de munkásságának
középpontjában a közel egy év-
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tizedes szegedi egyetemi lelkészi szolgálata áll, amely mellett
a Szent Imre Kollégium igazgatói feladatát is ellátta. Igénye
a képzésre, önképzésre és a tapasztalatszerzés más, informális, de nem kevésbé meghatározó hatású formáira a szemináriumi évektől nyomon követhető.
Aktív közreműködője volt a
belső képzéseknek, bentlakásos
tréningeknek és szupervíziós
alkalmaknak. Szisztematikus
munkáját jellemzi, ahogyan az
egyetemi lelkészség és a kollégium életét is igyekezett a katolikus egyház négy alapfunkciója
(közösség, liturgia, tanítástanúságtétel, szeretetszolgálat)
mentén fölépíteni. Elismerésükhöz gratulál és további sikeres
szakmai előre haladást kíván a
KIFE elnöksége!

Társadalmi egyeztetésen
a szakképző intézmények
tanárainak és oktatóinak
képzését támogató pályázat
Az Új Széchenyi Terv keretében partnerségi egyeztetésre
került a TÁMOP-2.2.6-12/1
kódszámú, „Szakképző intézmények szakmai tanárai
és gyakorlati oktatói pedagógiai képzése, továbbképzése”
című pályázat. Jelen konstrukció három részcél mentén épül
fel, melyek megvalósítására külön-külön és együtt is nyújtható be pályázat.
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1) Felsőfokú végzettségű, de
pedagógiai végzettséggel nem
rendelkező, pedagógus munkakörben alkalmazottak (szakmai,
elméleti és/vagy gyakorlati tárgyat tanító) továbbképzése – a
pedagógus végzettség megszerzése
2) A szakképző iskolákban tanító szakoktatók/gyakorlati oktatók legalább 60 órás pedagógiai-módszertani továbbképzése
3) A szakképző iskolákban tanító pedagógus végzettséggel rendelkező szakoktatók/gyakorlati
oktatók legalább 60 órás pedagógiai-módszertani továbbképzése
A pályázat meghirdetésekor a
hat konvergencia régióban (DélAlföld, Dél-Dunántúl, ÉszakAlföld, Észak-Magyarország,
Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 1,4 milliárd forint.
A pályázatok benyújtása
2013. 02. 01-tól 2013. 03. 15-ig
lehetséges.

PSIVET projekt
Bővebb információt a www.
psivet.hu oldalon olvashatnak.
Projektkoordinátor az Oktatásfejlesztési Observatory Központ
munkatársa, Mihályi Krisztina (krisztina.meszaros@unicorvinus.hu). A Tempus Közalapítvány részéről kapcsolattartó
Hermándy-Berencz Judit (judit.
hermandy@tpf.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 Hivatal 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

Információk:
Letöltések

Jogszabályok:
Pályázatok:

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

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

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

