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a szerkesztő oldala •

Ajánló
2013. január 1-jei hatállyal változott a 2001. évi CI.
törvény a felnőttképzésről, a 2011. évi CLXXXVII.
törvény a szakképzésről, valamint a 2011. évi CLV.
törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról. Jelen lapszámunkban kiemelt figyelmet fordítunk a szakképzési törvény változásának. A fókusz rovat két cikke
mellett rendhagyó joggyakorlat rovattal jelentkezünk, amely részletes útmutatást ad a változásokról, azok értelmezéséről. Módszertan rovatunkban
Niedzielsky Katalin interjúját olvashatja az on-line
bántalmazásról, a magyarországi TABBY kutatást
vezető dr. Parti Katalin kriminológussal.
Most és az elkövetkező lapszámokban képzőhelyek bemutatásának adunk helyet módszertan
rovatunkban, a gyakorlati írások mellett. Első lépésben olyan szakképzési intézmények bemutatására kerül sor, amelyek valamiért különlegesnek
tekinthetők, az ott folyó szakmai munka minősége, az iskola célcsoportja vagy alapítási, fenntartási jellegzetességei miatt. Most a soproni Handler
Nándor Szakképző Iskoláról, az eddigi és jelenleg
is folyó innovációkról olvashat az érdeklődő.
„Nemzetközi együttműködések az oktatás és
képzés hatékonyságáért” címmel olvashatnak interjút Tordai Péterrel, a Tempus Közalapítvány igazgatójával. A Tempus Közalapítvány „olyan erőforrást jelent tapasztalt és elkötelezett munkatársaival,
szerteágazó nemzetközi és hazai kapcsolataival, rugalmas és hatékony szervezetével, ami mind anyagi,
mind szakmai értelemben nagyon sokat kamatozhat a továbbiakban is az oktatási és képzési ágazat
számára”. Nyerjen betekintést az interjún keresztül
a Közalapítvány tevékenységébe, lehetőségeibe!
Kitekintő rovatunk témája a Duna Régió Stratégia, Szertár rovatunk pedig továbbra is aktuális
hírekről, eseményekről tartalmaz információkat.

Tájékoztatás a lap terjesztéséről
Örömmel tapasztalom az informális visszajelzések alapján, hogy lapunkat egyre többen ismerik,
olvassák, s az első olvasói visszajelzések azt tük-

rözik, jó irányba indultunk el a Szak- és Felnőttképzés magazinnal. Fontosnak tartom, hogy a lap
alapvető információforrás legyen a szakmai szereplők és a szakképzés, valamint a felnőttképzés iránt
érdeklődők számára. Ez meghatározza terjesztési
stratégiánkat is. A lap 2013. első félévében 1500
példányban jelenik meg. Hozzávetőleg 250 példányt küldünk ingyenesen a terjesztés szempontjából meghatározó helyekre, központi és területi
szakigazgatási szervek, kamarák, szakmai és tudományos műhelyek számára. Szeretnénk, ha az előfizetések száma elérné az ezer példányt, amelyet
azonban még nem értük el. Az előfizetői példányokon felül fennmaradó példányokat olyan módon
kívánjuk terjeszteni, hogy általa megismerhessék
mindazok, akik számára elsősorban készítjük lapunkat. Három meghatározó számosságú kör
kapott már így bemutató példányt. Az OM azonosítóval rendelkező, szakképzést folytató intézmények, az akkreditált felnőttképzési intézmények
és a felnőttképzési szakértők országos névjegyzékén szereplők.
A jövőben is, ameddig a kiadási példányszám
megengedi, követni fogjuk a bemutató példányok
terjesztési gyakorlatát. Amennyiben van javaslata
arra vonatkozóan, kikhez jusson el ilyen módon a
lap, kérem, tegye meg a szakesfelnottkepzeslapok@
lab.hu e-mail címen. Megjegyzem, az így kiküldött lapok rendszertelenül jutnak el a címzettekhez, a biztos rendelkezésre állás a lap előfizetésével
érhető el. A lappal kapcsolatos visszajelzések és a
magam személyes véleménye alapján is arra bíztatok minden szakmai szereplőt, legyen előfizetője
lapunknak. Így biztosítani tudja a rendszeres hozzáférést, s folyamatosan képben lehet a hazai szakképzés és felnőttképzés fő témáival, szereplőivel,
eseményeivel, környezetével, meghatározó jogalkalmazási kérdéseivel kapcsolatban.
Rettegi Zsolt,
az NMH gondozásában megjelenő
szak- és felnőttképzési lapok
szerkesztőbizottságának elnöke
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fókusz
Nagy Katalin

A TISZK-ek átalakítása
a szakképzési törvényben
Előzmények
A térségi integrált szakképző központok (TISZKek) eredetileg a szakképzési feladatellátás optimalizálására, hatékonyságának növelésére, a párhuzamos képzések és fejlesztések kiküszöbölésére,
a munkaerő-piaci igények iskolai rendszerű szakképzésben történő érvényesítésére jöttek létre.
Hétféle TISZK-et lehetett kialakítani, ezen belül alapvetően kétféle kategória szerint jöttek létre a TISZK-ek: vagy jellemzően önkormányzati
fenntartásban működő intézményekből, vagy gazdasági társaság formájában. Előbbiek önkormányzati társulás formájában vagy valamilyen szintű
intézményintegrációval, utóbbiak nonprofit vagy
kiemelkedően közhasznú nonprofit cégként alakulhattak meg. E cégek tulajdonosai között is sok
volt az önkormányzati és állami fenntartó.
A TISZK-ek jelentős eredményeket értek el a
szakképzés hatékonyabbá tétele során, ugyanakkor számos ponton nem a kívánatos irányba történt a változás. Valós integráció híján továbbra
sem sikerült megszüntetni a párhuzamosságokat,
és megvalósítani a rendelkezésre álló erőforrások
optimalizálását.

Az átalakítás alapelvei
A Kormánynak a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására vonatkozó koncepciója [az 1198/2011. (VI. 17.) Korm.
határozat fogadta el] a következőképpen tűzte ki
az átalakítás alapelveit:
„A (…) megvalósítható mértékben általánossá kell tenni az egy intézmény keretében működő,
azaz a szakképző intézmények tényleges integrációja alapján létrejövő TISZK modellt (az ún. holland
modellt), a feladatellátás optimalizálása ugyanis ebben a formában valósítható meg a leghatékonyabban.” (21. oldal)
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„…(a) hatékony működés akkor valósulhat meg,
ha az intézményrendszer átalakítása teljes körűen megtörténik. Az átalakítás folyamatának ütemezésekor azonban nem hagyható figyelmen kívül,
hogy a jelenlegi 85 TISZK közül mindössze 7
működik a hosszútávon preferált holland modell
szerinti formában, továbbá a TIOP/TÁMOP pályázatok keretében 68 TISZK (39 mindkét pályázaton) nyert a korábbi átalakuláshoz és fejlesztésekhez támogatást.” (22. oldal)
A szabályozásban tehát egyensúlyozni kellett
a mielőbbi és minél szélesebb körű átalakítás és
az uniós támogatásban részesített projektek fenntarthatóságának biztosítása között. Ennek eredményeként a szabályozás lényege az lett, hogy az
állami fenntartók tekintetében valós és kötelező
integráció történik 2013 nyarán, az uniós projektben érintett TISZK-ek esetében csak a projekten belül. Ezzel az állami kör intézményeinél létrejönnek a tagintézményes nagy szakképző
iskolák. A nem állami (ide értve az egyházi
iskolákat is) körben ez az integráció nem kötelező, de a fenntartási időszak végéig ők is a TISZKek tagjai maradnak, amennyiben most érintettek
uniós projektben.

Az új szakképzési törvény szabályozása
Főszabály
Az új szakképzési törvény (a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény) 4. §-a a szakképzési intézményrendszer alapelvei között rögzítette, hogy a szakképző intézmény főszabály szerint
– az új törvény szerinti – térségi integrált szakképző központ részeként működik. Az 5. § pedig az
intézményrendszer szervezési alapelveit határozta
meg, lefektetve a térségi integrált szakképző központok új szabályait is.

Szak- és felnőttképzés – 2013. II. évfolyam 2. szám

fókusz •
Az 5. § legfontosabb főszabályában rögzítette
a szakképzési koncepcióban elhatározott tagintézményes, nagy létszámú, integrált intézménytípust, mint az állami, önkormányzati szakképzési feladatellátás alapvető szervezési szabályát.
Egyúttal a térségi integrált szakképző központ
végre egységes defi níciót kapott [5. § (6)], a térségi integrált szakképző központot együttműködési rendszerként meghatározva. Ennek a
szabályok alkalmazása során van fontos elvi jelentősége.
Az 5. § (2)–(5) bekezdései tartalmazzák az
„öt-tízezres” szabályt, amely azt a jogalkotói
szándékot tükrözi, hogy megyénként az állami
fenntartású szakképző iskolák átlagosan 2-3 nagy
létszámú intézménybe integrálódjanak. Így jön
létre a mintegy 55-60 állami fenntartású iskolából álló hálózat, amely az iskolai rendszerű szakképzés nagy részét magában foglalva, átláthatóvá
teszi azt. A jogszabály előkészítésekor még jelentősek voltak a bizonytalanságok azzal kapcsolatban, hogy az állami fenntartásba vétel teljes körű
és kötelező lesz-e. Ezen kívül a szabályozás eredeti szövege megyei hatáskörű állami fenntartó
szervekre épült, hiszen a megyei intézményfenntartó központok (MIK-ek) – amelyek feladatátvételének előkészítése párhuzamosan zajlott –
megyei hatáskörűek. Ez is egyik oka volt annak,
hogy csak viszonylag bonyolult normatív szabály
útján lehetett a leginkább e tényezőktől függetlenül szabályozni a létrehozandó nagy iskolák méretét, s így áttételesen a számukat is.
Az integrációs kötelezettség nem érinti a speciális szakiskolákat, készségfejlesztő speciális
szakiskolákat, a kizárólag művészeti szakképzéssel foglalkozó szakközépiskolákat és azokat a
középiskolákat, amelyek alapvetően gimnáziumként működnek, és csupán kiegészítő tevékenységként folytatnak szakközépiskolai képzést.
A TISZK már említett defi níciója [5. § (6) bekezdése] – az átmeneti szabályokkal együtt – egy
fontos változást hozott. Elméleti szempontból
jelentős változás történt anélkül, hogy bármilyen
átalakítási lépést kellett volna tenniük a TISZK-

ekben érintetteknek 2012. január 1-jétől. A korábbi szabályok szerint a TISZK nem rendelkezett egységes defi nícióval, miközben többféle
típusban jöttek létre az egységesen TISZK-nek
nevezett szervezetek. Ennek megfelelően magát
a fogalmat sem használták egységesen.
A TISZK jelenthette a szakképzés-szervezési
társulást, a szakképzés-szervezési gazdasági társaságot, az iskolák hálózatát a küldő-fogadó modell esetén, az egyetlen iskolát a tagintézményes,
integrált TISZK esetén, de a szakmai köznyelvben sokszor a központi tanműhelyt, vagy akár
a TISZK menedzsmentjét jelentette „a TISZK”.
Mindeközben bizonytalan volt a szóhasználat a
bevont iskolák és „a TISZK” viszonyára vonatkozóan, hiszen a társulás és a gazdasági társaság esetén a TISZK-et nem az iskolák hozták
létre. Összességében a bizonytalan szóhasználat jól jellemezte azt a helyzetet, ami a valós integráció hiányából és a heterogén helyzetből
fakadt, amelyben éppen a szakképző iskolák
érezték magukat a TISZK-en kívül állónak.
A TISZK új szakképzési törvény szerinti defi níciója értelmében minden TISZK együttműködési rendszer. Annak következtében, hogy a
főszabály csak az integrált, állami fenntartású
nagy szakképző iskolát nevezi TISZK-nek, a további szabályok a fogalmi egységesítés érdekében
az átmeneti szabályok között kaptak helyet. E
szabályok határozzák meg a „TISZK tagja” fogalmat [92. § (3)–(5)], a TISZK tagjaként meghatározva minden részt vevő iskolát, fenntartót
és egyéb tagot mindaddig, amíg egyébként az
együttműködési rendszer TISZK-nek számít.
Ezzel valamennyi TISZK körülírhatóvá vált,
egységes szóhasználattal. Ezt kiegészíti még a
92. § (6) bekezdés szövege, amely előírja, hogy
ha a TISZK együttműködési rendszerként egynél több jogi személyiségből áll, akkor a tagok
kijelölnek egy jogi személyt, amely képviseli a
TISZK-et meghatározott kérdésekben. Ez egyrészt az új fogalmi rendszerben megteremtette
a szakképzés-szervezési társulások és gazdasági
társaságok helyét, egyúttal pedig lehetővé teszi a
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fókusz
TISZK jogfolytonos átalakulását úgy, hogy közben akár megváltozhat a képviseletre kijelölt jogi
személy.
Átmeneti szabályok
A szakképzési törvény 92. §-ának (3)-(14) bekezdései tartalmazzák az 5. §-ban szabályozottak végrehajtásának ütemezését, a kivételszabályokat és az
átmeneti rendelkezéseket. Ezek az átmeneti szabályok jelentik a hidat egyrészt a törvény hatályba lépése és az intézmény-összevonás, egyben a TISZKek átalakításának egységes határideje között (azaz
2012. január 1-jétől 2013. augusztus 31-ig). Másrészt hidat képeznek az úgynevezett holland modell
szerinti TISZK-ek létrehozására irányuló jogalkotói szándék és a törvény hatályba lépése előtti heterogén TISZK-rendszer között is. Az uniós támogatásban részesült TISZK-ek esetében a szabályozás
akár 2017-ig is megnyújtja az átmeneti időszakot.
A szabályozás – már említett – kifejezett célja volt annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy a
térségi integrált szakképző központok fejlesztésére fordított uniós források ne kerüljenek veszélybe
az átalakítás következtében. Az uniós támogatásban részesült és még fenntartási időszakában járó
TISZK-projektek esetén ezért csak a projekten
belüli intézményi integráció kötelező az érintett
állami szakképző iskolák esetén, ha a főszabály
szerinti átalakításuk az uniós projektben vállalt
kötelezettségek miatt nem lehetséges, és visszafizetési kötelezettséggel járna. A szabályozás a nem
állami szakképző iskolák számára persze lehetővé teszi a széleskörű együttműködési rendszerekben való részvételt, azt azonban – az érintett uniós
projektekben résztvevők kivételével, a fenntartási időszak végéig – nem sorolja a térségi integrált
szakképző központ fogalom alá.
Azokban az esetekben, amikor az uniós támogatásban részesült projektek nem alakíthatóak át a
szabályok szerinti intézményintegráció teljes körű
végrehajtása érdekében visszafizetési kötelezettség
keletkezése nélkül, akkor csak az uniós projektek
keretein belül kell megvalósítani az előírt intézményi integrációt az állami fenntartású szakképző
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iskolák körében. Ez az állami fenntartású körben
néhány állami fenntartású szakképző iskolát jelent
szükséges kivételként. A 2011-ben végzett előzetes tanulmányok szerint mintegy 30 intézményre
lehetett számítani ebben a körben.
Mivel a központi szakmaszerkezeti döntés a
szabályozás szerint nem TISZK-enként és nem
intézményenként, hanem fenntartónként és megyénként születik meg, így a támogatott szakképesítések állami kontrollja szempontjából nem
okoz gondot az átmeneti időszakban azon állami
szakképző iskolák köre, amelyek nem integrálhatók a fenntartó többi szakképző iskolájához.

