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a szerkesztő oldala •

Isten malmai és a megújulás
Isten malmai – ahogy a mondás is tartja – bizony
lassan őrölnek. Az ősz folyamán lapunk is megtapasztalhatta, s emiatt az őszi számok jelentős késedelemmel tudnak csak az olvasók kézébe kerülni. Legelőször elnézést kérek olvasóinktól ezért a
kellemetlenségért, az NMH gondozásában megjelenő szakképzési és felnőttképzési lapok szerkesztőbizottsága nevében. Egyúttal kihasználom
az alkalmat, hogy néhány, a lapot érintő fontos
körülményről is tájékoztatást adjak.
A Szak- és Felnőttképzés, illetve az NMH további szakképzési és felnőttképzési lapjainak szerkesztőbizottsága átalakult, új tagokkal bővült. Az
elnöki szerepet a továbbiakban Erdei Gábor látja
el, Bruckner László ügyvezető támogatása mellett. Munkájukhoz sok sikert kívánok! Mellettük
még Boros István az NMH Központi Könyvtár
vezetője csatlakozott a szerkesztőbizottsághoz, én
pedig a továbbiakban a Szak- és Felnőttképzés felelős szerkesztői szerepét töltöm be. A változással
a Szak- és Felnőttképzés rovatait is áttekintettük.
A továbbiakban rendszeresen szeretnénk láttatni,
bemutatni a szakképzés és a felnőttképzés valamilyen szempontból kiemelhető intézményeit,
szervezeteit. Ezt a célt szolgálja az „Intézményi
élet” rovat bevezetése. A „Projektvilág” rovattal
pedig teret kívánunk adni egyrészt a nagyobb
projektekről szóló híradásoknak, másrészt olyan
projektek disszeminációs írásainak, amelyek a
támogatói célokat tekintve jó gyakorlatként, kiemelkedő hatású megvalósításként azonosíthatók.
A Szak- és Felnőttképzés 2014 első félévében
is várhatóan dupla számokkal jelenik meg, majd
2014 őszétől tér vissza a havonkénti ütemezés. A
2012/2013-as tanévvel ellentétben, 2013 őszétől
a lap ingyenes terjesztésűvé vált, amelynek kiadását 2014-ben 3500 példányra tervezzük. Ez
hozzájárul ahhoz, hogy a Szak- és Felnőttképzés
lehetőleg minden intézménye és szereplője számára hozzáférhető legyen lap. Amennyiben a
terjesztéssel elért szervezeteken, illetve szemé-

lyeken túl további címekre lenne fontos eljuttatni lapunkat, úgy az ezzel kapcsolatos igényeket a
szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu e-mail címen
kérjük jelezni a címzett és a postacím pontos
megadásával.
Továbbra is bíztatom olvasóinkat, hogy jelezzék felénk a szakképzés és a felnőttképzés területén a fejlesztéseket, kutatásokat, kiemelkedő
szakmai szolgáltatásokat nyújtó személyeket,
szervezeteket, illetve publikációs szándékukat,
írásaikat juttassák el szerkesztőbizottságunkhoz,
a már megadott e-mail címen.
Jelen lapszámunk ajánlásaként két témakört
emelek ki. Az egyik a pályaorientáció, amely
szakmai területhez kapcsolódnak a módszertan
rovat írásai és a TÁMOP 2.2.2-12/1-2012-0001
projektet bemutató cikk. A másik a „Lányok és
asszonyok a tudományban” téma felvetése. Mindkét téma olyan, amelyeknek látszanak az objektív
ismérvei, mégis, a tapasztalat szerint számtalan
az egyéni megközelítés. A különböző álláspontok
alapulhatnak előítéleteken, eltérő értékfelfogáson,
vagy csak egyszerűen a szakmai hovatartozáson.
Ki-ki döntse el a maga alapállását, miközben ezeket a cikkeket olvassa.
Az interjú rovatnak különös aktualitást ad,
hogy történelmi keretbe helyezi a Felnőttképzési Akkreditáló Testület működését az első és az
utolsó elnökének megszólításával.
Joggyakorlat rovatunkban pedig továbbra is
olyan kérdésekre kaphat választ, amelyek a szakképzés és felnőttképzés hétköznapi gyakorlatát érintik. Ezek közül tapasztalatom szerint az
OKJ-s képzés óraszáma és a nyugdíjas pedagógusok, szakképzési szakértők, szakmai vizsgaelnökök foglalkoztatása a leggyakrabban feszegetett
kérdés.
Rettegi Zsolt,
a Szak- és Felnőttképzés
felelős szerkesztője
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fókusz
Soós László

Változások
a szakmai vizsgáztatás rendszerében:
a komplex szakmai vizsga újdonságai
A 2007-től bevezetésre került moduláris vizsgáztatás újszerűsége, összetettsége jelentős nehézségeket okoz(ott) a vizsgabizottságoknak és a
vizsgaszervezőknek egyaránt, mert az új vizsgáztatási, dokumentálási, értékelési szabályok megjelenése mellett, a szakmai követelmény-modulokhoz kapcsolódó vizsgarészek, és ezen belül a
vizsgafeladatok nagy száma következtében számottevően megnövekedtek az adminisztrációs
feladatok, illetve jelentősen növekedett a vizsgák
időtartama is. Mindemellett folyamatosan vitatott, hogy a moduláris szakmai vizsga a gyakorlatban reálisan méri-e a vizsgázók valós szakmai
felkészültségét, szükség van-e a szakmai ismeretek ilyen részletességű, mélységű, modulonkénti
(szétaprózott) számonkérésére egy középszintű
szakmai vizsgán.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény (a továbbiakban: Szt.) komplex szakmai
vizsgával összefüggő új rendelkezései lehetőséget
teremtettek arra, hogy a moduláris vizsgáztatás
rendszerében felmerült problémák (a vizsgák túl
hosszúak, részletekbe menők, a lebonyolítás és az
értékelés nagyon bonyolult) úgy oldódjanak meg
az átalakuló vizsgáztatási rendszerben, hogy a
szakmai vizsga alapvető célja, jellege változatlan
maradjon.
Jelentős változás a modulok szerinti számonkérés helyett a szakmai vizsga szakképesítésre vonatkoztatott komplex vizsgaként történő értelmezése
is, amely révén jelentősen lecsökkenthető a vizsgarészek, vizsgafeladatok száma, a vizsga időtartama
és a szakmai vizsgához kapcsolódó adminisztrációs feladatok mennyisége. A komplex tudás átfogóbb mérése reálisabb képet ad a vizsgázó felkészültségéről, mint az anyagot modulokra bontó,
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és az egyes részeket nehezen átlátó, többszörösen
súlyozott, százalékos módon mérő értékelés. A
komplex feladatok révén kevesebb önálló írásbeli
tételsor kidolgozása válik szükségessé, ezáltal is
csökkennek a szakmai vizsgához kapcsolódó költségek.
A szakmai vizsga komplex vizsgaként történő megszervezése lehetőséget ad arra is, hogy a
gazdaság igénye, az ágazati szakmai sajátosságok, illetve a valós munkatevékenységek hangsúlyosabban és összefüggően jelenhessenek meg a
vizsgákon, amelyre a modulhoz kötött számonkérés nem adott megfelelő kereteket. Ez a fajta
vizsgáztatási metódus jobban igazodik ahhoz a
szakképzési logikához, amely gyakorlatorientált
és összehangolt a gazdaság tényleges munkatevékenységeivel.

1. A komplex szakmai vizsgáztatás
törvényi szabályozása
A komplex szakmai vizsgáztatásra vonatkozó keretszabályokat az Szt. 9–16. §-ai tartalmazzák. E
rendelkezések képezik az alapját a komplex szakmai vizsgáztatás új rendszerének és adnak iránymutatást annak felépítéséhez. Ezen szabályokkal történő megismerkedés azért is fontos, mert
ezeket, a törvényben már szereplő előírásokat a
jogalkotás szabályainak megfelelően a komplex
szakmai vizsgáról szóló 315/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: új vizsgaszabályzat) ismételten már nem tartalmazza. (Például a törvény meghatározta a vizsgabizottságok
összetételét, létszámát, amelyet az új vizsgaszabályzat már nem ismétel meg, így csak ez utóbbi
tanulmányozása nem elegendő a vizsgabizottság
létszámára vonatkozó szabályozás teljességének
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fókusz •
áttekintetéséhez). Célszerű ezért először a változások szempontjából lényeges törvényi elemeket
itt összefoglalni:
• Megmaradtak a központi vizsgadokumentumok (bizonyítvány, törzslap), de a törzslapok
adatai a komplex vizsgák esetén már a központi
elektronikus nyilvántartásban kerülnek rögzítésre.
• Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a
vizsgára bocsátás kötelező feltételévé vált a modulzáró vizsga (korábban ezt a szakmai és vizsgakövetelmény, röviden az SZVK szabályozta),
míg az iskolai rendszerű képzésben az évfolyamok eredményes teljesítése továbbra is megfelel a
modulzáró vizsgának.
• Részletesebb, pontosabb lett a sajátos nevelési
igényű vizsgázók speciális vizsgafeltételeinek és
felmentési lehetőségeinek törvényben foglalt szabályozása.
• Lényegesen megváltozott a vizsgaelnök/vizsgabizottsági tag megbízására vonatkozó szabályozás. Az Országos Képzési Jegyzékben
(OKJ) szereplő összes szakképesítés esetében
minden vizsgaelnök és vizsgabizottsági tag
megbízásának kiadása egységesen az állami
szakképzési és felnőttképzési szerv (a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési
Igazgatósága) törvényben kijelölt feladata lett.
Azon szakképesítések esetén, ahol a szakképesítésért felelős miniszter a szakképesítés gondozását – megállapodás alapján – a gazdasági kamarának adta át, a vizsgaelnök kijelölése a gazdasági
kamara javaslata alapján történik.
• Megváltozott a vizsgabizottság létszámára és
összetételére vonatkozó előírás is. A vizsgabizottság létszáma 4 főre emelkedett és egyik tagjának minden esetben a vizsgára felkészítő képzésben részt vett oktatónak kell lennie.
• A törvény szabályozási körébe került a vizsgaszervezőkre vonatkozó azon előírás, miszerint a
komplex szakmai vizsgát szervező intézmény köteles gondoskodni arról, hogy a kialakított vizsgacsoport tagjai eredménytelen szakmai vizsga
esetén legkésőbb a komplex szakmai vizsgát kö-

vető vizsgaidőszak végéig javító-, pótlóvizsgát
tehessenek. (Ez a rendelkezés korábban a vizsgaszabályban szerepelt.)
• Szigorodtak a vizsgabizottság elnökének és tagjának jelölhetőségére vonatkozó lehetőségek is.
Az új előírások szerint, kijelölést már csak az
országos szakképzési névjegyzék részét képező
vizsgaelnöki, illetve vizsgabizottsági névjegyzéken szereplő személyek kaphatnak.
• Módosult a vizsgázó jogorvoslati lehetőségével kapcsolatos szabályozás. A vizsgabizottság
döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgázó által benyújtott törvényességi kérelmet nem az Oktatási Hivatalhoz, hanem a szakmai vizsga helyszíne szerint
illetékes kormányhivatalhoz kell címezni, de a
szakmai vizsgát szervező intézményhez kell benyújtani, amelyet az köteles továbbítani a vizsga
helyszíne szerint illetékes kormányhivatalhoz.
A törvényességi kérelmet a kormányhivatal a
beérkezést követő naptól számított öt napon
belül bírálja el.

2. Az új vizsgaszabályzat
Az új vizsgaszabályzat szerkezete alapjaiban követi a korábbi vizsgaszabályzat általános felépítését, ugyanakkor arra is törekszik, hogy a vizsgák
egyes részeire, folyamataira, eljárásaira vonatkozó
összetartozó rendelkezések a korábbinál összevontabban, lehetőleg egy csoportban, fejezetben
kerüljenek szabályozásra, ezzel is segítve az új
vizsgaszabályzat gyakorlatban történő alkalmazását.
Lényeges újdonság, hogy a korábbi szabályozástól eltérően, a két különálló miniszteri rendelet helyett – köszönhetően a módosult törvényi
háttérnek – immár egyetlen kormányrendelet
tartalmazza a vizsgáztatással összefüggő szervezési, lebonyolítási, értékelési és a díjazási szabályokat is.
A továbbiakban az új vizsgaszabályzat felépítéséhez, illetve a komplex szakmai vizsga lebonyolításához igazodó sorrendben kerülnek bemutatásra a lényegesebb változások.
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fókusz
Általános rendelkezések
A korábbi szabályozáshoz képest jelentős változást
tartalmaz a bevezető rész, miszerint az állam által
elismert szakképesítések megszerzésére irányuló
vizsgák idegen nyelven történő letétele a továbbiakban csak a nemzetiségi iskolában vagy két
tanítási nyelvű szakképző iskolában folyó idegen
nyelvű szakképzés esetén, illetve az SZVK-ban
előírt idegen nyelvi követelmények teljesítése esetén lehetséges. E szabályozás nem zárja ki külföldi állampolgárok OKJ-s bizonyítványhoz jutását,
de megköveteli tőlük a vizsgához szükséges magyar nyelvű kommunikációt (mert az elsődleges
cél a magyarországi munkaerő biztosítása). Ezen
túlmenően semmi nem zárja ki azt sem, hogy a
magyar OKJ-s bizonyítványt megszerzők idegennyelvtudásuk révén külföldön is hasznosíthassák
itthon megszerzett tudásukat.
A vizsga előkészítése
Számos új elemet tartalmaznak a komplex szakmai
vizsgát megelőző tevékenységekkel összefüggő
rendelkezések. Azért, hogy az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (a továbbiakban: NMH
SZFI) a vizsgabizottság elnökének és tagjainak
kijelölésével kapcsolatos – törvényben rögzített –
feladatait megfelelően elláthassa, a továbbiakban
a szakmai vizsgát nem a szakképesítésért felelős
miniszter, illetve a gazdasági kamara felé, hanem
minden esetben az NMH SZFI-nek kell bejelenteni. A bejelentés megtétele az új eljárásrend alapján már kizárólag elektronikus formában lehetséges, és az NMH SZFI minden vizsgaszervezői
jogosultsággal, engedéllyel rendelkező intézmény
számára biztosítja az általa működtetett elektronikus vizsgafelülethez a hozzáférést.
A vizsgabizottság kijelölési folyamatában
ugyanakkor továbbra is javaslattételi lehetőséggel
bírnak a szakképesítésért felelős tárcák, a gazdasági kamarák, továbbá az SZVK-ban megjelölt
szervezetek. Az NMH SZFI e javaslatok figyelembevételével adja ki a megbízásokat a vizsgaelnököknek, vizsgabizottsági tagoknak. Ezen új,
több lépésből álló kijelölési, megbízási folyamat
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időigényesebb a korábbinál, ezért szükséges volt
a vizsgabejelentés határidejének kitolása, amely a
vizsga első vizsgatevékenységét megelőző 40. napot jelenti.
Mindezek mellett az új vizsgarendszer rugalmasabb működését segíti elő azon új rendelkezés,
amely lehetővé teszi a vizsgaszervező számára,
hogy a bejelentett létszámadatokat a vizsga első
vizsgatevékenységének időpontját megelőző tizenötödik napig egy alkalommal módosíthassa.
A vizsgarendszer hatékonyabb működéséhez
kíván lehetőséget adni az ún. összevont vizsga
szervezésének új lehetősége. Ezen új szabályozási
elem mind a megbízási, mind a vizsgáztatási oldalon az „emberi erőforrás pazarló” kis létszámú
vizsgák (a korábbi rendszer szerinti 10 fő alatti
vizsgák) számának visszaszorításához nyújt segédletet. A vizsgaszervezők lehetőséget kaptak
arra, hogy az SZVK-ban meghatározottak szerinti kapcsolódó szakképesítések vagy az OKJ
szerint azonos szakközépiskolai ágazatba sorolt
szakképesítések (kivéve a szakképesítésért felelős
miniszter által közzétett „tiltott párokat”) esetén
önállóan dönthessenek arról, hogy az egyes kis
létszámú vizsgacsoportok a vizsgáikat (maximum
3 vizsgacsoportig és a vizsgacsoportok együttesen
maximálisan 25 fős létszámhatáráig) azonos vizsgaidőpontokban és egyazon vizsgabizottság előtt
tehessék le.
Az összevont vizsga iránti igényt a vizsgabejelentésben kell külön megjelölni. A vizsgabejelentés új eleme továbbá, hogy a vizsgabizottságban a
képző intézményt képviselő tagra (a vizsgabizottság negyedik tagjára) a vizsgaszervezőnek kell a
vizsgabejelentésben javaslatot tennie.
A vizsgaszervező vizsgát megelőző feladatai
között továbbra is szerepel egy, a korábbi vizsgaszabályzat szerinti „szervezési és lebonyolítási
szabályzathoz”, illetve „vizsgaprogramhoz” hasonló funkciójú dokumentum előkészítése és a
vizsgabizottsággal történő jóváhagyatása. Ennek
az új – egyébként a vizsgajegyzőkönyv mellékletét
képező – „lebonyolítási rend” nevű dokumentumnak azonban, az eddigi tapasztalatokra alapozva
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összevontan és leegyszerűsítve kell tartalmaznia a
vizsga tényleges lebonyolítására vonatkozó információkat (csoportbontás adatok; az egyes vizsgafeladatok időpontja; csoportonkénti végrehajtási
ideje; a bizottsági tagok közötti munkamegosztás
módja; ellenőrzési felelősség stb.).
A vizsga lebonyolítása
A korábbi gyakorlathoz képest gyökeres változást
jelent, hogy az új szabályok alapján csak a vizsgabizottság vesz részt a vizsgáztatásban (nincs „kérdező tanár”). A vizsgabizottság munkáját továbbra
is segíthetik szakértők, de ők csak a vizsga folyamatosságát, biztonságos lebonyolítását segítik, és
nem vesznek, nem vehetnek részt ténylegesen a
vizsgáztatásban, értékelésben. (Kivéve az írásbeli
vizsgafeladatokat, amelyek javítását továbbra is a
javító tanár végzi és az elnök ellenőrzi.)
E tényleges vizsgáztatási feladatok maradéktalan és felelősségteljes ellátása érdekében az új
vizsgaszabályzat meghatározza a vizsgaelnök és
a vizsgabizottság tagjai számára, hogy a vizsga
megkezdését megelőzően tájékozódjanak a képzés
speciális tartalmáról, körülményeiről. Ez segítséget nyújthat a szóbeli vizsgatevékenység során
esetlegesen szükségessé váló orientáló kérdések
feltevéséhez is. Emellett rögzítésre került az is,
hogy a vizsgabizottságnak a képzést folytató intézményt képviselő oktató tagja – a vizsgabizottság
egyetértésével – elsősorban a szóbeli vizsgatevékenység esetén lásson el vizsgáztatási feladatokat,
amely szintén segítheti a vizsga nyugodt, zavartalan lebonyolítását.
Tekintettel arra, hogy az új összetételű vizsgabizottságnak nem tagja automatikusan a vizsgaszervező képviselője (a képzést folytató intézmény
nem minden esetben azonos a vizsgaszervezővel),
ezért az új vizsgaszabályzat biztosítja a vizsgaszervező számára, hogy kijelölt képviselője útján
kontrollálja a vizsga jogszerű lefolytatását és – kizárólag a bizottság jogellenes működése esetén
– beavatkozhasson (a vizsgabizottság figyelmeztetése, felszólítása, megbízó értesítése) a jogszerű
működés fenntartása érdekében. Az előzőek alap-

ján tehát megvalósul a szakmai vizsga feletti közös
felelősség gyakorlása, miszerint a vizsgát a vizsgaszervező készíti elő, amelynek megfelelőségét,
jogszerűségét a vizsgabizottság ellenőrzi, majd a
vizsgáztatás során a vizsgabizottság jogszerű működését a vizsgaszervező figyeli.
A vizsga lebonyolításának időkerete a korábbi
45 napról 30 napra, a vizsgázó maximális vizsganapjainak száma 5 napról 3 napra csökkent. Ez
utóbbi csökkentés lehetőségét a vizsga komplex
módon történő megszervezése, és ehhez kapcsolódóan a vizsgafeladatok SZVK-ban rögzített végrehajtási idejének jelentős csökkenése tette lehetővé.
A vizsga lebonyolításának szabályai továbbra is
lehetővé teszik a gyakorlati vagy a szóbeli vizsgatevékenység párhuzamos csoportokban történő lebonyolítását, azonban az előírás része lett, hogy a
vizsgahelyszínek vagy a vizsgáztató helyek mindegyikénél a vizsgabizottság legalább két tagjának
jelen kell lennie.
Az értékelés rendszere
A szakmai vizsga komplex jellege számottevő
egyszerűsödést jelent mind a vizsga lebonyolításában, mind az értékelésében. Ez egyrészt az egyes
szakképesítések SZVK-iban megtalálható vizsgafeladatok, vizsgatevékenységek mennyiségének és
időtartamának csökkenéséből következik, másrészt az új vizsgaszabályzat is segíti az egyszerűbb
értékelést azzal, hogy megszűnt a vizsgafeladatok
%-os értékelése, és a végső vizsgaeredmény (korábban többlépcsős) meghatározása is lényegesen
egyszerűbbé vált. A vizsga végeredményét jelentő – továbbra is egyetlen, 1-től 5-ig terjedő – osztályzat kialakítása az SZVK-kban meghatározott
egyes vizsgafeladatok külön-külön történő – szintén 1-től 5-ig történő – osztályozásával, majd ezen
osztályzatok, szintén az SZVK-kban megtalálható, (feladat) súlyaránynak megfelelő súlyozott átlagolásával történik.
Változás a korábbi gyakorlathoz képest, hogy
az értékelési tevékenységet – tekintettel arra,
hogy a vizsgáztatási feladatokat is kizárólagosan
ők látják el – a vizsgabizottság tagjai végzik az
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egyetlen, korábban már jelzett írásbeli feladat
kivételével, amelyet a vizsgabizottság munkáját
segítő szakértő (javító tanár) javít ki, tehát itt is
megszűnt a szakértői közreműködés lehetősége.
A kijavított írásbeli dolgozatokat viszont – tekintettel a rövidebb írásbeli feladatokra és ebből
fakadóan a rövidebb javítási, ellenőrzési időre –
a korábbi 3 nap helyett csak 2 nappal az utolsó
vizsgafeladat megkezdése előtt kell eljuttatni az
elnöknek, amely rövidebbé teheti a vizsgát. A
komplex szakmai vizsga megjelenésével – köszönhetően a kevesebb és komplexebb vizsgafeladatnak – általános szabályként bevezethetővé
vált, hogy a javítóvizsgán csak a sikertelenre értékelt vizsgafeladatot kell megismételni, kivéve, ha
az SZVK másként nem rendelkezik.

példányokat a vizsgabizottságnak, a jegyzőnek és
a vizsgaszervező intézmény vezetőjének kell aláírnia (hitelesítenie) és az egyik példányt az NMH
SZFI-nek meg kell elküldeni. A törzslapkivonat szintén a központi elektronikus rendszerből
nyomtatható, amelyet a továbbiakban is a vizsgaszervező vezetője ír alá és hitelesít a vizsgaszervező körbélyegzőjével.
A vizsgázó továbbra is a jelenlegi formátumú
bizonyítványt kapja kézhez, amely azonban részeredményeket már nem, csak a vizsga végeredményét tartalmazza. Módosult viszont a bizonyítványmásodlat kiállításának rendje: a továbbiakban
másodlatot csak az NMH SZFI állíthat ki az
elektronikus rendszerben szereplő törzslap adatai
alapján.

A vizsga dokumentálása

3. A vizsgával összefüggő díjazás

A törvényi háttér változása következtében a
komplex szakmai vizsgák esetén megszűnik a
vizsgázók törzslapjainak korábbi rend szerinti
papír alapú kezelése, kitöltése. Az új rendszerben
a vizsgázók adatai és eredményei az NMH SZFI
által biztosított központi elektronikus rendszerben, elektronikus törzslapon kerülnek rögzítésre.
A vizsgaszervezők az egyes vizsgabejelentésekhez kapcsolódóan kapnak egyedi (hozzáférési)
lehetőségeket a bejelentett vizsgához tartozó
törzslap elektronikus kitöltésére, az eredmények
rögzítésére. A vizsgázók vizsgaeredményeit külön – a vizsgajegyzőkönyv mellékletét képező –
vizsgaösszesítő íven is vezetni kell, amely szintén megtehető az elektronikus rendszerben. A
vizsgaösszesítő ív elektronikus vezetése esetén a
rögzített eredmények a törzslapokra is átmásolódnak.
A komplex szakmai vizsgák esetén már nem
követelménymodulok és százalékos eredmények,
hanem az egyes (komplex) vizsgafeladatok és az
elért osztályzatok kerülnek rögzítésre a törzslapokon. A vizsga befejezését és az összes vizsgaeredmény rögzítését követően a törzslapot „le
kell zárni”, majd az elektronikus rendszerből két
példányban ki kell nyomtatni. A kinyomtatott

A komplex szakmai vizsgához kapcsolódó díjazási
rendszer kialakításánál elsődleges szempont volt,
hogy a díjak a korábbinál jobban igazodjanak a
ténylegesen ellátott feladatokhoz, de ne jelentsenek a korábbiaknál több terhet a vizsgáztató, illetve a vizsgázó számára. A kialakított új díjrendszer
számítási módszere lényegesen eltér a jelenleg alkalmazottól.
A vizsga során a vizsgabizottság által ellátott
feladatok két csoportba sorolhatók. Az első csoportba azon feladatok tartoznak, amelyek függetlenek a vizsgázók számától és minden vizsga
esetén jelentkeznek. E feladatok körébe tartozik
a gyakorlati feladatok előzetes jóváhagyása, a
lebonyolítási rend elfogadása, a vizsga személyi
és tárgyi feltételei megfelelőségének vizsgahelyszínenkénti ellenőrzése, valamint a felmentési
kérdések elbírálása. A második csoportba a tényleges vizsgáztatási feladatok tartoznak, amelyek
mennyisége a vizsgán megszerezhető szakképesítés vizsgakövetelményében meghatározott feladatoktól (a vizsga „nehézségétől”) és a vizsgázók
létszámától függ. Ennek megfelelően az új díjrendszer szerint a vizsgabizottság elnökének és
tagjainak fizetendő vizsgadíj is e két feladatcsoporthoz igazodik, tehát a díjazás egy, a vizsgázók
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létszámától független állandó díjból, valamint
egy, a vizsgázói létszámtól függő változó díjból
tevődik össze.
A változó díj meghatározásának alapjául szolgált a korábbi rendszer szerint jól működő vizsgaidő arányos kategóriába sorolás, azzal, hogy a
jelentősen módosult vizsgaidők miatt a korábbinál
differenciáltabban, három helyett négy díjkategória kerülhetett kialakításra.
A komplex szakmai vizsgák átlagos időtartama
a korábbi vizsgákhoz képest jelentősen csökkent
(ez, mint később látható, lehetővé is tette egy új,
minden korábbinál alacsonyabb díjkategória kialakítását), ugyanakkor a vizsgabizottságok feladatköre a közvetlen vizsgáztatási, értékelési feladataik miatt a korábbihoz képest szélesebb lett,
ezért a vizsgáztatási díjak – átlagos létszámú (1520 fő) vizsgacsoportra vonatkoztatott változtatása
– nem volt indokolt.
Ezen keretek alapján a vizsgáztatási díj alapdíj
része (a vizsgázók számától független feladatok
arányát figyelembe véve) a minimálbér 9,5%-ában,
azaz 9 310 forintban lett meghatározva. A változó díj kategóriáihoz tartozó vizsgaidőtartamokat,
százalékos szorzókat és a jelenlegi minimálbér
szerinti egy vizsgázóra vonatkozó összegeket a
táblázatok mutatják. Az új vizsgáztatási díjak kiszámítása a következő módon történik: vizsgáztatási díj = alapdíj + (minimálbér × adott kategória %
értéke × vizsgázók száma).
Konkrét példával: egy III. kategóriába tartozó szakképesítés 23 fős vizsgacsoportja esetén a
vizsgaelnök díja: 9 310 Ft (alapdíj) + (98 000 Ft ×
0,029 × 23) (változó díj) = 74 676 Ft.