Kitérők
A megyei intézményfenntartó központok belépése
A megyei intézményfenntartó központok (MIKek) 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok feladatait vették át. A TISZK-ek esetében ez
egy esetben okozott elvi problémát, hiszen a szakképzés-szervezési társulásnak csak önkormányzati tagjai lehetnek, tehát a MIK nem léphetett
egyszerű jogutódlással a megyei önkormányzat
helyére. Tekintettel arra, hogy a települési önkormányzati fenntartású iskolák továbbra is önkormányzati fenntartásban maradtak (Esztergom intézményeinek kivételével), a jogalkotónak olyan
átmeneti megoldást kellett találnia, amely nem
teszi szükségessé a szabályok teljes újragondolását.
Így született az a megoldás, hogy a megyei
önkormányzati átvételi törvény (a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről
szóló 2011. évi CLIV. törvény) 34. § (2) bekezdés módosította a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 89/B. §-ának (12) bekezdését.
Eszerint együttműködési megállapodással a korábbiakon kívül a MIK (a törvényi szöveg szerint
„megyei fenntartó”) is a TISZK tagjává válhatott.
A szöveg 2011. november 25-én került kihirdetésre, a módosítás pedig 2012. január 1-jén lépett hatályba. Erre utal a 92. § (10) bekezdésé-
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nek következő szövegrészlete: „…2013. augusztus
31-ig az Szt. e törvény hatálybalépése előtti napon
hatályos 2. § (5)–(6) bekezdése és a Kt. e törvény
hatálybalépése napján hatályos 89/B. §-a szerint
működhet tovább”. Át kellett ugyanis hidalni,
hogy a régi szakképzési törvényt (a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény) az új hatályon
kívül helyezte 2012. január 1-jétől, ugyanakkor a
közoktatási törvény fenti módosítását nem lehetett
korábban hatályba léptetni, hiszen a MIK-ek csak
ettől az időponttól váltak intézményfenntartóvá.
Azonban ez a kiegészítés a szakképzés-szervezési társulások esetében csak akkor volt alkalmazható, ha a megyei önkormányzat kilépése után is
legalább két önkormányzati tag maradt, ugyanis egyetlen önkormányzati tag értelemszerűen
nem nevezhető önkormányzati társulásnak. Erre
a helyzetre az új szakképzési törvény 92. §-ának
(35) bekezdése teremtett megoldást, speciális
átmeneti TISZK-ként definiálva ezekben az esetekben a MIK és egy önkormányzat együttműködését, amely a törvény erejénél fogva kötelezően
jogutódja a korábban szakképzés-szervezési társulásként működött TISZK-nek.
A 2013-ra kialakult összetett helyzet megértését segíti, ha itt jelezzük, hogy a MIK-ek átvették
a megyei önkormányzatoktól a feladatellátást szolgáló vagyonuk tulajdonjogát, így többek között
állami részesedés keletkezett a szakképzés-szervezési gazdasági társaságokban is.

téséről.” Ugyanazon szakasz (5) bekezdése ezzel
megegyező szövegű közbevetéssel a 3000 főnél
kisebb lakosságszámú települési önkormányzat
által vállalható működtetési feladatok körét korlátozta.
A köznevelési törvény (a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény) e két – módosított
– bekezdése tehát azt jelentette volna, hogy nem
minden állami fenntartásba kerülő szakképző
iskola működtetését kellett volna kötelezően az
állami intézményfenntartó központnak ellátnia,
hanem csupán a szakképzési törvény 5. §-a szerint
összevont, nagy létszámú szakképző iskolák működtetését, és értelemszerűen csak ezek létrehozása után, azaz 2013 nyarától.
Azonban az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2012.
évi CLIV. törvény 27. § (1)–(2) bekezdése úgy módosította a köznevelési törvény e közbeékelt szövegét, hogy végül 2013. január 1-jén „a szakképző iskola kivételével” szöveggel lépett hatályba a
köznevelési törvény 74. §-ának mindkét szóban
forgó bekezdése.
Ennek az lett a közvetlen következménye, hogy
az állami intézményfenntartó központnak 2013.
január 1-jével kötelezően át kellett vennie minden
önkormányzati iskola működtetését, amely ellát
valamilyen szakképzési feladatot, s így szakképző
iskolának (is) minősül.

Egy fontos apró törvénymódosítás

A szakképzési törvény
2012. év végi módosítása

A július 24-én kihirdetett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXIV. törvény a köznevelési törvény
74. §-ának (4) bekezdését a következőképpen határozta meg: „A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik – a
szakképzésről szóló törvény 5. § (1)–(4) bekezdései
szerinti szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló,
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működte-

Technikai módosítások
A szakképzési törvény 2012. év végi módosításával (egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú
törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV.
törvény) a szakképzési törvény 4. §-ának (2) bekezdésének szóhasználata az időközben érzékelt
félreértések miatt módosult: „A szakképző iskola (…) – az e törvényben meghatározottak szerint
[helyette:] meghatározott esetekben – térségi integrált szakképző központ keretében működik.”
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Az 5. §-t csak az időközben bekövetkezett
jogszabályi változások miatt kellett módosítani,
alkalmazkodva egyrészt ahhoz, hogy szakképző
iskola fenntartójaként nem maradt önkormányzat
a rendszerben, másrészt pedig ahhoz, hogy az állami intézményfenntartó nem megyei hatáskörű
szervezetként jött létre, ezért külön is fel kellett
tüntetni a megyei, fővárosi elvet az intézményintegrációnál. Ez az oka annak is, hogy új bekezdéssel kellett kiegészíteni a szakaszt, hiszen a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) által fenntartott
iskolák összevonásánál nem érvényesül a megyei,
fővárosi korlát a létszámok számításánál és az intézményeik kialakításánál.
Jellegüknél fogva az átmeneti szabályok közé
kerültek továbbá – némileg módosított szöveggel – a (8) és (9) bekezdésben szereplő szabályok.
A 92. § TISZK-vonatkozású módosításai szintén
kizárólag technikai módosítások, elsősorban az
önkormányzati fenntartóra utaló szövegrészek kerültek törlésre.
Új átmeneti szabályok
Az önkormányzati fenntartású szakképző iskolák állami fenntartásba vétele a TISZK-ek sorsát
is befolyásolja. Az átvétel lebonyolítására vonatkozó szabályozás alapelve maradt, hogy uniós támogatást ne legyen szükséges az átalakulás miatt
visszafizetni, illetve ne kerüljön veszélybe a felhasznált források elszámolhatósága. A jogfolytonos átalakulás előkészítése és végrehajtása során
mind az átadó, mind az átvevő szervek osztoznak
a felelősségben.
A szabályozás előkészítése során figyelembe
kellett venni azt is, hogy a fenntartásba vétel során sem az állam, sem az állami intézményfenntartó nem szerez tulajdonjogot – ellentétben a
már említett MIK-ek általi intézményátvétellel
–, csupán vagyonkezelői vagy ingyenes használati jogot.
A fentiek szerinti átalakulás a szakképzésszervezési társulásként, valamint a gazdasági társaságként létrejött TISZK-ek esetében vetett fel
kérdéseket. Az átvétel végrehajtása során itt is
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figyelembe kell venni az átadást szabályozó törvényben megfogalmazottakat (a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény), az egyes részletszabályok pedig a 2013. január 1-jén hatályba lépett, a szakképzési törvény módosításában foglalt
kiegészítésekkel kerültek a szakképzési törvény új
átmeneti rendelkezéseit tartalmazó 92/A. §-ába.
A szakképzés-szervezési társulások az állami
átvétel közvetlen következményeként szűntek
meg, a fenntartók által létrehozott társulás létrehozásának jogalapja ugyanis 2013. január 1-jével
megszűnt.
Szakképzés-szervezési
társulást
ugyanis szakképző iskolát fenntartó önkormányzatok hozhattak létre, és az önkormányzatok e
szerepe megszűnt. Csupán az egyértelműséget
szolgálta, hogy ez rögzítésre is kerül a törvényben.
Hangsúlyozandó, hogy nem a TISZK szűnt meg,
hanem a TISZK mint együttműködési rendszer képviseletét ellátó jogi személy, amely uniós
támogatás esetén a pályázat kedvezményezettjeként is működött. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) e tekintetben a társulás
jogutódja, azaz a továbbiakban a KIK-nek kell ellátnia a fenntartási kötelezettség keretében kötelezően biztosítandó feladatokat, szolgáltatásokat.
A vagyon a KIK-hez kerül vagyonkezelésbe, a tulajdonjog pedig a társulást korábban alkotó önkormányzatok között oszlik meg, az ő megállapodásuk szerint.
A szabályozásnak be kellett tartania azt az elvet a gazdasági társaság képviseletével működő
TISZK-ek esetében is, hogy az önkormányzatok
helyére lépő állami fenntartó nem szerez tulajdonjogot. Ezért alapesetben a gazdasági társaság (gt.)
marad a TISZK-et képviselő jogi személy, és a gt.
tulajdona tekintetében az önkormányzati tulajdon arányában (legalább) ingyenes használati jog
illeti meg a KIK-et. A KIK intézményfenntartóként tagja a TISZK-nek az általános átmeneti
szabályok értelmében. A gt. viszi tovább a projektet is, amelyre vonatkozó fenntartási kötelezettség
teljesítése érdekében megállapodást köt a KIK-kel.

Szak- és felnőttképzés – 2013. II. évfolyam 2. szám

fókusz •
A gt. a tulajdonában lévő vagyon ingyenes használati jogát biztosítja a KIK számára, legalább
a gt. önkormányzati tulajdonának arányában.
Az ingyenes használati jog azt jelenti, hogy a gt
nem kérhet bérleti díjat a tulajdona használata után a KIK-től, a rezsi és más közvetlen fenntartási költségek használat-arányos megosztásáról
közösen kell rendelkezniük.
Ha a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy a gt.-t
megszüntetik, és ezt a TISZK tagjainak január
végéig jelezték, úgy a TISZK tagjai 2013. március 31-ig döntenek arról, hogy mely jogi személy
lássa el a továbbiakban a TISZK képviseletét. A
TISZK tagjai a fenntartók, az iskolák és az egyéb
társult tagok, de az önkormányzatok már nem
tagjai többé. Túlnyomóan önkormányzati tulajdonnal létrejött gt.-k esetében e képviseletre – és
egyúttal az uniós támogatás kedvezményezettjének jogutódlására – a KIK az ésszerű választás.
Fontos, hogy ténylegesen nem szüntethetik meg a
tulajdonosok addig a gt.-t, amíg szerepét megállapodás formájában – és ténylegesen is – nem vette
át a tagok által kijelölt jogi személy.
A vagyonnal kapcsolatban – uniós támogatásoktól függetlenül is – mind a gt.-k, mind a szakképzés-szervezési társulások vagyonára általános szabályt tartalmaz a 92/A. § (6) bekezdése.
Ezek alapján minden tulajdonos önkormányzat
köteles biztosítani az önkormányzati fenntartású
szakképző iskolai célokat szolgált vagyon vagyonkezelői vagy – kizárólag gt.-vagyon esetében
– ingyenes használati jogát az állami intézményfenntartó központ számára, amelynek ezzel kapcsolatban kártérítési joga is fennáll. Azaz a
tulajdonosa köteles biztosítani a KIK-nek minden, 2012. december 31-ig szakképzési célokat
szolgáló önkormányzati vagyon vagy vagyonrész
(gt.-vagyon esetén) használati vagy (önkormányzati vagyon esetén) vagyonkezelői jogát. Ez azt
is jelenti, hogy nem adhatja el, nem adhatja bérbe a KIK kifejezett engedélye nélkül, függetlenül
attól, hogy egyébként már az eszközzel, ingatlannal kapcsolatban fennállt fenntartási kötelezettség esetleg lejárt.

Agrárszakképzés
Az általános alapelvtől eltérően az agrárszakképzés nem térségi, hanem ágazati alapon, ágazati irányítás mellett kerül átszervezésre, a törvény 5.
§-ának (14) bekezdése szerint (amely 2013. szeptember 1-jén lép hatályba). E tekintetben a 2012.
év végi törvénymódosítás nem jelentett alapvető
változást, mert a már említett technikai ok miatt
kiegészült egy (15) bekezdéssel a szakasz: a VM
fenntartásába tartozó intézményekre nem vonatkoznak a megyehatárok, azonban a nagy összevont szakképző iskolák létrehozása rájuk nézve is
kötelező, ugyanazon létszámhatárok mellett. Az
új 92/A. § szabályozza továbbá a VM fenntartásba
kerülő iskolák átvételére vonatkozó eljárásrendet,
a megfelelő átmeneti szabályokkal, amelyek lehetővé teszik a kevésbé drasztikus intézmény-átszervezéseket és fenntartóváltást.
A VM által oktatandó és oktatható szakképesítések köre különbözik. Előbbit a szakképzési törvény határozza meg az 5. § (14) szakaszban, az
ennek alapján az OKJ 6. mellékletében meghatározott szakképesítéseket iskolai rendszerben – felmenő rendszerben 2013 szeptemberétől – az állami fenntartók közül csak a VM által fenntartott
iskolákban oktathatják, más fenntartók pedig csak
a VM engedélyével. Van egy ennél bővebb köre is a
szakképesítéseknek: a köznevelési törvény 7. § (5)
bekezdése határozza meg, hogy mely szakképesítéseket oktathatják a VM fenntartásában működő iskolák 2013 szeptemberétől. Megjegyzendő,
hogy ez utóbbi szabály alól adhat részleges felmentést a KIK.

Az átalakítás végrehajtása
A sajátos helyzetből fakadóan a szakképzési törvény talán legbonyolultabban szabályozott
témája a TISZK-ek átalakításának és a szakképző iskolák összevonásának kérdése. A jogalkotói
szándék csak úgy érvényesülhet, ha az érintettek
megvalósítják a szabályozásban előírtakat, időben
meghozzák a megfelelő döntéseket, és a rájuk bízott ügyekben felelősen, magas szakmai színvonalon teszik meg a megfelelő lépéseket.
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Szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzése
a jogszabályi változások tükrében
A közoktatásnak nincs olyan területe, amely annyit
változott volna az elmúlt években, mint a szakképzés. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok között
sem az iskoláknak, sem a vállalkozásoknak. A kereskedelmi kamarák kapocsként szolgálnak a szakképző intézmények és a cégek között, illetve igyekeznek
segíteni az eligazodást a mindennapok gyakorlatában, legyen szó akár könyveléstechnikáról, akár jogszabály-értelmezésről. A törvények, rendeletek világa sokszor még a szakemberek számára is kihívást jelent, nemhogy a szülőknek és a vállalkozóknak, ezért
készít a Kamara rendszeresen a hétköznapok nyelvére lefordított ismertető anyagokat. Az alábbiakban
összefoglaljuk a középfokú iskolarendszerű gyakorlati képzésre vonatkozó fontosabb ismereteket.
A szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzése
történhet iskolai tanműhelyben, illetve külső gyakorlati képzőhelyen. A külső gyakorlati képzőhelyen a
gyakorlati képzés megvalósulhat tanulószerződéssel (a tanulószerződést a tanuló köti a vállalkozással kamarai ellenjegyzéssel a teljes képzési időre, és
célja az első szakképesítés megszerzése1), együttműködési megállapodással (az együttműködési megállapodást az iskola köti a vállalkozással kamarai ellenjegyzéssel évközi gyakorlatra és összefüggő nyári
gyakorlatra, vagy csak összefüggő nyári gyakorlatra, és ebben az esetben is az első szakképesítés megszerzése a cél2) vagy polgárjogi szerződéssel (a polgárjogi szerződést az iskola, vagy a tanuló köti a vállalkozással, kamarai ellenjegyzés nélkül, és célja a
második vagy további szakképesítés megszerzése).

Tanulószerződés
A tanulószerződés megkötésének első lépése, hogy
a vállalkozás írásban jelentse be igényét a tanuló-

szerződés megkötésére a területileg illetékes kamaránál. Ennek a szakképzési törvényben (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény)
meghatározott határideje a tanév megkezdése előtti május hó 15-e. Ezután a kamara egy úgynevezett
bevezető ellenőrzés keretében meggyőződik arról,
hogy az adott vállalkozás rendelkezik-e az adott
szakképesítés gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. A szükséges tárgyi
feltételek felsorolása – közöttük a tárgyi eszközök
(gépek, berendezések stb.) – az adott szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeiben megtalálhatóak. A személyi feltételek ellenőrzésekor a szakértők
elkérik a szakmai végzettséget igazoló bizonyítványokat és nyilatkoztatják a majdani oktatót, hogy
büntetlen előéletű, de más előírásnak (például pedagógiai végzettség, alkalmassági vizsga) nem kell
megfelelni. Ezt az ellenőrzést egy kamarai és egy
iskolai szakértő végzi helyszíni bejárással. Az engedély kamarai határozat formájában készül el. A
tanulószerződést minden év augusztus 15-éig kell
megkötni, hogy a tanév kezdetére a kamarai ellenjegyzés is megtörténhessen.
A tanulótól a képzést folytató szervezet nem
kérhet és nem is fogadhat el semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy
költségtérítést a tanulószerződés megkötéséért.
E tilalom megszegése eltiltással jár.
A tanuló csak egészséges és biztonságos körülmények között foglalkoztatható. Fiatalkorú tanuló napi 7 órában, nagykorú tanuló napi
8 órában foglalkoztatható. A fiatalkorú tanuló napi képzését reggel 6 és este 10 óra között
kell megszervezni. Két gyakorlati nap között
legalább 16 óra folyamatos pihenőidőt kell biz-

1 Kivétel: ha a tanuló az első szakképesítését iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezte.
2 Kivétel: ha a tanuló az első szakképesítését iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezte.
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tosítani a tanuló számára. Ha a napi gyakorlati
képzési idő meghaladja a négy és fél órát, akkor legalább fél óra szünet illeti meg. A tanuló
nem vehető igénybe a napi képzési időt meghaladó gyakorlati képzésre.
Gyakorlati képzésre nem kerülhet sor:
• elméleti képzési napokon,
• iskolai kötelező rendezvény napján,
• komplex szakmai vizsga napján,
• amikor a munkajogi szabályok szerint a
munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól,
• heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon, valamint
• az őszi, téli, és a tavaszi szünet ideje alatt.
A heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, valamint az őszi, téli és a tavaszi szünet
időtartama alatt csak az e napokon rendeltetése
szerint is működő képzőhelyen és az iskola hozzájárulásával vehető igénybe a tanuló, vagy abban az esetben, ha a tanuló a mulasztását pótolja. Az igénybe vett idő helyett ugyanolyan
mértékben kell szabadidőt biztosítani, de ez a
mulasztás pótlására nem vonatkozik. Az iskola írásbeli hozzájárulását mindig az adott napra kell kérni.
A tanulószerződés megkötéséhez a kamara
honlapjáról (www.bmkik.hu) letölthető tanulószerződés formanyomtatványt kell kitölteni, tanulónként 4 példányban.
A tanulói foglalkoztatás a vállalkozásnak kötelezettségekkel, így költségekkel jár. A tanulót
megilleti:
• a havi tanulói juttatás,
• a foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat
(ez nem az iskolaorvosi alkalmassági vizsgálat elfogadását jelenti),
• a felelősségbiztosítás (a céges felelősségbiztosításon belül a tanulói felelősségbiztosítás
akár tanulóra névre szólóan is, de létszámra
mindenképpen),

• a kedvezményes étkeztetés (lehet Erzsébetutalvány időarányosan elszámolva, készpénz
vagy utalvány, jegy stb.),
• az útiköltség-térítés (ez nem a tanuló „bejárásának” fi nanszírozását jelenti, hanem akkor jár az oda- és visszautazás támogatására, ha a gyakorlati képzés nem a vállalkozás
székhelyén, telephelyén történik),
• a munkaruha,
• az egyéni védőfelszerelés (védőruha),
• a tisztálkodási eszköz.