A vizsgadíj változó díjának kategóriánkén
besorolása a vizsgaidők alapján

Kategória

A szakmai
és vizsgakövetelmény
alapján egy vizsgázó
vizsgaideje

A kategóriába
tartozó
szakképesítések száma

I.

8 óra vagy ennél több

90

II.

5 óra vagy ennél több, de
a 8 órát el nem éri el

125

III.

2,5 óra vagy ennél több,
de az 5 órát
el nem éri el

219

IV.

kevesebb, mint 2,5 óra

203

A következő oldalon látható táblázat egy 15 fős
vizsgacsoport esetén mutatja be néhány szakképesítés vonatkozásában a korábbi és az új rendszer
szerinti vizsgadíjakat.
A táblázatból nem látható, de az alapdíj bevezetése kedvezőtlenül érintheti az alacsony
létszámú (jellemzően 10 fő alatti) vizsgacsoportokat. Például egy IV. (korábban III.) kategóriás szakképesítés 4 fős vizsgacsoportja esetén
a vizsgaelnök korábbi díja 13 720 Ft volt, míg
az új rendszer szerinti díj 18 718 Ft. E helyzet kialakulásának elkerülésére biztosítja az új
vizsgaszabályzat a korábbiakban már tárgyalt
összevont vizsgák megszervezésének lehetőségét. (A 20 fő feletti vizsgalétszámok esetén
viszont – köszönhetően a lényegesen rövidebb
vizsgáknak is – a vizsgáztatási díjak jellemzően
a korábbitól lefelé térnek el: egy I. kategóriás

A vizsgadíj változó díjának kategóriánkén százalékos szorzói
és a jelenlegi minimálbér szerin összege
Kategória

Elnök

Tag (és jegyző)

%

Ft

%

Ft

I.

3,9

3 822

2,9

2 842

II.

3,4

3 332

2,5

2 450

III.

2,9

2 842

2,1

2 058

IV.

2,4

2 352

1,7

1 666
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A vizsgaidőtartamok és a vizsgaelnöki díjak változása
egyes szakképesítések esetén 15 fős vizsgacsoport esetén
15 fős vizsga

Régi

Új

szakképesítés

vizsgaidő

kategória vizsgadíj (Ft)

elektronikai műszerész

20 óra

I.

66 150

7 óra 15 perc

II.

59 290

Fodrász

7 óra 15 perc

II.

58 800

7 óra 15 perc

II.

59 290

Kereskedő

9 óra 45 perc

II.

58 800

3 óra

III.

51 940

Vendéglős

19 óra 15 perc

I.

66 150

9 óra 35 perc

I.

66 640

Ács-állványozó
(új név: Ács)

21 óra 30 perc

I.

66 150

11 óra

I.

66 640

Töltőállomás-kezelő

5 óra 15 perc

III.

51 450

1 óra 25 perc

IV.

44 590

szakképesítés 30 fős vizsgája esetén a vizsgaelnök korábbi díja 132 300 Ft, míg az új rendszer
szerint ez 123 970 Ft.)
A vizsgáztatási díj változó részét befolyásoló
vizsgacsoportlétszám meghatározása is pontosításra került, amely szerint továbbra is a vizsgaszervező által megküldött vizsgabejelentésben
feltüntetett vizsgalétszámot kell alapul venni,
azonban ebből levonható azon vizsgázók száma,
akik igazolt okból nem kezdték meg a vizsgát.
Összefoglalásként elmondható, hogy bár a
vizsgáztatás fő folyamatában, feladataiban, lebonyolításában gyökeres átalakítások nem kö-
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vizsgaidő

kategória vizsgadíj (Ft)

vetkeztek be – ahogy az előzőek is mutatják –,
ugyanakkor az egyes részletekben több jelentős
módosulás történt.
Ezek a változások egy felkészült vizsgaszervező intézmény vagy vizsgabizottság számára
nem jelentenek, nem jelenthetnek problémát,
azonban ismeretük hiánya könnyen meghiúsíthat, jogszerűtlenné tehet, kudarcra ítélhet egy
komplex szakmai vizsgát. Ezért mindenképpen
indokolt a vizsgáztatásban érintetteknek az új
vizsgaszabályzat (és az Szt. vonatkozó részeinek) mielőbbi alapos és részletes tanulmányozása.
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Berkecz Gábor

A honvéd szakközépiskolai rendszer
újjászületése és a képzés kialakítása
a debreceni Gábor Dénes Elektronikai Műszaki
Szakközépiskola és Kollégiumban
Bevezetés
Az Emberi Erőforrások Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megállapodásával 2013.
augusztus 1-jével1 a Honvédelmi Minisztérium
átvette a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki
Szakközépiskola és Kollégium teljes fenntartói
jogát. A döntéssel a 2007-ben viharos körülmények között bezárt győri Béri Balogh Ádám
Honvéd Középiskola és Kollégium után a polgári képzések területén ismét iskolafenntartóvá
vált a Honvédelmi Minisztérium és újra megkezdődhetett a hazai intézményesített honvédelmi nevelés és oktatás története. A 2013/2014-es
tanév ünnepi tanévnyitójára már az új fenntartói
környezetben került sor. 2
Az iskola létrehozása, újjáalapítása nem
egyik pillanatról a másikra történt, több év
nagyon komoly szakmai, pedagógiai, szervezeti és gazdasági előkészületek előzték meg a
döntés megszületését. Nem lehetett figyelmen
kívül hagyni a rendszerváltás után átalakuló Magyar Honvédség megváltozott személyi
igényeit és azt a tényt, hogy az oktatásba és nevelésbe történő beruházás – a gazdasági helyzettől függetlenül – hosszú távon mindig is az
adott rendszer szakmai és minőségi fejlődését
hozza magával.

Az intézmény nevelési programjának a megalkotásnál a hatályos törvényeken, rendeleteken,
jogszabályokon túl a fenntartó minisztérium
elöljárói és az iskola vezetése egyértelmű álláspontot fogalmaztak meg: nem lehet direkt módon lemásolni és átvenni a korábbi korszakok
középfokú honvédelmi nevelési intézményeinek
a működési elvét.
A 21. századi kihívásokhoz igazítva kell a
közel 150 éves honvédelmi képző intézmények
jó és rossz tapasztalatai, valamint az iskola
meglévő oktatási- és szakmai profilja alapján
megalkotni az intézmény egyéni képzési arculatát. Az iskola létrejöttét jelentősen segítette, hogy a társadalom és a szülők részéről
az utóbbi években egyre inkább megfogalmazódott a modern szakmai oktatást a konzervatív, de diákközpontú, az ország honvédelmi
hagyományaira építő iskola létrehozása iránti
igény.
A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium története sok esetben azonos a magyarországi szakközépiskolák, szakképző
intézmények történetével, de mégis más. Az iskola meglévő területi adottságai, képzési rendszere,
szakmai kapcsolata és fizikális közelsége a Magyar
Honvédség legnagyobb szárazföldi alakulatához,
az MH 5. Bocskai István Lövészdandárhoz, le-

1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a Honvédelmi Minisztérium 2013. május 31-én aláírt megállapodása a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átadásáról.
2 http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/hende-csaba-tanulas-es-tudas-nelkul-nincshonvedelem
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hetőséget adtak arra, hogy az ezredforduló után
bekövetkező – a középfokú iskolákat érintő és a
szakmai oktatásukra jelentős hatással bíró – demográfiai csökkenésre, beiskolázási nehézségekre
hathatós és minőségi választ tudjon adni. Ez ami
nemcsak az iskola megújulásához, hanem a honvédelmi nevelés és végső soron a Magyar Honvédség
folyamatos megújulásához, társadalmi elismertségéhez vezethet.

Honvédelmi nevelés időszerűsége
A katonai nevelés mindig is fontos és sohasem
egyértelmű megítélést töltött be a történelemben. A mai megítélés is két ellentétes nézet
összecsapásával jellemezhető: „A legszélsőségesebb álláspontok szerint a katonai nevelés
egyenesen civilizáció ellenes, a másik pólus
pedig úgy gondolja, hogy a mai kor válságára
csupán az jelenthet megoldást, ha fegyelmet, a
tekintélytiszteletet, bajtársiasságot, az egészséges életmódot állítjuk középpontba, erre pedig
a honvédelmi nevelés a legmegfelelőbb” 3 Magyarországon a dualizmus korától intézményesített keretben működő, az államformához és
politikai berendezkedéshez hasonuló honvédelmi nevelési rendszer gyakorlatilag a 2000es évek közepére megszűnt. „Az elmúlt húsz
évben a honvédelmi szellemiség, közösségi
szellem gyakorlatilag a nullára redukálódott, a
fiatalok mai generációjának teljesen más az értékrendje.”4
A honvédelmi nevelés fontossága és időszerűsége a sorkatonai szolgálat 2004-es szüneteltetése és a Béri Balgoh Ádám Honvéd Középiskola
és Kollégium bezárását követően szinte azonnal
felmerült: „A honvédelmi nevelésről beszélni mindig
aktuális, mert állandóan vannak új, időszerű felada-

tai. A honvédelmi nevelést sohasem tekinthetjük lezártnak, befejezettnek. Ennek több oka van. Egyrészt
állandóan változnak mozgásban vannak, változnak
azok a nemzetközi és nemzeti feltételek, körülmények,
amelyek között a nevelés folyik. Másrészt az ember, az
emberi viszonyok fejlődése is indokolja a téma napirenden tartását. Itt elegendő csupán arra utalni, hogy
az ifjúság felnövekvő generációi valamilyen módon
találkozzanak a honvédelem fogalmával, tartalmi
elemeivel, s nem lehet közömbös, hogy azok milyen
érzelmi, hangulati és egyéb hatásokat váltanak ki belőlük.” 5
2009. április 16-án indították el a „KatonaSuli”
programot egy pedagógiai konferencia keretén
belül. A programban részt vevő tanulók számára
külön honlap készült, mely tartalmazta az oktatási
segédanyagokat is. A korábban elkészült Katonai
alapismeretek tankönyv gesztori feladatait a bezárásra került győri Béri Balogh Ádám Honvéd
Középiskolának és Kollégiumnak kellett volna
ellátnia6, de az iskola megszűnését követő átmeneti időszakban, a Katonai alapismeretek szabadon
választható érettségi tantárgy népszerűsítésében
a bátonyterenyei Fáy András Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium segítette a HM tárca
munkáját.
A vidéki városok közül Debrecen Megyei
Jogú város kiemelt szerepet szánt a honvédelmi
nevelésnek, melyet az országban elsőként külön
közgyűlési határozatban rögzített7. A városban
a dandár támogatásával folyó honvédelmi nevelés hamar jelentős sikereket és eredményeket ért
el nemcsak a kamasz generáció, hanem a szülők
körében is: „Érdekes és kellemes meglepetés volt,
hogy a szülők, apukák mennyire meg voltak elégedve
gyermekeikkel a katonasuli verseny után. Lefényképeztették magukat egyenruhás fi aikkal, lányaikkal

[3] Dr. Töll László ezredes: „A történelem nem ismer hosszú távú stabilitást” Katonasuli konferencia. 2011. február
11-12. Forrás: http://www.honvedelem.hu/cikk/24460
[4] Uo.
[5] Dr. Vasas Joachim: A honvédelmi nevelés néhány kérdéséről. In.:Honvédségi Szemle 2009 63. évfolyam 6.sz.
[6] Magyar Ferenc: Az önkéntes tartalékos rendszer és a katonasuli program. In.: Seregszemle a MH ÖHP szakmai-tudományos folyóirata VIII. évfolyam, 2010. február különszám 51. oldal
[7] Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének 199/2009. (IX. 24.) Ö.h.
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a kiképzővel, s valahogy olyan hangulat uralkodott
a verseny egész ideje alatt, mint annak idején a sorkatonai eskükön”8
Azonban honvédelmi nevelést úgy folytatni,
hogy nincs mintaadó intézmény, ahol az oktatási
és nevelési környezet maximálisan biztosítva van,
ahol a tantárgyi elemek és módszertan kipróbálható, az bizony nagyon nehéz feladat.
A honvédelmi nevelés nem elkülönült nevelési
feladat, hanem a nevelés szinte minden területén
érvényesítendő határozott irányultság. A nevelés
során megállapítható, hogy komplex személyiségformálásról beszélünk, ezért a honvédelmi nevelés
nem szűkíthető le a katonai nevelésre.9 A középfokú honvédelmi nevelés és oktatás intézményesített
időszakában – rendszertől függetlenül – tisztában
voltak a honvédelmi neveléssel, tartalmával és a
közvetített értékekkel. A katonai szakközépiskolák mindig is szerves részei voltak az adott korszak
oktatásának. A magas szintű reáloktatás mellett
kiemelt hangsúlyt fektettek a humán műveltségi
területre és a honvédelmi nevelésre.
Az iskola nevelési eszközei között volt a fiatalok életkorának megfelelő tudatos, de nem vakfegyelemre történő nevelése és megfelelő pályára
irányítása. Ezt a célt pedig a történelmi tapasztalatok alapján csak a 14–18 év közötti korban lehet
a legeredményesebben elvégezni. Egy jól működő honvéd szakközépiskolából kikerülő tanulók
10-15 év elteltével a katonai vezetés és a civil élet
meghatározó szereplőivé válhattak.

Az iskola története
A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskolát 1990-ben alapította Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata. Az iskola a város
egyik patináns oktatási intézményéből, a Mechwart András Gépipari technikumból vált ki. Az
iskola önálló létrejöttét segítette az elektronikai
ipar 90-es évek elejére megtörtént ugrásszerű

növekedése és munkaerő-igénye, valamint a középfokú intézményekbe áramló diákok számának
ugrásszerű növekedése.
Az iskola két év albérlet után – amikor 1990-92
között a debreceni volt pártiskola épületében kapott helyet – 1992-ben költözött a jelenlegi helyére
az üresen álló, a korábbi Elektronikai Tiszthelyettes képző épületébe. Az iskola új épülete továbbra
is a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében maradt, de a fenntartó városi önkormányzat
használatba kapta azt.
Az iskola „első” megalakulásakor is különleges
oktatási profi llal rendelkezett. Az anyaiskolából
kiválva tisztán elektronikai szakközépiskola lett.
Az évfolyamonként két osztály és az egy osztályos szakképző évfolyam már akkor is a minőségi
oktatás alapfeltétele volt. Az iskola jól beilleszkedett a térség oktatási kínálatába és munkaerőpiacába.
A tanulók az érettségit követően a debreceni és
a fővárosi műszaki felsőoktatás irányába fordultak,
vagy a szakképzési évfolyam elvégzését követően
az elektronikai iparban helyezkedtek el. Az ezredfordulón a térségben történt jelentős elektroni-

[9] Dr. Vasas Joachim idézett műve
[8] Horváth Béla: A középiskolai honvédelmi oktatás tapasztalatai. In.: Honvédségi Szemle 2010. május, 63. évfolyam 3.sz. 41. oldal.
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ségessége 2009-ben ismét felmerült.10 Az iskolai
profi l kiszélesítését támogatta az intézmény infrastruktúrája, valamint az a tény, hogy a Magyar
Honvédség legnagyobb szárazföldi alakulatának
debreceni helyőrsége közvetlenül az iskola mellett található.

Honvédelmi nevelés
a Gábor Dénesben 2009–2012

kai beruházások, nagy gyárak megjelenése szinte
azonnal felszívta az iskolából kikerülő végzett
hallgatókat.
Azonban a csökkenő gyermeklétszám és az
oktatási szerkezet átalakulása következtében a
Gábor Dénesben is megkondultak a vészharangok. A 2004/2005-ös tanévtől kezdve érezhetően gyengébb képességű tanulók jelentkeztek a
szakközépiskolába. Az éves kompetenciamérések során a szerkezetletolódás, az a tény, hogy a
hat- és nyolcosztályos gimnáziumok elszívták a
tehetségesebb tanulókat, jól érzékelhető volt. Az
iskolába lelkes, de alaptudásában, szorgalmában
már gyengébb tanulók érkeztek, ami a szakmai
tárgyak eredményének a jelentős romlását hozták.
Mint minden iskola, így az intézmény is új
utak keresésébe kezdett. A lehetőség pedig adott
volt. A Honvédelmi Minisztérium támogatásával
2005 óta a 338/2004 (XII. 18) kormányrendelettel szabadon választható közismereti érettségi
tantárgyként kiajánlott Katonai alapismeretek
tantárgy oktatása és a honvédelmi nevelés szük-

Az iskolai honvédelmi nevelés elindítására 2009
tavaszán a HM Humánpolitikai Főosztály koordinálásával került sor. Ekkor a dandárparancsnoki
posztját elfoglaló dr. Böröndi Gábor dandártábornok felajánlotta az iskola vezetésének a korábbi
kapcsolatokra épülő honvédelmi nevelési rendszer
elindítását.
A tanév végéig megtörténtek a kapcsolatfelvételek és a bemutatkozó látogatásátok. 2009 márciusában az iskola tanulói már a honvédelmi nevelési feladatokkal megbízott MH 24. Bornemissza
Gergely Felderítő zászlóalj katonái által megrendezett bemutatókon, laktanyalátogatásokon vettek
részt. 2009 júniusában megrendezésre került az iskola teljes tanulói állományát érintő katonai diákönkormányzati nap11, melynek óriási sikere volt és
igazolta a továbblépés szükségességét. A rendezvényen a tanulók katonai bemutatót láthattak és
katonai sorversenyen vehettek részt, ahol a csapatok vezetői és kísérői hivatásos katonák voltak.
A verseny után a csapatok tagjai lelkesen számoltak be arról, hogy mennyire jó volt a katonákkal
együtt dolgozni.
2009 májusában az iskolai honvédelmi nevelés
megerősödését hozta a dandár és a város együttműködési megállapodása a honvédelmi nevelés
terén. A 2009/2010-es tanévben hivatalosan is
elindult a honvédelmi fakultáció, melyre 33 tanuló jelentkezett. A fakultáció tananyaga a Katonai
alapismeretek tantárgy tankönyv anyagára épült,
de azt nagyon sok gyakorlatias résszel egészítette
ki. A tanév vége a fakultációban részt vevő tanulók

[10] Dr. Vasas Joachim: A honvédelmi nevelés néhány kérdéséről. In.:Honvédségi Szemle 2009 63. évfolyam 6.sz.
[11] http://www.honvedelem.hu/cikk/15358
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az iskola egészének és a város oktatási vezetésének
külön bemutatót tartottak katonai oktatóikkal,
melynek óriási sikere volt.
A 2010/2011-es tanévtől bevezetésre került a
Katonai alapismeretek tantárgy. A tantárgy központi akkreditációja 2005-től még nem történt
meg, így csak egyedi eljárással lehetetett felvenni
a tárgyat az iskola helyi tantervébe. Az oktatás
a 9. és a 11. évfolyamon hirdették meg és közel
50 tanuló jelezte a felvételi kérelmét. Az oktatást
a dandár hivatásos tisztjei tartották. Az oktatás a korábban akkreditált Katonai alapismeretek
tankönyvből folyt. A tananyagban biztonságpolitikai ismeretek, a NATO története és szervezeti felépítése, fegyverzettechnika, térképészet,
túlélési ismeretek, alaki foglalkozás szerepelt.
A tanulók számára a 9-10. évfolyamon heti 1-1
órában, a 11-12. osztályban heti 2-2 órában illesztették be a tantárgyat a tantervbe, míg a 11.
évfolyamon a tantárgyat felvett tanulók a 11.
osztályban heti 2 órában, a 12. osztályban heti 4
órában tanulták.
A tantárgy 2010-es indításánál azonnal feltűnt,
hogy a tanulók sokkal jobban kedvelik a katonai
órákat és foglalkozásokat, mint az „átlagos” szakközépiskolai órákat. A tantárgy indítását követő
félévben az intézményben végzett felmérés és a
mindennapos visszajelzések alapján megállapítható volt, hogy:
• a tantárgy nagy népszerűségnek örvend a diákok körében a Magyar Honvédséggel egyetemben;
• a tárgyat oktató aktív katonák felkészültsége és
szakmai hivatása, ösztönös pedagógiai érzéke és
diákközpontúsága garancia az oktatás sikerére;
• a tantárgy szabadon választható, így népszerűsége stabil;
• az oktatással és honvédelmi neveléssel növekszik
a honvédség társadalmi bázisa.

Összességében a Katonai alapismeretek tantárgy oktatása során a tanulók megismerik és megkedvelhetik a hivatásos katonai pályát. A tantárgy
oktatása során, kihasználva a tantárgy nyújtotta
kiváló lehetőséget, tudatosan fejleszthető a nevelőmunka többi területe (értelmi, érzelmi, erkölcsi,
esztétikai, testi és katonai nevelés). Így a tanulók
fizikai-pszichikai edzettsége stressztűrő képessége, egészségügyi állapota, fegyelme, szervezhetősége, a kultúrák iránti érdeklődése, intelligenciája
meghaladhatja a polgári életben érettségizett korosztály átlagát. A 2010/2011-es tanév első félévét
követően a korábbi honvédelmi fakultáció és a
dandárral történő sikeres együttműködés alapján,
az iskola vezetése egyértelműen a továbblépés lehetőségét kezdte el vizsgálni. 2011. február 3-án
Hende Csaba Magyarország honvédelmi minisztere és dr. Benkő Tibor vezérezredes meglátogatta
az intézményt, és megtekintette az iskolában folyó
honvédelmi nevelést.12 A látogatás után a minisztérium vezetése részéről egyértelműen megfogalmazódott, hogy a debreceni „KatonaSuli” program sikereire alapozva meg kell vizsgálni annak
a lehetőségét, hogy a Honvédelmi Minisztérium a
polgári képzés (szakképzés) területén ismét iskolafenntartóvá válhasson.
Első lépésként Debrecen Megyei Jogú Város
és a Honvédelmi Minisztérium 2011. szeptember
20-án szándéknyilatkozatot fogadott el, melyben
mindkét fél kiemelt támogatásáról biztosította
a Gábor Dénesen folyó honvédelmi nevelést és
oktatást.13 2011 szeptemberében az iskola, a ma
már Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karaként integrálódott. A korábban Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem névvel működő katonai képzést folytató
egyetem munkatársaival együttműködve kérte a
Katonai alapismeretek tantárgy akkreditációjának
a lefolytatását.

[12] http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/jeles-bemutato-ora-katonai-alapismeretek-tantargybol
[13] http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/visszafogado-unnepseg-es-szandeknyilatkozatalairasa-debrecenben
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A központi akkreditáció lefolytatásával lehetővé vált, hogy a középfokú oktatási intézmények – amennyiben az oktatás tárgyi és személyi feltételeit biztosítani tudják – felvehessék a
helyi tantervükbe a Katonai alapismeretek tantárgyat.
A 2011/2012-es tanévben a Katonai alapismeretek tantárgyra történő nagyszámú jelentkezés
miatt a két induló kilencedikes osztályból egy tisztán Katonai alapismereteket tanuló osztály lett. A
tanévben – immáron három évfolyamon – folyamatosan zajlott a tantárgy oktatása. A dandárnál
2012. január 1-jével megalakult a Nevelési és Iskolai Oktatást Segítő részleg, amelynek feladata
a Gábor Dénesben és Debrecen középiskoláiban
zajló Katonai alapismeretek oktatás és az általános
iskolákban zajló honvédelmi nevelés feladatainak
támogatása lett.
Az elméleti oktatáson túl kiemelt figyelmet fordítottunk a tanulók gyakorlati foglalkoztatására és
szabadidő hasznos, honvédelemhez köthető eltöltésére.
A debreceni Honvédség és Társadalom Baráti
Kör vezetésével együttműködve katonai hagyományőrző szakkör került létrehozásra, rész vettünk a Bocskai Portya teljesítménytúrán és a doni
katonai emléktúrán. A katonaoktatók egyértelmű
tapasztalata és következtetése az volt, hogy az elméleti oktatás csak a megfelelő gyakorlati hátérrel
érhet el sikereket.
A gyakorlati foglalkozásoknál elsődleges volt a
diákok mozgásszegény életének megváltoztatása.
Délutáni foglalkozások keretében – kihasználva,
hogy az iskolába járó tanulók jelentős része vidéki
és az iskola saját kollégiumában került elhelyezésre
– önvédelem, alaki foglalkozás és menetgyakorlat
került megszervezésre.
A legügyesebb tanulók a katonai oktatóikkal
együtt rendszeresen megjelentek különböző katonai és civil rendezvényeken, ahol a katonai bemutatójukkal óriási sikert arattak mind a civil, mind
a szakértő katonai közönség esetében.

Az iskolában folyó oktatás és a honvédelmi
nevelés szélesítésével felmerült a kérdés, hogy
hogyan illeszkedik a katonás rend, felfogás az
elektronikai szakképzéshez, szakközépiskolai
oktatáshoz és kollégiumi neveléshez. Mint minden rendszert újító vezetőnek, a Gábor Dénes
vezetőinek is kihívás volt, hogy a tanulók és szülők lelkes fogadtatását követően a pedagógusok,
kollégiumi nevelők és szakmai tanárok is jól fogadják az új oktatási irányvonalat az intézményben.
A legkisebb „ellenállás” a kollégiumban volt. A
kollégiumi nevelők nagyon hamar átlátták, hogy
a honvédelmi neveléssel közvetített értékek, fegyelmezettség, direkt módon segítik a kollégiumi
nevelést. A közismereti tantárgyakat tanító tanárok esetében szintén lelkesedés fogadta a Katonai
alapismeretek tantárgy bevezetését, az oktatás
népszerűsége és a jelentkezők nagy száma miatt
lassú, de folyamatos színvonal-emelkedés volt
megfigyelhető az általános iskolákból jelentkező
és felvételt nyert tanulók tanulmányi eredményében, szorgalmában. Az elektronikai szakmai
oktatásban tanító tanárok körében, azonban már
nem volt egyértelmű az iskola új irányvonalának
a megítélése. Többen a szakmai elektronikai oktatás végét látták abban, hogy a honvédelmi nevelés és oktatás ilyen nagy léptékben jelenik meg
az iskola életében. Az elkövetkező tanév tapasztalata azonban egyértelműen bizonyította, hogy
az elektronikai szakmai oktatás és szakképzés
kiválóan együttműködtethető a honvédelmi neveléssel és oktatással.
Az iskola életében jelentős változást hozott a
Honvédelmi Minisztérium és Debrecen Megyei
Jogú Város között 2012. június 28-án14 megkötött
együttműködési megállapodás. A felek közösen
vállalták, hogy:
• elősegítik a hazaszeret, bajtársiasság, rend és fegyelem értékeinek közvetítését;
• a Magyar Honvédség társadalmi támogatását,
katonai pálya népszerűsítését;

[14] http://www.haon.hu/honvedelmi-kozepiskola-debrecenben/2018541
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• a Katonai alapismeretek érettségi tantárgy elsajátítását, s ezáltal mind pedagógiai, mind (katonai) szakmai vonatkozásban a legmagasabb
szinten megvalósíthatóvá teszi a hazafias és
honvédelmi nevelési pedagógiai módszereinek
kialakítását;
• a meglévő elektronikai szakmacsoportos alapozó oktatás és elektronikai szakképzés mellett a
katonai szellemiségű nevelési környezet kialakítására, a későbbiekben pedig az intézmény
honvéd középiskolaként történő működtetésére, közös katonai szellemiségű programot indítanak.
A Honvédelmi Minisztérium ezen felül vállalta, hogy:
• a honvédelmi nevelésbe bekapcsolódó új iskolai
osztályok számára – a megfelelő elhelyezési és
oktatási környezethez igazodva –, a kollégiumban évente egy-egy emeletet átad, megfelelő állapotban;
• hozzájárul az intézmény közüzemi költségeinek
a megtérítéséhez;
• az iskolai oktatáshoz a 2012/2013-as tanévtől 4 fő, majd évente további 2-2 fő hivatásos, vagy szerződéses állományú, megfelelő
pedagógus végzettséggel rendelkező katonát
biztosít.
• a 2012/2013-as tanévtől kezdve biztosítja a programban tanuló diákok részére a szükséges formaruházatot.
Az együttműködési megállapodásban foglaltakon túl a Honvédelmi Minisztérium jelentős
szakképzési támogatásában részesítette az intézmény elektronikai szakképzését, amelynek
következtében az intézmény fennállása óta a
legnagyobb szakmai eszközfejlesztését tudta végrehajtani. Az iskola a szakmai oktatását
megőrizve és megerősítve, a Honvédelmi Minisztérium támogatásának köszönhetően, gazdaságilag stabilan és megújult oktatási és nevelési környezetben tudta elkezdeni a 2012/2013-as
tanévet.

Úton a honvéd szakközépiskola felé
2012. szeptember 1-jével elindult tanév jelentős változott hozott az intézmény életében.15
A változás egybeesett először az állami fenntartási rendszerbe történő átlépéssel, majd
2013. augusztus 1-jével a Honvédelmi Minisztérium fenntartásába történő átkerüléssel.
A 2012/2013-as tanévet a kilencedik évfolyam
tanulói már a honvédelmi nevelés keretei között
kezdhették meg. Mindkét osztály tanuló vállalták, hogy az intézménybe történő jelentkezéssel
felveszik a Katonai alapismeretek tantárgyat és
részt vesznek a honvédelmi nevelésben, amiben
a fenntartás átvételét követően új lehetőséget
nyitottak számunkra a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 36. § (4) bekezdésében található szabályok, amiket a HM tárca
oktatás irányításért felelős szervei alakították ki
a jogszabály megalkotása során.
A tanulók közel négyötöde beköltözött a minisztérium támogatásával megújult kollégiumba,
ahol a házirendben a kilencedikes tanulók számára külön honvédelmi napirend került elfogadásra.
A kilencedikes tanulóknál a kezdeti lemorzsolódás viszonylag nagy volt, ami a magas szintű
tanulmányi, magatartási és fizikai kihívásoknak
volt betudható. Azonban mind a fenntartó, mind
az iskola – az egyedi környezetnek megfelelően
– a minőségi nevelésre és oktatásra helyezte a
hangsúlyt, így meg kellett őrizni az oktatás színvonalát.
A kilencedikes tanulók heti 2 órában tanulták a
Katonai alapismeretek tantárgyat, mellette pedig
a szakközépiskolai közismereti és szakmai tantárgyakat. A szakközépiskolai oktatási rész így lényegében változatlan maradt, továbbra is – a történelmi tapasztalatok alapján – az erős reál és szakmai
oktatást láttuk legjobban párhuzamosíthatónak a
honvédelmi neveléssel.
A kilencedikes tanulók számára a honvédelmi
neveléssel való aktív kapcsolatot a kollégiumban
kialakított egyedi honvédelmi nevelési rendszer és

[15] http://www.dehir.hu/debrecen/debrecen-az-elen-jar-a-hazafias-nevelesben/2012/08/31/

15

fókusz
napirend jelentette. A kollégiumba be nem költözött tanulók számára kötelező délutáni fakultációk
voltak.
A kollégisták katonai napirend alapján élték az
életüket, katonai oktatóikkal a katonai érintkezési szabályoknak megfelelően kommunikáltak.
A honvédelmi nevelés szerves része a tanulók
önálló életvitelre, saját kollégiumi környezetük
ápolására, tisztán és rendben tartására való nevelésük. Az egyéni felelősség mellett kiemelt szerepet kapott az egymás, a szűkebb és tágabb környezet iránti felelősség. A délutáni foglalkozások
során döntően a Katonai alapismeretek tantárgy
tematikáját követtük. A hét napjaira elosztva
alaki foglalkozás, terep- és térképtan, menetgyakorlat, fegyverzettechnika, önvédelem közelharc
foglalkozások kerültek megszervezésre. Emellett
továbbműködtek az intézmény sikeres szabadidős foglalkozásai is: LEGO robotprogramozás,
barkács és zene szakkör, hadtörténelem, hangtechnika, sport. Tényleges katonai és fegyveres
kiképzést a tanulók nem kaptak és nem is kaphatnak.
A kötelező délutáni kollégiumi foglalkozásokon – szilenciumokon – az egyéni korrepetálást
és fejlesztést részesítettük előnybe. A tanulók
korrepetálásába bevontuk a felsőbb évfolyamos
diákokat. A kilencedikes tanulók esetében szobaparancsnoki rendszert alakítottunk ki, ami a
napirend és az egyéni felelősségtudat kialakításában fontos szerepet kapott. Lényeges elem az
esti sportolási lehetőségek szélesítése. A katonai
oktatókból, diákokból és a dandár katonáiból
külön kispályás labdarúgócsapat alakult, akik
megnyerték a városi teremlabdarúgó bajnokságot.
Az ünnepségek és ünnepi rendezvények során
a honvédelmi nevelési programmal összhangban
részt vettünk a dandár és a Magyar Honvédség
főbb rendezvényein. A tanulók ezeken a katonai
programokon a formaruhájukban jelentek meg
és nagyon lelkesen vettek benne részt. Az isko-

la képzése iránti érdeklődés országossá nőtt és
megdöntött minden addigi jelentkezési statisztikát.16
A 2012/2013-as tanévben az együttműködési megállapodás kimerítette a maximális lehetőségeket. A Honvédelmi Minisztérium megjelent az intézmény fenntartásában, de jogi és
gyakorlati értelemben az iskola ugyanolyan civil középfokú intézmény maradt, mint az összes
többi. Komoly probléma volt, hogy az oktatás
speciális felvételi követelményeket támasztatott, amelyeket azonban civil szakközépiskolaként nem lehetett a felvételi követelmények
között rögzíteni. Nehézségeket okozott, hogy
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény honvédelmi miniszter által fenntartott
iskolára vonatkozó egyedi szabályozása a város
és a minisztérium együttműködésében működő, a város által fenntartott iskolára nem volt
alkalmazható. Az iskola népszerűsége, a honvédelmi nevelés eredményei és az HM tárca
oktatásban vállalt fenntartói szerepe azonban
lehetővé tették, hogy 2013. augusztus 1-jével
Magyarországnak újra lehessen honvéd szakközépiskolája.

Honvédelmi Minisztérium, mint fenntartó
– pedagógiai tapasztalatok
Az új fenntartói közegben az iskola alapelvei nem
változtak. Hazájuk iránt elkötelezett, széles látókörű, befogadó, mások iránt megértő és toleráns,
magas szakmai képzettséggel rendelkező embereket szeretnénk nevelni.
Elsődlegesen került megfogalmazásra, hogy bár
az iskola nevelési rendszere szigorúbb elveket fogalmaz meg egy átlagos középiskoláénál – honvédelmi nevelési rendszer, kötelező kollégiumi bentlakás –, de a katonai pályaválasztás senki számára
sem kötelező. Az iskola és a fenntartó honvédelmi
minisztérium mindent megtesz azért, hogy a tanulók megszeressék és megkedveljék a katonai pályát, de senkit sem köteleznek rá.

[16] Több százan pályáztak hetven helyre. In.: Magyar Hírlap 2013. március 6. szám 8. oldal
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Az iskolavezetésnek, a pedagógusoknak és a
katonai oktatóknak emellett nem elhanyagolható
szerepük van abban, hogy a lehető leghamarabb
kiszűrjék a téves pályaválasztást, és egyetlenegy
diákot se kényszerítsenek erővel – a tanuló akarata ellenére – az iskola folytatására, ha az a tanuló
alapelveivel, személyiségével ellentétes.
Konzervatív nevelési alapokon nyugvó, de
mégis maximálisan diákközpontú oktatási és
nevelési környezet került kialakításra. Az iskola
működtetésénél kiemelt figyelmet biztosítunk a
diákok, a diákönkormányzat, a szülői szervezetek és az intézményi tanács véleményére, kezdeményezéseire.
A korábbi jó és rossz történelmi tapasztalatok
alapján a tanulóknak az ingyenes oktatáson, kollégiumi elhelyezésen, formaruházaton és az iskola
honvédelmi nevelése érdekében történő ingyenes
programokra történő szállításon, valamint a programokon történő ingyenes étkezésen kívül a hétköznapi étkezésért a törvényben rögzítettek alapján fizetniük kell.
Az érettségizett tanulók nem válhatnak automatikusan katonákká, nem kerülhetnek be
közvetlenül a honvéd szakképzésbe és felsőoktatásba. A tanulmányaikat befejező tanulóknak
ugyanúgy felvételizniük kell ezen oktatási intézményekbe, mint a más polgári intézményben
végzettek tanulóknak, mégis előnyben vannak
velük szemben, hiszen négyéves elméleti és fizikai felkészítést követően, pontos ismeretek birtokában vállalkozhatnak a katonai hivatás irányába
történő tanulmányok, illetve a polgári élet kihívásai közötti választásra. Az iskolának elsődleges
célja, hogy az iskolát elhagyó tanulók már szakmai végzettséggel (elektronikai technikus) hagyják el az intézményt.
A szakközépiskolai oktatásban és a kollégiumi
nevelésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 36. § (4) bekezdése szerinti egyedi
oktatási környezet és felvételi környezet került kialakításra.
A törvényi felhatalmazás értelmében 2013.
szeptember 1-jétől a szakközépiskola 9–12. évfo-

lyamán magyar nyelv és irodalomból, történelemből a 12. évfolyamon, matematikából a 9-10. évfolyamon egyedi csoportbontást tudtunk bevezetni.
A szakközépiskolai egyedi csoportbontásoknál és
a kollégiumi csoportok létrehozásánál nem kellett figyelembe venni a törvény által meghatározott minimális osztály- és csoportlétszámokat, így
egyedi, a minőségi oktatást elősegítő oktatást és
nevelést lehetett megvalósítani.
A jelenlegi 9. évfolyam tanulói már az új kerettanterv alapján kezdték meg tanulmányaikat. Az
iskola által felhasználható szabadsávot az informatika és a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására fordítottuk.
A honvédelmi minisztérium fenntartásával 10
fős katonai oktató állománytábla került létrehozásra. A köznevelési törvény által előírt megfelelő
tanári végzettséggel rendelkező katonák feladata a Katonai alapismeretek tantárgy oktatása és a
kollégiumi honvédelmi nevelési rendszer működtetése. A rendelkezési állományból az iskolába vezényelt katonák esetében a honvédelmi miniszter
utasítása alapján az iskola igazgatója gyakorolja az
állományilletékes szolgálati elöljárói parancsnoki
jogkört.
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A tanév kezdetét megelőzően, augusztus végén, a kilencedikes tanulók számára honvédelmi
békatábort szerveztünk17. A cél az volt, hogy a
tanulók betekintést nyerhessenek a katonai pályába és megismerjék az iskola oktatási és nevelési
környezetét. A 2014/2015-ös tanévtől az iskolába jelentkezők számára kötelező lesz a kollégiumi
bentlakás, valamint a fizikai és pszichológiai alkalmassági vizsgálat.
Az iskola oktatási és nevelési környezete jól
körülhatárolható, egymással szoros kapcsolatban
lévő részekből áll össze:
• szakközépiskolai közismereti, szakmai oktatás és
szakképzés;
• kollégiumi honvédelmi nevelési rendszer.

Szakközépiskolai közismereti
és szakmai oktatás, szakképzés
A szakközépiskolai közismereti oktatásnál a korábbi honvédelmi nevelési és oktatási intézmények tapasztalatai alapján, a reáltárgyak magas
szintű oktatásán kívül nagyon fontosnak tartjuk,
hogy az iskolába járó tanulók humán alapműveltsége meghaladja az átlagos szakközépiskolás
szintet. A közismereti tantárgyak oktatása során
a helyi tanterv készítésénél a tantárgyanként választható szabadsávnál a honvédelemhez, katonai tárgykörhöz köthető plusz óratartalmakat
építettünk be. Kiemelt szerepe van a történelemoktatásban a hadtörténelemnek. Az emelt számú
informatikai oktatás terén a LEGO robotprogramozás és az ECDL vizsgára való felkészítés
jelentik a plusz tartalmat. A nyelvi óráknál a
nyelvvizsgára történő eredményes felkészítés az
elsődleges.
A szakközépiskolai elektronikai szakmai
oktatás során a tanulók az alapoktól kezdve ismerik meg az elektronikai szakma szépségeit
és kihívásait. Az elektronikai szakma oktatása
ma már nélkülözhetetlen az iskolai honvédelmi nevelés tekintetében. A korábbi korszakok

tanügyi vezetői is egyöntetűen a reálprofilú, de
a humán oktatást is magas szinten végrehajtó
középfokú honvédelmi intézményekben látták
a jövőt.
Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a szakmai oktatás nem örvend akkora
népszerűségnek, mint a honvédelmi nevelés és
Katonai alapismeretek tantárgy oktatása, de a
tanulókkal nagyon hamar meg lehetett értetni,
hogy önmagában a honvédelmi neveléssel és oktatással még nem tudnak kellőképpen érvényesülni. Ahhoz, hogy sikeresen tudják elvégezni a
szakközépiskolát, az összes területen jól kell teljesíteniük.
Az intézmény a 2013/2014-es tanévtől az új
OKJ szerinti 54 523 02 Elektronikai technikus
képzés oktatása folyik jelenleg kétéves képzés keretében, évfolyamonként egy osztály létszámban.
Az elektronikai szakképzés során az intézmény
nagyon jól építhet a térség meghatározó elektronikai vállalataira. A honvédelmi nevelési programban részt vevő tanulók az elektronikai szakképzéssel biztos szakmához jutnak, amely segíti
az elhelyezkedésüket, civil vagy katonai irányba
történő tovább tanulásukat18, és a későbbi életútjuk során az esetleges pályamódosítás során biztos
továbblépési alap lehet.
Az a tény, hogy a jelenleg 9. évfolyamos tanulók a 12. évfolyam végére, az egyéves szakképzést lezáró ágazati érettségit követően már
használható végzettséggel rendelkeznek és ennek birtokában lépnek tovább a katonai pályára, jól illeszkedik a Magyar Honvédség humán
stratégiájába.

Kollégiumi honvédelmi nevelési rendszer
A kollégiumi honvédelmi nevelési rendszer kialakítása 2012. szeptember 1-jével kezdődött el. A
nevelési környezet kialakításánál az első és legnagyobb feladat volt, hogy a kollégiumban a nem
katonai és a katonai nevelők közötti szakmai és

[17] http://www.bocskaidandar.hu/new/index.php/hirek/dandar-hirek/55-elkezdodott-a-bekatabor
[18] http://www.katonasuli.hu/cikk/478/egy-fiatal-katona-tapasztalatai
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emberi összhangot – a sikeres nevelési környezet
kialakítása érdekében – a leghamarabb létrehozzuk.
A 2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben az iskolába jelentkező tanulók részt vesznek a kollégium honvédelmi nevelésében. A
kollégiumi napirendet a korábbi katonai kollégiumok napirendje alapján állítottuk össze.
A tanulók a reggeli ébresztőt követően reggeli
tornán vesznek részt, majd a katonai nevelők
körletszemle keretében ellenőrzik szobáikat. A
növendékeknek a katonai oktatóikkal szemben
a katonai formák szerinti érintkezés és kommunikáció a kötelező.
A kollégiumi szobákban szobaparancsnoki
rendszer került létrehozásra. A kilencedikes
növendékeket a legjobb és legfelkészültebb
tízedikes tanulók mentorálják, látják el a „kicsik” szakaszparancsnoki felügyeletét.
A kollégiumban a délután a közös és egyéni
szilenciumon készülnek fel a tanulók a másnapi oktatásra. Kötelező és választható szakköri
jelleggel a honvédelmi neveléshez kötődő széles programkínálat várja a tanulókat (légpuskalövészet, alaki foglalkozás, katonai önvédelmi foglalkozás, kung-fu, fegyverzettechnika,
hadtörténelem, katonai hagyományőrzés, néptánc). Emellett nagyon népszerűek az informatika, hangtechnika, színház, zene, filmklub
szakköri foglalkozások. A kollégiumi életben
kiemelt hangsúlyt kap a sport. Rendszeresek
a sportrendezvényeken és sportversenyeken
való részvételek. A mindennapos testnevelés
jól kiegészíthető és végrehajtható a kollégiumi
sportkörökben.
A kollégiumi nevelés során az egyéni és csoportos felelősségvállalás tudata, mások iránti
tisztelet és elfogadás fontos szerepet kap. Fontos, hogy a tanulók aktívan részt tudjanak venni
a Magyar Honvédség programjaiban megemlé-

kezéseiben. A tanulók rendszeres résztvevői az
ünnepi állománygyűléseknek, emléktúráknak,
megemlékezéseknek.19
Az iskolai és kollégiumi programok során
a tanulók közösségi munkában vesznek részt,
melyet az iskola honvédelmi profi ljához megfelelően alakítottunk ki. 20 Az érettségi letételéhez szükséges 50 óra közösségi munkát a
hadisírgondozás, az elsősegély és a tűz- és katasztrófavédelem területén kívánjuk biztosítani
a tanulók számára.

Összegzés:
• a 2013/2014-es tanév kezdetével a Honvédelmi Minisztérium közel másfél évszázados intézményesített oktatási hagyományokra alapozva hat év után a polgári képzések
(szakképzés) területén újra iskolafenntartóvá
vált;
• a honvéd szakközépiskolává válást elősegítette, hogy az átvett Gábor Dénes Elektronikai
Műszaki Szakközépiskola és Kollégium a
Honvédelmi Minisztérium ingatlanján fekszik és közvetlenül a Magyar Honvédség legnagyobb szárazföldi alakulatának debreceni
helyőrsége mellett található;
• az intézményben 2009 óta folyó honvédelmi
nevelés és a 2010. szeptember 1-jével bevezetésre került „KatonaSuli” program eredményessége bebizonyította a honvédelmi nevelés
fontosságát és a továbblépés szükségességét;
• az iskola tanulóinak kis létszáma – évfolyamonként két osztály – és a speciális fenntartói, üzemeltetői és törvényi környezet lehetővé tette a gazdaságos és eredményes oktatási
és nevelési környezet kialakítását;
• az iskola meglévő szakmai-elektronikai oktatása és szakképzése megfelelően illeszkedik a
megváltozott fenntartói környezethez, a modern kor elvárásaihoz és kihívásaihoz;

[19] http://www.honvedelem.hu/cikk/40983_felderitok_unnep
[20] http://www.bocskaidandar.hu/new/index.php/2013-08-16-05-22-18/htbk-hirek/130-uj-utak-a-hadisirgondozasban
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• az iskolát elvégző tanulók nem lesznek automatikusan katonák és nem kerülnek be
azonnal a katonai szakképző és felsőoktatási
intézményekbe;
• az iskola komplex oktatási környezete – elektronikai szakmai oktatás, honvédelmi nevelés,
katonai pályára irányítás – biztosítja, hogy az itt
végzett tanulók képességeikhez, szorgalmukhoz és eredményeikhez képest tovább tudjanak
tanulni és el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon;
• az intézmény továbbra is kimagasló kapcsolatot
és együttműködést kíván tartani a térség elektronikai cégeivel, vállalkozásaival;

• az iskolában végzett diákok – sikeres felvételi
vizsgájuk és pályaválasztásuk esetén – minőségi
utánpótlásai lehetnek a Magyar Honvédség altiszti és tiszti állományának;
• a honvéd szakközépiskolai oktatás hozzájárul a
Magyar Honvédség pozitív társadalmi megítéléséhez, az Önkéntes Tartalékos Rendszer népszerűsítéséhez, fejlesztéséhez és végső soron az
ország védelmi képességeinek a biztosításhoz;
• az iskolai honvédelmi nevelésben és oktatásban
részt vevő tanulók fegyelme, egyéni- és csoportos felelősségtudata, egymás iránti tisztelte és
elkötelezettsége meghaladja a korcsoport átlagos
szintjét.

Szak- és felnőttképzés
A Szak- és Felnőttképzés című lap
a Szakoktatás és a Felnőttképzés utódjaként jelenik meg.
Ismeretterjesztő havilapként a szak- és felnőttképzés aktuális
eseményeiről számol be riportokkal, tudósításokkal,
rövid elemzésekkel.
A szaklap megrendelhető
a szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu e-mail címen!
Reményeink szerint új kiadványaink
elnyerik tetszését és általuk
hozzájárulhatunk
az Ön eredményes
munkájához is.
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Kovács Szilvia

Lányok és asszonyok a tudományban
Gender témában a közismert „üvegplafon” kifejezés mellett gyakran használjuk a „horizontális/vertikális szegregáció”, a „munka-család egyensúly”,
a „gender tipikus szakterületek” szókapcsolatokat.
Talán kevésbé forognak közszájon az „anyasági
adó” és a „diszkriminációs hólabda effektus” fogalmai, a „maternal wall” és a „sticky floor” angol
nyelvű szófordulatoknak pedig nincs is meghonosodott verziója. Sokszor nem is érzékelhetőek
egyértelműen ezek az akadályok, problémák – ha
úgy tetszik, kihívások – a szakmáinkhoz kötődő
mindennapjainkban. Mit is takarnak tehát ezek a
hétköznapi és akadémiai frázisok, hogyan értelmezhetőek a magyarországi viszonyokra? És ami
még fontosabb kérdés: milyen megoldások kínálkoznak ezek kezelésére?

A NaTe

A Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) „működése kiterjed a Magyarországon tudományos
kutató- vagy oktató tevékenységet folytató, továbbá a külföldön vendégkutatóként vagy oktatóként
dolgozó magyar állampolgárságú nők tevékenységének vizsgálatára, támogatására és érdekképviseletére, továbbá a tudományos és mérnöki életpálya iránt érdeklődő lányok motivációjára illetve
tájékoztatására” – olvasható az Alapszabályban.
Az Egyesület – alapítása, vagyis 2008 óta – önkormányzati elven, elnöksége és közgyűlése döntései alapján működő, szakmai érdekvédelmi és
érdekképviseleti társadalmi szervezet. Forrásai
tagdíjakból (5000 Ft/fő/év, diákoknak 2500 Ft/
fő/év), magán és vállalati támogatásokból, illetve

1. fotó. A NaTE „motorja”: (balról) Szigeti Fanni projekt asszisztens, dr. Groó Dóra elnök és Szoboszlai Beáta
ügyvezető
(Forrás: NaTE, 2013)

pályázati keretekből származnak. Operatív munkáját két főállású munkatárs végzi budapesti irodájukból irányítva: Szoboszlai Beáta ügyvezető és
Szigeti Fanni projektasszisztens személyében, az
alapítvány elnökével, dr. Groó Dórával közösen.
De regionális hálózata és önkéntesei révén országszerte, vállalatoknál, oktatási intézményekben,
illetve kutatóközpontokban is képviselteti magát. Cselekvő tagja lehet minden nő és férfi, aki
egyetért küldetésével, pártoló tagja pedig olyan
magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki
adományaival segíti az Egyesület munkáját, amely
jelenleg közel 100 női és férfi tagot számlál a felsőoktatásban részt vevő hallgatóktól a professzorokig, szinte valamennyi korosztályt és számos
tudományterületet képviselve országszerte.