Állami hozzájárulás
A vállalkozás a kötelezettségei teljesítéséhez
állami hozzájárulásban részesül. Az állami hozzájárulás szakmánként változó. Az alapnormatívát (ez 2013-ban 440.000 Ft) be kell szorozni
az adott szakma súlyszorzójával 3, és így kapható meg az egy tanulóra járó összeg. Például
a burkoló súlyszorzója 1,3662: így ennek alapján 601.128 Ft jár egy tanuló után (440.000 Ft x
1,3662). A gépi forgácsoló súlyszorzója 2,0076:
így 883.344 Ft jár tanulónként (440.000,- Ft x
2,0076). Ezzel a kiszámolt összeggel csökkentheti a vállalkozás a szakképzési hozzájárulási kötelezettségét. Ha a csökkentő tétel összege meghaladja a bruttó szakképzési hozzájárulás
kötelezettség mértékét, akkor az azt meghaladó
rész visszaigényelhető az állami adóhatóságtól4.

3 A 240/2012. (VIII. 30.) Kormányrendelet tartalmazza a szakmánkénti súlyszorzókat.
4 Lásd: 2011. évi CLV. tv. 8. § (2), (2a), (2b).
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Hogyan történik az elszámolás?
Minden elszámolás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közreműködésével történik. Nagyon
fontos szerep és feladat jut tehát a könyvelést végző alkalmazottnak, vagy megbízott szakembernek. A hozzájárulásra kötelezett havonta vall be
szakképzési hozzájárulási előleget, illetve fizeti meg, vagy igényeli vissza azt a tárgyhót követő
hónap 12-éig az 1308-as számú nyomtatványon.
A csökkentő tétel havi összegét az éves keretöszszeg egy tizenketted része képzi. Ezt az összeget
ki lehet utaltatni, vagy kérni az átvezetését a 17-es
nyomtatványon, és így rendezni más kötelezettséget (például ÁFA, SZJA). Nagyon fontos megjegyezni, hogy sem az átalányadózó, sem az EVAalany nem számolhat el költségeket és nem illeti
meg a visszaigénylés sem.
Az egyéni vállalkozónak, amennyiben nincs
alkalmazottja, nincs szakképzési hozzájárulási
kötelezettsége, de visszaigényelhet. A normatívát
abban a hónapban lehet először „lehívni”, amelynek során akár egyetlen gyakorlati napot is kint
töltött a tanuló a képzőhelyen, és ebben az esetben is teljes összeg jár. A tanulószerződéses jogviszony utolsó hónapjában viszont az eltelt naptári napok arányában kell a normatívát elszámolni.

Tanulói pénzbeli juttatás
Tanulószerződés alapján a tanulónak minden
hónapban pénzbeli juttatást kell fi zetni. A juttatás mértékénél az SZVK (szakmai és vizsgakövetelmény) által meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát kell figyelembe venni.
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A juttatás táblázatban meghatározott mértéket a szakképzési évfolyam további féléveiben
emelni kell. A tanulószerződésen fel kell tüntetni a tanuló pénzbeli juttatását a szerződés kötésének évfolyamán az adott félévére, és csatolni
kell a gazdálkodó által összeállított szempontrendszert, amely a pénzbeli juttatás emelésének
szempontjait tartalmazza. A gazdálkodónak figyelembe kell vennie a tanuló tanulmányi előmenetelét, valamint a gyakorlati képzés során
nyújtott teljesítményét és szorgalmát.
A tanuló részére a pénzbeli juttatást csak banki átutalással, illetve fi zetési számlára történő
befi zetéssel lehet teljesíteni a tanuló vagy szülője, gyámja számlájára. A tanuló pénzbeli juttatását 2013. január 1-jétől terhelő járulékok: a
munkaadó részéről 27% szociális hozzájárulási
adó, míg a tanuló részéről 10% nyugdíjjárulék és
7% egészségbiztosítási járulék. Ezek befi zetésével válik a tanuló biztosítottá.
A tanulói juttatás adómentes mindaddig, amíg
azt az összeget, illetve százalékot kapja a tanuló,
amely a tanulószerződésében szerepel. Ha ettől
eltérő juttatást kap, de a tanulószerződést is módosítják, akkor továbbra is adómentes. Amenynyiben nem módosítják, akkor a juttatás számára
egyéb bevételnek számít, adóköteles lesz, és így
adóbevallást kell készítenie.
A gyakorlati képzés kezdő napja előtti munkanapon kell bejelenteni a tanulót a NAV-hoz. Ha a
tanulót évismétlésre kötelezik, akkor számára – a
megismételt évfolyam első félévében – az előző
félévre megállapított juttatás felét kell utalni.
Ha a tanuló befejező évfolyamon bukik meg,
akkor az utolsó tanítási napot követő naptól tanulói juttatásokra nem jogosult, így pénzbeli juttatásra sem. A pénzbeli juttatás teljes hónapra megilleti, de ezt az igazolatlan mulasztásaival arányosan
csökkenteni kell. Ha a szerződés hónap közben jön
létre vagy szűnik meg, akkor a tanulót csak a pénzbeli juttatás időarányos része illeti meg.
A pénzbeli juttatás jár júliusban és augusztusban is, azonban képzésre ilyenkor már nem
kötelezhető, kivéve az összefüggő szakmai gya-
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korlatot – mely a tanév teljesítésének feltétele
–, illetve a mulasztások pótlását. A tanulót akkor is megilleti a havi tanulói juttatás, ha egy
napot sem ment az adott hónapban gyakorlatra. Ha igazolatlan a hiányzása, akkor az igazolatlan napok arányában kell juttatást kapnia, és
pótolnia kell a hiányzását. A pótlásra sem kell
juttatást fi zetni a tanulónak, de igazolt hiányzás esetén jár számára a tanulói juttatás. A betegszabadság időtartamára (évi 10 nap) a pénzbeli juttatás 70%-a illeti meg a tanulót. Pénzbeli
juttatásra az első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig jogosult.
A NAV a tanulószerződéseket, az együttműködési megállapodásokat, a normatíva elszámolását,
a jelenléti ív és a foglalkozási napló meglétét, valamint tartalmát vizsgálja egy esetleges ellenőrzés
során.

Együttműködési megállapodás
Az iskola köthet együttműködési megállapodást
költségvetési szervvel, függetlenül a gyakorlati
képzés arányától, illetve vállalkozással a teljes
képzési időre, vagy kiegészítő képzésre, évközi gyakorlatra és nyári összefüggő gyakorlatra,
vagy csak nyári gyakorlatra.
Ugyanakkor fontos tudni, hogy csak abban az
esetben köthető együttműködési megállapodás
a vállalkozóval teljes képzési időre, ha az adott
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében megadott gyakorlati idő nem éri el a gyakorlati képzésre előírt képzési idő 40%-át. Kiegészítő képzésre csak abban az esetben köthető
vállalkozóval együttműködési megállapodás, ha
az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében megadott gyakorlati idő nem több
a gyakorlati képzésre előírt képzési idő 40%ánál.
Az együttműködési megállapodás esetén az
engedélyezési eljárás hasonló, mint a tanulószerződésnél. A kamara egy úgynevezett bevezető ellenőrzés keretében meggyőződik arról,
hogy az adott vállalkozás rendelkezik-e az adott
szakképesítés gyakorlati képzéséhez szükséges

tárgyi és személyi feltételekkel. A szükséges tárgyi feltételek, közöttük a tárgyi eszközök (gépek,
berendezések stb.) meghatározása az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében
megtalálható. A személyi feltételek ellenőrzésekor a szakértők elkérik a szakmai végzettséget
igazoló bizonyítványokat és nyilatkoztatják
a majdani oktatót, hogy büntetlen előéletű. Más
előírásnak (például a pedagógiai végzettségre, alkalmassági vizsga) nem kell megfelelni.
Ezt az ellenőrzést helyszíni bejárással végzi
egy kamarai és egy iskolai szakértő. Az engedély
kamarai határozat formájában készül el.
Az együttműködési megállapodás időtartama alatt – amennyiben évközi gyakorlaton vesz
részt a tanuló – nem kell tanulói juttatást kapnia. Biztosítani kell számára a kedvezményes
étkezést, a tisztálkodási eszközöket, a munkaruhát és védőfelszereléseket.
Ugyanakkor az összefüggő nyári gyakorlaton
a tanulónak minden megkezdett hét után jár a
mindenkori minimálbér 19,5%-ának negyede.
Ez az összeg nem adóköteles és nem kötelező átutalni vagy befi zetni a tanuló számlájára,
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készpénzben is megkaphatja. A juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni
kell abban az esetben, ha a tanuló a gyakorlaton
nem jelenik meg, valamint a mulasztást is pótolnia kell. A tanulót nem kell a NAV-hoz bejelenteni, és biztosítottá sem válik.
Együttműködési megállapodás esetében is
elszámolhatóak a költségek a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére. Együttműködési megállapodáskor az érintett tanuló esetében a napi normatíva összegét úgy számoljuk ki,
hogy az alapnormatívát (2013-ban 440.000 Ft)
elosztjuk 130-cal (3384,6 Ft/nap).
A szabályozás 2012-ben sajnos nem kedvezett annak a gyakorlati képzőnek, aki tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással
is rendelkezett, de a 2013. évre vonatkozó szabályozás kedvező változást hozott. Az egyéni
vállalkozók (alkalmazott nélkül) amennyiben
tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással is rendelkeznek, csak a tanulószerződéses jogviszonyból származó normatívát igényelhetik vissza. Ez azt jelenti, hogy az együttműködési megállapodásból eredő költségeiket „saját
zsebből” kell állniuk. Változást jelent 2012-höz
képest, hogy nem veszítik el visszaigénylő pozíciójukat.
Társas vállalkozások vagy alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozók esetében két fő
eset fordulhat elő. Az egyik:
• amikor az együttműködési megállapodás
és a tanulószerződés normatíva összege nagyobb, mint a bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettség,
• és az együttműködési megállapodás normatíva összege nagyobb vagy egyenlő a bruttó
szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel.
Ilyenkor kizárólag a tanulószerződés normatív
összege vehető figyelembe a visszaigénylésnél.
A másik esetben:
• az együttműködési megállapodás és a tanulószerződés normatíva összege nagyobb,
mint a bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettség és
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• az együttműködési megállapodás normatíva
összege kisebb a bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettségnél és
• az együttműködési megállapodás normatíva összege nagyobb, mint a tanulószerződés
normatíva összege.
Ilyenkor visszaigényelni nem lehet, csak 0-ig
csökkenteni a bruttó szakképzési hozzájárulási
kötelezettség összegét. Amennyiben az együttműködési megállapodás normatíva összege
kisebb, mint a tanulószerződés normatíva öszszege, akkor visszaigényelhető a bruttó kötelezettség mértékét meghaladó összeg. Ez azt
jelenti, hogy mind az együttműködési megállapodásból, mind a tanulószerződésből eredő normatíva kötelezettséget meghaladó összege viszszaigényelhető.

Polgárjogi szerződés
Ennek kötésekor nincs kamarai ellenjegyzési
kötelezettség, tartalmát a felek határozzák meg
a Polgári Törvénykönyv alapján.

Pályázatok
Az iskoláknak és a vállalkozásoknak érdemes
minden olyan pályázati forrást felhasználni,
amellyel a szakképzés minőségét javíthatják. A
gyakorlati képzéssel foglalkozó cégeknek hirdetik meg 2013-ban is az úgynevezett decentralizált pályázatot, amelynek keretében a tanulók
képzéséhez szükséges új tárgyi eszközöket lehet
beszerezni. Erről a területileg illetékes kamarák
adnak információt, hasonlóan minden egyéb, a
gyakorlati képzést segítő tanácshoz és eligazításhoz.
A Kamara mindent megtesz annak érdekében, hogy folyamatosan naprakész és megbízható információkat nyújtson a szakképzés szereplői számára. Legfrissebb információ, hogy
megjelent a TÁMOP-2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban
(http://www.nfu.hu/doc/3975).
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Hogyan óvjuk meg gyermekeinket
a világháló veszélyeitől?
Beszélgetés a magyarországi TABBY kutatást vezető dr. Parti Katalin kriminológussal
A mai fiatalok elsősorban interneten és mobiltelefonon beszélgetnek egymással. Kedvenc képeiket,
személyes adataikat tárják a nagy nyilvánosság elé,
véleményt mondanak, információt osztanak meg
magukról és másokról, viccelődnek, s közben talán észre sem veszik, hogy megbánthatnak valakit,
vagy éppen önmaguk válhatnak sértetté, áldozattá.
Az erőszak, a bántalmazás, a zaklatás, a fenyegetés terjed világszerte, és nem kíméli sem az iskolát,
sem a magánéletet – sem az online világot.
A legnagyobb veszély a tinédzserekre, a középiskolás korosztályra leselkedik, és a kutatások
szerint közülük is a szakközépiskolák diákjai a legsérülékenyebbek. A megfélemlítés, lelki terror per-

sze nem tanítási időben, hanem iskolán kívül zajlik, ezért a pedagógusok akár azt is hihetnék, nem
az intézmény dolga a helyzetelemzés és a megoldás
keresése. A netes zaklatásról és a tinédzser áldozatokról készített magyarországi kutatást vezető dr.
Parti Katalinnak azonban más a véleménye. Az
Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa szerint nagyon is komoly feladat hárul
a tanárokra az online bántalmazással kapcsolatban,
mert az nem „kétszereplős játszma”, az osztályközösség is érintett, és onnan kerülhetnek ki a kortárs
támogatók, akik a legtöbbet segíthetnek.
A fiatalkorúak internetes szokásait és az online
veszélyeinek kitettség mértékét, a zaklatás gya-
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koriságát vizsgáló nemzetközi felmérés öt európai országban (Olaszországban, Cipruson, Bulgáriában, Görögországban és hazánkban) térképezte fel a helyzetet. A TABBY projekt (Threat
Assessment of Bullying Behaviour among Youth)
célja a lehetséges kockázatok tudatosítása, az önvédelmet szolgáló információk és készségek átadása, a biztonságos webhasználat kialakítása.
A dr. Parti Katalinnal készített interjúból az is kiderül, hogy az online bántalmazás (cyberbullying)
különböző formákban jelenhet meg, és gyakran
szoros kapcsolatban áll az iskolai erőszakkal, illetve abból indul ki. Előfordul, hogy az iskolában bántalmazott diákok az online környezetben vágnak
vissza, vesznek elégtételt az elszenvedett sérelmekért. A kockázatokról és a veszélyekről, valamint
a projekt hasznáról, a jó gyakorlatok alkalmazásáról is beszélgettünk. Végül pedig arra kerestük a
választ, hogy melyek azok a vészjelek, amelyekre
a szülőnek és a pedagógusnak egyaránt figyelnie
és lépnie kell, s egyáltalán mit tehet az iskola és a
család a biztonságos internethasználatért, az erőszak megfékezéséért, gyermekeink védelme és jobb
életminősége érdekében.

Amit egyszer leírtak, az ott marad
– Kérem, mindenekelőtt határozza meg, mit jelent a „cyberbulling” kifejezés magyarul, mit kell érteni alatta!
– Nincs igazán jó magyar megnevezés, ezért az
online vagy cyber bántalmazás kifejezést használjuk általában. Mivel online térben történik a dolog,
nem fizikai értelemben vett erőszak zajlik, ezért a
lelki bántalmazás is megfelelő fogalom. Ennek különféle megnyilvánulásait lehet megemlíteni. Ilyen
például bántó pletyka terjesztése a közösségi oldalon, sértő kép közlése, az érintett személyi adataival való visszaélés, degradáló komment írása vagy
valakinek a kiközösítése. Mindez folyhat a privát életben, mondjuk két ember között is. De amit
egyszer leírunk az interneten, az valamilyen formában ott marad, mert az ilyen bejegyzés teljes mértékben nem törölhető. Másrészt nagy nyilvánosság előtt zajlik mindez, sokan szereznek tudomást
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a feltöltött információról, és az adatainkat ezeken
a csatornákon nem tudjuk jól levédeni. Egy másik
jellemző vonás, hogy a cyber bántalmazás célja a
fájdalomokozás, a harmadik pedig, hogy ismételten vagy folyamatosan, visszatérő jelleggel történik.
– Melyek voltak a magyarországi kutatások során a
legfontosabb tapasztalataik? Mennyire jellemző vagy
elterjedt nálunk az internetes zaklatás a fiatalok körében?
– Nagyon tanulságos volt látni, hogy ugyanazt
az eseményt más módon képezi le, éli meg az áldozat, másképpen az elkövetők és megint másképpen a „bystanderek”, a közbe nem avatkozó szemlélők, a tanúk. Utóbbiak is látnak mindent, rájuk is
hat, amit tapasztalnak, de nem szólnak bele, nem
lépnek fel ellene, mert akkor ők is sérelmet szenvednének. Ezért különböző tréningeken próbáljuk
megtanítani a fiataloknak, hogy hol van az a pont,
amikor feltétlenül bele kell szólni a történésbe: vagy
úgy, hogy segítséget ajánlunk fel az áldozatnak,
vagy úgy, hogy kiállunk és vállaljuk az arcunkat, a
nevünket. Azt mondjuk, ilyet nem szabad csinálni,
vagy ellentársaságot toborzunk, amely kiáll az áldozat mellett, akár ellenkommenteket ír.
Az ismétlődésről, vagyis arról, hogy hányszor kell
előfordulnia a zaklatásnak ahhoz, hogy bántalmazás legyen, megoszlanak a vélemények. Az online
zaklatás nem minden esetben fajul bántalmazássá,
az ismétlődés gyakorisága is elvezethet oda. Ugyanakkor minden eset más. A célpont személyiségétől,
lelki állapotától, lelki érettségétől, a környezettől,
a támadás erősségétől és még sok egyéb tényezőtől függ az, hogy ki mennyire vesz sérelmesnek egy
ilyen történést, kiből lesz végül áldozat.