A NaTE céljai
három tevékenység köré összpontosulnak:
a) Egyrészről, foglalkozik a női kutatók esélyegyenlőségi hátterének és feltételeinek tudományos vizsgálatával. Erre példa a GENDERA
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(Gender Debate in the European Research
Area) EU FP7 projekthez kötődő: „Ajánlások a
tudományos életet támogató akcióterv kialakításához - Nők és tudomány” című, a NaTE honlapjáról is letölthető kiadvány (2011), amelynek
összeállításában az egyesület is közreműködött.
Az akcióterv olyan lehetséges új irányelveket és
útmutatásokat foglal össze, amelyek elősegítik a
témához kapcsolódó strukturális változásokat,
valamint ajánlásokat tesz a szakmai és tágabb
környezet formálására a kulturális változás érdekében, illetve a változtatás eszközeit is tárgyalja, hazai és nemzetközi „jó példákkal” szolgálva.
b) Másrészről, az Egyesület a hazai döntéshozók, a kutatói társadalom és a közvélemény
elé tárja a gender témára vonatkozó kutatási
eredményeket és nemzetközi trendeket, vagyis szemléletformálást végez. Miért van ennek
meghatározó jelentősége? „Annak ellenére,
hogy jogi akadályok nem korlátozzák a kutató
nők és férfiak közötti egyenlőség megvalósulását, a nemzetközi összehasonlító elemzések
és a hazai helyzetértékelések azt mutatják,
hogy a gyakorlatban a kutatás-fejlesztés területén a nők összességében is alulreprezentáltak. Ezért az Egyesület fő célja, hogy a női
kutatók helyzetében pozitív változás következzen be” – szögezi le a NaTE Alapszabálya
is.

Az EU27-et vizsgálva, 2010-ben a női
foglalkoztatottság aránya 45%-os volt (She
Figures, 2012)1, miközben az EU lisszaboni
(2006) foglalkoztatási célkitűzése 2010-re a
nők 60%-os foglalkoztatási arányát irányozta
elő minden egyes tagállamban. A tudományos és technológiai 2 (S&T) szektort tekintve a felsőoktatási képesítéssel rendelkezők
között 3 (HRSTC) a nők aránya 53%, ám,
ha a kutatók és fejlesztők4 (S&E) foglalkoztatottság nemi megoszlását nézzük, akkor az
EU27 átlaga csak 32% volt (Magyarországon
2010-ben s női foglalkoztatottak aránya 47%,
HRSTC: 58%, S&E: 35%). A tudásintenzív
tevékenységeket 5 (KIA) vizsgálva kitűnik,
hogy a női foglalkoztatottak aránya minden országban magasabb volt a férfiakénál
(6–20%-os eltéréssel; az EU27 átlaga 44%
és 29%; Magyarországé 45% és 26% 2010ben). Ugyanakkor nem szabad elfelejteni,
hogy ebbe a szektorba tartoznak a leginkább
elnőiesedett szakágak, úgymint az oktatás,
az egészségügy, és a szociális munka. Ha a
tudásintenzív tevékenységeken belül csak az
üzleti ágazatot6 nézzük (KIABI), már vegyesebb képet kapunk: az országok felében a
férfiak aránya nagyobb [EU27: 13% és 14%
(ffi); Magyarország: 14% és 12% (ffi)]. Ezek
a statisztikák tehát a szakmai karrier során
bekövetkező gender szegregáció jelenségét

1 Forrás: She Figures 2012. Gender in Research and Innovation. Statstics and Indicators. European Union, 2013.
Megjegyzés: A „She Figures” adatgyűjtés és felmérés 2003 óta, háromévenként ismétlődik az Európai Bizottság
Kutatási és Innovációs Főigazgatóság, valamint a Helsinki Csoport keretei között. A jelen cikkben közölt EU27re és Magyarországra vonatkozó kutatási eredmények módszertanáról és statisztikai behatároltságáról a ’She
Figures 2012’ ad bővebb felvilágosítást.
2 Science & Technology, S&T
3 Human Resources in Science and Technology Core, HRSTC– a magyarországi Központi Statisztikai Hivatal meghatározásában: emberi erőforrások a tudomány és technológia területén, akik főiskolai vagy egyetemi
végzettséggel vagy doktori fokozattal rendelkeznek, vagy ha nincsen ilyen végzettségük, meghatározott foglalkozási kategóriába tartoznak.
4 Scientists & Engineers, S&E
5 Knowledge-Intensive Activities, KIA– a magyarországi Központi Statisztikai Hivatal meghatározásában: adott
TEÁOR csoport (9, 19, 21, 26, 51, 58-63, 69-75, 78, 79, 84, 85, 86, 90, 91, 94, 99).
6 Knowledge-Intensive Activities – Business Industries, KIABI– a magyarországi Központi Statisztikai Hivatal
meghatározásában: adott TEÁOR csoport (9, 19, 21, 26, 51, 58-63, 64-66, 69-75, 78, 79, 80).
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mutatják. Azt, hogy a sztereotipikus pályaorientáció végül egyenlőtlen munkaerő-piaci
megoszláshoz is vezet.
És még néhány adat: 2009-ben az EU27 női
aránya a kutatók között 33% volt (Magyarország: 32%), a kutatók számának éves növekedése pedig a nőknél 5%-os, a férfiak esetében
3%-os 2002 és 2009 között [Magyarország:
2% és 3% (ffi)]. Ekkor a női kutatók aránya 4040% volt a felsőoktatási7 (HES) és az államháztartási8 (GOV), de csak 19% a üzleti9 (BES)
szektorban (Magyarország, 2009: HES: 36%,
GOV: 40% és BES: 21%). A három szektorra
általánosságban az is igaz volt 2009-ben, hogy
amíg a K + F személyzet női tagjainak jó része
kutatás-támogató munkát végzett, addig férfi
kollégáik többsége inkább a szorosan értelmezett kutatói tevékenységhez kötődött (Magyarországon 2009-ben nő kutató 52%, technikus
23%, egyéb 25%; férfi kutató 78%, technikus
12%, egyéb 10%).
2009-ben, az EU27 legtöbb országában a
felsőoktatási és a kormányzati szektorban a 35
év alatti női kutatók aránya nagyobb volt a férfiakhoz képest, ám 55 év felett a megoszlás már
a férfiak javára tolódott el, vagyis érvényesült
a generációs hatás. (Magyarországon HES –
nő <35 év: 28%, 55+: 23%; ffi <35: 22%, 55+:
33%; GOV – nő <35: 39%, 55+: 18%; ffi <35:
30%, 55+: 26%). 2010-ben az „A minősítésű”
kutatóknak (pl. kutatásvezető) csak 20%-a
volt nő az EU27-ben (Magyarország: 21%),
és a doktori képzést biztosító egyetemeknek
csak 10%-át vezette női rektor (Magyarországon 0). Ugyanebben az évben a tudományos és
más testületek összetételét vizsgálva kitűnik,
a női arány 36% volt az EU27-ben (Magyarországon 19%). Minél magasabbra tekintünk
a tudományos ranglétrán, annál kevesebb nőt
találunk.

c) Mindezek alapján az Egyesület harmadik célkitűzése nem is lehet más, mint a nők szerepének
növelése a tudományos kutatásban, méghozzá a
pályakezdéstől kezdve, a karrierépítés lépcsőfokain és a pályázatok elnyerésén át, a képviseletig
a tudományos döntéshozó, irányító és értékelő
testületekben, illetve bizottságokban.
Melyek tehát a „Nők a Tudományban Egyesület” legfontosabb változást segítő programjai, képzései a felsorolt problémák és célkitűzések mentén?

Lányok Napja

Az immár második éve megvalósuló akció célja, hogy „bővüljön a lányok látóköre, táguljon a
munka világáról alkotott képük, továbbá, hogy
felhívja a lányok figyelmét olyan pályaválasztási
lehetőségekre, amelyekre általában nem gondolnak, és arra ösztönözze őket, hogy e fontos döntésüket ne a hagyományokra, hanem valós érdeklődési körükre és képességeikre alapozzák” – áll
a NaTE beszámolójában. Az idén április 25-én
megrendezett programra 1800 középiskolás lány
jelentkezett (2012-ben 262 jelentkező volt), 250
középiskolából (korábban 22-ből), és ezúttal 48
szervezet (cég, egyetem, kutató intézet vagy múzeum; tavaly 13) fogadta a lányokat, 16 városban
(egy éve 3-ban), az ország összes régiójában. A
„Lányok Napja” bevezető konferenciájának a budapesti Európa Pont adott otthont március 7-én
(a nemzetközi Nőnap előtt egy nappal), „Példaképeink” címmel. Itt cégek, iskolák képviselői,
tanárok és szakmai partnerek ismerkedhettek
meg múltbeli és jelenlegi, nemzetközi és hazai
női példaképekkel a kutatásfejlesztés és az ipar
területéről. Ennek mintájára március hónapban
a NaTE regionális képviselőinek közreműkö-

7 Higher Education Sector, HES
8 Government Sector, GOV
9 Business Enterprise Sector, BES
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(Forrás: NaTE, 2013)

2. fotó. Lányok Napja

désével Debrecenben, Pécsett, Győrben, Miskolcon és Székesfehérváron is voltak „bevezető”
workshopok.
Idén több mint ezer középiskolás (9–12. évfolyamos) lány elégedettség-felmérő kérdőívet is
kitöltött, amely a „Lányok Napjával” kapcsolatos
tapasztalatokat, a lányok által ideálisnak tartott
női munkaterületeket, valamint a bemutatott
műszaki pályákról nyert benyomásokat vizsgálta. A programot a válaszadók több mint 90%-a
kifejezetten érdekesnek tartotta, 61%-nak érdekesebbé tette a tudományt és technológiát.
A megkérdezettek több mint fele szerint a különböző szervezetek látogatásának legnagyobb
hozadéka az volt, hogy ötleteket kapott jövőbeli
karrierjének építéséhez. A megkérdezett lányok
29%-a elképzelhetőnek tartja, hogy mérnöki
vagy informatikai területen tanuljon tovább, de
alig maradt el az orvosi és a természettudományi
terület 27%-a. Az is kiderült, hogy a válaszadók
közel 50%-a azt gondolja, hogy a nők a média és
kommunikáció területén tudnak a legsikereseb-
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bek lenni és leginkább elhelyezkedni, míg a mérnöki és informatikai területekről mindezt csupán
8% gondolja. „A mai fiatal generáció öntudatosságát jelzi, hogy minden második válaszadó lány
állítása szerint saját magára hallgat leginkább a
jövője tervezésében. A szülői ráhatás a második
legmarkánsabb tényező, ugyanakkor sem a saját
kortársaitól kapott, sem pedig a tanári vélemény
nem számít jelentőse mértékben” – olvasható az
értékelésben.
A szervezők szerint a 2014-es program célja már nem a számbeli növekedés lesz, hanem a
stabilizáció, vagyis megerősíteni a „Lányok Napja” legitimitását a magyarországi környezetben, és
országszerte kiépíteni azokat a bázisokat, amelyek
képesek összefogni a regionális programokat. A
pénzügyi kérdések megoldása ugyancsak fontos kérdés, hogy a jövőben a szponzorokon kívül
– más külföldi példákhoz hasonlóan – központi
forrásokból, például az Európai Szociális Alapból
is támogatást kaphasson a „Lányok Napja”, mint a
természeti és műszaki tudományok, valamint az
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informatika területén hiányzó szakemberek utánpótlásának megalapozását jelentő hazai rendezvénysorozat.
2014 és 2018 között pedig a „Lányok Napja”
program informatika területére vonatkozó alprogramjának – a „Girls in ICT Day”-nek – a megszervezésében már a magyarországi „Informatikai,
Távközlési és Elektronikai Vállalkozók Szövetsége” (IVSZ) is részt vesz, társszervező szerepet
vállalva.

Shadowing Day
A „shadowing” (nyomon követés) lényege, hogy a
fiatal lányok érdeklődését felkeltse a tudományos
és technológiai pályák iránt, oly módon, hogy egy
kiválasztott vezető kutatót/fejlesztőt „árnyékként”
követnek egy teljes napon át, így ismerve meg, mi
is az illető napi tevékenysége. A program célja,
hogy a középiskolás lányok kedvet kapjanak a bemutatott pálya iránt, és ez befolyásolja továbbtanulásuk, pályaválasztásuk irányát. Nem új keletű
módszer ez, hiszen az Európai Bizottság 2007 óta
minden évben hirdet ilyen akciót vezető vállalatok
részvételével (Cisco, HP, Microsoft, Unilever stb.).
A NaTE 2011. október 17-én és november 7-én
tartotta Magyarország első két „Shadowing Day”
programját. Két vállalat vett részt az eseményen: a
Genetic Immunity, ahol a szervezet elnöke kísérte a lányokat, valamint az Evopro Informatikai és
Automatizálási Kft., ahol pedig egy szakmai ágazatvezető hölgy volt a mentor. 2012-ben az Óbudai Egyetem volt a vendéglátó.
A „Shadowing” program a középiskolások mellett az egyetemista lányokat is megcélozza annak
érdekében, hogy támogatást, ösztönzést nyújtson
karrierjük kialakításához. Ennek keretében a lányok részt vesznek a céges megbeszéléseken, képet
kapnak a vállalatról, bekapcsolódnak a napi tevékenységekbe és kérdezhetnek is az ott dolgozóktól. Az egyetemistáknak szánt programot 2013.
szeptember 24-én rendezték meg először, egy
nemzetközi tanácsadó és elemző vállalat budapesti
irodájában, 4 hallgatóval. Az egyikük szerint: „A
látókör és a kapcsolatrendszer bővítéséhez ez egy

tökéletes nap volt. Ajánlom mindenkinek, aki csak
teheti, vegyen részt egy ilyen, vagy ehhez hasonló
programon.”

STEM-találkozások
Magyarországon a természettudományi, műszaki és informatikai területen (angol rövidítése: STEM) a magasan képzett szakemberek
utánpótlása elmarad a versenyképes fejlődéshez
szükséges mértéktől. De a probléma globális jelenség.

2010-ben, az EU27 országaiban átlagosan
46% volt a nők aránya a végzős PhD-hallgatók
között (Magyarország: 47%). De továbbra is az
oktatási (EU27: 64%, HUN: 66%), az egészségügyi-szociális (EU27 és HUN: 56%), a társadalomtudományi és jogi (EU27: 49%, HUN:
47%), valamint a bölcsész és művészeti (EU27:
54%, HUN: 52%) irányultságok képezték a domináns PhD-szakterületeket a nők számára. A
természettudományi, matematikai és informatikai (EU27 és HUN: 40%), a mérnöki és műszaki (EU27: 26%, HUN: 35%), illetve az agrártudományi és az állategészségügyi (EU27:
52%, HUN: 40%) képzési területek főként férfi
végzős PhD-hallgatókat bocsátottak útjukra (a
felsorolt adatok a nők arányát jelzik). Mivel a
tudományos pálya első, szelektív mérföldköve a
PhD fokozat megszerzése, ezért mind gazdasági, mind innovációs szempontból fontos, hogy a
fiatalok – és ezen belül is a lányok – a jelenleginél
nagyobb arányban válasszák a STEM pályákat,
már a tanulmányaik megkezdésekor, illetve hogy
a már megkezdett felsőfokú tanulmányaik során
is folyamatos támogatást kapjanak szakmai karrierjük továbbépítése érdekében.
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A NaTE által koordinált STEM program betekintést ad az egyetem falain kívül folyó szakmai
életbe, a mérnöki és az informatikai munka világába. A kiscsoportos (körülbelül 2 órás) STEMtalálkozások alkalmával az egyetemi hallgatók
első kézből kaphatnak információkat a találkozásokon megjelenő cégek tevékenységéről, a fiatal
munkatársak feladatairól és lehetőségeiről. Az érdeklődő hallgatók minden rendezvényen két cég
munkatársaival beszélgethetnek, akikkel a program után is kapcsolatban maradhatnak. Mindez
jelentősen segítheti pályájuk tudatos tervezését.
2013 tavaszán a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen, valamint az ELTE Bolyai Szakkollégiumában zajló találkozásokon összesen 70
egyetemista vett részt, nemzetközi IT cégek bevonásával. A visszajelzések szerint a hallgatókat
konkrétan a bemutatkozó szervezet érdekelte,
vagy pedig annak örültek, hogy mások is foglalkoznak az őket érintő szakmai témákkal. Ősszel
budapesti egyetemeken (BME, Óbudai Egyetem), valamint várhatóan vidéken is rendeznek
majd STEM-találkozásokat (Miskolci Egyetem,
Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem).

Pályázati és innovációs rendszerek:
gender keresztmetszetben
A „Lányok Napja” a karrierépítés első állomásának tekintett lépésnél, vagyis a középiskolai
pályaorientációnál, míg a STEM-találkozások
a következő fázisban, már a főiskolai, egyetemi
pályaépítés és megtartás során nyújtanak támogatást. A „Shadowing Day” pedig mind a két területen működik. A NaTE egy következő programja
pedig – lépcsőzetes pályakövetési rendszerében –
már a képzési, kutatási pályázatokban érvényesülő
gender feltételek horizontális szintű megjelenését
szorgalmazza.
Az Óbudai Egyetem és a Nők a Tudományban Egyesület rendezésében zajló, a „Horizont
2020 program gender vonatkozásai” című, székesfehérvári konferencia 2013. október 3-án párhuzamosan vizsgálta a nők szerepét és esélyeit,
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elsősorban olyan jövőorientált területeken, mint
a mérnöki tudományok és az infokommunikáció.
Foglalkozott a 2014 januárjában kezdődő Európai Uniós kutatás-fejlesztési és innovációs
keretprogram, a „HORIZONT 2020” kiírására benyújtandó pályázatok horizontális gender
szempontjaival is.
Miért is kell e két nézőpontot együtt látni?
Elgondolkodtató adat, hogy például a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai karán a lányok
részaránya alig éri el 5%-ot. „Vizsgálataink egyértelműen kimutatták, hogy ezeknek a tabuknak
a gyökerei elsősorban a tájékozatlanságra és a
női minták, szerepmodellek hiányára vezethetők
vissza, de visszatartó erő a környezet, a szülők és
tanárok negatív hozzáállása és a diáklányok nemi
sztereotípiái is” – hangzott el a konferencián dr.
Szekeres Valéria, az Óbudai Egyetem docensének véleménye. „Mindeközben az Európai Bizottság 2014-ben kezdődő új kutatás-fejlesztési
és innovációs keretprogramja, a Horizont 2020,
kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megvalósuljon
a női esélyegyenlőség mind a programot irányító bizottságokban, mind a pályázatokat értékelők
között, továbbá a pályázati konzorciumokban is.
Emellett minden eszközzel igyekeznek elősegíteni, hogy a pályázók a gender szempontokat is
integrálják a K+F teljes folyamata során” – mutatott rá dr. Groó Dóra, a NaTE elnöke, egyúttal az
European Platform of Women Scientists vezetőségi tagja, illetve a COST genderSTE akciójának
programbizottsági tagja.
A Horizont 2020 keretprogram fontos része
az Európai Unió versenyképességét növelni kívánó Európa 2020 stratégiának, célja pedig, hogy
a tudományos eredményekből üzleti lehetőségeket biztosító innovatív termékek és szolgáltatások
szülessenek. Tehát, amiként azt a konferencián
résztvevő „Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség”
alelnöke, Wahl István is megfogalmazta: „A hazai vállalatoknak szükségük van minden tehetséges fiatalra – a lányokra is. Magyarország jövője
szempontjából nagyon fontos lenne, hogy még
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többen nyitottak legyenek a műszaki pályák szépségeire, és élethivatásul ezt a területet válasszák.
Nagy lehetőségek várnak a lányokra.” A Horizont
2020 keretein belül és azon túl is.

Kiválósági Díj
És végül egy példa az elismerések pályaerősítő
szerepéről is. A „Nők a Tudományban Kiválósági
Díj” három, az űrkutatás, a biotechnológia és az
anyagtudomány területén oktató, kutató nőt hivatott kitüntetni. A NaTE, mint a díjat alapító
szervezet célja, hogy a nagyközönség a díj és az
azt kísérő médiakampány segítségével – a nyertesek mellett – az összes pályázóval megismerkedhessen, így inspirálva környezetüket, példát
mutatva a fiataloknak. A díjat 2013-ban az űrkutatás területén a NaTE és a Magyar Asztronautikai Társaság által felállított szakmai bizottság
ítélte oda, az ünnepélyes átadás október 18-án,
Székesfehérváron, az Űrkutatás Napja rendezvényen volt. Jövőre a másik két tudományterület
képviselői lesznek a célcsoportban. (A program a
TÁMOP 4.2.3 Hétköznapi Tudomány pályázat
keretében valósul meg.)

Anyaság és/vagy tudományos karrier?
„Meddig akarod bizonyítani, hogy kutatóként
működhet az anyaság is? Három, négy gyermekig?” – hangzott a kevésbé provokatív, inkább
tiszteletet mutató kérdés a legjobb barátnőtől, akinek a férje harmincas évei közepén járó, elismert
fizikus-kutató, és akiknek nyár folyamán született
második gyermekük. A harmincas szociológuskutató, második gyermekével várandósan hosszasan taglalta válaszát arról például, hogy az élete
folyamában az a háromszor-négyszer egy-két év
ki- és lemaradás csak rövidtávon tűnik soknak, a
tudományos élet folytatható a gyerekek fokozatos
önállósodása mellett. Reméli és bízik benne, azzal
a rövid válasszal, hogy: „Ameddig bírom. Ameddig bírjuk.” Így hiszi, de nem szabadna, hogy csak
a saját, illetve a párja és a családja erőforrásaira támaszkodjon. Igenis elvárhatja, hogy a társadalmi
és intézményi feltételek is segítsék.

Jelen cikk zárásaként az anyaság nem, mint (le)
záró, inkább, mint (el)indító gondolat szerepel
egy olyan témakörként, amely a jövőben a NaTE
programzászlaján is szerepelhet. A kutatók nagyobb valószínűséggel vállalnak gyermeket – ami
egyaránt igaz a férfiakra és a nőkre –, mint az aktív népesség általában, állítja az EU27 gender statisztikáival foglalkozó „She Figures 2012” című
kiadványa. Azon országokban, ahol alacsony/
magas a gyermekvállalás a kutatók körében, ott
ez az érték ugyancsak alacsony/magas az aktív
népesség körében. Ez az összefüggés megerősíti
a munka és a család egyensúlyának fontosságát. A
„maternal wall” (magyarul: anyasági fal) – tehát
már nemcsak „üvegplafonról” beszélhetünk, ha
gender akadályokról van szó – azon gátló tényezők összességét jelenti, amelyekkel a női kutatók
pályájuk során a családalapítás kapcsán szembesülnek. Habár a munka és család kérdése a női
és férfi kutatókat egyaránt érinti, a nők számára nagyobb kihívást jelent, mivel manapság is ők
végzik a gyermekneveléssel és a háztartással járó
feladatok többségét.
A NaTE feladatának tekinti – lobbi tevékenység révén is –, hogy hatékonyabban lehessen érvényesíteni az esélyegyenlőségi szempontokat. Igaz,
az alapszabályában ezt csak a pályázati rendszerek
fejlesztéséhez köti (lásd a Horizont 2020 példáját). Ugyanakkor sok esetben az érdekképviselet mellett már a kisebb kulturális változások is
előrelépést jelentenének, a többi közt például az
„anyaság vs. tudományos karrier” konfl iktusainak
oldásában. Erre hívta fel a figyelmet egy, a NaTEhoz intézett privát kérés is a közelmúltban: hogy
baba-mama/papa szoba, gyermekmegőrző vagy
bolcsődei/óvodai szolgáltatás is támogassa a hallgatók és a kutatók eredményes munkáját, országszerte minél több oktató- és kutatóintézetben,
különösen az újonnan épülőkben/szerveződőkben. A kezdeményezés nem újdonság, például a
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Kara már 2008-ban berendezte babamama szobáját. Milyen jó volna, ha ez nem csak
szigetszerűen valósulna meg!
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Munkanélküliség, szegénység
és társadalmi kirekesztettség az EU-ban
Munkanélküliség az EU-ban
Az Eurostat adatai szerint továbbra sem mozdulnak el pozitív irányba a munkanélküliség munkatói. Hiszen 26,654 millió állampolgár (nő és férfi)
még mindig nem talál állást az Európai Unió 28
országában, melyből 19,231 millió fő az eurózóna
országaiban (EA-17) él. Az EU 271 országának
összesített munkanélküliség átlaga 2013-ban sem
csökkent: 2012 szeptemberében 10,6% volt, sőt
némileg emelkedett 2013 második negyedévében,
ugyanis május-júliusban 10,9% volt. Az 1. ábrán
jól kivehető, az enyhén emelkedő tendencia annak
köszönhető, hogy azokkal az országokkal szemben, ahol a munkanélküliség jelentősen emelkedő
tendenciát mutat, vannak olyan EU-s országok,
ahol csökken a munkanélküliek százalékos aránya, s ezek közé tartozik Magyarország is, ahol a
magyar munkanélküliségi adatok az uniós átlagnál is kedvezőbbek.
Ha dobogós sorrendet akarnánk felállítani, az
alacsony munkanélküliségi ráta első helyezettje
Ausztria 4,8%-kal, a dobogó második fokán Németország 5,4%-kal áll, a harmadik helyzet Luxemburg 5,7%-kal.
A 2013. év második negyedévéhez képest
nyáron nem változtak az európai uniós foglalkoztatás mutatói, a munkanélküliség ugyanis az Európai Unió 27 országában átlagosan
10,9%-os volt. A szezonális foglalkoztatási hatásokat nem számítva nyáron sem javult a helyzet, s az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest
egyértelmű romlott a helyzet. Hiszen 2012 áprilisában az uniós lakosság 10,3%-a volt munkanélküli.

Az eurózónában valamivel rosszabb a helyzet,
mint EU 28 országában. Ennek magyarázata,
hogy bár a 17-ek között találhatók a legjobban
teljesítő országok, ám a legrosszabbak is itt vannak, akik jócskán lerontják az eurózóna átlagát.
2013 áprilisában 12,2%-os volt a munkanélküliség az eurózónában, tavaly ilyenkor pedig 11,2%
volt ennek mértéke.
Az utolsó helyen Görögország áll, ahol a munkaképes korú lakosság 27%-ának nem dolgozik.
Nem sokkal lemaradva mögötte Spanyolország áll
26,8%-kal és Portugália 16,5%-kal. Ezekben az
országban jelentős romlást figyeltek meg a szakemberek az elmúlt egy évben, például Görögországban 2012 februárjában még „csak” 21,9%-os
volt a ráta. Jelentős volt az emelkedés Cipruson
is, ahol a munkanélküliségi mutatója 2012 szeptembere és 2013 júliusa között 12,8%-ról 15,6%-ra
nőtt.
Magyarország az uniós átlagnál jobban teljesít:
márciusban 10,6%-os munkanélküliséget mértek,
míg korábban 11% körül volt a mutató. Ez a javulás azt jelenti, hogy tavaly tavasz óta körülbelül 20
ezer magyar talált munkát.
2013 júliusában 5,560 millió 25 év alatti munkanélküli volt az EU 282 tagállamában, ebből
3,500 millió fő az eurózónában. 2013 júliusában fiatalok munkanélküliségének rátája az EU
28-ban 23,4%, az eurózónában 24% volt, amely
a 2012. júliusi adatokhoz képest némi emelkedést mutat, mivel 2012-ben az EU 28-ban a ráta
22,9%, az eurózónában 23,3% volt. A fiatalkori
munkanélküliség rátája Németországban a legalacsonyabb: 7,7%, majd Ausztria következik

1 Noha Horvátország 2013. július 1-jétől EU-tag, az Eurostat összesítő táblázatában is szerepel, ám az átlagba
még sem számítják be.
2 Horvátországgal.
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9,2%-kal és Málta 10,6%-kal. A 2013. év májusi
adata szerint a fiatalkori munkanélküliség rátája a legmagasabb Görögországban volt (62,9%),
Spanyolországban 56,1% és a legfiatalabb tagországban, Horvátországban 2013 második negyedévében 55,4%.
Az elmúlt hónapokhoz képest csökkent, az
egy évvel ezelőtti állapotokhoz viszonyítva viszont nem változott Magyarországon a 25 év
alattiak munkanélküliségi szintje. 2013 márciusában a 18 és 25 év közöttiek 27,4%-a volt
munka nélkül, és az év elején a 30% közelében
is járt a mutató. Mindazonáltal 2-3%-os csökkenő tendencia észlelhető 2013-ban. Magyarország ezzel a 8. helyen áll a tagállami rangsorban. Nála rosszabbul áll Lengyelország (27,6%),
Bulgária (28,9%) és Ciprus (32,7%). Ugyancsak
rossz, egyben kritikus a fiatalok helyzete Szlovákiában (33,6%), Olaszországban (40,5%),
Portugáliában (42,5%) és Spanyolországban
(56,4%). Az uniós átlag 23,5%.
Az EU politikai álláspontja szerint a hosszú
távú munkanélküliség kiemelt probléma, s ennek
megfelelően kell kezelni. Ám a munkanélküliség
problémájának enyhítéséért elsősorban a tagországok a felelősek, és mindent meg kell tenniük, hogy a kormányok végrehajtsák az Európai
Bizottság által javasolt, foglalkoztatáspolitikával
foglalkozó országspecifi kus ajánlásokat.

Jövedelmi szegénység
és társadalmi kirekesztődés
– Laeken-i indikátorok
A munkanélküliséggel mind egzisztenciális,
mind társadalmi szinten szorosan összefügg a
szegénység és a társadalmi kirekesztődés jelensége és problémája. A szegénység és a vele együtt
járó társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem
uniós politikai prioritást jelent, ám a célkitűzés
érdekében hozandó döntésekhez pontos és korrekt, a valóságot hűen tükröző, vagy másképpen
fogalmazva empirikus adatokra van szükség. Itt

vetődik fel a kérdés, milyen módszerrel, vagy
egyáltalán mérhető-e ez a két jelenség. A jövedelmi szegénység és a társadalmi kirekesztődés
mérésére egy egységes nemzetközi (eus) indikátor rendszert dolgoztak ki, melyet Laeken-i indikátoroknak neveznek. Az alábbiakban ezeket az
indikátorokat mutatjuk be vázlatosan.
Laeken-i indikátorok 3
Az Európai Unióban a jövedelmi szegénység és
társadalmi kirekesztettség mérésére használt
egységes indikátorrendszer alapjait a tagországok állam- és kormányfői a 2001 decemberében Brüsszel külvárosában, Laekenben tartott
tanácsülésen fogadták el. Ezeknek az indikátoroknak azt a feladatot szánták, hogy egyfelől
összehasonlíthatóvá tegyék a tagállamok között
a szegénység állapotát és társadalmi kirekesztettséget, másfelől mérhessék a szegénység és a
társadalmi kirekesztődés folyamata ellen hozott
döntések, intézkedések eredményeit és hatásait,
továbbá korrekt információkkal támasszák alá
a társadalompolitikai programokat. Ezt a célt
szolgálja, hogy az első két szint indikátorai – melyek a nemzetközi felmérésekre és a tagállamok
összehasonlítására szolgálnak – nemzetközileg
azonosak, a harmadik szintet ellenben a nemzeti indikátorok alkotják, mivel ez utóbbiak célja
a nemzeti sajátosságok bemutatása. Az első két
szintet az elsődleges és másodlagos indikátorok
alkotják (összesen 18), melyeket alább mutatunk
be.
A Laeken-i indikátorrendszer alapján határozta meg az Európai Bizottság az Európa 2020
stratégia célját is a szegénység csökkentésére.
Az uniós cél, hogy 20 millió fővel csökkenjen
a szegénységben és kirekesztettségben élők
száma. Az ehhez kapcsolódó magyar vállalás
szerint Magyarország 2020-ra mintegy félmillió fővel kívánja csökkenteni a szegénységben
élők számát. A vállalások meghatározásához az
Eurostat három mutatószámot használt: a jöve-

[3] Statisztikai Tükör, VII. évf. 66. sz. (2013) felhasználásával.
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delmi szegénységben élők számát, a rendkívül
alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők
számát, valamint az anyagi deprivációban élők
számát.4
A szegénység és a társadalmi kirekesztettség
méréséhez igen bonyolult és sokdimenziós vizsgálatra van szükség, melyet anyagi és nem anyagi
indikátorokkal végeznek. Míg első megközelítésben a szegénység jövedelem hiányt jelent, addig a
társadalmi kirekesztődés sokkal tágabb és mélyebb
jelenség, amely társadalmi elszigetelődést, perifériára szorulás és szociális hátrányok sorozatát jelenti.
Azok a személyek kitettek a szegénységnek
vagy a társadalmi kirekesztettségnek, akiknél az
alábbi három tényező közül az egyik megvan:
• Relatív jövedelmi szegények azok, akik olyan
háztartásban élnek, ahol a jövedelem nem éri el
a relatív szegénységi küszöböt, vagyis a medián
ekvivalens jövedelem 60%-át.

• Súlyosan depriváltak azok, akik a meghatározott kilenc (1. váratlan kiadás fedezése, 2. évi
egy hét üdülés, 3. részletek fizetése (lakbér,
lakástörlesztés, közműszámlák, részletre vásárolt termékek), 4. megfelelő étkezés, 5. a lakás
megfelelő fűtése, 6. mosógép, 7. színes TV, 8.
telefon, 9. személygépkocsi) fogyasztási tétel
közül legalább háromról lemondani kényszerülnek.
• Alacsony munkaintenzitásúak azok, aki olyan
háztartásban élnek, ahol a keresőképes (18 és 59
éves között) személyek az előző évben a munkaidejük 20%-nál kevesebbet töltöttek munkában.
Végül a laekeni indikátorok segítségével meg
tudjuk vizsgálni a jóléti-szociális transzparensek
szegénység csökkentő hatását (például nyugdíjak,
gyes, gyed, munkanélküli járulék, különböző
szociális segélyek).

Elsődleges indikátorok

1. b. Szegénységi arány
a legjellemzőbb
gazdasági ak vitás
és nem szerint
1. c. Szegénységi arány
a háztartás pusa
szerint

A medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel
rendelkező háztartásokban élők aránya. Korcsoportok:
1.) 0–15; 2.) 16–24; 3.) 25–49; 4.) 50–64; 5.) 65+.
Nemek szerin bontás valamennyi korcsoportban és összesen.
A medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő 16 éven felüli személyek aránya.
Legjellemzőbb ak vitási státuszok: 1.) alkalmazo ; 2.) vállalkozó; 3.)
munkanélküli; 4.) nyugdíjas; 5.) egyéb inak v (nemek szerin bontás
minden korcsoportban és összesen).
A medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel
rendelkező háztartásokban élő személyek aránya.
1.) Egyszemélyes háztartás 30 év ala ; 2.) Egyszemélyes háztartás,
30–64 éves; 3.) Egyszemélyes háztartás 65 éves; 4.) Két felnő gyermek nélkül, legalább az egyik 65 éves; 5.) Két felnő gyermek nélkül,
mindke ő 65 éves; 6.) Egyéb gyermek nélküli háztartások; 7.) Egy
felnő , gyermek(ek)kel; 8.) Két felnő , 1 gyermekkel; 9.) Két felnő , 2
gyermekkel; 10.) Két felnő , 3 vagy több gyermekkel; 11). Egyéb gyermekes háztartások; 12.) Összesen

1, 2, 3.

A medián ekvivalens jövedelem 60%-nál kevesebb jövedelemmel
rendelkező háztartásokban élő személyek aránya.

1, 2, 3.

1. Szegénységi arány
(társadalmi juƩatások
alapján)
1. a. Szegénységi arány
kor és nemek szerint

Definíció bontása

1, 2, 3.

neve

1, 2, 3.

indikátor

Adat6

Laekeni indikátorok á ekintése 5

[4] Jövedelmi szegénység mutatója: az OECD2-es skálával számított, éves ekvivalens háztartásjövedelem 60%-ánál
alacsonyabb jövedelemből élők száma.
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1, 2, 3.
1, 2, 3.
1., 2., 3.
1., 2., 3.
1., 2., 3.
1., 3.
1., 4.
1., 4.

5. Regionális munkanélküliségi ráták rela v
szórása NUTS2 szinten
6. Tartós
A tartós munkanélküliek (12 hónapnál régebb óta munkanélküli,
munkanélküliségi ráta ILO-definíció) száma az ak v népesség létszámához viszonyítva.
Nemek szerin bontásban és összesen.
7. A foglalkoztato nél- A dolgozó nélküli háztartásban élő 0–65 (0–60) éves személyek aránya.
küli háztartásban élők Viszonyítási alapul az összes háztartásban élő személyek szolgálnak,
aránya
kivéve azok, ahol minden háztartástag: 18 évnél fiatalabb,
18–24 éves tanuló vagy inak v, 65 (60) évnél idősebb és nem dolgozik.
8. Korai iskolaelhagyók
A 18–24 éves népességből a legfeljebb ISCED 2 szintű (alapfokú) iskolai
aránya
végze séggel rendelkező és jelenleg nem tanulók aránya.
Nemek szerin bontásban és összesen.
9. Születéskor várható
Az ember által várhatóan leélt évek száma,
éle artam
0 éves kortól számítva, nők és férfiak esetében külön-külön.
10. Szubjek v
Az ekvivalens jövedelmek alapján a legalsó és legfelső kvin lisbe eső
egészségi állapot
16 éven felüli személyek közö a saját egészségi állapotukat rossznak
jövedelem szerint
vagy nagyon rossznak (WHO-definíció) minősítők arányának hányadosa. Nemek szerin bontásban és összesen.
11. Az eltérő szegénységi Medián ekvivalens jövedelem 40%-ánál, 50%-ánál és 70%-ánál keveküszöbök ala élők
sebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő személyek aránya.
(a medián 40, 50, 70%a ala ak) aránya.
12. A szegénységi arány
Kiindulási év: ECHP 1995.
időbeli alakulása
1.) Rela v szegénységi ráta 1997-ben (=1. indikátor)
(időben állandó
2.) Rela v szegénységi ráta 1995-ben
szegénységi küszöb
az 1994/96-os inflációs rátával szorozva.
alkalmazásával).

1., 4.

Olyan személyek arány, akik a medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál
kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élnek n évben,
és legalább két másik évben n-1, n-2, n-3 évek közül. Nemek szerin
bontásban és összesen.
A szegények mediánjövedelmének és a szegénységi küszöbnek a
különbsége a szegénységi küszöb %-ában kifejezve. Nemek szerin
bontásban és összesen.
Regionális munkanélküliségi ráták rela v szórása NUTS2 szinten

1.

1. e. A szegénységi
küszöb értéke
(illusztraơv érték)
2. Jövedelem
egyenlőtlensége
(S80/S20 jövedelmi
ötödök aránya)
3. A tartós
szegénység aránya
kor és nem szerint
(medián 60%-a)
4. Rela v szegénységi rés
kor és nem szerint

A medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő személyek aránya
1.) Tulajdonos; 2.) Bérlő; 3.) Összesen
A medián ekvivalens jövedelem 60%-a vásárlóerő-paritáson kifejezve,
euróban és nemze valutában: 1.) Egyszemélyes háztartásban; 2.) Két
felnő , két gyermekes háztartásban
S80/S20:
Az ekvivalens jövedelmek eloszlásában
a felső 20% és alsó 20%. jövedelmeinek hányadosa.

1.

Másodlagos indikátorok

Elsődleges indikátorok

1. d. Szegénységi arány a
lakás jogcíme szerint

Definíció bontása

1., 2., 3.

neve

1., 2., 3.

indikátor

Adat6

Laekeni indikátorok á ekintése5
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1., 2., 3.
1., 2., 3.
1., 2., 3.

Rela v szegénységi ráta, a jövedelem következő számítási módja melle : 1.) Jövedeleml a szociális transzferek nélkül; 2.) Jövedelem az öregségi és özvegyi nyugdíjakkal; 3.) Jövedelem az összes szociális transzferrel (megegyezik az 1. sorszámú indikátorral).
A jövedelme szerint sorba rendeze népesség kumula v népességi
arányának és kumula v jövedelmi részarányának viszonyát kifejező
mutató.
Olyan személyek aránya, akik a medián ekvivalens jövedelem 50%-ánál
kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élnek n évben, és
legalább két másik évben n-1, n-2, n-3 évek közül. Nemek szerint bontásban és összesen.
16. A tartós munkanélküli- A tartós munkanélküliek (12 hónapnál régebb óta munkanélküli, ILOek aránya
definíció) száma a munkanélküliek létszámához viszonyítva. Nemek szerin bontásban és összesen.
17. Nagyon tartós munka- A hosszú ideig tartósan munkanélküliek (24 hónapnál régebb óta munnélküliségi ráta
kanélküli, ILO definíció) száma az ak v népesség létszámához viszonyítva. Nemek szerin bontásban és összesen.
18. Az alacsony képze sé- ISCED2 (alapfokú végze ségű) vagy annál alacsonyabb szintű iskolai
gű személyek aránya végze séggel rendelkező felnő ek aránya korcsoportonként (25–34,
35–44, 45–54, 55–64). Nemek szerin bontásban és összesen.

1., 3.

13. Társadalmi ju atások
nélküli szegénységi
arány kor és nem
szerint
14. A jövedelmi eloszlás
egyenlőtlensége:
Gini-mutató
15. Tartós szegénységi
arány kor és nem
szerint (medián 50%-a)

Definíció bontása

1., 3.

neve

1., 3.

Egyéb indikátorok

indikátor

Adat6

Laekeni indikátorok á ekintése5

[5] European Comission, Eurostat: Continuity of indicators between end-ECHP and start-SILC. Algorithms to
compute cross-sectional indicators of poverty and social inclusion adopted under the open method of coordination. 2005. http://www.insee.fr/en/insee-statistique-publique/colloques/pauvrete/pdf/Eurostat_social_indicators_EN.pdf (2013.09.03.), itt találjuk a definíciókat, az algoritmusok részletes bemutatását is.
[6] Adatforrások: 1.) Eurostat; 2.) ECHP; 3.) EU-SILC; 4.) CLFS

Az EU-27 tagállamaiban 2010-ben 119,7 millió polgár, vagyis az össznépesség 24,2%-a relatív
szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élt. Jóval többen – azaz 4,2 millióan – mint
a korábbi években. Az egyes országok esetében
az egész lakossághoz viszonyítva a legkedvezőbb
a helyzet Cseh Köztársaságban (15,3%), Hollandiában (15,7%) és Svédországban (16,1%), míg a
szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség aránya a legmagasabb Bulgáriában (49,1%) Lettországban (30,0%) és Romániában (40,3%).

Relatív jövedelmi szegénység
Ha az egyes országok szegénységi rátáját akarjuk nemzetközi szinten összehasonlítani, akkor
mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy
a jövedelmi szegénység relatív jellegű, melyből

módszertanilag az következik, hogy a szegénységet minden egyes országban az ottani szegénységi
küszöbhöz mérik. Az EU tagállamainak szegénységi rátáját nem szabad abszolút életszínvonalmutatókánt venni, mivel a szegénység más-más
életkörülményt jelent az egyes tagállamokban.
A legmagasabb szegénységi küszöb Norvégiában
van, míg a legalacsonyabb Romániában.
A szegénységi mutatókkal kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy a társadalmi juttatások szegénység csökkentő hatását tekintve uniós
összehasonlításban igen jól áll Magyarország. A
pénzbeli juttatásoknak Magyarországon – a többi
uniós országgal összevetve – jelentős jövedelemkiegészítő hatásuk van. Az alacsony jövedelműek
bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből. A társadalmi jut-
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tatások figyelembe vételével, illetve azok nélkül
számított szegénységi rátákat tekintve megfigyelhető, hogy az utóbbi években (2005 óta) messze
az uniós átlag felettiek, a skandináv országokéinak megfelelőek a mutatóink. Magyarországon a
szegénységi küszöb alatt élők aránya 3%-kal alacsonyabb, mint az EU-27-ben.

A súlyos anyagi depriváció
Anyagilag depriváltak azok, akik a meghatározott
9 fogyasztási tétel közül legalább háromról anyagi
okból kényszerültek lemondani: 1. váratlan kiadás

fedezése, 2. évi egy hét üdülés, 3. részletek fizetése (lakbér, lakástörlesztés, közműszámlák, részletre vásárolt termékek), 4. megfelelő étkezés, 5. a
lakás megfelelő fűtése, 6. mosógép, 7. színes TV,
8. telefon, 9. személygépkocsi.
Az EU-27 tagállamában 2010-ben 43,4 millió
polgár élt súlyosnélkülözés közepette, ez a teljes
uniós népesség 8,8%-a. Az unión belül legkevésbé nélkülöztek Luxemburgban (össznépesség
1,2%-a), Svédországban (össznépesség 1,2%-a)
és Hollandiában (lakosság 2,5%-a); ugyanakkor a
következő három uniós országban volt a legsúlyo22,3

Bulgária

22,2

Románia

21,8

Spanyolország

21,4

Görögország

20,0

Litvánia

19,6

Olaszország

19,1

Leország

18,0

Portugália

17,7
Lengyelország
17,5
Észtország

16,9

EU 27

16,2

Egyesült Királyság

15,8

Németrszág

15,4

Málta

15,3

Belgium

15,2

Írország

14,5

Ciprus

14,0

Franciaország

14,0

Svédország

13,8

Magyarország

13,6

Luxemburg

13,6

Szlovénia

13,0

Dánia

13,0

Szlovákia

12,6

Ausztria

10,5

Hollandia

10,5

Norvégia

2011

9,8

Cseh Köztársaság

9,2

Izland
0

5
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2. ábra Relatív jövedelmi szegénységi arány az EU-27 tagállamaiban 2011-ben (Forrás: Eurostat)
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sabb az anyagi depriváció: Bulgáriában a lakosság
43,6-%a, Lettországban 31,4%-a és Romániában
29,4%-a nélkülözött. A súlyos anyagi deprivációs
mutató 2010-hez képest 2011-ben mind az EU27 átlagában, mind a tagállamok többségében
romlott vagy stagnált.

A nagyon alacsony munkaintenzitás
Az Eu-27 tagállamaiban 2010-ben 38,5 millió
fő élt nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban, ami a teljes népesség 7,8%-át teszi ki,

amely a 2009. évhez képest növekedést jelent.
A 60 év alatti korosztály esetében ez az arány
még magasabb, 10,2% volt. Ennek a mutatónak
az értékei kiegyenlítettebbek a tagországokban,
nincs akkora különbség a szélső értékek között, mint az indikátorok esetében. Az adatok
többnyire 3,7% és 10,6% között mozogtak, nem
tekintve Írországot, ahol a legtöbben éltek alacsony munkaintenzitású háztartásban (lakosság
19,8%-a), míg a legkevesebben Cipruson (lakosság 3,7%-a).

A belügyminiszter közleménye

a rendészeti ágazati szakközépiskolai képzésről1
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (szakképzési törvény) 91. § (7) bekezdése lehetőséget biztosít a rendvédelmi szervek keretében
folyó szakképzés esetén a törvény előírásaitól való
eltérésre. Erre tekintettel a szakképzési törvény 21.
§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően,
a rendészeti ágazati szakközépiskolai képzés esetén
a szakképző iskola nem köteles az adott ágazatba
tartozó szakképesítés megszerzésének lehetőségét
biztosítani az érettségi után.
A rendvédelmi szervek részére végzett, hivatásos
szolgálati beosztás betöltésére jogosító szakképzések (részszakképzések) – a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény (köznevelési törvény)
36. § (3) bekezdése alapján – kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter engedélyével indíthatók.
A köznevelési törvény 36. § (1) bekezdése alapján
a Rendőr tiszthelyettes szakképesítésre történő
(érettségi utáni) felkészítés továbbra is kizárólag a
szakképesítésért felelős miniszter fenntartásában
működő, vagy az általa megbízott, az ágazatához
tartozó szerv, szervezet vagy intézmény által irányított szakképző iskolában folyhat.
A szakképzési törvény 84. § szerinti keretszámok meghatározása érdekében a rendészeti ágazati
szakképzést indítani szándékozó szakközépiskolák
a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó tervezett beiskolázási létszámot 2013. augusztus 15-ig elküldik

a Belügyminisztériumnak. A Belügyminisztérium
ezeket is figyelembe véve készíti el a 2014/2015. évi
keretszámokat érintő javaslatát.
Az ágazati szakközépiskolai oktatásban megszerzett érettségi vizsgát követően az érintettek – a
belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti
szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló
32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendeletnek
megfelelően – sikeres felvételi eljárás alapján vehetnek részt a szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben, ezáltal nem biztosított valamennyi
ágazati szakmai érettségivel rendelkező számára a
rendőr tiszthelyettes szakképesítés tekintetében a
szakirányú továbbtanulás.
Felhívom a rendészeti ágazati szakközépiskolai
oktatásban részt venni szándékozó intézmények
figyelmét, hogy a rendészeti ágazati szakközépiskolai tanulói jogviszony keletkezése előtt a jelentkezőt és törvényes képviselőjét a fentiekre vonatkozóan igazolható módon tájékoztassák.
Felhívom továbbá az érintettek figyelmét, hogy
a köznevelési törvény 36. § (4) bekezdés a) pontja
alapján – a többi ágazattól eltérően – a rendészeti
ágazati szakmai érettségi végzettség birtokában a
rendőr tiszthelyettes szakképzés időtartama másfél
év.
dr. Pintér Sándor
belügyminiszter

[1] Forrás: http://www.kormany.hu/download/8/97/f0000/rend%C3%A9szeti%20%C3%A1gazati%20szakk%C3%B6z
%C3%A9piskolai%20k%C3%A9pz%C3%A9s.pdf#!DocumentBrowse
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TÁMOP 2.2.2-12/1-2012-0001
„A pályaorientáció rendszerének tartalmi és
módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt bemutatása
A TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal pályaorientációs és életpályatanácsadási fejlesztéseire, illetve szolgáltatási tapasztalataira építve azt a célt tűzte ki, hogy megújítsa és minden állampolgár számára elérhetővé
tegye a pályaorientációs eszköz- és szolgáltatáskészletet, ezáltal segítse a tanulás és a munka világában hozott döntéseket. A hatékonyan működő
pályaorientációs rendszer – a megfelelő önismereti,
pályaismereti és munkaerő-piaci információk birtokában meghozott döntések révén – hozzájárul a
polgárok munkaerő-piaci esélyeinek javításához,
hosszú távon hazánk munkaerőpiacra és oktatásra
vonatkozó céljainak eléréséhez.
A kiemelt projekt célja egy olyan országos pályaorientációs rendszer kialakítása, amely lefedi
a teljes szakmai pályafutást, döntési pontokhoz
illeszkedő szolgáltatásokat biztosít, és kiemelt
figyelmet fordít a kritikus átmenetekre; széleskörűen hozzáférhetővé teszi az aktuális pályainformációs eszközöket; biztosítja az egységes
színvonalú életpálya-tanácsadási szolgáltatásokat; felkészíti a szakembereket; hálózatba szervezi a pályaorientációban érdekelt szektorokat.
A 2012. júniustól - 2015. május végig tartó
kiemelt projektben négy szakmai területre koncentrálva valósulnak meg fejlesztések. Az első
pillér a módszertani- és eszközfejlesztés, amely
révén olyan online és offl ine eszközök kerülnek
kialakításra, melyeket mind a tanácsadók, mind
a tanácskérők hatékonyan használhatnak annak
érdekében, hogy megismerjék saját képességeiket, az egyes foglalkozások jellemzőit, a munkaerő-piaci tendenciákat.
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Kiemelendő feladat a Nemzeti Pályaorientációs Portál továbbfejlesztése, a foglalkozásbemutató eszközök (fi lmek és szöveges leírások),
valamint a pályaorientációt segítő kérdőívek kialakítása, további adatbázisok kiépítése. A módszertani fejlesztések között szerepelnek azok
a kutatások és elemző tevékenységek, amelyek
az európai uniós célkitűzésekkel összhangban
megalapozzák a magyar életpálya-tanácsadási
rendszer szakmaiságát (például a hatékonyságmérésre vonatkozó vizsgálatok).
A projekt-időszak kiemelt célja, hogy a fejlesztések – az infokommunikációs technikák
hatékonyabb kihasználása mellett – a célcsoportokkal való személyes találkozásokon alapuljanak, és a különböző helyszíneken szerzett
tapasztalatok beépüljenek a projekt tevékenységeibe.
E megközelítés szellemében történik a kérdőív-fejlesztéshez kapcsolódó kutatási tevékenységünk. Az eszközfejlesztések területén a kérdőív-fejlesztés metodikájára vonatkozó tanulmány
kijelölte az általános, a középiskolás és a felnőtt
korosztály számára fejlesztendő önértékelő eljárások típusait, alkalmazási megfontolásait.
Ehhez kapcsolódóan elkészültek a középiskolás
és a felnőtt korosztály számára tervezett érdeklődés kérdőívek első változatai. Az általános és
középiskolákban, valamint a pályaválasztási
szakkiállításokon és pályaválasztási fórumokon,
rendezvényeken lehetőséget biztosítottunk a fiataloknak, hogy az első kérdőívek segítségével
elbeszélgessünk a pályaérdeklődésükről, és a
szakembereink is visszajelzést kapjanak a kérdő-
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ívek használhatóságáról. A kitöltött közel 4000
kérdőív adatfeldolgozása és elemzése jelenleg is
zajlik.
A foglalkozás-bemutató anyagok készítése folyamatos, mivel a fejlesztéshez szükséges felmérések, elemzések elkészültek. A szakmabemutató fi lmek és a foglalkozás-leírások elkészítése
precíz koordinációs munkát igényel.
A Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználói közössége hetente tekinthet meg újabb híreket a különböző hazai és nemzetközi témákban
végzett tevékenységeinkről. Törekvésünk, hogy
portálunk funkcióit, adatbázisait naprakésszé tegyük, hiszen az online információforrás az őszi
pályaválasztási idény és szakkiállítások időszakában kiemelt jelentőséggel bír. Az elmúlt több
mint másfél éves időszakban közel 520 000-en
látogatták meg portálunkat.
A szakemberfejlesztés (képzések) a második
szakmai terület, amely révén a projekt növeli
az országban dolgozó szakemberek szakértelmét. Az alapozó képzés a projekt egyik meghatározó szakmai vállalása. A pályaorientációs
tevékenységeket is végző szakemberek (pedagógusok, szociális szakemberek, munkaerő-piaci
tanácsadók stb.) részére 2014 januárjától indul a
„blended learning” módszertanon alapuló Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó képzés. A 30 órás (10 óra
e-learning és 20 kontaktóra) képzésre 4000 főt
várunk.
Képzési programunkban az önismereti és pályaismereti, munkaerő-piaci tartalmak mellett
fontosnak tartjuk, hogy a pályaorientációval foglalkozó szakemberek módszertani támogatást is
kapjanak tevékenységük ellátásához, és a portál
funkcióinak, adatbázisainak hatékony használatához.
A szakma mesterei képzés keretében a szakképzett pályaorientációs tanácsadók az európai
szakpolitikai, szakmai trendekkel és a hazai jó
gyakorlatokkal ismerkednek meg. A kiemelkedő
szakmai fejlődést, továbbképzést nyújtó programunk 2014 tavaszán indul.