Szakképzős tinédzser a leggyakoribb áldozat
– Tapasztalataik alapján kik, melyik rétegből, honnan származó gyerekek a legveszélyeztetettebbek?
– Leggyakrabban a tinédzsereket tekintjük áldozatnak ennél a devianciánál, és ennek az az oka,
hogy számukra a kortárs közösség nagyon sokat
jelent, sokkal többet, mint a felnőtteknek. A gyerekek a kortárs közösségben léteznek nap mint
nap. Egy kis csipkelődést, pletykálkodást a felnőt-
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tek elintéznek azzal, hogy nem foglalkoznak vele.
De a gyerekek nem! A felvitt adatok felkerülnek
a hálóra, s mivel nem tudják tisztázni egymással,
hogy kit mi bánt, az okozott tüske is bennük marad. Itt nem arra kell gondolni tehát, hogy a felnőttek bántalmazzák a gyerekeket, hanem arra,
hogy a kortársak bántalmazzák egymást.
Sokszor kérdezik tőlünk, hogy kegyetlenebbek-e a mai fiatalok, mint korábban. Valószínűleg nem, de az internet megadja azt a lehetőséget,
hogy névtelenek, láthatatlanok maradjanak, az arcukat nem kell vállalniuk, és mindez felbátorítja
őket. Könnyebben kimondanak bármit, akár a
másik halálát is kívánhatják! Ezt leírják, és a többiek még like-olják is! Nem kell semmit mondani, aktívan támogatni, mindenki látja, de nem szól
bele, nem áll ki az áldozat mellett, és ez már az elkövető támogatásának minősülhet. Sokszor az iskolai erőszakból indul ki és az online szférába csap
át a bántalmazás, akár ugyanaz az agresszió folytatódik, csak kiélezettebb helyzetben.
Korábbi kutatások eredményeit is tudom említeni, amelyek az iskolai agresszióról szóltak. Ezek
mind két dolgot emeltek ki. Az egyik, hogy a szakközépiskolákba járó tinédzserek körében az erőszakos bűnelkövetés és annak az elszenvedése magasabb arányú, mint a szakiskolákban és a gimnáziu-

mokban. A TABBY kutatásában is ugyanez a jellemző mutatható ki, ami nem a képzés irányával
függ össze, hanem azzal, hogy honnan, melyik rétegből jönnek a gyerekek. Azt találtuk, hogy olyan
közegből származnak, ahol nem figyelnek annyira
rájuk, kevesebb idő, inspiráció jut a gyerekre, és kevesebb eszköz van a környezet kezében, hogy megbeszélje, békés eszközökkel oldja meg a gondjaikat.
Az is igaz, hogy eleve nem a legjobb képességű tanulókról van szó ebben az esetben.
A lelki sérültek és az áldozatok között lehet
párhuzamot vonni, bár erre nem terjed ki a kutatás. Ha valakinek van valamilyen lelki problémája, az sérülékenyebb, ha valakit már bántalmaztak, az hagyott valamilyen lelki nyomot, ezért
akár lúzernek is tartja magát. Több ok vezethet
ide, például nagyon gyengén teljesít az iskolában,
úgy érzi, nincs középpontban, nincsenek barátai,
sokszor kiközösítik, nem hallgatják meg a véleményét. Ezeket a fiatalokat tekinthetjük sérülékenyebbnek, de azt nem mondhatjuk rájuk, hogy
ők lelkileg „sérültek”. Azt viszont tudni kell, hogy
azok a tinédzser öngyilkosságokkal kapcsolatos
amerikai kutatások, ahol a háttérben álló esetleges lelki sérüléseket is vizsgálták, azok azt mondják, hogy nem közvetlen, egyetlen kiváltó oka
az öngyilkosság elkövetésének a netes zaklatás,
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Van-e különbség az iskolában néhányszor bántalmazoak és a nem bántalmazoak közö
a szorványos online sérteé válás mértékében?
kiközösíteék
online közösségből

nem bántalmazták
az iskolában

közszemlére teék
fényképét vagy tkait
hamis proﬁllal lejáraák
bántalmazták
az iskolában
(néhányszor
az elmúlt fél évben)

kegyetlen pletykát
terjesztenek róla
bántó, trágár, megfélemlítő
üzenetet kapo
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hanem mögötte már található egy mélyebb lelki
sérülés, és a netes zaklatás csupán pillanatnyi kiváltója a tragédiának.
Nem akarjuk elítélni a netet, hiszen számtalan
előnye van, de a veszélyeire figyelmeztetni kell!
A tinédzserek azért is veszélyeztetettek, mert ebben az életkorban nagyon sok az éppen szexuális
másságáról, annak felvállalásáról morfondírozó gyerek, aki különösen sérülékeny. Ha ebben a
helyzetben elkezdenek róla ilyesmit terjeszteni a
kortársai, és a szülők is innen tudják meg, nagyon
fájdalmas lehet a végeredmény. Emiatt történt már
öngyilkosság az Egyesült Államokban.

Iskolai erőszak és netes bántalmazás
– Milyen összefüggéseket találtak az iskolai bántalmazás, a fizikai agresszió és a netes zaklatás között?
Az írogat, aki üt is, vagy ellenkezőleg?
– A TABBY kutatások azt mutatták, hogy az a tinédzser, aki bántja a társait az iskolában, valószínűleg online is a bántalmazó csoportba fog tartozni. Érdekes, hogy ugyanígy, akik áldozatok az iskolában,
akiket kiközösítenek, azok valószínűleg online is áldozatok lesznek. Ugyanakkor, aki az iskolában még
nem vág vissza, online mégis megteszi, mert – ahogyan már elmondtuk - ott nem kell vállalnia az arcát, és nincs eszköze arra sem, hogy normális, emberi hangnemben beszéljék meg egymás közt a dolgot.
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A magyar minta azt tárja fel, hogy körülbelül
minden negyedik gyereket bántalmazták már valamilyen módon az iskolában, és ez elég sok. Sajnos ennél is többen vannak az online zaklatás áldozatai. A gyerekek 46 százaléka, tehát majdnem
fele tartozik közéjük! Természetesen az áldozatok
szemszögéből készült ez a felmérés, hiszen a bántalmazók nem mindig vallják be, hogy mit tettek.
Összegezve azt mondhatjuk: az on- és offl ine bántalmazás összefonódik, ahogyan az áldozat és az
elkövető kapcsolata is.
– Melyek azok a vészjelek, amelyekre figyelni kell a
környezetnek?
– Nagyon nehéz megmondani, hogy mi utal
egyértelműen az online zaklatásra, hiszen a jelek mindig sok mindenről szólhatnak. Beszélgetni
kell a gyerekkel, figyelni kell rá! Az internet óriási szakadék a két generáció között, és a szülő kevesebbet tud róla, meg a kortárs csoportról is. Egy
felnőtt kívülállónak nehezebb felmérnie, milyen
folyamatok játszódnak le a gyerekek között, miért
kell komolyan venni a hálóra feltett kijelentéseket,
mi lehet egy fotó sorsa, milyen sérelmek érhetik a
gyermekét az online közegben.
Az az ideális, ha a szülő és a gyerek között olyan
bizalmas a viszony, hogy a gyermek magától is
elmondja, ha furcsa dolgok történnek vele, zaklatják, szorong, vagy valamivel nem tud mit kezde-
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ni, gondjai vannak. A szülőnek és a pedagógusnak
érteni kell a vészjeleket. Más kérdés, hogy csak a
vészjelekből nem lehet mindent kiolvasni.

A tiltás csak a kirekesztést erősíti
– Mit tehet a család, a szülő, az iskola, a barát a
megelőzésért?
– A tréningeken próbáljuk elmagyarázni, hogy
a szülő legyen tagja a gyerek közösségi oldalának,
csoportjának, próbálja megérteni a gyerekét, és
vele együtt keresni a megoldást. Biztos nem segít,
és csak az ellenkező hatást váltja ki a tiltás, ha azt
mondjuk, nem netezhetsz, nem mehetsz fel a hálóra. Az áldozattá vált gyerek ellen nehogy még mi
is restrikciókat vezessünk be! A korlátozás, tiltás
nem megoldás, mert kirekesztéshez vezethet, pontosan azt érjük el, amit a bántalmazó is akart. Azt
kell tudatosítani, hogy online is ki kell érdemelni
a bizalmat, a hálón is tisztelni kell a magánszférát.
Semmikképp se kezdjünk tehát hirtelen felindulásból kutakodni a gyerek levelezésében!
A kortárs tréningeken elmondjuk, mit várhatnak el a gyerekek a barátoktól, egymástól, ha
különféle bántalmazást szenvednek el, és mit
tehetnek ellene. Először is saját testi és lelki épségükre figyeljenek, és ha úgy ítélik meg, nem avat-

kozhatnak be anélkül, hogy maguk is megsérüljenek, akkor inkább szóljanak a felnőtteknek! Ha
beavatkoznak, akkor inkább csoportban tegyék
ezt, mert a csoport védelmet jelent, és talán alkalmas még a bántalmazó eltántorítására is. A fiatalok sokszor meggondolatlanok, azt hiszik, egy
jó poén, amit csinálnak, és nem gondolják, hogy
rossz vége is lehet. A neten nem látjuk a másik arcát, reakcióját, nem tudjuk megveregetni a másik
hátát, hogy csak vicc volt. Márpedig ha a visszajelzés elmarad, abból baj lehet.
A pedagógusoknak azt tanácsoljuk, vegyék komolyan ezt a jelenséget. Attól még, hogy nem az
iskolában, hanem tanítási időn kívül történik a
zaklatás, attól a tanárnak bizony még dolga van
vele. A zaklatás nem kétszereplős játszma, hiszen
a gyerekközösség is érzi, ők is a tanúi, és az egész
iskolai klímát, a gyerek tanulmányi eredményét
is befolyásolhatja. Nagyon is az iskolára tartozik
a megelőzés, a felvilágosítás. Le kell ülni, együtt
kell keresni a megoldást, méghozzá úgy, hogy ne
sérüljön érdek, személyiségi jog. Az osztályközösséget érinti, mert odajár a sértett, az elkövető, ráadásul onnan kerülhetnek ki a kortárs támogatók,
akik a legtöbbet segíthetnek.
(Az interjút Niedzielsky Katalin készítette)

Online közösségben rendelkezik proﬁllal?
100-nál kevesebb ismerős

nincs adat/
nincs proﬁlja

7%
100-250
ismerős

Hány ismerőse van
az online közösségben?

12%
43%
15%

251-500
ismerős

23%
500-nál is több
ismerős

Akik rendelkeznek
online közösségben
proﬁllal,
általában 500
vagy több
kontaktjuk van.

Nem ismerhetnek
mindenkit
személyesen.
(Nagy részüket
ismerik mégis!)
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Innováció a soproni
Handler Nándor Szakképző Iskolában
A Handler Nádor Szakképző Iskola Sopron és
környékének legnagyobb létszámú szakképző intézménye. Az iskola története 1874-től – az 1872.
évi oktatási törvény alapján megalakuló 60 fős
soproni ipariskola indulásától – számítható, amely
1884-től kötelezően létrehozott tanonciskolaként
folytatta tevékenységét. Az első évtizedekben a
városi reáliskola épületében kapott helyet, majd
1908-ban költözhetett önálló épületbe.
Az iskola Sopron és környékének iparos oktatását látta el, az iparosság mai napig is tartó
megbe-csülésével és támogatásával. Az intézmény
1952-ben költözött a jelenlegi helyére. A történelmi belvároshoz közeli „poncichter-negyed”-ben
található épületet Handler Nándor (1836-1888)
tervezte. Az iskola1994. szeptember 1-jétől viseli Handler Nándornak, Sopron kiváló, neogóti-

Fotó: Handler Nándor Szakképző Iskola
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kus stílusban tervező építészének a nevét. Az iskola épülete mellett ő tervezte a történelmi belváros számos középületét, templomát, lakóházát is.
A tanulók is részt vettek az épület folyamatos
bővítésében, melynek eredményeként ma egy korszerűsített elméleti oktatási tömb és egy jól felszerelt tanműhely szolgálja az oktatást.
A kilencszáz fős iskola a rendszerváltást követően folyamatosan fejlesztette képzési szerkezetét, melynek során új képzési irányok indultak és
voltak, amelyek megszűntek. Az intézmény építőipari, faipari, informatikai, képzőművészeti és
szépészeti területeken folytat szakközépiskolai és
szakiskolai oktatást. A bejárt utat méltán tükrözi
a 2009-ben ünnepelt 125 éves jubileum mottója:
„A vasárnapi rajziskolától a képzőművészeti szakközépiskoláig”. A szakképzés természetes velejárója a folyamatos fejlesztés. A szakképzés és a művészetek párhuzama utal arra a hitvallásra, amely
visszaállíthatja a szakképzés presztízsét, az alkotás
szépségét és az értékteremtést minden szakmában.
A kilencvenes évek elején a rendszerváltást követően egy merőben más gazdasági környezetbe kerültek a szakképző iskolák, és az új helyzetre válaszolni kellett. Intézményünk megvizsgálta
a környezetét, megkérdezte a megmaradt és újonnan létesülő cégeket, milyen irányban haladnak,
miben számítanak a szakképzésre, hogyan tudnak
együttműködni. A szülőkkel is új alapokra építettük a kapcsolatot, melyben láthatóvá vált, hogy
létfontosságú az együttműködés a szülők és az iskola között. Ez vált a stratégiai céllá, ha akkor
még nem is került megfogalmazásra. Ma már
úgy mondanánk, hogy az iskola figyelembe vette a partnerek elvárásait és elégedettségét, melylyel megalapozta a partnerközpontú működést. A
90-es évek elején nemzetközi projektekben is adó-
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dott lehetőség a tapasztalatok gyűjtésére. Angol,
német, holland és belga példák alapján vált egyértelművé, hogy mennyire fontosak a célok egy intézmény életében. A tevékenységeket a céloknak
kell alárendelni, és a folyamatos fejlesztés alapja a
célok mérése-értékelése, valamint a partneri mérések beépítése a működés folyamatába. Magyarországon újdonság volt – az iskolák többsége számára – a tanulók partnerként történő kezelése, a
tanulók tanáraikról adott értékelése, valamint
azok felhasználása az intézményi fejlesztésekhez.
Ebben az időszakban számos fejlesztés indult
az intézményben. 1996-ban az iskola pedagógusai
kidolgoztak és bevezettek egy Angliából adaptált
modulrendszerű és kompetenciaelvű szakképzési
modellt. Ez akkor úttörő rendszer volt a magyar
szakképzésben, nagyon sok tapasztalatot nyújtott a majd egy évtized múltán bevezetésre kerülő magyarországi moduláris és kompetencia elvű
szakképzéshez. Az alkalmazott rendszer legfontosabb üzenetei, hogy a szakképzésben a tudást újra kell értelmezni, és a modell értelmezése
alapján a szakképzésben „gyakorlatban bizonyított tudást” jelenti a kompetencia. A nevelés
és oktatás folyamatát ennek kell alárendelni, és
minden ismeretnek, tudáselemnek a gyakorlatot
kell szolgálnia. Ehhez új módszerekre volt szükség. Megváltozott a tanár-diák viszony, és egyre
inkább a segítő, támogató, a kompetenciafejlesztést irányító szerep került előtérbe. A „bizonyított” tudás azt jelenti, hogy egyértelmű mérési
rendszert kellett alkalmazni, amely a szakképzésben a „szakma” elvárásait jelentette. Ez minden esetben az adott modulhoz rendelt gyakorlati
feladatnak a szabványok szerinti elkészítését jelentette. Az elméleti ismeretek nem önálló elméleti tantárgyként jelentek meg, hanem kötődtek
a gyakorlati feladatokhoz. A több mint egy évtizedes működtetés az innováción túl elősegítette
a módszertani fejlesztéseket, illetve az értékelési
rendszer egzakt átalakítását.