A projekt harmadik pillére a hálózatépítés. Az
életpálya-tanácsadás számos szektor együttműködésén alapul, így mind a munkaügyi, mind az
oktatási rendszerben nagy hangsúlyt fektetünk
az érintett célcsoportok megszólítására, a közös
szakmai párbeszéd kialakítására.
Mindezen célok és tevékenységek megvalósulásához elengedhetetlen annak az intézményi
háttérnek és tanácsadói hálózatnak a kiépítése,
amelyek a fejlesztések szakmai minőségét, és
hosszú távú fenntartását biztosítják. Ennek érdekében fontosnak tartjuk a fejlesztések mihamarabbi meghonosítását a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszerében, valamint
a gazdasági szereplőkkel való együttműködés
során a gazdasági kamarák szerepének megerősítését. Az országos kamarai pályaorientációs tanácsadói hálózattal folyamatos a kapcsolattartás,
a rendszeres szakmai találkozók hozzájárulnak
ahhoz, hogy a kamarai tanácsadók részletesen
megismerhetik a fejlesztési program elemeit.
Kapcsolódunk az Ifjúsági Szakmai Egyeztető
Fórum (a továbbiakban: ISZEF) munkájához,
ahol a hat ifjúságot érintő tematikus munkacsoport közül osztályunk az Ifjúsági szolgáltatások
rendszere munkacsoportban hozzájárul ahhoz,
hogy a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2012-2013.
évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló
1590/2012 (XII. 17.) Kormányhatározathoz
szakmai javaslat készüljön.
A nemzetközi együttműködések keretében
folytatjuk az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózathoz (ELGPN) kapcsolódó tevékenységeket, és részt veszünk plenáris üléseken,
valamint a tematikus munkacsoport megbeszéléseken. Az idei munkaterv leghangsúlyosabb
eleme az előző munkaszakaszban elkészített
Resource Kit szakpolitikai kiadvány magyar adaptációjának kivitelezése, amelynek célja azoknak
az irányelveknek és módszereknek a hazai bevezetése, amelyek vezérelvként szolgálhatnak a
szakpolitika számára az életpálya-tanácsadással
összefüggő döntésekhez, a szolgáltatói rendszer
fejlesztéséhez.
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A negyedik szakmai terület az eszközök és
szolgáltatások hasznosulásának bemutatására és
a tájékoztatásra összpontosít. A projekt kiemelt
hangsúlyt fektet a tájékoztatásra, az elkészülő eszközök disszeminációjára. A fejlesztéseket
széleskörű társadalmi marketing támogatja,
amelyet az Életpálya-tanácsadás folyóirat kiadása, a különböző sajtómegjelenések, valamint a
különböző szervezése is kiegészít.
Kollégáink rendszeresen jelen vannak a legnagyobb pályaorientációs rendezvényeken, állásbörzéken. Az elmúlt év legjelentősebb programjai:
2013. április 19-i Pályaorientációs és Állásbörze a
budapesti Corvin Plazában, ahol közel 200 pályakezdő és pályamódosító fiatal vette igénybe különböző témákban tanácsadó szolgáltatásainkat.
2013. április 24. és 26. között Budapesten, a
Hungexpo Vásárközpontban rendezték meg a
VI. Szakma Sztár Fesztivált, melyre kiállítóként
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal is meghívást kapott. Munkatársaink az alábbi szolgáltatásokkal
várták az érdeklődő, főként 7. és 8. osztályos
fiatalokat: pályaorientációs kérdőívek, szakmamozi-kvíz, szakmai tárlatvezetés, tájékoztatás a
hiányszakmákról és az ösztöndíjas képzésekről,
valalmint interaktív feladatok és játékok. Programjainkon a két nap alatt mintegy 600 diák
vett részt. A hivatal standjára Orbán Viktor miniszterelnök úr is ellátogatott.
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A Karriergyár egy egyedülálló, új kezdeményezés, melynek célja, hogy fesztiválok közegében, oldott légkörben adhasson támogatást a
pályakezdő és álláskereső fiataloknak. A helyszínek közül 2013 nyarán részt vettünk a Miskolci
Egyetemi Napok Karriergyár programján, valamint a zánkai EFOTT-on és az idei Hegyalja
Fesztiválon, végül pedig a soproni VOLT Fesztiválon, illetve a székesfehérvári FEZEN-en. A
helyszíneken a fiatalok önéletrajz- és álláskeresési tanácsadáson vehettek részt, de kipróbálhatták
magukat próbainterjún is. A Karriergyár roadshow alkalmával közel 1100 fiatal látogatta meg
standjainkat.
2013 szeptemberétől decemberig országosan
16 helyszínen vettünk részt a Pályaválasztási
Szakkiállítási programokon (jelentősebb állomások: Székesfehérvár, Miskolc, Ózd, Nyíregyháza, Szekszárd, Keszthely, Zalaegerszeg, Budapest).
A 2014 –es év forduló pontja lesz a pályázati
programunknak, mert az eddigi belső szakmai
munka a nagyközönség számára is megismerhetővé válik, az összes szakmai fejlesztés eredménye bemutatásra kerül, a képzéseink elérhetővé
válnak.
Reméljük, a továbbiakban is figyelemmel kísérik fejlesztéseink eredményeit!
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A kamara pályaorientációs tevékenysége
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindig
fontosnak tartotta a pályaorientáció, a pályaválasztás kérdését, a gazdaság számára szükséges
munkaerő-utánpótlás biztosítását, a hiányszakmák népszerűsítését. A 2004-ben megfogalmazott, 2005 és 2013 közötti időszakra vonatkozó
kamarai szakképzési stratégiában már előremutató célként került kitűzésre a pályaorientáció és
pályapresztízs területének fejlesztése, valamint
kiemelt feladatként fogalmazódott meg a gyakorlatigényes hiány- és fizikai szakmák népszerűsítése, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő
szakmák képzésének támogatása. A pályaválasztás és pályaorientáció alapcéljaként az egyéni
vágyak és adottságok, a társadalmi és gazdasági
lehetőségek összhangjának megteremtése fogalmazódott meg.
A környező országokat, így hazánkat is gazdasági fejlődés mutatói kapcsán a jellemző szakmastruktúra, vagy az úgynevezett húzó ágazat
mentén elemzik. A szakmai struktúra alakulása
visszahat a gazdaság teljesítőképességére, hiszen
olyan munkatevékenységeket, amelyekhez nincs
meghatározott szakmai felkészültsége a munkavállalóknak, rosszabb minőségben végezteti el a
társadalom, másrészt bizonyos munkatevékenységek nem is jelennek meg a társadalomban a szakmai végzettség hiánya miatt. Ezek a kapcsolódási
pontok is arra hívják fel a figyelmet, hogy egy változó társadalomban igen bonyolult az összefüggés
a szakmastruktúra alakítása és alakulása között.
A gondolatkört a szakképzésben dolgozók számára elsősorban azzal kell bővítenünk, hogy a szakmastruktúra alakulásába nagymértékben beleszól
– piacgazdaság esetén – a társadalom tagjainak
igénye is.
A fiatalok pályairányulása, szakmák közötti
választása bizonyos társadalmi igényt jelez. Ez
az igény természetesen nem független a gazdaság
állapotától és a társadalmi értékrendtől, de min-

denképpen a szakmastruktúra alakulásának az
individuális jellegét is hangsúlyozza. Napjainkban a gyerekek iskolaválasztása sokkal nagyobb
mértékben függ az egyéni érdeklődésüktől, hajlamuktól és teljesítményüktől, mint az ezt megelőző időkbe.
Az első továbbtanulási döntés tizennégy évesen
válik aktuálissá. Ez az első olyan döntés az ember életében, ami valódi átgondolást kíván mind
a gyermek, mind a szülő részéről. Annak idején
már az óvoda vagy a megfelelő általános iskola kiválasztása is nehéz feladatnak tűnt, azonban
lényegesen nagyobb tehernek érezzük a középfokú oktatási intézmény választását, hiszen ezek az
első olyan meghatározó lépesek az ember életében,
amelyeket a szakmaszerzés vagy a felsőfokú képzés irányába tesz.
A jelen gazdasági helyzetben egyre sürgetőbb
feladat a gazdaság igényeihez igazodó szakmatanulási rendszer kidolgozása és megvalósítása. Ennek érdekében a kamara egyre nagyobb és határozottabb szerepet vállal a szakképzés területén. A
kamara segítséget nyújt a szakma- és iskolaválasztás előtt álló általános és középfokú intézmények
tanulóinak a munkaerőpiac igényeinek megfelelő
szakmaválasztási döntés meghozatalában.
A korábbi években a kamara elsősorban a nagysikerű Szakma Sztár Fesztivál (www.szakmasztar.
hu) keretében népszerűsítette ezeket a szakmákat,
illetve kívánta elősegíteni a szakmunkások presztízsének visszaállítását. A fesztiválhoz kapcsolódó
versenyek – a Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny –, valamint
maga a fesztivál szlogenje is – „A jó szakma felér
egy diplomával” – a szakmunkás pályára hívja fel
a figyelmet.
A területi kamarai elődöntőkön évente közel
5000 tanuló vesz részt. A versenyen döntőbe jutott
tanulók, amennyiben teljesítik a követelményeket – modulonként minimum 60% –, akkor akár
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a teljes szakmai záróvizsga követelményei alól is
mentesülhetnek, s így szakmai nyelven szólva hamarabb „szabadulhatnak”.
A jó szereplés a szakmunkás életpálya megalapozására is lehetőséget ad, hiszen a hazai
versenyen résztvevők akár az EuroSkills vagy a
WorldSkills nemzetközi versenyeken is indulhatnak, dicsőséget szerezve Magyarországnak (www.
skillshungary.hu), mint ahogy a 2012-es belgiumi
EuroSkills versenyen tették fiataljaink. A 20 fős
magyar csapat 11 versenyszámban 15 szakmában
mérte össze tudását, felkészültségét Európa 22
nemzetének csapatával. A 23 országból érkezett
több mint 400 versenyző versengésében csapatunk
az átlagpontszámok alapján az előkelő hatodik helyen végzett. Öt arany, egy ezüst, öt bronz és két
kiválósági érem minden várakozásunkat felülmúlta. A versenyzőket elismerése jeléül a köztársasági
elnök és a miniszterelnök is fogadta.
Az országos rendezvényre a kezdetektől fogva a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara biztosította a
feltételeket ahhoz, hogy a megyei, városi kamarák
szervezésében minél több vidéki, pályaválasztás
előtt álló diák láthassa a legjobb szakmunkás tanulók vetélkedőjét, és kapjon betekintést az egyes
szakképesítésekbe. Szinkronban a szakképzés
rendszerének változásával már harmadik éve szervezzük a látogatókat az általános iskolások köréből
is. 2013-ban már a vidékről – a területi kamarák
szervezésében – utaztatott közel 9200 látogató
60%-a az általános iskolások 6., 7. és 8. osztályos
tanulói közül került ki. A fesztiválra látogatók száma minden évben emelkedik, 2013-ban már közel
14 000 látogató tekintette meg a verseny döntőit.
A 2011. évi új szakképzési törvény tette lehetővé, hogy a törvényben leírtaknak megfelelően
erősítsük a kamara pályaorientációs tevékenységét. A pályaorientáció és a pályaválasztás elősegítése érdekében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kamarák bevonásával segíti a
pályaválasztás előtt álló diákokat a kormányzat
szakképzés-fejlesztési elképzeléseivel összhangban, a gazdaság munkaerő utánpótlásának biztosítása érdekében.
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A kamarának 2012 decemberétől nyílt lehetősége arra, hogy – a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával – a területi kamarák egy-egy
kolléga felvételével is tovább erősítsék pályaorientációs tevékenységüket, így is segítve a pályaválasztás előtt álló diákokat, szüleiket és az őket
tanító tanárokat.
A területi kamarák megfelelő szakmai tudással
és tapasztalattal rendelkező szakemberei osztályfőnöki órák keretében segítenek a gyerekeknek
önismeretük, egyéni adottságaik, képességeik
fejlesztésében, a reális önismeret kialakításában.
A foglalkozásokon a tanulók személyes elképzeléseinek, lehetőségeinek helyes megítélésében
segítenek a tanácsadók. Szeretnénk felkelteni az
általános iskolások szakképzés iránti érdeklődését, bemutatni számukra a pályák, szakmák világát, segíteni őket abban, hogy több információval
rendelkezzenek, talán könnyebben és helyesebben
tudják pályaválasztási döntésüket meghozni.
A pályaválasztás előtt álló tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy szervezett keretek között
nézhessék meg, miként készülnek az üzemekben,
gyárakban az alapanyagokból a késztermékek. Betekintést nyerhetnek az üzemek mindennapi életébe, láthatják a termelési technológiákat, a folyamatos munkamenetet, a biztonságos munkavégzés
feltételeit és eszközeit.
Az iskolai látogatások során a tanulók megismerhetik az egyes oktatási intézmények komplett
szakmavilágát és az oktatás tanműhelyi körülményeit. A tanműhelyekben olyan szakképesítéseket
is meg tudnak nézni a tanulók, amelyeket veszélyességük miatt csak ott helyben tudnak bemutatni.
A szülői értekezletek keretében a tanácsadó kollégák információkat nyújtanak a középfokú iskolai
szakképzésről, tájékoztatást adnak a fejlesztési és
képzési bizottságok által meghatározott hiányszakmákról, illetve a kapcsolódó plusz juttatásokról, valamint e szakmák választásának előnyeiről,
munkaerő-piaci szerepükről. A kollégák ismertetik a gyakorlati képzés rendszerét, a szakképzést
érintő változásokat. A szülői értekezletek legfőbb
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célja, hogy eloszlassuk a szülőknél gyakran fellelhető, a kétkezi szakmákhoz kapcsolódó sztereotípiákat. Lehetőség nyílik rávilágítani a szakmai
továbbfejlődés lehetőségeire, a szakma megszerzésétől egészen a diplomáig.
Ezen programokon túl a területi kamarák részt
vesznek és közreműködnek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Központjai által szervezett pályaválasztási kiállításokon, és igény esetén
pályaválasztási, pályaorientációs tájékoztatókat,
fórumokat, rendezvényeket is szerveznek.
A területi kamarák központilag meghatározott indikátorszámok alapján évente legalább
1400 rendezvényt szerveznek közel 13 000 fő
bevonásával.
A kamara fontosnak tartja a jó kapcsolattartást a pályaorientációban érdekelt partnerekkel.
A kölcsönös partnerségben lehetőséget kapnak
a kamarai hálózat pályaorientációs munkatársai,
hogy a TÁMOP 2.2.2. projekt keretében pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználói képzésben vegyenek részt
várhatóan a jövő év elején.
Mivel a kamara fontosnak tartja az országos
hálózat szakszerű működtetését, ezért évente több alkalommal szervez konzultációs le-

hetőséget a területi kollégáknak. A legutóbbi,
szeptemberi összejövetelen a konzultáció mellett változatos előadások várták őket, többek
között az említett TÁMOP 2.2.2 projekthez
kapcsolódó képzésről tartott előadást a projekt
szakmai vezetője, illetve a résztvevők megismerhették a kamara által fenntartott MKIK
Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet által
fejlesztett honlap, a Szakmavilág működését
(www.szakmavilag.hu).
Mivel országos szinten szükséges az egységes
színvonalú működés, ezért 2014-ben várhatóan
kamarai belső képzésen és vizsgán is részt vesznek majd a pályaorientációs kollégák. A munkatársak képzése mellett a tervek között szerepel –
a Bács-Kiskun megyeiek által készített felmérés
tapasztalataira alapozva – egy országos kérdőíves
kutatás, melynek célcsoportjába az általános iskolák pályaválasztás előtt álló 6. és 7. osztályos
tanulói tartoznak.
A kamara pályaorientációs tevékenységének
várható hozadéka, hogy már rövid távon segítheti a szakiskolai beiskolázásban történő pozitív
változást, miszerint az általános iskolai tanulók
közül többen választják majd a hiány- és a keresett szakmák tanulását.

41

módszertan
Fülöp Gábor – Vitkóczi Marianna – Zahoreczné Kun Krisztina

Szakmaválasztás
– a tanulók egyharmada befolyásolható
Magyarországon a munkaerő-kereslet és -kínálat összhangja terén súlyosak a feszültségek. A
munkaerő-kereslet és -kínálat szakmai szerkezete
évről évre távolodik egymástól, ami több okra vezethető vissza:
• a szakképzés nem a munkáltatói igényeknek
megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakképzetteket bocsát ki (gyakorlat hiánya, nem
megfelelő szakismeret és munkakultúra);
• a szakképzési és a felnőttképzési rendszer időben és térben nem képes követni a gazdasági
igényeket;
• folyamatosan csökken a szakképzés vonzereje, költségigényes és egyre kevésbé hatékony;
• óriási a lemorzsolódás azoknál tanulóknál, akik
megkezdik tanulmányaikat valamely szakképző
intézményben, de különböző okok miatt már
nem fejezik be (például a szülők nemtörődömsége, a korai családalapítás).

A szakmai képzésfő célja
munkaerő-piaci keresletnek
megfelelő utánpótlás biztosítása
A munkaerőpiac mindenkori elvárásainak megfelelő szakképzési kibocsátás megteremtése nehéz
feladat, hiszen a gazdasági környezet olyan sebességgel változik, amit a kibocsátási oldal természetéből fakadóan képtelen követni.
Heves megyében a legfontosabb ágazatok foglalkoztatási és szakiskolai képzés létszámadatait
összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a kereskedelemben alkalmazásban lévők száma lényegesen kevesebb, mint a kereskedelmi képzésbe beiskolázott tanulók száma (a különbség 14%), míg az
ipari ágazatban alkalmazásban állók aránya 18%kal magasabb, mint a jelenleg ipari szakmába belépő és szakképzésben tanulók létszáma.
Következésképpen elmondható, hogy a megyében az iparhoz kapcsolódó képzésben résztvevők
arányát mindenképpen szükséges emelni, hisz a
jelenleg ipari szakmát tanulók nem biztosítják a

1.ábra. Heves megye foglalkoztatás és OKJ szerinti szakiskolai képzés létszámainak összehasonlítása
(2012/2013)
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ről lévén szó – meghatározó a családi háttér. A
család fő motivációja, hogy gyermekük legalább
ugyanolyan, vagy ha lehet, magasabb képzettségi szintet érjen el, mint a szülők. Az iskolaválasztás azon az alapon történik, hogy a gyerek
minél magasabb presztízsű középiskolába kerüljön, ahol nagyobb továbbtanulási lehetőség,
s emellett fontos szülői szempont a karrier biztonsága.
További szempontok az imázs, a divat és a kényelem: mennyire közeli vagy távoli a képzés, il-

munkaerő-utánpótlást a jelenleg működő ipari
vállalkozások számára. A képzési-beiskolázási
létszámok tervezését jobban hozzá kell igazítani
a foglalkoztatási igényekhez.

A pályaorientáció főszereplői és motivációik
A foglalkoztatók a képző intézményektől „kész”,
azonnal alkalmazható munkaerőt várnak el. A
pályaválasztók viszont ennél differenciáltabb
okokkal és szándékokkal választanak iskolát és
szakmát. A választásban – kiskorú gyermekek-

2.ábra. A 10 legnépszerűbb szakma a Heves Megyei kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs programjain részt vevő diákok körében

10 olyan szakma, melyeket a pályaválasztás elő álló gyerekek a legszívesebben végeznének
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3.ábra. Szakmák, amelyeket a pályaválasztás előtt álló gyerekek szívesen végeznének
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letve mennyire divatos az iskola vagy a szakma.
Sok diák és szülő nem mérlegeli saját képességeit,
adottságait, inkább azt nézi meg, hogy a lakókörnyezetében milyen képzési kínálattal jelentkeznek az iskolák, s ebből a legközelebb álló iskolát,
szakmát választja.
Hatnak maguk az iskolák is, pontosabban az
iskolai kapacitáskorlátok: minden iskola igyekszik
„eladni magát”, hogy teljesen feltöltse kapacitásait, ezáltal önmagában is tereli a beiskolázási elképzeléseket, az iskolaválasztást.
Befolyásoló maga a központi kormányzat oktatáspolitikája is. A korábbi években az oktatáspolitikai célkitűzések a gimnáziumi, majd a felsőoktatási expanziót támogatták, ennek következtében
mostanra a lakosságnak már csak a tizede gondolja, hogy a gyereknek szakiskolában érdemes
továbbtanulniuk, ráadásul a szakiskolát megkezdő tanulók nagyobbik része kényszerből: anyagi
szempontok, illetve a gimnáziumhoz, szakközépiskola követelményeitől elmaradó tanulmányi
eredménye miatt választotta ezt az iskolatípust.

A pályaorientáció és a duális képzés
a foglalkoztatás eszköze
A munka világának megfelelő gyakorlatias, a
munka-erőpiaci helyzetet és perspektívákat bemutató tájékoztató tevékenység keretében több

évtizede nem folyt szervezett, tervezett, koordinált pályaorientációs tevékenység, nem volt olyan
felelős szereplő, intézmény, amely átfogóan foglalkozott volna ezzel a meghatározó feladattal.
A fenti okok folytán mára meghatározó probléma, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent
a szakiskolákban tanulni vágyók aránya, és ezzel
párhuzamosan növekedett a felsőoktatás és az
ezt előkészítő gimnáziumi képzés iránti tanulási igény olyanok körében is, akiknek képességei,
tanulmányi eredménye nem érik el a korábbi, a
gimnáziumba jutáshoz szükséges jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi eredményt.
Az elmúlt évek középfokú intézményeinek beiskolázási létszámai a 9. évfolyamra Heves megyében (KIR-STAT adatai alapján)
A szakképzés jövője elsősorban nem a szakképző intézményeken, vagy a gyakorlati helyeken
múlik, hanem a társadalom munkához való hozzáállásán. A pályaválasztás előtt álló diákoknak
fontos elmondanunk, hogy a munkával elérhető
anyagi előnyök ugyan nagyon fontos szempontot
jelentenek a pályaválasztásnál, azonban legalább
annyira fontos az is, hogy a tanuló olyan pályát
válasszon, ahol örömmel és eredménnyel is dolgozhat majd. Természetesen meghatározó az is,
hogy maga a társadalom is megbecsülje a munkát,
s azon belül a kétkezi szakmákat.

4. ábra. Az elmúlt évek középfokú intézményeinek beiskolázási létszámai a 9. évfolyamra Heves megyében
(KIR-STAT adatai alapján)
fő
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200

Szakiskola

44

Gimnázium

Szak- és felnőttképzés – 2013. II. évfolyam 9-10. szám

Szaközépkiskola

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2028/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

1 000

módszertan •
A mai oktatáspolitika szakiskolai képzési modellje a duális képzés, melynek célja gyakorlatorientált képzés, a tanulás utáni azonnali munkába
állást előkészítő elméleti és gyakorlati kompetenciák megszerzése. Lényege, hogy a hároméves
szakképzés során már az első évtől – akkor még
tanműhelyben – nagyobb hangsúlyt kap a gyakorlati oktatás.
Cél, hogy a szakiskolákban és a gyakorlati képzést végző vállalkozásoknál, vállalatoknál
piacképes tudást szerezzenek a diákok, valamint
hogy a társadalom értékítéletében is visszaállítsák
a kétkezi munka megbecsülését, és a szakoktatás
segítse elő a foglalkoztatást, munkahelyteremtést.

A HKIK pályaorientációs tevékenysége,
hatékonyságának mérése
Mielőtt egy fiatal a munkaerőpiacra lép, fontos,
hogy rendelkezésére álljanak azok az eszközök
és lehetőségek, amelyek bővítik ön- és pályaismeretét. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara igyekszik minden olyan eszközt, programot és lehetőséget megadni a pályaválasztás
előtt álló fiataloknak, amely segítségükre lehet a
szakmaválasztásnál abban, hogy megfelelő döntést hozzanak, hiszen lényeges, hogy a munkaerőpiac keresleti igényeinek megfelelő tudással
és végzettséggel rendelkezzenek és kerüljenek ki
a munka világába. Ezért már 15 éve kiemelten
kezeljük koordináló, összefogó szerepünket a pályaválasztásban. Mind az általános iskolás, mind
a középiskolás diákoknak kínálunk olyan programokat, melyek a szakmák felé orientálja őket,
pályaválasztási döntésük meghozatala előtt, valamint programjainkon betekintést nyernek azon
mesterségekbe, amelyekkel jó eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon.
Kamaránk pályaorientációs tevékenységének
célja, hogy egyrészt fölvállaljuk a tájékoztatást,
másrészt megfordítsuk a kedvezőtlen folyamatokat, és azokat is bevonjuk a szakmaválasztók
körébe, akik jelen pillanatban információhiány,
illetve a bennük kialakult téves kép miatt nem
vállalják föl a szakmatanulást.

Legfőbb feladatunk a pályaválasztás előtt
álló diákok szakképzés felé irányítása, kiemelten a hiány- és a keresett szakképesítésekben. A
munka világával – vállalatvezetőkkel, vállalkozókkal – való személyes találkozás lehetősége a
fiatalok, szülők és a tanárok közössége számára
a tudatos életpálya tervezésének gondolatát indíthatja el, valamint jó ösztönzést és megerősítést jelenthet.

A Heves Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
pályaorientációs munkája 2013-ban
Szakmabemutató színházi előadások
Az idei évben egy újszerű, országosan már ismert, de eddig csak néhány megyében bemutatott, hatásos programot szerveztünk a megye két
legnagyobb városában, Egerben és Gyöngyösön.
Bemutattuk Jordán Tamás rendezésében és a
Weöres Sándor Színház előadásában a „Szakmák
színháza” és a „Mérnök színház” című darabot,
amelyeket 26 általános iskolából mintegy 1000
felső tagozatos, illetve 17 középiskolából 600 középiskolás tekinthetett meg.
Iparos Tábor
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013-ban országos szinten is újdonságnak
számító programot szervezett. A pályaválasztáshoz kapcsolódóan a felső tagozatos korosztályt megcélozva hirdettük és rendeztük meg
az Iparos, illetve a Kézműves Tábort. A nyári
szünidőben tartott tábor során szervezett önés szakmaismereti, szakmakipróbáló fogalakozások, vetélkedők, üzemlátogatások alkalmával
5 cég életébe tekinthettek be, és 20 szakmát
próbálhattak ki a gyerekek a mesterek irányításával, előtérbe helyezve a hiány-szakképesítéseket, például a gépi forgácsoló, a gyártósori
gépbeállító, az ipari gépész szakmákat. A tanulók saját maguk is aktívan részt vehettek a különböző munkafázisokban. A táborokban 40,
pályaválasztás előtt álló, felső tagozatos diák
vett részt.
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Iparos napok
Programunk alkalmával egy adott iskola által
szervezett tábor életébe kapcsolódtunk be egy nap
erejéig. Szakmák bemutatásával, kipróbálásával,
pályaválasztási vetélkedő szervezésével irányítottuk rá a figyelmet a pályaválasztás fontosságára,
a képességekhez igazodó szakma választására. A
vetélkedőn elsősorban a szakmák gyakorlati feladatai révén a megismerésére, kipróbáltatására
helyeztük a hangsúlyt. A szakmák bemutatásakor
szakemberek irányítása mellett gyakorolhattak
különböző mesterségeket Megyei szinten, három
helyszínen, együttesen 140 tanulónak volt lehetősége részt venni ebben a programban.
Megjelenés a közösségi portálon
A „HKIK Pályaválasztás” Facebook elérhetőség
létrehozásával a fiatalok által napjainkban legkedveltebb csatornán keresztül szeretnénk minél több
pályaválasztás előtt álló diákot, szülőt, érdeklődőt
elérni.
Üzemlátogatások
Idén már második alkalommal, az „Európai
Kis- és Középvállalkozói Hét” keretében a heves
megyei vállalkozásokra, azok fontos fejlesztéseire, problémafelvetésére irányítjuk a megyei és
az országos döntéshozók, intézmények – köztük

az iskolák – figyelmét. Szeptemberben kéthetes
programsorozat keretében 37 Heves megyei vállalkozás megismerésére került sor a megye mind a
hét járásában: az egriből 15, a bélapátfalvaiból 5,
a pétervásáraiból 3, gyöngyösiből 6, hatvaniból 4,
füzesabonyiból 3, míg a hevesiből 1 vállalkozáshoz szerveztünk komplex nyitott látogatói programot.
A vállalkozói napok egyik kiemelt célkitűzése volt, hogy a megyében élő fiatal tanulók
számára elősegítse pályaválasztási döntésük
meghozatalát. A 37 vállalati helyszínen 960
általános vagy szakiskolás tanuló szerezhetett
benyomást Heves megye gazdaságának működéséről. A látogatások során közel 600-an célzottan hiányszakmákat ismerhettek meg, azok
munkakörülményeit, elérhető jövedelemviszonyait.
A programokon részt vett 500 tanulóra kiterjedő hatékonyságmérés eredményei szerint
a megkérdezettek 60%-ának a program segített pályaválasztási döntésének meghozatalában, mivel a bemutatott szakmák relevánsak
voltak, és megerősítették szakmaválasztási céljaikat. A megkérdezettek 34%-ának esetében a
program szemléletváltást eredményezett, azaz
a látottak alapján változtatott a tanulni kívánt
szakmán.

5. ábra. Pályaválasztási kérdőívünk eredménye az eddigi programjainkon részt vett 2500 tanuló vizsgálata
alapján

Mennyiben segíte a programunk abban a döntésben,
hogy milyen irányban tanulj tovább?

37%
Segíte, mert a láto
szakmák érdekelnek
Más szakma iránt
érdeklődöm
63%
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A HKIK pályaorientációs tevékenysége,
hatékonyságának mérése
A szervezés mellett fontosnak tartjuk a programok hatékonyságának követését, mérését. Adatbázisban tartjuk nyilván a programokon részt vevő
diákok adatait, elérhetőségeit, oktatási intézményeiket. Kialakítottunk egy, a programok hatékonyságát mérő kérdőívet, amelyet a programunkon részt vevő fiatalok 80%-a kitölt. Válaszaikat
adatbázisban rögzítjük, feldolgozzuk, követjük és
összehasonlítjuk. Az eredmények mutatják pályaorientációs tevékenységünk hatékonyságát, az
egyes szakmák népszerűségét, illetve segítséget
nyújtanak ahhoz is, hogy a jövőben a legcélravezetőbb eszközöket, módszereket alkalmazva juttassuk el a fiatalokhoz az őket segítő tudnivalókat.

Terveink, feladataink a jövőben
Elsődleges célunk a megye összes pályaválasztás
előtt álló tanulójának és szüleiknek a megszólítása és elérése különféle eszközökkel, ami évente
mintegy 3000 tanulót és 3000 szülőt jelent:
• tájékoztató információkat adunk a tanulószerződésről és a szakmák ismertetéséről,
• pályaválasztási osztályfőnöki órákon mutatjuk
be a tanulószerződés kötésének rendszerét, a hiány-szakképesítéseket, ezek választásának előnyeit;
• alsó tagozatos (3-4. osztályos) diákok számára
pályaválasztási rajzpályázatot hirdetünk, melynek központi témája a hiányszakmák;
• felső tagozatos tanulóknak több fordulós vetélkedőt rendezünk a szakmákról, köztük a hiányszakképesítésekről a gyakorlati képzőhelyek aktív bevonásával;
• „Sikeres emberek bemutatkozása” címmel rendezvényt tartunk a megyeközpontban az önkormányzat fenntartásában működő ifjúsági
klubbal – az IFI Ponttal – közös szervezésben
egy interaktív beszélgetés keretében, amelyen a

városban ismert és népszerű sikeres vállalkozók
és szakemberek mutatják be szakmai pályájukat
és sikereiket a diákoknak;
• üzemlátogatások során a nyolcadikos tanulók
számára munkahelyi körülmények között mutatjuk meg azokat a szakmákat, amelyeket választani szeretnének;
• pályaválasztási kiállításon és kapcsolódó üzemlátogatásokon – a Munkaügyi Hivatallal együttműködve – főként az oktatási intézményeket
ismertetünk meg a tanulókkal, míg a céglátogatáson mesterségeket.
Programjainkat mind az iskolák, mind a diákok és cégek nagyon hasznosnak, a jövőben is
folytatandónak tartják, hiszen sem a tanároknak,
sem a diákoknak nincs valódi ismerete sem az
egyes szakmákról, sem a munkahelyekről, sem a
gazdaság munkaerőigényéről, sem pedig a piacképes szakmákról.
A tanárokkal, igazgatókkal beszélgetve az is
kiderült, hogy nem csak a diákoknak, de a pedagógusoknak sincs pontos ismerete sem a megyei
munkaerőhelyzetről és igényről, sem az egyes
szakmák korszerű tartalmáról, ezért igénylik, hogy
ők maguk is kapjanak erről tájékoztatást, hiszen
így egyrészt elő tudják készíteni a kamara által
szervezett programokat, másrészt az osztályfőnöki
órákon, szülői értekezleteken maguk is tudatosabban tudnának a témáról beszélgetni, tájékoztatni.
A hatékonyság növelése érdekében továbbra is
fontosnak tartjuk az összehangolást és az együttműködést a pályaorientációval foglalkozó szervezetek, intézmények és felelősök között mind a
programok szervezésében, mind a források elosztásában és összehangolásában. Fontos a pályaorientációs tevékenységek iskolai szervezeti keretek
közé illesztése mind a diákok, mind a pedagógusok szintjén, valamint a pályaorientációs programok, tevékenységek hatékonyságának mérése és
utánkövetése országos szinten.
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Legyen általad több a világ!
Összefogás a megalapozott pályaválasztásért Békés megyében
„Ahol a világ igénye és az egyén tehetsége találkozik,
ott van az ember munkahelye.”
(Arisztotelész)
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja ebben az évben tizenhatodik alkalommal rendezte meg a pályaválasztás, pályamódosítás előtt álló fiatalok és felnőttek megalapozott
pályadöntését elősegítő rendezvényét, a „Legyen
általad több a világ” elnevezésű Pályaválasztási
Vásárt Békéscsabán a Városi Sportcsarnokban.
2013. október 10. és 11. között.
Ebben az évben kiemelt célunk volt, hogy
minél több szülőhöz és pedagógushoz juttassuk el a megalapozott pályadöntéshez szükséges információkat, illetve, minél több szülőt és
pedagógust győzzünk meg arról, hogy a 7-8.
osztályos tanulókkal együtt érdemes eljönni a
Pályaválasztási Vásárra (PÁV-ra), és élni a vásár
nyújtotta lehetőségekkel. Ezért a PÁV előtt –
a vásár kísérőrendezvényeként – idén első alkalommal a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal, a Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával és a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségeivel közösen mind a kilenc Békés
megyei járásban Pályaválasztási Szakmai Fórumot tartottunk. A Fórumra meghívtuk a járás
összes alap- és középfokú oktatási intézményének vezetőit, a végzős diákok pedagógusait és
a 7-8. osztályos tanulók szüleit. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ jelentős segítséget nyújtott abban is, hogy a pedagógusok és
a szülők részt tudjanak venni a fórumon, több
helyszínen felvállalták a szállítást is, valamint
helyet biztosítottak a rendezvénynek. A Békés
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara előadót
biztosított a fórumra, és a rendelkezésükre
álló forrásokkal támogatta az üzemlátogatások
megszervezését is.
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A fórumokat délután öt órai kezdettel tartottuk, hogy a munkaidő befejeztével az érintett
pedagógusok és szülők is részt tudjanak venni a
rendezvényen. A Fórum célja volt, hogy a PÁV
iránti érdeklődés felkeltése mellett olyan információkat nyújtsunk a pedagógusoknak és a pályaválasztás előtt álló tanulók szüleinek, amelyek
birtokában ők is tudják majd segíteni a pályaválasztás előtt álló diákokat abban, hogy megalapozottan válasszanak pályát, iskolát.
A fórumon bemutattuk a megye és a járás
munkaerő-piaci helyzetét, ismertettük a munkaügyi szervezet pályaválasztást segítő tevékenységét, részletesen ismertettük a PÁV-on biztosított szolgáltatásokat, valamint a www.eletpalya.
munka.hu címen elérhető Nemzeti Pályainformációs Portált. A Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara képviselője a tanulószerződésről
és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjrendszerről
tájékoztatta a pályaválasztási fórumon résztvevőket, számszerűen is bemutatva, milyen komoly anyagi támogatásban – szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban – részesül a gazdaság által
igényelt szakképesítés megszerzését célzó képzésben részt vevő tanuló. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatói az
iskolai tapasztalatok alapján összegyűjtött információkat osztották meg a jelenlévőkkel, illetve
hasznos tanácsokat adtak a pályaválasztással
kapcsolatosan.
A munkaügyi központ meghívására és a járási
munkaügyi kirendeltség és a tankerületi igazgató
segítségének eredményeként a 9 helyszínen öszszesen 579 fő látogatta meg rendezvényünket, és
a résztvevők 65%-a szülő volt.
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A fórumok nagyon sikeresek voltak, a résztvevőktől sok pozitív visszajelzést kaptunk. A szülők
és a pedagógusok is sok új ismeretet szereztek,
mellyel segíteni tudják a gyermekeik, diákjaik
megalapozott pályaválasztását. Voltak szülők,
akik a fórumon hallottak először a PÁV-ról, sokan nem ismerték a Nemzeti Pályaorientációs
Portált, nem ismerték a gazdaság által igényelt
szakképesítéseket, nem tudták, hogy az azt választó tanulók anyagi juttatásban is részesülnek.
A rendezvénnyel kapcsolatos információk
könnyebb elérése érdekében „Pályaválasztási
Vásár Békéscsaba” néven elkészítettük a vásár
Facebook-oldalát, melyre már „okostelefonnal”, a
QR kód segítségével is el lehetett jutni. Elsősorban a fórumoknak és a facebook-os megjelenésnek köszönhetően minden eddiginél több pedagógus és szülő jött el a PÁV-ra.
A rendezvény célja volt, hogy sok-sok olyan
információt nyújtsunk a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló általános iskolák, a közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói,
valamint a pályakorrekciót tervező felnőttek
számára, amellyel segítjük a munkaerő-piaci
igényekhez igazodó pályadöntés meghozatalát.
Ennek érdekében a vásár lehetőséget teremtett
az iskolákkal, a felnőttképzési intézményekkel, a
munkáltatókkal és egyéb pályaválasztásban érintett szervezetekkel való személyes találkozásra,
ezáltal is elősegítve, hogy a pályadöntés előtt
állók olyan pályát válasszanak, amely egyrészt
megfelel egyéni készségeiknek, adottságaiknak,
érdeklődési körüknek, másrészt megfelel a munkaerő-piaci igényeknek, azaz várhatóan el lehet
vele helyezkedni.
Ebben az évben kiemelt célunk volt, hogy a
figyelmet még inkább a gazdaság által igényelt
szakképesítésekre fordítsuk, ösztönözzük a pályadöntés előtt állókat arra, hogy a 10, gazdaság
által igényelt szakképesítést válasszák. Rendezvényünk mottója volt: „TOP 10 szakma – biztos
munka!” Célunk volt továbbá a lányok motiválása, hogy technikai, fizikai jellegű – általában fiúk
által gyakorolt – szakmákat válasszanak.

A rendezvényen jelen lévő Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gyakorlati képző
helyekről, a tanulószerződés megkötésével kapcsolatos hasznos tudnivalókról és a gazdaság által igényelt szakképesítéseket választó tanulók
részére a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról tájékoztatta az érdeklődőket. A gazdaság által igényelt szakképesítések játékos megismertetésére
és népszerűsítésére az előző évben nagyon sikeres
TOP 10 pályakerék, az idén is külön standon kapott helyet a rendezvényen.
Ebben az évben 29 középfokú oktatási intézmény, 8 felsőoktatási intézmény több karával, 7
felnőttképzési intézmény és 35 munkáltató képviseltette magát a vásáron, továbbá jelen volt a
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal - Nemzeti Pályainformációs Központ is. A határ menti és a határon
túli munkaügyi szervezetek is bemutatkoztak. A
kétnapos rendezvényen körülbelül 6000-7000en vettek részt.
A pályaorientációs szigeten a megszokott
érdeklődésvizsgáló kérdőívek, a szakmamozi
(DVD fi lmek), a Nemzeti Pályainformációs Portál, az ingyenes nyelvvizsgatesztek és grafológiai
vizsgálat mellett, az előző évek nagy sikeréből
kiindulva az iskolai osztályok részére csoportos
tárlatvezetést is szerveztünk, ahol a kollégáink
az érdeklődési irányuknak megfelelően vezették
el a fiatalokat a középfokú és felsőfokú oktatási
intézmények standjaihoz, valamint az adott pályakörhöz tartozó munkáltatókhoz. A tárlatvezetéseket hosszú és jelentős szervező munka előzte
meg, kollégáink felkeresték az általános iskolákat
és az osztályfőnökök segítségével osztották be a
tárlatvezetéshez a tanulókat, érdeklődésüknek
megfelelően. Összesen 9 különböző szakirányban – műszaki, jogi-védelmi, mezőgazdasági,
művészeti-kézműves, pénzügyi, kereskedelmi,
idegenforgalmi, pedagógiai és egészségügyi –
indultak el a tárlatcsoportok. A tárlatvezetésben
szakmabemutató fi lmek megtekintése, pályaorientációs tesztek kitöltése is szerepelt az iskolák
bemutatásán és az élő szakmabemutatókon kívül.
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Emellett minden tárlat tartalmazta a hiányszakmák megismertetését is. Összesen 47 iskolából
1760 diák vett részt a tárlatvezetésen 35 tárlatvezető kolléga irányításával.
A rendezvény időpontjában, illetve azt követően üzemlátogatások szervezésére is sor került
a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával
együttműködve. Az üzemlátogatások több mint
1000 diákot érintettek és a megye több pontján,
több mint 30 munkáltató meglátogatását célozták. Az üzemlátogatásokra a gyerekeket – igény
szerint – a munkaügyi központ által biztosított
külön buszok szállították.
A Pályaválasztási Vásár Facebook-oldalán
meghirdettük KREATÍV ALKOTÓI pályázatunkat a 7. és a 8. osztályos diákok részére „Szakmák, melyeket szívesen választanál…” címmel.
A pályázatra összesen 233 alkotás érkezett, melyekre a rendezvény Facebook-oldalán lehetett
szavazni. Az eredményhirdetésre a Pályaválasz-
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tási Vásár első napján került sor. A legjobb alkotások készítői jutalomban részesültek, amelyeket
ünnepélyes keretek között adunk át. Emellett
már hagyományszerűen a legszebb stand díját is
odaítéltük. A Toolex Kft. a munkáltatói, míg a
Göndöcs Benedek Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégiuma az oktatási intézmény kategóriában nyert.
A pályaválasztás éveken át tartó folyamat, tudjuk, hogy egy-egy rendezvény nem oldja meg,
de lényegesen megkönnyíti a tanulók és szüleik
gondját, a pályaválasztási döntést. Összességében
megállapítható, hogy az idei pályaválasztási vásár
és kísérőrendezvényei jelentősen hozzájárultak
ahhoz, hogy a pályadöntés előtt állók olyan szakmát válasszanak, amely megfelel az érdeklődési
körüknek, amelyet szeretnek, mert Confucius
szavaival élve „Ha olyan munkát találsz, amit
szeretsz, többé nem kell DOLGOZNOD egyetlen napot sem.”
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joggyakorlat

Kérdések és válaszok a szakképzés
és a felnőttképzés területéről
A Joggyakorlat rovat hónapról hónapra valós jogi kérdésekre adott válaszokon keresztül kíván segítséget nyújtani a szakképzés és a felnőttképzés területén dolgozó „jogalkalmazóknak”, azaz a szakképzést folytató intézmények vezetőinek, munkatársainak, fenntartóinak és működtetőinek, valamint a gyakorlati képzésben érdekelt vállalkozásoknak. A rovat egy-egy kiemelt téma alaposabb
körbejárásával mutat rá a szakképzés és a felnőttképzés joggyakorlatának mindenki által hasznosítható bonyolultabb elemeire, amelyeket a képzésben résztvevők és egyéb érdekeltek is beépíthetnek
a mindennapi gyakorlatukba, és így könnyebben igazodhatnak el a gyakran változó szabályozási
környezetben.
Jelen lapszámunkban feltett kérdések témakörei:
• Van-e mód a továbbiakban alacsonyabb óraszámú képzésben részt venni?
• A felnőttképzés fogalma és a távoktatás
• A kilencedik évfolyamon évfolyamot ismétlő, azonos szakképesítésre új tanulószerződést kötő
tanuló tanulói juttatás OKJ-változás esetén
• A nyugdíjas pedagógusok, szakképzési szakértők, szakmai vizsgaelnökök foglalkoztatása
• Időbeli elkülönítés a kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben

Van-e mód a továbbiakban
alacsonyabb óraszámú
képzésben részt venni?
A feltett kérdés:
A közelmúltig minden tanfolyami
hirdetésben az volt olvasható,
hogy az új OKJ bevezetésével
jelentősen nőnek a képzési óraszámok. Valóban így van-e ez?
Miért volt szükség az emelésre? Van-e mód a továbbiakban
alacsonyabb óraszámú képzésben
részt venni?

A Joggyakorlat válasza:
Kevéssé ismert, hogy a korábbi
OKJ-ban szereplő, iskolarendszeren kívüli képzésre
(felnőttképzésre) vonatkozó
óraszámokhoz kapcsolódó
„maximális” meghatározás
feltüntetésének eredeti célja a
támogatott képzések óraszá-

maihoz tartozó felső korlát
meghúzása volt. (Tehát az
OKJ-ban szereplő óraszámoknál magasabb képzési időt
tartalmazó képzési programot
ezen előírás következtében
nem lehetett támogatni.)
Sajnos szintén kevéssé ismert,
hogy az óraszámok kialakítása – még a maximális „jelző”
bevezetését megelőzően –
nem a „maximum-minimum”
szemlélet alapján történt,
hanem az volt a cél, hogy egy
adott szakképesítéshez tartozó
szakmai ismeretek elsajátításához egy „átlagember” számára
szükséges képzési idő kerüljön
meghatározásra.
Ennek alapján tehát az idők
során valójában az „átlagos”
képzési idő került maximális
képzési időként defi niálásra,
ugyanakkor a maximális jelző

teret adott a képzési programok óraszámainak csökkentése
irányába törekvő kezdeményezéseknek. Ez azonban az
OKJ-ban szereplő szakképesítések megszerzésére irányuló
iskolarendszeren kívüli formában történő képzések (felnőttképzés) esetén rendkívül eltérő
színvonalú tanfolyamok megvalósulásához vezetett.
Jó példa erre a 2 éves képzési idejű, iskolai rendszerű
és mintegy 40 szakképesítésre kiterjedően készült gyors
felmérés, melynek keretében
megvizsgálták az ugyanazon
szakképesítést iskolarendszeren kívüli képzés keretében
képzők akkreditált képzési
programjainak óraszámait.
Az akkreditált képzési programok az iskolai rendszerben
alkalmazandó, 2200-2400 óra
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képzési időhöz viszonyítva
3–130% közötti képzési időket tartalmaztak, és a programok 70%-ának képzési ideje
általában jelentősen alatta
maradt az iskolai rendszerű
képzés átlagos óraszámának.
(Például Mechatronikai technikus 60 óra, Kozmetikus 250
óra, Villanyszerelő 350 óra,
Pincér, Szakács 600 óra, de
ellenpéldaként szolgált a 3000
órás Ács, Cukrász, illetve Kőműves képzés. Megjegyzendő,
hogy ez utóbbiaknak az önerőből történő finanszírozása
nagyon valószínűtlen.)
Az eltérő – alacsony – képzési időkre a képzési programban feltüntetett előzetes
előképzettség beszámítása
természetesen alapot adhat,
azonban e lehetséges előfeltételek általában nem kerülnek
feltüntetésre.
Az új OKJ óraszámai
A szakképzésről szóló 2011.
évi CLXXXVII. törvénynek
(Szt.) az OKJ-ban szereplő
szakképesítések képzési idejére
vonatkozó új előírása („adott
óraszám”) megteremtette a lehetőséget a képzési idő korábbi
rendszerével való szakításra
és az OKJ 2011-ben lezajlott
felülvizsgálata más fi lozófiával
közelített az iskolarendszeren
kívüli képzések óraszámaihoz.
A felülvizsgálat a kizárólag
iskolarendszeren kívül oktatható szakképesítések óraszámainak nagyságrendjében lényeges
változást nem okozott, de az
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elmondható, hogy az óraszámok általában csökkentek.
(Amennyiben korábban már
szakmailag megalapozott
óraszámok szerepeltek az
OKJ-ban, úgy lényegében nem
történt változás, de a korábbi
túlzott óraszámok esetén csökkenés tapasztalható.)
Egyes – iskolarendszeren
kívüli szakképesítések – körébe
tartozó esetekben óraszám növekedések is észlelhetők, azonban ezekben az esetekben vagy
már a szakképesítés korábbi
nevének módosulásából, vagy
a szakmai és vizsgakövetelmények megváltozott tartalmából
látható, hogy a képzési idő
emelkedése a szakmai tartalom
mennyiségének növekedésével is járt. Az elsősorban az
iskolai rendszerű szakképzésben oktatott, hosszabb idejű
képzések esetén feltüntetett
iskolarendszeren kívüli óraszámok viszont jelentősen csökkentek. (Jellemzően az iskolai
rendszerű átlagosan 2400 órás
képzési idő 40-60%-ára). Ezzel
ez a lépés azt vette figyelembe,
hogy az iskolai rendszerű képzésben testnevelés és osztályfőnöki órák is vannak, továbbá
a tanórák számottevő részében
ismétlés, illetve számonkérés
történik, ezért az új ismeretek
átadása szempontjából az iskolai rendszerű képzés „kevésbé
hatékonynak” tekinthető a
felnőttképzésnél.
Az OKJ a gazdasági ágazatok összességét átfogó sokszínű rendszer, alkotóelemeit
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(a szakképesítéseket) nagyon
nehéz uniformizált keretek
között kezelni. Ezért a szakképesítésért felelős miniszterek
egyes esetekben az általános
elvtől eltérő órakereteket is
meghatároztak a szakmai
tartalmak megfelelő színvonalú
átadhatóságának érdekében.
(Például az egyik kategóriában
általánosnak tekinthető 960–
1440 óra helyett egyes szociális
szakképesítéseknél 1300–1560
óra vagy egyes egészségügyi
szakképesítéseknél 1100–1440
óra.)
A maximális óraszámot
felváltó időintervallumok hatékonyabban segítik az egységes
és minőségi képzés biztosítását
– gátat szabva az óraszámok
eddigi korlátok nélküli, sok
esetben nem megalapozott
csökkentésének –, ugyanakkor lehetőséget is nyújtanak
a képzést folytató intézmény
sajátosságaihoz (például eltérő
oktatási eszközök, lehetőségek,
módszertan) igazodó eltérések
figyelembe vételére is.
Előzőek alapján tehát
látható, hogy a képzési idő
számottevő növekedése jellemzően csak azon képzéseknél
tapasztalható, ahol korábban
a képzési óraszámok irreális
csökkentésével csak a szakmai
vizsga minimumfeltételeinek szerencsés körülmények
melletti teljesítését célozták.
(Az így megszerzett szakképesítéssel rendelkezők azután
az elhelyezkedést követően
sokszor ismét munkanélküliek
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lettek, mert a munkáltató számára gyorsan világossá váltak a
képzés hiányosságai.)
A képzési idő
csökkentésének lehetőségei
a felnőttképzésben
Az Szt. és az OKJ képzési
időre vonatkozó rendelkezései
alapján egy adott szakképesítést iskolarendszeren kívüli képzés keretében oktató
intézménynek olyan képzési
programmal kell rendelkeznie,
amelynek időtartama legalább
az adott szakképesítés OKJban meghatározott minimális
képzési idejét eléri. Az új OKJ
szerinti képzések esetén tehát
megszűnt a képzési programok
óraszámainak „tetszőleges”
csökkentési lehetősége.
A képzések során ténylegesen megvalósuló képzési
időnek a képzési programban
foglalt (minimális) óraszámtól történő eltérésére, további
csökkentésére azonban az új
rendszer is biztosít jogszerű lehetőségeket, melyeket a következő példák szemléltetnek:
1. Ha az OKJ az adott
szakképesítés esetén lehetővé
teszi a távoktatásos képzési
formát, akkor lehetséges, hogy
a személyes jelenlétet igénylő
órák száma a minimális képzési idő 20%-áig csökkenhessen.
(Ez azt jelenti, hogy például
egy minimum 800 órás OKJóraszám esetén a jelenléti órák
száma akár 160 óráig csökkenthető. A képzési programnak továbbra is legalább 800