Fotó: Handler Nándor Szakképző Iskola

Az iskola 2000-től folytat rendszeres minőségfejlesztési tevékenységet. Ennek keretében határozta meg a minőségpolitikáját, azonosította
és szabályozta annak folyamatait, valamint azóta is évenkénti rendszerességgel folytat önértékelést, amelynek alapján újabb fejlesztéseket indít.
Az önértékelésen belül meghatározza az indikátorrendszerét, évente méri partnerei igényeit és
elégedettségét. Ebben az időszakban az intézmény több magyarországi oktatási-szakképzési
minőségbiztosítási projektj fejlesztő munkájában
is aktívan részt vett. Minőségbiztosítási rendszerét
a COMENIUS 2000 II. intézményi modell bevezetése során alapozta meg: meghatározta céljait,
indikátorrendszerét, szabályozta a folyamatokat,
partneri mérőeszközöket készített és elindította
a rendszeres önértékelést. A program során létrehozta minőségirányítási kézikönyvét, amely ma is
keretét adja az iskola minőségfejlesztési tevékenységének.
A CQAF (Common Quality Assurance Framework) és az EQAVET rendszerek magyarországi
adaptációjának résztvevőjeként a meglévő rendsze-

1 Az 1975-ben alapított Európai Szakképzés-fejlesztési Központ elnevezésű európai ügynökség feladata a szakmai oktatás és
képzés ösztönzésének és fejlesztésének elősegítése az Európai Unión belül.
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Fotó: Handler Nándor Szakképző Iskola

rét átalakítva felelt meg a keretrendszerek elvárásainak. Az intézmény önértékelésében egy magyarországi szakképzési önértékelési modellt használ,
amely az EQAVET magyarországi adaptációja során jött létre. Ez a modell az „ESZÖM: Egységes
Szakképzési Önértékelési Modell”, amely tartalmazza az EQAVET indikatív jellemzőit és a 10 európai szakképzési indikátort. Az iskola fejlesztő és
kipróbáló intézményként részt vehetett A CQAF és
EQAVET magyarországi adaptációjában.
A minőségfejlesztési tevékenységének elismeréseként 2006-ban megkapta a nemzeti közoktatási
minőségdíjat, a „Közoktatás Minőségéért Díj”-at.
Több magyarországi közoktatási és szakképzési
minőségfejlesztési projektben (Comenius, Szakiskolai Fejlesztési Program) bázisintézményként támogatta több más intézmény fejlesztő munkáját. A
CEDEFOP1 – egyedüli magyar iskolaként példaértékű szakképzési minőségfejlesztési gyakorlata
alapján – a Handler Nándor Szakképző Iskolát, 15
másik európai szakképző intézménnyel együtt, kiválasztotta a nemzeti esettanulmányok közé.
A minőségfejlesztés nem vált „önjáróvá”, minden
tekintetben eszköz maradt, segítve, támogatva az
intézmény szakmai munkáját. A minőségfejlesztés
során indított fejlesztések szakmaiak, a kidolgozók
és a végrehajtók a nevelőtestület tagjai. A minőségügyi csoport méri és elemzi az eredményeket, meghatározza, mely területen szükséges a fejlesztés,
illetve milyen okokra vezethetőek vissza a problémák. Módszertannal segíti a tervezést, a végrehajtást, az eredményesség mérését és az értékelést. A
fejlesztéseket a minőségügyi csoport segítségével
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kidolgozott projektterv alapján az intézményvezetés által megbízott fejlesztő teamek végzik.
Az intézmény az évenkénti önértékelését beilleszti a tanév munkarendjébe. A fejlesztési célokat a nevelőtestület fogadja el, amely részt vesz
a mérésben, az értékelésben, a problémák okainak megkeresésében és a fejlesztési terv kidolgozásában, végrehajtásában. Az így meghatározott
fejlesztési célok határozzák meg a tanév céljait,
és az ezeket megcélzó folyamatok, tevékenységek beépülnek az önértékelés adottságoldali kritériumaiba. A projektterv elvárt eredményei, sikerkritériumai az eredménykritériumokban jelennek
meg. Ezekkel az indikátorokkal egészül ki a mérési rendszer, valamint a fejlesztésekre vonatkozó
kérdésekkel bővülnek a partneri mérőeszközök is.
Az elmúlt időszakban számos nemzetközi és
hazai projekt segítette az intézményi innovációt.
A képzési szerkezet megújítását jelenti a képzőművészeti szakközépiskola elindítása és a soproni
munkaerő-piaci körülményeknek megfelelően
kialakított fodrász-kozmetikus szakközépiskolai oktatás. A szakiskolai duális képzés keretében
minden tanuló az egyéves alapképzést követően
gazdálkodó szervezeteknél vesz részt a gyakorlati képzésben. Ezt támogatja a belső köztes vizsgák
és a kiegészítő képzések, valamint a szakmai vizsgára történő felkészítés rendszere.
A következőkben egy konkrét intézményi innováció kerül bemutatásra, amelynek keretében az
intézményben a minőségfejlesztés eredményeként
egy komplex, több éves fejlesztés valósult meg az
iskolában.
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Egy intézményi innováció bemutatása
Az intézmény stratégiai célja a lemorzsolódás
csökkentése. Ennek konkrét, mérhető szervezeti
célja a pedagógiai munka módszertani fejlesztése,
új pedagógiai technológiák alkalmazása az oktatásban. Az eredményesség mérése a lemorzsolódás csökkenésével, a vizsgaeredmények javulásával történik, és további fontos értékelési elem
a magasabb partneri elégedettség a pedagógusok
módszertani felkészültségére vonatkozóan.
A minőségügyi csoport végezte el a mérési
eredményekből adódó elemzést, az okkeresést és
kitűzte a pedagógiai módszertani fejlesztésre vonatkozó célt. Fejlesztő csoport alakult, amely intézkedési tervet készített, három fejlesztési irányt
határozva meg. Az egyik a módszertani továbbképzéseken való részvétel, amelynek keretében
pályázati támogatások segítségével 45 pedagógus
vett részt kooperatív tanulásszervezési és projektoktatással kapcsolatos továbbképzésen. Az intézmény pedagógusai nyitottak az új módszerek alkalmazására. Jelenleg az „Animated Classwork”
nemzetközi projekt keretében az animáció oktatási módszerként történő alkalmazását sajátítják el, és a nemzetközileg is új területnek számító
szakképzési bevezetésén dolgoznak. A másik fejlesztési irány a digitális tanítás-tanulás, amely a
pedagógusok viszonylag magas informatikai felkészültségére alapozott projekt keretében bizto-

sította a számítógéphez való korlátlan hozzáférést. Minden pedagógus számára belső informatikai továbbképzésen vehetett részt, kimondottan a prezentációs technika és a digitális tananyag
fejlesztésére vonatkozóan. Az intézmény biztosította a számítógépet, a kivetítőt, a digitális táblát és az internetelérést minden iskolai teremben.
A harmadik elem a belső pedagógiai pályázati
rendszer, amelynek során a tantestület tagjai tananyagok digitális feldolgozását alakítják ki, és kidolgozzák módszertani megvalósításukat. Öt év
alatt több mint 150 pályamű készült, amely bekerült az intézményi módszertani eszköztárba.
Ezekhez alkalmazási leírások készültek, amelyek
az iskolai szerverről hozzáférhetőek az intézmény
pedagógusai számára. Közöttük vannak egy-két
órát feldolgozó módszertani leírások, de van egy
teljes tanév tananyagát feldolgozó prezentáció,
művészettörténeti képgyűjtemény, fizikai szimulációs kísérlet is, valamint egy-egy szakmai követelménymodul teljes digitális anyaga. Az önértékelés eredménye alapján mind a partneri elégedettségben, mind a lemorzsolódási indikátorban
is javulás történt.
A bemutatott példán látható, hogy egy adott
cél elérése milyen szervezeti, pedagógia eszközökkel, milyen szakmai fejlesztéseken keresztül
érhető el, és milyen mérhető eredményekkel értékelhető.

Fotó: Handler Nándor Szakképző Iskola
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Nemzetközi együttműködések az oktatás és képzés hatékonyságáért

Interjú Tordai Péterrel,
a Tempus Közalapítvány igazgatójával
A Tempus Közalapítvány (TKA) megalapítása után két évvel,
1998-ban lett a szervezet munkatársa. Előtte az 1993-ban, az
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen megszerzett magyar-történelem szakos tanári diplomával 6 évig tanított a vecsési Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban. 25 éve vesz rész a
Tempus Közalapítvány tevékenységében különböző feladatkörökben. A TKA munkája kiterjedt a felsőoktatáson kívül a közoktatásra és a szakképzésre is, majd később a felnőtt tanulásra, 2004
óta pedig az uniós tagságból adódó ágazati kötelezettségek és feladatok végrehajtása áll a középpontban. 2008-tól a Tempus Közalapítvány igazgatója. Irányításával egy olyan szervezet működik,
amely az oktatás és képzés valamennyi alágazatában segíti a nemzetközi együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázását.

– A Tempus Közalapítvány 1996 óta egyre meghatározóbb szerepet vállal a magyar felsőoktatás, közoktatás és szakképzés szereplőinek az európai vérkeringésbe történő bekapcsolódásában. Milyen célok
vezérelték az alapítókat a szervezet létrehozásakor?
– A rendszerváltás a nemzetközi oktatási és
képzési együttműködések számára is új lehetőségek sorát hozta. Az európai uniós oktatási programok közül elsőként a Tempus program nyílt
meg Magyarország számára. Ez még nem az uniós tagállamok együttműködési programja volt,
hanem a Phare segélyprogram keretében nyújtott támogatást. Ennek köszönhetően nagyon jelentős összeget, tíz év alatt mintegy 30 milliárd
forintot kaptak a felsőoktatási intézmények intézményfejlesztésre és mobilitásra. A program lebonyolítását a Professzorok Házán belül végző
Tempus Magyarországi Iroda 1996-ban kapott
jogi önállóságot a Tempus Közalapítvány (TKA)
létrejöttével. Ebből következően a Tempus program végrehajtásán kívül a célmeghatározás kezdetben az alábbi elemeket tartalmazta: a magyar
felsőoktatás felzárkózása az Európai Unió felső-
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oktatásához, az európai integráció gondolatának
és a Magyar Köztársaság EU-csatlakozásának
előmozdítása és támogatása.
Az alapításkor megfogalmazott célok lényege a mai napig változatlan, azzal a nagyon fontos kitétellel, hogy a TKA tevékenysége már
1998-ban és 1999-ben kiterjedt a felsőoktatáson
kívül a közoktatásra és a szakképzésre is, majd
később a felnőttkori tanulásra. 2004 óta pedig
az uniós tagságból adódó ágazati kötelezettségek és feladatok végrehajtása áll a középpontban.
Ezzel egy olyan szervezet jött létre, amely – páratlan módon – az oktatás és képzés valamennyi
alágazatát lefedve segíti elő a nemzetközi együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázását.
– Lapunk célcsoportjának – a középfokú szakképzés és a felnőttképzés szereplőinek – milyen lehetőségeket kínál a Tempus Közalapítvány, amennyiben
szeretnének az egész Európát foglalkoztató „Egész
életen át tartó tanulás” programjának részesei lenni?
– A Tempus Közalapítvány által ellátott feladatok közül kiemelkedik az Európai Unió oktatási és képzési együttműködési program-
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jának, az „Egész életen át tartó tanulás program”-nak a megvalósítása. A 2007 óta zajló pályázati csomag egyes részei felölelik a közoktatás (Comenius), a felsőoktatás (Erasmus), a
szakképzés (Leonardo) és a felnőttkori tanulás
(Grundtvig) területét. A programon belül tehát
a Leonardo és a Comenius pályázati (al)programok nyújtanak lehetőséget a középfokú szakképzés számára, míg a Grundtvig program az
általános (nem szakmára irányuló) felnőttkori
tanulás programja.
A Leonardo program úgynevezett mobilitási pályázatai egyrészt a szakképzésben részt vevő
tanulók és munkavállalók, illetve munkanélküliek számára kínálnak külföldi szakmai gyakorlatokat két hétre, egyes esetekben akár egy teljes
tanévre is, másrészt a tanárok és oktatók rövid,
egy-két hetes nemzetközi tapasztalatszerzését
segítik elő.
Az innovációtranszfer projektek a Magyarországon innovációnak számító, máshol már működő, jól bevált gyakorlatok (tananyagok, módszerek) átvételét, adaptálását és meghonosítását
segítik elő.
Közvetlen szakképzési tartalom esetén a képzőintézmények nemzetközi együttműködését,
a jó példák megosztását és az intézményi szintű
tanulást segítik elő a Leonardo partnerségek pályázatai, közoktatási fókusz esetén a Comenius
Iskolai együttműködések pályázatai, míg általános felnőtt tanulás esetén a Grundtvig Tanulási
Kapcsolatok pályázatai.
– Miként alakult számokban a közalapítvány tevékenysége, elsősorban a bennünket érintő szakterületen?
– 2012-ben a Leonardo pályázatok teljes hazai
támogatási kerete több mint 7 millió euró volt,
azaz több mint kétmilliárd forint. Ennek terhére 138 mobilitási, 41 partnerségi és 8 innováció
transzfer pályázat kapott támogatást. 1645 tanuló és 321 felnőtt külföldi szakmai gyakorlatára,
illetve 314 tanár, oktató, szakképzési szakértő
külföldi továbbképzésére vagy tanulmányútjára
került sor. A partnerségi projektek által terem-

tett rövidebb lehetőségeket is beszámítva, összesen 2845-en kaptak támogatást külföldi tapasztalatszerzéshez.
Az Egész életen át tartó tanulás program teljes pályázati kerete is emelkedett ezzel összhangban, és elérte a 24,6 millió eurót (ami csaknem
7,2 milliárd forint), ami rekordot jelent a program történelmében.
– Sokat beszélünk manapság az esélyegyenlőségről. Hogyan érvényesül ez a fontos alapelv a Tempus
Közalapítvány programjaiban?
– Az európai uniós oktatási és képzési programok – korábban az általános képzés területen
megvalósuló Socrates és a szakképzési Leonardo
program – jelenleg az Egész életen át tartó tanulás program az uniós szakpolitikai célkitűzések
fontos eszközeivé váltak. Ezek sorában a méltányosság, a társadalmi kohézió elősegítése, az
esélyegyenlőség biztosítása, a társadalmi befogadás elősegítése kiemelt helyet foglal el. Az egyes
pályázati felhívások nemcsak a szakpolitikai kontextus bemutatásakor, hanem a célok és a prioritások meghatározása során is megjelenítik ezeket
a szempontokat.
Ennek ellenére újra és újra felmerült az a vélemény, hogy a nemzetközi együttműködési programok tovább mélyítik az iskolák közötti esélyegyenlőtlenséget, hiszen a hátrányos helyzetű
tanulókkal foglalkozó, rosszabb anyagi helyzetben
lévő iskolák számára nehezebb a projektek megvalósításához szükséges önerő biztosítása, tanári
karuk gyakran kevésbé motivált, nagyobb a fluktuáció és gyengébb a nyelvtudás és emiatt az iskola nemzetközi kapcsolatai is kevésbé intenzívek.
A Tempus Közalapítvány kuratóriuma 2004
óta többletpontokkal ösztönzi azokat a pályázókat, akik szociálisan hátrányos helyzetű célcsoportokat is bevonnak projektjeikbe, és – azokban
az esetekben, ahol ez technikailag megoldható –
a hátrányos helyzetű résztvevők után magasabb
összegű támogatást ítél meg. Ennek köszönhetően a Leonardo szakmai gyakorlaton részt vevő
tanulók között a szociálisan hátrányos helyzetűek aránya az elmúlt években folyamatosan közel
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40% volt, ami legalább 5-600 tanulót jelent évente. Ennek tükrében aligha beszélhetünk elitista
programról, de tény, hogy sokat kell még tennünk azért, hogy az említett előítéletet sikerüljön
eloszlatni, és az érintett intézményi kört meggyőzzük arról, hogy igenis van esélyük a pályázatokon. A TKA által megjelentetett és az esélyegyenlőséghez kapcsolódó tematikus kiadványok
is ezt a célt szolgálják (Méltányosság az oktatásban, Esélyteremtő iskola).
A hazai forrásból, a Munkaerőpiaci Alap támogatásával megvalósított és a Leonardo program mintájára létrehozott szakiskolai mobilitási
program sikere is azt igazolja, hogy a nemzetközi együttműködések kínálta előnyök a hátrányos
helyzetű tanulók számára is elérhetőek, hiszen a
program három évében (2003, 2005, 2009) öszszesen több mint ezer szakiskolai tanuló külföldi szakmai gyakorlatára került sor. Ehhez azonban a pályázati információk elérhetővé tételén és
a pályázatírás támogatásán (pályázatíró és projektmenedzsment szemináriumok, konzultációk,
útmutatók) kívül az is fontos volt, hogy az iskolavezetés és a fenntartó támogassa a kezdeményezést, a tanári kar pedig legyen eléggé nyitott az új
megoldásokra.
– Ön 1998 óta foglalkozik az európai uniós oktatási és képzési programok koordinálásával. Milyen
változások, hangsúlyeltolódások voltak a szervezet
eddigi tevékenységében?
– Amikor az Európai Unió lehetővé tette a tagjelölt országok számára, hogy a Tempus
és Phare segélyprogram után bekapcsolódjanak a belső együttműködési programokba – a
Socrates és a Leonardo programba – akkor ezzel az oktatási és képzési ágazat európai uniós
csatlakozása valójában megtörtént, öt-hét évvel
megelőzve az ország tényleges EU tagságát. A
magyar oktatási és képző intézmények a kilencvenes évek végétől kezdve egyenrangú és egyenjogú félként vehettek részt a közös projektekben.
A feladat ettől kezdve nem az volt, hogy miként
vegyük át a fejlettebb országok bevált megoldásait, hanem velük együtt keressünk megoldást az
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oktatás és képzés aktuális, európai kihívásaira.
A segélyezett szerepet tehát felváltotta a kölcsönös együttműködés. Ez komoly szemléletváltást
igényelt az érintettektől, azonban elmondhatjuk, hogy a magyar pályázók sikeresen teljesítették ezt a feladatot, így bevált és keresett partnerek Európa-szerte.
A feladat azonban pályáztatói oldalról is
jelentős volt. Az első, magyar részvételű pályázati fordulókra ki kellett dolgoznunk a hazai
eljárásokat, biztosítanunk kellett a pályázók támogatását, ki kellett alakítanunk a felsőoktatás jól
ismert és bejáratott megoldásai mellett a közoktatás és a szakképzés számára is a legmegfelelőbb
kommunikációs formákat. Nem sokkal később
pedig megindult a Socrates és Leonardo programok második szakaszának az előkészítése, majd
megvalósítása, ami jelentős fordulatot hozott a
korábbiakhoz képest. A változás központi eleme
a decentralizáció volt: annak érdekében, hogy a
pályázati ügyintézés közelebb kerüljön a pályázókhoz, valamint a folyamatok felgyorsuljanak
és áttekinthetőbbé váljanak, a pályázati keretek legnagyobb részének koordinációját az egyes
tagállamokban működő, az illetékes minisztériumok által kijelölt nemzeti irodákra bízták. Sok
esetben az alapoktól kellett kezdeni, hiszen az
Európai Bizottság gyakran csak a feladat lényegét, az irányt adta meg, a szükséges elvi iránymutatással, de a konkrét megoldás kialakítását
a nemzeti irodákra hagyta. Ez a rugalmas menedzsment megoldás termékenynek bizonyult,
hiszen a nemzeti irodák munkatársaiból verbuválódott formális és informális munkacsoportok
segítségével egy olyan pályázati rendszer jött létre, ami a külső, független értékelések szerint is
képes egyszerre biztosítani a források szabályos
felhasználását és számtalan proaktív eszközzel
a pályázatok kellő szakmai színvonalát, a hátrányos helyzetű vagy tapasztalatlan célcsoportok részvételét. 2007-től kezdődően pedig – immár az Egész életen át tartó program keretében
– mindez kodifi kálódott, és sztenderdizálva beépült a nemzeti irodák feladatai közé.
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Ezek a folyamatok nem hagyták érintetlenül a
Tempus Közalapítványt sem. Miközben az alapokat tekintve folytonosságról beszélhetünk –
kezdetektől szervezeti kultúránk alapértékének
számít a megbízhatóság, objektivitás, az átláthatóság, az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés
biztosítása –, közben a szervezet az elmúlt több
mint másfél évtized alatt professzionalizálódott.
A munkatársak hozzáállása – a nyitott, a megújulás lehetőségét folyamatosan kereső, konstruktív
szemlélet – változatlan maradt, azonban emellett
kiépültek azok az intézményesített, szervezeti
garanciák, amelyek nélkül aligha lehetne az elvárásoknak megfelelően koordinálni évente több
mint 7 milliárd forint értékű pályázati keret felhasználását.
A Tempus Közalapítvány kezdettől fogva azt
vallotta, hogy a rábízott pályázati keretek hasznosítása akkor lehet a leghatékonyabb, ha feladatai nemcsak a pályáztatás kötelező adminisztratív, jogi, pénzügyi teendőire terjednek ki (a
pályázati felhívások közzététele, a beérkezett
pályázatok érkeztetése és bírálata, döntéshozatal, szerződéskötés, a támogatás utalása, ellenőrzés), hanem magukba foglalják a különböző célcsoportok elérését és felkészítését, a pályázatírás
támogatását, a megvalósuló projektek szakmai
nyomon követését, a jó megoldások és a projekteredmények terjesztését, alkalmazásuk elősegítését is, azaz egy sor szakmai feladatot.
Ebből a felfogásból szervesen következett,
hogy az oktatásért felelős minisztérium felkérésére igent mondva, 2008 óta sok, a pályáztatáshoz
már nem közvetlenül kapcsolódó szakmai feladatot is felvállaltunk, elsősorban az egész életen át
tartó tanulás stratégiájának megvalósítását szolgálva. Az általában külön európai uniós pályázati forrásokra alapozott projektjeink azóta a közös
uniós szakpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódva
segítik elő az együttgondolkodást, a megszerzett tudás megosztását, a jó példák megismerését és terjesztését, többek között az alábbi témákban: esélyteremtés szakképzéssel, iskolavezetés a hatékony tanulásért, kulcskompetenciák fej-

lesztése, tanári kompetenciafejlesztés vagy kisgyermekkori nevelés. De tavaly nyár óta a TKA
látja el a Nemzeti Europass Központ feladatát is.
Az ECVET (az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer) kapcsán egy nemzeti szakértői hálózatot koordinálunk, illetve egy nemzetközi tematikus együttműködés keretében segítjük
elő az ECVET mobilitási projektekben történő
tesztelését. Így ma már messze nem pusztán pályáztató szervezetként kell tekintenünk a Tempus
Közalapítványra, hanem a nemzetközi oktatási és képzési együttműködések meghatározó
szakmai szereplőjeként is. Az ezzel kapcsolatos szakmai szerepvállalásunkról további részletek olvashatóak tematikus honlapunkon, a http://
www.oktataskepzes.tka.hu-n.
– Ha ki kellene emelnie egyet a közalapítvány nagyon sokrétű tevékenysége és eredménye közül, akkor
melyikre a legbüszkébb?
– A TKA jelenleg vagy kéttucatnyi nemzetközi programnak vagy projektnek a megvalósításért felel. Kiemelni sem az egyiket, sem a másikat nem szeretném, inkább összességében azt
a teljesítményt, amit a szervezet az elmúlt 17 év
során nyújtott. A rendszeres hazai és európai uniós ellenőrzések igazolták működésünk szabályosságát és hatékonyságát. Rugalmasságunkkal, minőségi megközelítésünkkel, az oktatás és képzés
ügye iránti elkötelezettségünkkel sikerült szakmai tekintélyt kivívnunk mind a hazai, mind a
nemzetközi szereplők (illetékes minisztériumok,
az Európai Bizottság, partnerszervezetek, pályázók) körében. A döntéshozók az elmúlt időszakban is számtalan tanújelét adták annak, hogy
ismerik, értik és értékelik a TKA által teljesített
missziót. A közalapítványok 2010-es átfogó felülvizsgálata során is az a döntés született, hogy
a TKA a korábbi formában, közalapítványként,
az oktatásért felelős miniszter szakmai felügyelete alatt végezze a feladatait. A magyar országgyűlés az ország költségvetési nehézségei ellenére
is biztosított a TKA által megvalósítandó feladatok elvégzéséhez 272 millió Ft költségvetési támogatást, hiszen enélkül veszélybe kerülne a 7
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milliárd forintnyi közvetlen európai uniós forrás
felhasználása, az évi mintegy 1000 pályázat támogatása – 500 intézmény és több mint 13 ezer
személy közvetlen részvételével –, nem is beszélve a szakmai projektek soráról. Először kaptunk
felkérést arra, hogy valósítsunk meg a Strukturális Alapok forrásaiból kiemelt projektet, a Balassi
Intézet konzorciumi partnereként.
Összegezve, a TKA olyan erőforrást jelent
tapasztalt és elkötelezett munkatársaival, szerteágazó nemzetközi és hazai kapcsolataival, rugalmas és hatékony szervezetével, ami mind anyagi,
mind szakmai értelemben nagyon sokat kamatozhat a továbbiakban is az oktatási és képzési ágazat számára.
– Az Európai Unió új költségvetési periódusra készül. Mire számíthatunk az oktatási, képzési programok terén? Milyen változások várhatók a következő hétéves ciklusban?
– Az Európai Unió oktatási és képzési programjai is az EU tervezési ciklusaihoz igazodnak,
így a jelenlegi programszakasz az év végével lezárul. A folytatásról csaknem másfél éve zajlik
már a nemzetközi egyeztetés a javaslatot benyújtó Európai Bizottság, a tagállamok oktatásért felelős minisztériumai és az Európai Parlament között. Bár a legfontosabb kérdésekben egyetértés
van, de most, az interjú készítésekor, február közepén még nem látható pontosan az új program
valamennyi sajátossága. Abban nincs vita, hogy
ezek a programok sikeresek, és jól szolgálják az
EU közösen elfogadott célkitűzéseinek megvalósítását, az oktatási-képzési ágazaton kívül is. Így
az biztosnak tűnik, hogy lesz folytatás.
Az egyik legfontosabb változás, hogy folytatódik az európai uniós programok integrációja, azaz
2014 elejétől valamennyi oktatási és képzési program koordinációja egy közös program keretében
zajlik majd, kiegészülve a ma elkülönült ifjúságpolitikai „Fiatalok lendületben” programmal, és
új területként a sport is megjelenik, igaz viszonylag kis költségvetéssel. Az új program nevéről még
nem sikerült megállapodni, az Európai Bizottság előterjesztése szerint Erasmus Mindenkinek
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(Erasmus for All) lenne a program neve, annak érdekében, hogy az ismert márkanévvé vált Erasmus
sikeréből a felsőoktatáson kívül a többi alágazat is
profitáljon. Én azok véleményét osztom, akik nem
tartják szerencsésnek az egyértelműen a felsőoktatáshoz kötődő márkanév kiterjesztését a többi
célcsoportra is, hiszen a közoktatáson belül a
Comenius vagy a szakképzésen belül a Leonardo
az elmúlt bő másfél évtizedben szintén ismertté
vált, pazarlás lenne egyszerűen veszni hagyni, illetve komoly energiákat fordítani az Erasmus módosított jelentésének átadására.
A döntéshozók egyik legfontosabb célja az
egyszerűsítés: a pályázattípusok számának drasztikus csökkentése, a ma gyakran még pályázattípusonként eltérő szabályok egységesítése, az
olyan pénzügyi technikák alkalmazása, amelyek
révén csökkennek a pályázók adminisztratív terhei (például átalányalapú elszámolás).
A bevált és népszerű pályázati tevékenységek
folytatódnak, így továbbra is lesz mód mobilitási projektekre a szakképzésben is, lesz lehetőség a tanulók külföldi szakmai gyakorlatára és a
tanárok, oktatók külföldi továbbképzésére vagy
tanulmányútjára. De folytatódnak a partnerségi projektek is. Nemzetközi együttműködések
keretében kapnak majd támogatást azok a projektek, amelyek bevált szakképzési gyakorlatok
elterjesztését, új megoldások kialakítását és tesztelését szeretnék elvégezni.
Nagy kérdés az új program költségvetése. Az
Európai Bizottság eredeti elképzelése meglehetősen ambíciózus volt, csaknem 70%-kal tervezte megemelni a program hétéves költségvetését
az elődprogramok jelenlegi költségvetéséhez képest. A február eleji uniós csúcson született megállapodás részleteit még nem látjuk, de azt bejelentették, hogy annak ellenére, hogy az EU teljes
költségvetése valamelyest csökken, az Erasmus
Mindenkinek program nagyobb keretből valósulhat meg. Ez jól mutatja a programot övező
szakpolitikai figyelmet és a döntéshozók általános támogatását.
(Az interjút Marton József készítette)
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A szakképzéssel összefüggő
legfontosabb törvényi változások áttekintése
Jelen lapszámunkban a Joggyakorlat rovat rendhagyó módon nem a szakképző iskolák, fenntartók vagy a
gyakorlati képzésben érdekelt vállalkozások által feltett kérdések és az azokra adott válaszok közül „szemezget”, hanem a szakképzési törvény tavaly év végén elfogadott módosításának legfontosabb elemeit
foglalja össze, segítve, hogy átfogó képet lehessen alkotni az új előírásokról. A módosítás nem jelent alapvető és jelentős változásokat a 2011-ben elfogadott törvény alapkoncepciójához képest, azonban a jogszabály több szakaszát és bekezdését érinti, valamint kiegészíti a törvény átmeneti rendelkezéseit is.
A törvénymódosítás alapvetően két törvény – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
és a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény – módosítására irányul. (Emellett egy-egy szövegkorrekció céljából további törvényeket is pontosít, például a TB törvényt vagy a kamarai törvényt.) Az egyes
szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV. törvény általános
vitája 2012. november 29-én, a részletes vitája pedig 2012. december 4-én zárult az Országgyűlésben. A
Kormány által beterjesztett törvényjavaslathoz tizenöt egyéni képviselői módosító javaslat, egy bizottsági módosító javaslat és öt egyéni képviselői kapcsolódó módosító javaslat került benyújtásra. A törvénymódosítást az Országgyűlés 2012. december 17-ei ülésnapján fogadta el és a 2012. december 27-ei Magyar Közlönyben került kihirdetésre. A változások túlnyomórészt 2013. január 1-jén léptek hatályba, de
egyes rendelkezések csak 2013. szeptember 1-jétől módosulnak, illetve lépnek életbe. A változások két
csoportba oszthatóak: az érdemi módosításokra, kiegészítésekre, valamint az igen nagyszámú, de kisebb
lélegzetvételű technikai pontosításokra, melyek a szakképzésről szóló törvény egészét érintik. A módosítások zöme a törvény 2012. január 1-jétől történő alkalmazása során érkező jelzések, észrevételek (a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a minisztériumok, az iskolák vezetői és fenntartói, a szülők részéről) alapján került megfogalmazásra. Szükségessé vált a köznevelési és a felsőoktatási törvényekkel, valamint ezek módosításával, továbbá az iskolák állami fenntartásba vételéről szóló törvénnyel történő összhang megteremtése is.

A kizárólag gyakorlati
képzési célt szolgáló
tanműhely fogalma
Tekintettel arra, hogy 2012. szeptember 1-jétől a
szakiskolák 9. évfolyamán is köthető tanulószerződés – ha a tanuló úgynevezett kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben vesz
részt gyakorlaton –, szükségessé vált e tanműhely
definiálása. Az új fogalom értelmében a kizárólag
gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely a kifejezetten erre a célra létrehozott vagy átalakított,
a termeléstől, szolgáltató tevékenységtől teljesen
elkülönített, a nyilvántartást vezető szerv által
kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanmű-

hellyé minősített, állandó tanműhelyvezetői felügyelettel működő, legalább nyolc tanuló képzésre alkalmas, iskolán kívüli gyakorlati képzőhely,
ahol a tanulók tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján vesznek részt a gyakorlati képzésben.

A szakképző iskolák
állami fenntartásba vétele
2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek a
szakképző iskolák, és ezzel kapcsolatban számos
kérdést kellett tisztázni a szakképzési intézményrendszer és a térségi integrált szakképző központok kapcsán:
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• Az önkormányzatok megszűntek fenntartók lenni,
ezért a törvény azon részei, ahol az önkormányzat
mint fenntartó szerepelt, törlésre kerültek.
• Sajátos szabályok vonatkoznak az agráriskolákra és a honvédelmi szakmákat oktató iskolákra.
Az agráriskolákat 2013. szeptember 1-jétől a vidékfejlesztésért felelős miniszter tarthatja fenn –
vagy egyetértésével más, nem állami fenntartó is
–, de a módosítás következtében az agráriskolákat is össze kell vonni, a tanulólétszám számítására vonatkozó általános szabályok szerint fenntartónként. A honvédelemért felelős miniszter
által fenntartott, kizárólag a honvédelmi szakmákat oktató iskola esetében rögzítésre került,
hogy nem kötelező a térségi integrált szakképző
központ keretében történő működés.
• A 2012. december 31-ig térségi integrált szakképző központként működő szakképzés-szervezési társulásokkal és a korábban önkormányzati
részvétellel működő gazdasági társaságokkal kapcsolatban részletes átmeneti szabályok kerültek
megfogalmazásra a törvényben. E rendelkezések
a működtetésre, a szakképzési feladatátvételre,
az uniós projektek fenntartására és egyes vagyonkezeléssel kapcsolatos kérdésekre vonatkoznak.
Ezekről részletesebben lehet olvasni a szakképzési törvény térségi integrált szakképző központokat érintő változásairól szóló írásunkban.
Új szakasz rögzíti, hogy a szakképzési feladatellátás – az állami intézményfenntartó központon
belül érvényesítendő – szabályait a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központról szóló kormányrendeletben kell szabályozni.

A részszakképesítés megszerzése
Az iskolai rendszerű szakképzésben – a speciális szakiskolák kivételével – célzottan csupán a
részszakképesítés megszerzésére nem lehet beiratkozni. Ezért jelenik meg új előírásként, hogy
amennyiben a tanuló első szakmai vizsgája eredménytelen volt, vagy csak a vizsga követelményeinek egy részét teljesítette, úgy az iskolai rendszerű képzésben csak a javítóvizsgán szerezhet
részszakképesítést. Az új rendelkezés a felnőtt-
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képzést nem érinti, így az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a régi szabályok szerint lehet
részszakképesítést is szerezni.

Az első szakképesítés ingyenessége
Az első, állam által elismert szakma ingyenességéhez kapcsolódóan a 2013/2014-es tanévtől
kiegészülnek és pontosabbak lesznek az iskolai
rendszerű képzésben való részvétel ingyenességét
meghatározó rendelkezések. E rendelkezések egyrészt pótolják az 1993-as közoktatási és az új köznevelési törvény hiányzó rendelkezéseit – amelyek
2012. szeptember 1-jével lettek hatályon kívül helyezve –, másrészt további garanciákat teremtenek
az ingyenesség időbeli meghosszabbítására. Ezzel
elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű és a
sajátos nevelési igényű (fogyatékkal élő stb.) tanulók részvétele válik könnyebbé a szakképzésben.
A törvény új bekezdéssel egészül ki 2013. szeptember 1-jétől, amely kimondja, hogy az ingyenesség időtartamára vonatkozó általános szabályoktól
eltérően az iskolai rendszerű szakképzésben való
részvétel minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű
tanuló részére (az enyhe értelmi fogyatékos és az
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló kivételével). Emellett a második szakképesítés megszerzéséig ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel az enyhe értelmi fogyatékos
és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló részére.
Pontosításra került, hogy a meghatározott időtartamig ingyenes képzést lezáró első szakmai
vizsgán túl ingyenes az első javító- és pótlóvizsga
is, akár a tanulói jogviszony megszűnése után is.
2013. szeptember 1-jétől lehetővé válik az is,
hogy a kormányhivatal méltányolható okból meghosszabbítsa az ingyenességi időtartamot legfeljebb két tanévvel a hátrányos helyzetű tanuló –
kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja – kérelmére,
valamint tartós betegség vagy egyéb, méltányolható körülmény esetén a tanuló – kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja – kérelmére és a szakképző iskola javaslatára.
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A törvény kiegészül azzal az alapvető szabálylyal is, miszerint az ingyenes szakképzéshez az
állam költségvetési hozzájárulást nyújt a feladatellátásban részt vevő fenntartó számára. Azok a
fenntartók pedig, akiknek az állam csupán a költségeik egy részét téríti meg, térítési díjat szedhetnek azon tanulóktól is, akik egyébként jogosultak
ingyenes képzésre. (Nem szedhetnek azonban térítési díjat a gyakorlati képzés tanulószerződés
keretében folyó része után, mert annak költségeit a gyakorlati képző elszámolhatja.) A térítési díjat a tanulói jogviszony kezdete előtt kell megállapítani és a tanuló tudomására hozni. A térítési
díj meghatározásának részletes feltételei a nemzeti köznevelési törvény végrehajtási rendeletében
kerülnek meghatározásra.

A képzés munkarendváltás
nélkül történő befejezése
A köznevelési szabályok értelmében 2013. szeptember 1-jétől csökken a nappali képzésben történő részvétel korhatára. Ez befolyásolja a tanuló
megkezdett iskolai rendszerű képzésének munkarendváltás nélküli befejezését. Ezért a módosítás
lehetővé teszi, hogy az a tanuló, aki a köznevelési törvényben meghatározott életkort megelőzően
kezdi meg tanulmányait a szakképző évfolyamon,
az a nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban – kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül – azonos
munkarendben fejezhesse be megkezdett tanulmányait.

A mulasztás pótlása
A módosítás alapján a tanuló a tanév szorgalmi
időszakán kívüli időszakban is pótolhatja az öszszefüggő szakmai gyakorlaton történt mulasztását. Ez azért fontos változás, mert a törvény értelmében korábban a tanuló gyakorlati képzésen csak a szorgalmi időszakban és az összefüggő szakmai gyakorlat alatt vehetett (volna) részt.
Egyéb rendelkezések értelmében azonban az öszszefüggő szakmai gyakorlaton keletkezett mulasz-

tást is a következő tanév megkezdéséig kell pótolni, hogy az megkezdhető legyen. A mulasztás pótlása a nyári szünet időtartamába is beleeshet.

A tanulószerződés
A tanulószerződés kapcsán három lényeges
változást eredményezett a tavaly év végén elfogadott törvénymódosítás. Az első értelmében
egyértelműen tiltottá vált a „határozott időre”
történő tanulószerződés-kötés, a második világosan leszögezi, hogy tanulószerződés csak az
első szakképesítés esetén köthető, míg a harmadik változás a honvédelmi és az agrárképzéshez kapcsolódik.
A határozott idejű tanulószerződés intézménye
ellenkezik a törvény azon alapvető rendelkezésével, amely előírja, hogy a gyakorlati képző köteles felkészíteni a tanulót a szakmai vizsga gyakorlati részére, és nem csak annak egy részére. Az új
szabály értelmében tanulószerződés csak a képzés
szakmai vizsgáig tartó, teljes hátralévő időtartamára köthető, de a gyakorlati képzést szervező szervezet e kötelessége teljesítéséhez igénybe veheti a
szakképzési hozzájárulásról szóló törvényben szabályozott úgynevezett „teljesítési megbízott” közreműködését.
Az első szakképesítés ingyenessége azt is jelenti, hogy a második szakmát tanulók – bizonyos
kivételekkel – már csak a képzés költségeinek
megtérítésével vehetnek részt mind az elméleti, mind a gyakorlati képzésben. A törvény erre
vonatkozó módosított rendelkezései értelmében
tanulószerződés köthető a tanulóval az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől
induló hatállyal, az első, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre.
Kivételt ez alól azok a tanulók jelentenek, akiknek
vagy teljes egészében, vagy a második szakképesítés megszerzéséig ingyenes a képzésben való részvétel. (Halmozottan hátrányos helyzetű és – az
enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló kivételével – a sajátos
nevelési igényű tanulók.)
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A tanulók a duális képzés elvének megfelelően elsősorban a szakképzési hozzájárulásra
kötelezett gazdasági szereplőkkel kötnek tanulószerződést, hogy minél hamarabb megismerkedhessenek a valós gazdasági, termelési és munkakörnyezettel. A törvény emellett bizonyos
ágazatok esetében – ahol nehezebben köthető
tanulószerződés a gazdasági szereplőkkel – lehetővé teszi, hogy a tanulók „nonprofit” szereplőkkel, azaz az úgynevezett egyéb szervekkel,
szervezetekkel kötött tanulószerződés keretében
vehessenek részt gyakorlati képzésen (például
egészségügyi, szociális, pedagógiai terület).
2013. január 1-jétől e lehetőség kiterjed a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati
képzést szervező szervezetekre is, tekintettel arra,
hogy – a törvénymódosításhoz fűzött magyarázat
szerint – kevés gyakorlatorientáltabb képzés létezik Magyarországon, mint az altisztképzés.
2013. szeptember 1-jétől pedig újabb szervezettel bővül a tanulószerződés kötésére jogosult
gyakorlati képzők köre. E szervezet formálisan
a vidékfejlesztésért felelős miniszter, aki az általa fenntartott szakképző iskolai tanuló esetében
köthet tanulószerződést, amennyiben a tanuló a
szakképző iskola termelői tevékenységet folytató saját tangazdaságában, tanüzemében vesz részt
gyakorlati képzésen. További feltétel, hogy a
képzés az Országos Képzési Jegyzék 6. mellékletében meghatározott, agrárágazathoz tartozó
szakképesítésre készítsen fel.

A tanulói juttatás
A törvény a tanulói pénzbeli juttatás tanuló részére történő kifizetését csak banki átutalással tette
lehetővé a hatálybalépéskor. Léteznek azonban
olyan gyakorlati képzők, akik nem rendelkeznek vállalkozói számlával, így ők nem tudták a
pénzbeli juttatást a törvény előírásai szerint teljesíteni. A módosítás lehetővé teszi, hogy banki átutalás helyett a tanuló fizetési számlájára történő
befizetéssel is biztosítani lehessen a juttatást. A
tanulói juttatás átutalása vagy fizetési számlá-
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ra történő befizetése azonban csak tanulószerződés esetén előírás, az együttműködési megállapodás esetén már nem, ott ugyanis nem folyamatos
egész tanévben a tanulói juttatás kifizetése, hiszen az csak a nyári összefüggő szakmai gyakorlatra jár a tanulónak.
Nem rendelkezik minden tanuló bankszámlával, ezért a módosítás azt is lehetővé teszi, hogy
ebben az esetben a banki átutalást, a befizetést teljesíteni lehessen a tanuló pénzbeli juttatásának a
szülő, a gyám bankszámlájára történő átutalásával,
befizetésével is. Mindezekre tekintettel a tanulószerződésnek a jövőben tartalmaznia kell a tanulót
megillető pénzbeli juttatás összegén felül azt a fizetési számlaszámot is, amelyre a pénzbeli juttatás
átutalásra vagy befizetésre kerül.
Egyértelművé vált az is, hogy az együttműködési megállapodás esetén az iskolának vagy a gyakorlati képzőnek kell fizetnie a tanulói juttatást.
Logikus, hogy a tanulói juttatást annak kelljen
fizetnie (tanulószerződés esetén is), akinél a tanuló gyakorlati képzésen vesz részt, tehát a gazdálkodó szervezetnek, vállalatnak, cégnek, vállalkozásnak. Az együttműködési megállapodás esetén
a törvény értelmében azonban ez utóbbiak nem a
gyakorlati képzést szervezők, hanem a gyakorlati
képzést folytatók.

A szakmaszerkezeti döntés
A Kormány 2012-ben hozta meg először az úgynevezett szakmaszerkezeti döntését a 2013/2014es tanévre vonatkozóan, a regionális fejlesztési és
képzési bizottságok javaslata alapján. 2013-től
már a megyei fejlesztési és képzési bizottságok
tesznek javaslatot, valamint a szakképző iskolák
állami fenntartásba vétele miatt is át kellett alakítani a javaslattételi eljárást. A szakmaszerkezeti
döntés értelmében egyes szakmákban korlátlanul, másokban egyáltalán nem lehet állami
költségvetési támogatás mellett beiskolázni a
tanulókat. A harmadik kategóriába tartozó szakmák esetén csak meghatározott keretszámok erejéig történhet beiskolázás. A törvény új eljárási
rendje szerint a bizottságok javaslatának nem kell
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kiterjednie a keretszámok elosztására, hanem az
egyes szakképző iskolai fenntartók közötti, csak
a megyei keretszámokra kell javaslatot tennie. Az
intézményi keretszámokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ adja meg megyénként és
a fővárosra vonatkozóan.
Kiegészül a törvény azon szakképesítésekről szóló javaslattétel szabályaival is, amelyekre a
bizottságok javaslattételi jogköre nem terjed ki.
Lényeges új garanciális szabály, hogy a szakmaszerkezeti döntés alapján a szakképző iskola fenntartója a döntéssel érintett tanévtől kezdődő képzés tekintetében egészen az adott képzés kifutásáig
jogosult költségvetési hozzájárulásra.

A szintvizsga
Az új képzési modellre történő áttérés miatt tisztázásra került, hogy a szintvizsgát a korábbi és az
új szakiskolai képzés esetén mely szabályok szerint
kell megszervezni. A törvény új átmeneti szabályai
értelmében az utolsó alkalommal a 2012/2013-as
tanévben induló, régi típusú szakiskolai képzésben
szervezett szintvizsgát a korábbi (azaz az 1993-as)
szakképzési törvény és a korábbi (2011-ig kiadott)
szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottak szerint kell megszervezni. Ez a szabályozás a 2+2-es és az előrehozott szakiskolai képzésre vonatkozik. Az új Országos Képzési Jegyzék és a
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelettel kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint induló új, három éves képzések esetén a régi szabályozást nem
lehet alkalmazni. Kiegészítő szabály, hogy a fenti átmeneti szabályozás alá eső szakiskolai tanuló
– tanulószerződés esetén – csak szintvizsga teljesítését követően vehet részt nem kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben (azaz termelési körülmények között) folyó gyakorlati képzésben
akkor is, ha annak letételére a 10. évfolyam került
megjelölésre.

Néhány technikai jellegű módosítás
A törvénymódosítás rengeteg apróbb, az egyértelműsítést szolgáló – elsősorban a jogalkalmazók
részéről érkező – pontosítást is tartalmaz. Ezek té-

teles felsorolása helyett, íme, néhány példa a korrekciókra:
• Egyértelművé vált, hogy a szakmai vizsgabizottságban a képzésben részt vett oktató tagnak nem
kell az országos szakképzési névjegyzék részét
képező vizsgabizottsági névjegyzéken szerepelni ahhoz, hogy a bizottsági munkában részt vegyen.
• A módosítás révén a nyilvántartást vezető gazdasági kamara nem csak magát a tanulószerződést jegyzi ellen a megkötéskor, hanem annak
módosítását is, így nemcsak a megkötéskor, hanem bármilyen módosításkor is megfelelő kontrollt tud gyakorolni.
• A 2012. július 1-jén hatályba lépett új munka törvénykönyve fogalomhasználatához igazodik a szakképzési törvény szóhasználata is
(például a rendes felmondás helyett felmondás,
a rendkívüli felmondás helyett pedig azonnali
hatályú felmondás szerepel az egyes rendelkezésekben).
• A szakmai és vizsgakövetelményeknek tartalmaznia kell a korábbi munkavégzés során szerzett gyakorlatnak a képzésbe történő beszámíthatóságát is.
• Több pontosítás került a törvénybe a tanulószerződéssel és az együttműködési megállapodással kapcsolatban (azok megkötése,
ellenjegyzése, megküldése, mellékletei stb.
tekintetében).
• A törvény alapján a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága
által a felnőttképzésben kiállított bizonyítványmásodlat kiállítására a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendeletnek
a bizonyítványmásodlatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
• A törvény a Közbeszerzések Tanácsa helyett a
Közbeszerzési Hatóság új elnevezését használja.

(Összeállította Dr. Klész Tibor)
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Zoltán Katalin

A Duna Régió Stratégia
a tudástranszfer tükrében
A „Duna Stratégia”-ként emlegetett együttműködési keret tulajdonképpen az Európai Unió
Duna régióra vonatkozó stratégiája1, melyet 2011
júniusában, a magyar európai uniós elnökség idején fogadtak el a tagállamok. Átfogó célja, hogy
a régióban összeköttetést teremtsen az emberek,
valamint az ötleteik és a szükségleteik között,
építve a régió adottságaira, értékeire, így járulva
hozzá az Európai Unió általános célkitűzéseinek
megvalósításához. A Duna régió a folyó vízgyűjtő területe által kijelölt egység, ahol nyolc uniós
tagállam vesz részt a stratégia végrehajtásában:
Németország (Baden-Württemberg és Bajorország), Ausztria, Szlovák Köztársaság, Cseh Köztársaság, Szlovénia, Románia, Bulgária és Magyarország. Az Unión kívüli országok is csatlakoztak:
Horvátország, Szerbia, Bosznia és Hercegovina,
Montenegró, Moldovai Köztársaság, valamint Ukrajna. A régió több mint százmilliós lakosságával
és az unió területének egyötödét lefedve, döntő
szerepet tölt be a kontinens életében.
Négy pillért jelöl ki a stratégia, melyek igen átfogóak: a régió összekapcsolása a többi régióval, a
környezetvédelem, a jólét megteremtése és a régió megerősítése. Ezeken belül tizenegy prioritási

területet határoz meg a dokumentum, a közlekedés
fejlesztésétől a biodiverzitás megőrzésén keresztül
a biztonságpolitikai kérdésekig. A szakképzés fejlesztése a PA8-as és a PA9-es (Priority Area 8, 9)
prioritási területnél jelenik meg: a PA8-as a gazdasági ágazathoz szorosabban kapcsolódó, a vállalkozások versenyképességét és a vállalkozások közötti
együttműködések (klaszterek) elősegítésére alapuló prioritás. Ennek kiegyensúlyozásaként a PA9-es
„Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés” (People and Skills) néven a humánszférához legszorosabban kötődő terület. Magyarország
részéről, a szakképzést képviselő tárca szintjén
(NGM) mind a két prioritási területen megkezdtük az együttműködést, miután a PA9 koordinációját érintő egyeztető tárgyalások 2012 júniusában, a Duna Stratégia konferencia (Bécs, 2012.
június) keretében megindultak. Ez, az együttműködést elindító megbeszélés nyilvánvalóan inspirálóan hatott a közös munkára, hiszen meghatározta
a területeket, és a résztvevők kijelölték a lehetséges
konkrét együttműködési utakat is.
Ezen az operatív szinten körvonalazódott az
együttműködés módja: a prioritások kijelölik az
első szinten elkülönülő tizenkét területet. Ezeken

1 Az Európai Bizottság Közleménye [COM (2010), 715]
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belül – tehát a prioritási területek alatt – munkacsoportok működhetnek, átfogva a projekt-szintet, mely legalsóbb szintként konkrét együttműködésekben valósulhat meg. 2012 őszére világossá
vált a 9-es prioritási terület következő tárgyalásán
(Bécs, 2012. október 16-17.), hogy a felek számára
a köztes – munkacsoporti – szint nem feltétlenül
releváns a munka szempontjából, így a Stratégia a
konkrét projektekben ölt majd testet.
Fontos szempont, hogy a finanszírozás tekintetében a Duna Régió Stratégia (DRS) nem rendelkezik önálló büdzsével. Már futó projektek kaphatnak DRS „minősítést”, amennyiben megfelelnek a
stratégia szellemiségének. Természetesen az a cél,
hogy a tagországok minél több új, releváns együttműködést hozzanak létre a régión belül. Medgyesy
Balázs személyében kormánybiztos került kijelölésre, valamint DRS Kontakt Pont jött létre Budapesten a Stratégia általános működési keretének
koordinálása és az egyes projektek segítése céljából. A Kontakt Pont és a szakképzési terület irányítását ellátó nemzetgazdasági tárca együttműködése is megkezdődött 2012 nyarának végén, és
azok a finanszírozási módok is kezdtek kristályosodni, melyek segítségével új ötleteket tudna megvalósítani a tárca, illetve be tudna kapcsolódni induló projektekbe.
A DRS a regionális együttműködések sorába
remekül illeszkedik: az oktatás-képzés területén
a 2000-es évek eleje óta működik a Közép-Európai Oktatási Együttműködés (Central European
Co-operation in Education, CECE) mint egy
igen produktív, dinamikus együttműködés.
Ausztria volt a kezdeményezője, és a munkájában részt vesz Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország. Olyan tudásmegosztásban,
szakmai fórumokban ölt testet, amelyeket az országok oktatás-képzéssel foglalkozó szakpolitikai szereplői mindnyájuk számára fontosnak ítélnek, és igen jól működő, inspiráló közös munkát együtt gondolkodást eredményez évek óta.
Ez a folyamatosan jól működő együttműködés,
vagy például a visegrádi országok közösségének
munkája bizonyíthatja a DRS számára is, hogy

van értelme a regionális együttműködésnek, és ez
adhat inspirációt a térségben alakuló közös projekteknek.
Az a konkrét projekt, melyhez a szakképzésért
felelős tárca (Nemzetgazdagsági Minisztérium,
Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság) kapcsolódni kíván a PA9 keretében, az Németország Baden-Württemberg tartományának
kezdeményezésében szerveződik „Kapacitásépítés a szakképzésben oktató pedagógusok részére”
címmel. A projekt keretében olyan kis léptékű
(körülbelül 100 pedagógust érintő) pedagógustovábbképzési program valósul meg, melynek
lényege, hogy a pedagógusok készségeit, kompetenciáit fejlesszék a következő cél elérése érdekében: olyan tanítási módszerek és szakmai kompetenciák erősítése, melyek segítségével a tanulók munkaerőpiac által lényegesnek ítélt készségei
növekednek. Ez kapacitásépítést jelent, melynek
révén emelkedik a Duna Régió térségében a munkaerő értéke, a szakképzésben végzettek készségeinek növekedésével, valamint a német duális szakképzésben elért eredmények tanulságai alapján. A
kiválasztott szakterület a mérnöki ágazat, valamint a hozzá kapcsolódó szakképzés (például gépjármű mechatronikus). A megcélzott készségek:
szövegértési, idegen nyelvi, valamint szakmai készségek; „soft skillek”, kooperációs készségek. A
pedagógus-továbbképzési program a győri térségben valósulhat meg több pilot szakképző iskola
pedagógusainak részvételével (összesen 100 fő)
és legfeljebb 10 tréner közreműködésével. A trénerek felkészítő képzésben részesülnek a badenwürttembergi pedagógus-továbbképző akadémia
segítségével, így sajátítva el és fejlesztve azt a tudást
és azokat a készségeket, melyek a magyar pedagógusok képzéséhez szükségesek.
Reményeink szerint úgy a fenti projekt, mint
a stratégiai szintű együttműködés valóban hozzájárul a szakképzésben végbemenő átalakulások
pozitív alakulásához. Meggyőződésünk, hogy a
pedagógusok továbbképzése, az ő szakmai fejlődésük és megújulásuk a helyes irányú változások
kulcsa.
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szertár
„Csakeredeti”
– játékos informatikai
vetélkedő diákoknak
A Microsoft idén is útjára indítja a 2012-ben nagy sikerrel megrendezett „Csakeredeti” oktatási programot, amely egy országos
vetélkedőn keresztül igyekszik
egyértelmű képet adni a fiatalok
számára a szoftverekkel és egyéb
termékekkel kapcsolatos szerzői
jogokról, valamint a biztonságosabb internethasználatról. A tavalyi vetélkedő megmutatta, hogy
a digitális bennszülöttnek számító fiatal korosztály nagy része
nincs tisztában a szoftverhasználat szerzői jogi vonatkozásaival.
A Microsoft partnerei a programban a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület, a Járműipari Adatbázis Forgalmazók Szakmai
Testülete, a Nokia, a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért egyesület és a Vodafone Magyarország.
A „Csakeredeti” programban
a 10 évestől a 21. évüket betöltő
fiatalokból álló, maximum 4 fős
csapatok tehetik próbára tudásukat az informatika, a legális szoftverhasználat és a szerzői jogi kérdések területén, és így ők és tanáraik számos ismerettel gazdagodhatnak e témákban. A megmérettetést elsőként tavaly rendezték meg 126 csapat és 1753 játékos részvételével, amikor az első
helyezést a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ
(HISZK) Gregus Máté Tagintézményének tanulói szerezték meg.
A vetélkedő résztvevőinek
válaszai megerősítették azt a
tapasztalatot, hogy a fiatalok a
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digitális tartalmakat (szoftvereket, filmeket, zenéket) elsődlegesen illegális úton szerzik be.
Tízből nyolc válaszadó úgy vélte,
hogy a legális szoftver beszerzésének elsődleges forrása az
internet, a torrent oldalak. A játék legfontosabb eredménye,
hogy a kutatást igénylő feladatok
és az órai beszélgetések révén
számos fiatal értékrendjében sikerült helyreállítani a szerzői
jog fontosságát és tiszteletét.
A visszajelzések alapján a játék
nem korlátozódott az internetes
kérdőív kitöltésére. A tanárok,
trénerek bevitték az órákra a
„Csakeredeti-feladatokat”, és
izgalmas párbeszédek során, a
diákokkal, civilekkel közösen
vitatták meg a kérdéseket, együtt
keresték meg a válaszokat.
„A YouthSpark programok
keretében a Microsoft évek óta
dolgozik a digitális írástudás
széles körben történő hazai elterjesztésén. Ennek részeként fontosnak tartjuk, hogy a fiatal korosztály – amelynek tagjai a legfogékonyabbak a digitális eszközök
és megoldások iránt – tisztában
legyenek azok alkalmazásának
olyan vetületeivel, mint a szerzői
jogok, a legális szoftverhasználat
előnyei vagy éppen a biztonságosabb internethasználat. Ebben
segít a «Csakeredeti» program.” –
mondta el Szilágyi Bernadette, a
Microsoft Magyarország YouthSpark programjának menedzsere.
Az idén február és május
között zajló játékban a tavalyi
évhez képest az érintett témák
köre bővült: ezúttal a szerzői jo-
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gokról, termékhamisításról, a legális szoftverhasználat előnyeiről és az illegális használat következményeiről, valamint a biztonságosabb internetezésről tudhatnak meg többet a részt vevő
fiatalok. A „Csakeredeti” program céljai összhangban állnak a
február 5-én megrendezett Biztonságosabb Internet Napja
(Safer Internet Day) célkitűzéseivel, amely az interneten leselkedő veszélyekre kívánja felhívni a
fiatalok, szülők és pedagógusok
figyelmét.
A játék első fordulójára a legfeljebb négyfős csapatok 2013.
március 8-ig jelentkezhetnek a
www.csakeredeti.hu oldalon
található adatlap kitöltésével, és
a témához kapcsolódó kérdések
megválaszolásával. A tökéletes
választ adó, maximum 32 csapat
között folytatódik a verseny,
melynek során a március 9. és
április 8. között zajló második
fordulóban alaposan kidolgozandó feladatokat kapnak. A legjobb négy csapatot ennek eredménye alapján választja ki a
szakmai zsűri. Jutalmuk anyagi
hozzájárulás a programjaikhoz,
például az osztálykirándulásaikhoz. Az eredményhirdetés 2013.
április 26-án lesz.
A Microsoft programjához
csatlakozó számos partner
között egyedüli mobilszolgáltató
a Vodafone Magyarország.
„A technológiai fejlődés következtében a mai fiatalok már igen
korán elkezdik használni az
internetet, és egyre több időt töltenek abban a digitális világban,

szertár •
ahol naponta jelennek meg új
készülékek, weboldalak és alkalmazások. Felelős mobilszolgáltatóként igyekszünk megfelelni az ezzel járó kihívásoknak,
ezért is érezzük magunkénak a
«Csakeredeti-program» célkitűzéseit. Fontos számunkra, hogy
miközben a legújabb mobilkommunikációs megoldásainkat teszszük elérhetővé a fiatalok számára, ezzel együtt minél több információhoz jussanak hozzá például azzal kapcsolatban is, hogyan
növelhetik a készülékeiken és az
interneten lévő adataik biztonságát, vagy miért nem tanácsos
nem megbízható forrásból származó mobilalkalmazásokat letölteniük.” – mondta el Nyilas Orsolya, a Vodafone Magyarország
belső kommunikációs és vállalati
felelősségvállalási igazgatója.
A Hamisítás Elleni Nemzeti
Testület (HENT) fontosnak
tartja a fiatalok figyelmét felhívni a szellemi tulajdon védelmének fontosságára, amely fő üzenete a „Csakeredeti” vetélkedőnek is. „Mindennapi életünket átszövik a szellemi alkotómunka eredményeként létrejövő
termékek és szolgáltatások; legyen szó egy szabadalommal oltalmazott műszaki fejlesztésről,
egy védjeggyel ellátott termékről vagy a szerzői jog által védett zeneszámokról, filmekről”
– mondta Tóth Zita, a HENT
titkára. – „A HENT felmérései azt mutatják, hogy a fiatalok
az átlagosnál magasabb arányban nyitottak a hamis, bizonytalan forrásból származó termé-

kek és digitális tartalmak iránt.
Ezért tartjuk kiemelten fontosnak, hogy e generáció szemlélete
megváltozzon, bővüljenek ismereteik a kreatív, alkotómunka értékéről, hasznáról és a hamisítás
gazdasági-társadalmi következményeiről, veszélyeiről. Így válhatnak tudatosabb fogyasztókká
és felhasználókká mind a fizikai,
mind az online környezetben.”
„Napjainkat egyre inkább
mobiljainkon éljük, és azok mobil életünk meghatározó kommunikációs eszközei és fontos
adataink tárolóhelye. Az eredeti
Nokia tartozékok és az ellenőrzött forrásból (Microsoft Áruház) letöltött alkalmazások a legjobb felhasználó élményt és a
problémamentes működést garantálják egy mobilkészülék esetén. Nem eredeti – utángyártott
– akkumulátorok, fülhallgatók,
hátlapok rövidebb működési
időt, rosszabb hangminőséget és
eldobott hívásokat eredményezhetnek. Ellenőrizetlen forrásból
beszerzett alkalmazások felhasználói adatok elvesztéséhez, ellopásához illetve a mobilszámla
terhére elkövetett visszaélésekhez vezethetnek. Tananyagunkban az eredeti alkatrészek és alkalmazások előnyeire és a nem
eredeti tartozékok és nem megbízható forrásból származó
alkalmazások által jelentett veszélyekre hívjuk fel a figyelmet.”
– mondta Dankovics Tamás, a
Nokia üzletfejlesztési igazgatója.
A játékról további információ a www.csakeredeti.hu oldalon található.

2013. februárjában
megjelent az
Életpálya-tanácsadás folyóirat
Az Életpálya-tanácsadás
folyóirat a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal gondozásában jelent
meg, a négy szaklapot tartalmazó szakképzési és felnőttképzési
lapcsalád tagjaként.
A TÁMOP-2.2.2-12/1-20120001 azonosítószámú „A pályaorientáció rendszerének tartalmi
és módszertani fejlesztése” című
kiemelt projektben végzett szakmai munka során a kollégák elsődleges hangsúlyt fektetnek a
munkaügyi, oktatási, illetve szociális területen dolgozó, részben
vagy teljes mértékben pályaorientációs feladatokat ellátó szakemberek továbbképzésére, ismereteinek bővítésére.
Ezen törekvésekhez igazodva
a szaklap célja, hogy a kutatóknak, fejlesztőknek, a szolgáltatás
területén dolgozóknak, vagy a
hétköznapok jó gyakorlatait
ismerőknek (pedagógusok, HRszakemberek, kamarai tagok,
tanácsadók) egyaránt lehetőséget
adjon az új és hiteles információkon alapuló ismeretszerzésre és
tájékozódásra. A tudományos
ismeretterjesztő stílusban megírt
cikkek kiválóan alkalmasak a
bemutatkozásra, a kutatási eredmények, szakmai teljesítmények
ismertetésére. A kiemelt projekt
szakembereinek célja ezen keresztül is a hazai életpálya-tanácsadás
népszerűsítése, valamint, hogy
lehetőséget és teret biztosítsanak
az érintett szakemberek aktív
szakmai párbeszédére.
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szertár
A projekt első szakaszában
– 2009 és 2011 között – már öt
lapszám jelent meg, szintén
Életpálya-tanácsadás folyóirat
néven. (A korábbi példányok
megtekinthetőek a http://
eletpalya-folyoirat.munka.hu/
eletpalya-tanacsadas-folyoirat elérhetőségen.) Ez a hagyomány a
mostani pályázati szakaszban is
folytatódik, így 2015 májusáig
kilenc új lapszám megjelentetését tervezik a kollégák.
Ízelítő az első lapszám tartalmából:
• gyakorlati ötletek az online
tanácsadáshoz;
• interjú a győri Széchenyi
István Egyetem karrier
irodájának vezetőségével;
• sajátélményű pályaorientációs
tábor tapasztalatai;
• kutatási beszámoló a pályaválasztási bizonytalanság és
az identitás összefüggéseiről.
A szaklap online formában
elérhető a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapján: www.
eletpalya.munka.hu

Szakmai nap
a Ford évfordulók jegyében
Az Autótechnika folyóirat –
az Autószerelők Országos Egyesülete és a Győr–Moson–Sopron
megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozata támogatásával – a hagyományos
évnyitó Autótechnikai Szakmai
Napját 2013. február 2-án
Győrött tartotta. A személyautó és kisteher–gépjármű javító vállalkozások, független műhelyek, márkaszervizek szakem-
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bereinek szóló szakmai előadássorozat és kiállítás aktualitását a
Ford autógyár idei hármas évfordulója adta.
A 2013-as év a cégalapító
Henry Ford születésének 150.
évfordulója, a vállalatalapítás
110. esztendeje és a világon az
első, Henry Ford által bevezetett
szalagszerű autógyártás kezdetének 100. esztendeje is. A kor aktuális kérdéseit tárgyaló előadásoknak Kuti János, az Óbudai
Egyetem Hallgatói Szolgáltató
Iroda igazgatójának „Rövid történelmi visszatekintés” című előadása biztosított keretet, melynek mottóját Ford „Többet tenni
a világért, mint amennyit a világ tesz érted – ez siker” gondolata adta.
A bemutató áttekintette Henry Ford életét és munkásságát, valamint szerepét a sorozatgyártás kialakításában. Kiemelte, hogy a Highland Parkban
kialakított üzemben 1913 első
napjaiban a kocsik összeszerelése 12 óra 28 percet vett igénybe,
az új futószalagos tömeggyártás
bevezetésével ez az idő 93 percre csökkent.
A tömeggyártás bevezetésének alapgondolatát Ford a következőképpen határozta meg „…
egyetlen munkásnak sem szabad
és nem is kell kapkodnia, minden szükséges másodperc a rendelkezésére áll, ám annál eggyel
sem több”.
A Ford Motor Company több
tízezer embernek adva munkát,
óriás vállalattá nőtte ki magát. A
tömeggyártás az autók darabszá-
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mának növelésével az eladási ár
jelentős csökkenését vonta maga
után. A korabeli átlagos munkás
12 heti béréért egy T-modell
boldog tulajdonosa lehetett.
Nem véletlen, hogy a Galamb
József és Farkas Jenő közreműködésével megtervezett T-modellből több mint 15 millió
darab készült, és 1997-ben egy
nemzetközi szakmai zsűri az
évszázad autójának választotta.
Hervay Péter adjunktus az
Óbudai Egyetem „Veterán–gépjármű restaurátor” szakirányú
továbbképzési szakját mutatta
be. Ismertette, hogy a Bánki
Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar a Magyar
Veteránautós és Motoros Szövetség támogatásával és széleskörű
szakmai együttműködéssel
alakította ki a képzés szakmai
programját, melynek alapját az
iskola jogelődjének tanulója,
Galamb József által tervezett
Ford T-modell restaurálása során szerzett tapasztalatok jelentették.

Palotás József
a FAT elnöke
2013. február elsejétől
Palotás József, a Felnőttképzési
Szakértők Országos Egyesületének (FSZOE) elnöke, a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési
Tanács alelnöke kapott megbízást a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) elnöki feladatainak ellátására. A megbízás
időtartamára az FSZOE képviseleti feladatait az Egyesület
alelnöke és főtitkára látja el.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

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

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:

cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

Szak- és felnőttképzés
Havonta megjelenő szak- és felnőttképzési folyóirat

Kedves Olvasóink!

Felhívás!

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

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal fotópályázatot hirdet

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

Elbírálás szempontjai, prioritások

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

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

Pályázati feltételek:

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.

• 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:

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)
mutatásával
elkészítésével és nyilvános bemutatásával
okozott esetleges személyiségii és
n
szerzői jogsértésekért minden
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.
http://www.nfu.hu/palyazatok, www.munka.hu