órásnak kell lennie, de a távoktatás lehetősége révén rendelkezhet arról, hogy maximálisan
800 – 160 = 640 órát milyen
egyéni tanulási formában lehet
teljesíteni.)
2. A felnőttképzés rendszerében szereplő előzetes tudásmérés lehetősége is biztosítja a
képzésben ténylegesen eltöltött idő csökkentését. Kiindulva a korábbi példa szerinti
800 órás képzési programból,
tételezzük fel, hogy annak
van egy olyan 300 órányi
tananyagrésze (modulja),
melynek szakmai ismereteivel
a képzésre jelentkező felnőttek élettapasztalatuk alapján
általában már rendelkeznek.
Az ilyen ismeretek meglétének mérését célzó előzetes
tudásmérés sikeres teljesítése
esetén dokumentált és igazolt
lehetőség nyílik a tényleges
képzési idő 500 órára történő
csökkentésére.
3. A képzési program rögzítheti azt is, hogy milyen előzetes tanulmányok során tett
modulzáró vizsga vagy szakmai vizsga esetén lehetséges
– a korábban tanult és dokumentált ismeretek elfogadása
révén – a képzési idő csökkentése. (Például a Kazánkezelő
szakképesítés megszerzésére
irányuló képzés időtartama
rövidülhet, ha a képzésben
résztvevő rendelkezik az Ipari
gáz- és olajtüzelőberendezéskezelő rész-szakképesítéssel,
amelynek szakmai követelménymoduljait a Kazánkezelő

szakképesítés is magában
foglalja. Ebben az esetben már
a közös modulok modulzáró
vizsgái is teljesítettnek tekinthetők.)
A 2. pont speciális lehetősége a felnőttképzésben kötelezően előírt modulzáró vizsgák
letétele az előzetes tudásmérés
keretében. Tételezzük fel,
hogy egy adott szakképesítés 4
szakmai követelménymodulból
épül fel, és a korábbi példa szerinti 800 órás képzési program
4, egyenként 200-200 órás
tananyag modulra bontható.
A jogszabályi környezet nem
zárja ki a modulzáró vizsgák
követelményeinek előzetes
tudásmérés keretében történő
mérését, így ennek révén – a
modulzáró vizsgák eredményességétől függően – lehetőség nyílhat arra, hogy a tényleges képzés 800-600-400-200,
vagy – minden modulzáró
vizsga sikeres teljesítése esetén
– 0 óra legyen, azaz megfelelő előzetes tudás birtokában
lehetséges akár képzés nélkül
is jelentkezni a szakmai vizsgára. (A modulzáró vizsgákat
viszont mindenképpen le kell
tenni).
(A választ készítette:
Soós László)

A felnőttképzés fogalma
és a távoktatás
A feltett kérdés:
A felnőttképzési nyilvántartásba
bejegyzett társaságunk könyvkiadói tevékenység keretében
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tananyagsorozatokat értékesít.
Ehhez kapcsolódóan a társaság
szabadon választható on-line vagy postai úton is igénybe
vehető mellékszolgáltatásként a
tananyagokhoz kapcsolódó házi
feladatok javítását is biztosítja
az azt igénylő vevők részére.
Amennyiben a megrendelő az
összes házi feladatot megoldotta,
és az utolsó házi feladatot legalább 50%-osan teljesíti, akkor
igazolást kap a társaságunktól
a tananyagsorozat lezárásáról,
amelyet követően a társaság
a megrendelőt a társasággal
együttműködési szerződésen
alapuló viszonyban álló, OKJ
képzést folytató felnőttképzési
intézményekhez irányítja. Az
intézményekben kifejezetten
olyan csoportokat szerveznek,
ahova a társaság tananyagait
megvásárló és a meghatározott
házi feladatokat megoldó jelentkezők kerülnek.
Kérdésünk, hogy a társaságunk fenti tevékenysége a jogszabályok szerinti felnőttképzésnek
minősül-e? Amennyiben igen, mi
a társaságunk tennivalója annak
érdekében, hogy felnőttképzési
tevékenységét a jogszabályoknak
meg felelően folytassa? Van-e
arra mód és lehetőség, hogy felnőttképzési tevékenységet a társaság tulajdonosi köréhez tartozó
másik társaság alvállalkozóként
végezzen?

A Joggyakorlat válasza:
A társaság tevékenysége abban
az esetben minősül a felnőttképzésről szóló 2013. évi
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LXXVII. törvény
(a továbbiakban: új Fktv.)
szerinti felnőttképzési tevékenységnek, ha nevezett
képzési tevékenység támogatott, vagy amennyiben nem
támogatott, akkor szerepel a
társaság – mint felnőttképzést
folytató intézmény – engedélyében, és a képzést a társaság
az új Fktv. szerint szervezi.
Amennyiben a társaság felnőttképzési tevékenysége az
új Fktv. hatálya alá tartozik,
akkor az megfelel az új Fktv.
szerinti távoktatás fogalmának
is.
A társaság a törvény hatálya
alá tartozó képzési tevékenységét akkor végzi jogszerűen,
ha rendelkezik többek között
az új Fktv. szerinti engedélylyel, valamint a résztvevőkkel,
a tananyag megvásárlóival
megkötötte a felnőttképzési
szerződést. Utóbbi tartalmi
pontjait a távoktatás sajátosságainak megfelelően, a résztvevő további képzésbe történő
bekapcsolódási lehetőségeinek
feltüntetésével kell konkrétan,
e speciális esetre vonatkozóan
meghatározni.
Az új Fktv. nem zárja ki
annak lehetőségét, hogy a
társaság tulajdonosi köréhez tartozó másik társaság
alvállalkozóként végezzen
felnőttképzési tevékenységet.
Ugyanakkor a felnőttképzést
folytató intézménynek ebben
az esetben is a hatályos Fktv.
és végrehajtási rendeletei alapján kell eljárnia.
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Ha a megrendelő az összes
házi feladatot megoldotta, és
az utolsó házi feladatot (záró
teszt) legalább ötven százalékosan teljesíti, akkor igazolást
is kap a társaságtól a tananyagsorozat lezárásáról. A társaság
a résztvevőt a vele együttműködési szerződésen alapuló
viszonyban álló és OKJ szerinti
képzést folytató felnőttképzési intézményekhez irányítja,
amelyek kifejezetten olyan
csoportokat szerveznek, amelyekbe a társaság tananyagait
megvásárló és a meghatározott
házi feladatokat megoldó jelentkezők kerülnek. A kompetenciák elsajátítását tehát mérik
és értékelik is. Az értékelés
eredményét más, felnőttképzést folytató intézmény OKJ-s
képzéseibe való bekapcsolódás
során előzetes tudásként veszik
figyelembe.
A társaság által értékesített
tananyag tartalmával történő
megismerkedés, a tananyag elsajátítása és az elsajátított tudásról
való számadás a résztvevő önálló
tevékenységét igényli. A tananyag feldolgozásának túlnyomó
részében a tanuló önállóan, a
távoktatási tananyagba épített
iránymutatás mellett tanul, az
infokommunikációs technológia felhasználásával. A tanulói
előrehaladás ellenőrzésének
lehetőségét a tananyagsorozat
értékesítéséhez elválaszthatatlanul kapcsolódó, szabadon
választható és a mellékszolgáltatásként igénybe vehető házi
feladat javítása biztosítja.

joggyakorlat •
A házi feladat on-line vagy
postai úton is igénybe vehető
javítását felölelő szolgáltatás az
új Fktv-ben meghatározott konzultációnak felel meg. A tanuló
és a társaság közötti olyan – akár
elektronikus úton is megvalósuló – megbeszélést jelent, amely
az elsajátítandó ismeret átadását,
megerősítését segíti.
Az új Fktv. szerinti távoktatás fogalmának megfelelő, az
ismeretek önálló elsajátításhoz
szükséges tananyagsorozatot
– vásárlás révén – a társaság
bocsájtja a résztvevő rendelkezésére. A tananyagsorozatok az
ismeretek önálló elsajátítását
segítő tananyaghordozó felületeket, felmérő és útmutató
anyagokat tartalmaznak.
(A választ készítette:
Tauszig Judit)

A kilencedik évfolyamon
évfolyamot ismétlő,
azonos szakképesítésre
új tanulószerződést
kötő tanuló
tanulói juttatás
OKJ-változás esetén
A feltett kérdés:
Egy tanuló az elmúlt tanévben
kezdte meg a régi 3 éves képzés
szerinti oktatást a 9. évfolyamon,
„Hegesztő” szakképesítésben.
Az évfolyam végén megbukott.
Tanulmányait folytatni szerette
volna az évfolyam megismétlésével, és mivel az iskola 2013.
szeptember 1-jétől csak az új,
3 éves duális képzés és új OKJ
szerint indított képzést, átjelent-

kezett ebbe a képzési rendszerbe,
és most újból 9. évfolyamos. Az
új OKJ-ban a szakma megnevezése megmaradt, de OKJ száma
megváltozott.
A régi szakmára vonatkozó
tanulószerződése közös megegyezéssel 2013. augusztus 31-i
hatállyal megszünt, és a felek egy
újat kötöttek 2013. szeptember
2-i hatályba lépéssel, immár az
új OKJ szerinti szakképesítésre.
A gazdálkodó szervezet nem
szeretné csökkenteni a tanulói
juttatást, arra hivatkozva, hogy
az új tanulószerződés egy új
jogviszony, és arra a juttatást
érintően nincs kihatással az előző
tanulószerződéses időszak. Másik
érve, hogy a szakképesítés is
megváltozott, hiszen más lett az
OKJ-száma.
Kérdéseink:
• Jogosan jár-e el a gazdálkodó, ha a tanulói juttatást nem
csökkenti? Ha igen, milyen
jogi alapon teheti ezt meg.
Kihatással van-e a korábbi
tanulószerződéses időszak az új
tanulószerződéses időszakra a
juttatások terén?
• Valóban új szakképesítésnek
kell-e tekintenünk azt a szakképesítést, aminek megnevezése
azonos ugyan az előző OKJban találhatóval, de száma
attól eltérő? Milyen szerepet
játszik a különbözőség megállapításában az SZVK változása?
• Ha változik az oktatott szakképesítés, meg kell-e szüntetni
a tanulószerződést, és újat
kötni, vagy elégséges a szerződés
módosítása.

A Joggyakorlat válasza:
A kérdés három különböző
szempont egyszerre történő
elemzésével válaszolható meg.
Az adott helyzetet formai
megközelítéssel, tartalmi
elemzéssel vagy rendszerszintű
vizsgálattal is meg kell vizsgálni. Utóbbi két esetben ugyanarra az eredményre lehet jutni,
amelyet magam is helyesnek és
elfogadhatónak tekintek.
1.) A gazdálkodónak csak a
formai megközelítés eredményeként lehetne igaza,
hiszen csak formálisan van
szó két különböző szakképesítésről és különböző
képzésről. Ebben az esetben lenne indokolt, hogy a
tanuló teljes összegű tanulói
juttatást kapjon, azonban
a következő két szempont
vizsgálata ezt kizárja. Bár
a kérdéses tanulónak a
jogszabályi változások miatt
a kilencedik évfolyamon
egyébként sem lett volna
lehetősége a korábbi Országos Képzési Jegyzék szerint folytatni a képzést, az
alábbi érvek miatt mégsem
tekinthető új képzésnek a
tanuló évfolyamismétlése.
A szakképzésről szóló 2011.
évi CLXXXVII. törvény (a
továbbiakban: Szt.) átmeneti rendelkezései értelmében
ugyanis a régi szakképzési
törvényi szabályok és a régi
Országos Képzési Jegyzék
szerint tanévet utoljára a
2012/2013-as tanévben
lehetett kezdeni, de a tanuló

55

joggyakorlat
választása szerint átjelentkezhetett az új Országos
Képzési Jegyzék szerinti
képzésre. A levélben szereplő tanuló tehát csak
formálisan kezdi meg a
képzését (újra), hiszen ha
nem következett volna be
a 2012/2013-as tanévre az
Országos Képzési Jegyzék
kizárólagossága, valójában
akkor is a képzés folytatásáról beszélnénk.
2.) Tartalmi elemzéssel ugyanis arra a megállapításra
jutunk, hogy a két „különböző” szakképesítés és
képzés ugyanolyan tulajdonságokkal és feltételekkel
bír, mint egy olyan helyzetben évfolyamot ismétlő
tanuló esetében, amikor
nem változik az Országos
Képzési Jegyzék. Azaz a
levélben említett tanulónak
az évfolyamismétlés miatt a
megismételt évfolyam első
félévében a csökkentett öszszegű tanulói juttatás jár.
A tartalmi vizsgálat
ugyanis azt mutatja, hogy a
31 521 11 0000 00 00 OKJ
azonosító számú Hegesztő
szakképesítés azonosító száma ugyan 34 521 06 azonosító számra változott az
új Országos Képzési Jegyzéket kiadó kormányrendelet [az Országos Képzési
Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
150/2012. (VII. 6.) Korm.
rendelet] értelmében, azon-
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ban a szakképesítés szakmai
tartalma nem módosult oly
mértékben, hogy új szakképesítésként kellene kezelni.
Ezt az is alátámasztja, hogy
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményiről szóló
27/2012. NGM rendelet
4. számú melléklete egyértelmű megfeleltetést mutat
a Hegesztő szakképesítés
esetében a korábbi Országos
Képzési Jegyzéket tartalmazó kormányrendelettel
[133/2010. (IV. 22.) Korm.
rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről],
azaz a 31 521 11 0000 0000
azonosító számú Hegesztő
szakképesítéssel.
A szakmai és vizsgakövetelményekről szóló miniszteri rendeletek kötelező
eleme ugyanis az egyes
szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságoknak a 37/2003. (XII.
27.) OM rendelettel, az
1/2006. (II. 17.) OM rendelettel, a 133/2010. (IV. 22.)
Korm. rendelettel, továbbá
a 150/2012. (VII. 6.) Korm.
rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben
szereplő szakképesítések
közötti megfeleltetését tartalmazó melléklete.
A fenti érvelést támasztja alá továbbá az is, hogy
a szakképesítés szakmai
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követelménymoduljai
azonos tartalommal bírnak.
Mindkét esetben egyértelműen megegyeznek ugyanis
tartalmukban a levelében
írt és a kérdéses kilencedik
évfolyamon oktatott szakmai követelménymodulok.
[A régi Országos Képzési
Jegyzék szerint 0110-11 és
6361-11 azonosító számú
szakmai követelménymodulok – az előbbi esetében
szó szerinti, az utóbbi esetében minimális eltéréssel
– azonosságot mutatnak az
azonos évfolyamon tanított
10163-12 és 10162-12 azonosító számú, új Országos
Képzési Jegyzék szerinti
szakmai követelménymodulokkal. A két követelménymodult az állam által
elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012.
(VIII. 9.) Korm. rendelet
tartalmazza. 10162-12
– Gépészeti alapozó feladatok, 10163-12 – Gépészeti
munkabiztonság és környezetvédelem.]
Mindezek alapján a tanulói juttatást csökkenteni
kell, hiszen a tanuló érdemben ugyanazt a szakmát
tanulja, ugyanolyan típusú
iskolában (szakiskolában),
azonos évfolyamon, megegyező gyakorlati képzési
formában (tanulószerződéssel). Így tehát nem új
szakképesítés megkezdéséről van szó, hanem a már
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elkezdett szakképesítés
folytatásáról, amely megismételt évfolyamot is jelent.
Ebben az esetben Szt.
63. §-ának (4) bekezdése értelmében az ismételt
szakképzési évfolyam első
félévében az előző félévben megállapított pénzbeli
tanulói juttatás fele illeti
meg a tanulót. Amennyiben
a tanuló a megismételt évfolyam első félévét sikeresen
teljesíti, akkor az Szt. 63.
§-ának (4) bekezdésében
foglaltak szerint a további
félévekben – az újabb tanévismétlés esetét kivéve – a
pénzbeli juttatás mértékének megállapítására az Szt.
63. §-ának (3) bekezdése
az irányadó, azaz úgy kell
fi zetni számára a tanulói
juttatást, mintha az előtte
lévő félévben nem csökkent
volna a juttatása a felére.
Abban az esetben azonban,
ha a tanuló a megismételt
évfolyam első félévének
végén is elégtelen teljesítményt nyújt, akkor nem
jogosult az Szt. 63. §-ának
(3) bekezdése alapján a
pénzbeli juttatás emelésére,
és csak a minimális, felére
csökkentett tanulói juttatást
kaphatja, de arra ebben az
esetben is jogosult.
3.) A kérdés rendszertani
elemzése esetén is az utóbbi
következtetéssel azonos
eredményre juthatunk, ha
összehasonlítjuk a levélben
említett tanulót más olyan

tanulóval, aki ugyanazt
a szakképesítést tanulja
kilencedik évfolyamon
(bukás nélkül). Mindketten
azonos juttatásban részesülnének a tanulói juttatás
csökkentése nélkül, amely
nyilvánvalóan igazságtalan
lenne. Véleményem szerint
tehát nem lehet ugyanolyan
bánásmódban részesíteni az
évfolyamot ismétlő tanulót
és a szakképesítést kezdőt. Ha a levélben említett
tanulót egy olyan másik
tanulóval hasonlítjuk össze,
aki ugyancsak megbukott
egy másik szakképesítésre
történő felkészülés során,
de esetében nem változik az Országos Képzési
Jegyzék, ugyancsak a felére
kell csökkenteni a tanulói
juttatást.
A tanulói juttatás felére
csökkentésének célja – csakúgy, mint a befejező évfolyamon megbukó tanuló esetén
a tanulói juttatás teljes megvonásának – a megfelelő teljesítményre való ösztönzés.
Így az sem lenne méltányos,
ha az évfolyamismétlő és az
Országos Képzési Jegyzék
változása miatt csak „formálisan” másik szakképesítésre
felkészülő tanuló teljes tanulói juttatást kapna, míg egy
formálisan azonos „szakmán
belül” bukó tanuló csak fele
annyi tanulói juttatást.
Tekintettel arra, hogy a
szakképesítés tartalmilag,
érdemben nem változott,

ezért új tanulószerződés
megkötése nem szükséges,
elegendő a már meglévő módosítása, úgy hogy a módosított szerződés megfeleljen
az Szt. 48. §-ában tartalmi
feltételekben előírtaknak.
A tanulószerződések megkötésénél elsődlegesen a
gazdasági kamara területileg
illetékes szervei nyújtanak
segítséget, érdemes ezért
a gazdasági kamarát megkeresni annak tisztázására,
hogy ebben az esetben mit
kell tartalmaznia a tanulószerződés módosításának. A
gazdasági kamara ellenjegyzi
a tanulószerződéseket és
azok módosításait, a tanulószerződések megkötésének
támogatása céljából pedig tanulószerződés-mintát bocsát
rendelkezésre internetes oldalán, ezért a módosításra is
csak jogszerű tartalommal,
a fentiek figyelembevételével
kerülhet sor.
(A választ készítette:
dr. Klész Tibor)

A nyugdíjas pedagógusok,
szakképzési szakértők,
szakmai vizsgaelnökök
foglalkoztatása
A feltett kérdés:
Milyen feltételek mellett foglalkoztathatunk iskolánkban
nyugdíjas szakoktatókat, illetve
szakmai tanárokat? Milyen rendelkezések irányadóak a szakmai
vizsgaelnökök és vizsgabizottsági
tagok esetén?
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A Joggyakorlat válasza:
A közszférában alkalmazandó
nyugdíjpolitikai elvekről szóló
1700/2012. (XII. 29.) Kormányhatározat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján
a költségvetési szervek közalkalmazotti vagy kormányzati
szolgálati jogviszonyban álló
azon személyek jogviszonyát
meg kell szüntetnie, akik a
rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és az
öregségi nyugdíjhoz szükséges
szolgálati időt megszerezték.
Ezt a rendelkezés az állami
fenntartású szakképző iskolákra tehát alkalmazni kell.
A Korm. határozat előírja
azt is, hogy a munkaviszony
megszüntetését követően a
költségvetési szervek nem köthetnek megbízási és vállalkozási szerződést olyan személylyel, aki a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte és
az öregségi teljes nyugdíjhoz
szükséges szolgálati időt megszerezte.
Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, szakképzésben
érintett szakoktatók, szakmai tanárok alkalmazásának
megkönnyítése érdekében
megszületett a közszférában
alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012.
(XII. 29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési
területen való végrehajtásáról
1599/2013. (IX. 3.) Korm.
határozat. Eszerint, ha a
költségvetési szerv különösen
fontos érdeke vagy alaptevé-
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kenysége indokolja, úgy az
állam által fenntartott szakképző iskola vezetője egy évre
megbízási szerződést köthet a
szakmai elméleti vagy szakmai
gyakorlati tantárgyat oktatók
foglalkoztatására, illetve az
alapfokú művészeti iskolában
zeneművészeti ágon vagy a
művészeti szakképző iskolában folyó zeneművészeti
nevelés-oktatásban óraadóként
való foglalkoztatásra irányuló
megbízási szerződés létrehozására, a Kormány véleményének
kikérését követően. Ebben az
esetben a szerződés időtartamára a nyugdíjasnak nem kell
lemondania nyugdíja összegéről.
A nyugdíjas szakképzési
szakértők, szakmai vizsgaelnökök és tagok a nem állam
által fenntartott (magán vagy
egyházi) szakképzést folytató
intézmények esetében továbbra
is a fenti korlátozások nélkül
láthatják el feladataikat, mind
a nappali rendszerű iskolai
képzésben, mind az iskolarendszeren kívüli képzések
vonatkozásában.
(A választ készítette:
Barna Anikó)

Időbeli elkülönítés
a kizárólag gyakorlati
képzési célt szolgáló
tanműhelyben
A feltett kérdés:
A tanulók a 9. évfolyamtól is
köthetnek tanulószerződést nem
iskolai tanműhelyben, azonban
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sok gyakorlati hely nem tudja
önállóan is biztosítani a Szakképzési Tv-ben előírt feltételeket
a „Kizárólag Gyakorlati Képzési
Célt Szolgáló Tanműhely” előírásai alapján.
Iskolánkat megkereste egy
vendéglátóipari cég, aki már az
első szakképzési évfolyamon is
fogadna tanulókat, de a teljesen
elkülönült gyakorlat feltételeit
csak „időben” tudná teljesíteni.
Például a „Cukrász” szakképesítés esetében a hajnaltól kezdődő
első műszakban dolgoznak a
cég munkavállalói, és a szintvizsgával rendelkező 10., 11.
évfolyamos tanulók képzése is
ekkor folyik. Viszont a második
műszakban teljesen leállítják a
termelési munkálatokat. Ennek a
sajátos munkarendnek köszönhetően a délutáni időszakban adott
lenne a lehetőség, hogy a jogszabályi előírásoknak meg felelően
foglalkozhassanak 9. évfolyamos
tanulók gyakorlati képzésével,
tanulószerződés keretében.
A cég véleménye az, hogy a
„Kizárólag Gyakorlati Képzési Célt Szolgáló Tanműhely”
definíciójában az elkülönített
minősítéshez elegendő az is, ha az
elkülönítés időben történik, azaz
csak egy bizonyos időszakra lenne
igaz az elkülönítés. Érvelésük
értelmében a fenti képzőhely a
délutáni, nem termelési időszakban a Szakképzési Tv. szerinti
tanműhelynek minősül.
Véleményünk szerint a fenti
értelmezés egy meg felelő áthidaló
megoldás lehet, amelyet információink szerint a gazdasági
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kamara is támogat. Kérdésünk,
hogy ez az értelmezés meg felel-e
a jogszabály rendelkezéseinek?

A Joggyakorlat válasza:
Az Szt. értelmező rendelkezései értelmében a kizárólag
gyakorlati képzési célt szolgáló
tanműhelynek a kifejezetten
erre a célra létrehozott vagy
átalakított – a termeléstől,
szolgáltató tevékenységtől
teljesen elkülönített – és a
nyilvántartást vezető szerv által
kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhellyé
minősített, állandó tanműhelyvezetői felügyelettel működő,
legalább nyolc tanuló képzésére alkalmas, iskolán kívüli
gyakorlati képzőhely minősül,
ahol a tanulók tanulószerződés
vagy együttműködési megállapodás alapján vesznek részt a
gyakorlati képzésben. A meghatározás alapján egyértelmű,
hogy a gyakorlati képzésnek
a termeléstől és a szolgáltató
tevékenységtől teljesen el kell
különülnie, jóllehet a törvény
nem határozza meg, hogy
ennek folyamatosan vagy csak
időben kell érvényesülnie.
A kizárólag gyakorlati
képzési célt szolgáló tanműhelyt meghatározó defi níció
pontos kereteinek a kérdésben
leírt értelmezése – a gyakorlati
képzéssel foglalkozó vállalkozások körében kialakult gyakorlat mellett is – csak akkor
lehet jogszerű, ha az időbeni
elhatárolás mellett a kizárólag
gyakorlati képzési célt szolgáló

tanműhely egyéb kritériumai
is maradéktalanul érvényesülnek. Az ilyen formában működő, külső (azaz nem iskolai)
tanműhelyek esetében továbbra
is az a legfontosabb szempont,
hogy a kilencedik évfolyamos,
14-15, legfeljebb 16 éves, szintvizsgát még nem tett szakiskolai tanulók – életkori sajátosságaira és kifejlődés előtt álló
munkatapasztalataira tekintettel – ne kerüljenek közvetlen
kapcsolatba a gyakorlati képzés
olyan elemeivel, amelyek őket,
társaikat, oktatóikat vagy környezetüket veszélyeztetnék.
A Szt. 46. §-a értelmében
amellett, hogy a gazdasági
kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése, az is kötelessége, hogy
végezze a tanulószerződés és az
együttműködési megállapodás
alapján folyó gyakorlati képzés
komplex szakmai és hatósági ellenőrzését. A gazdasági
kamara a tanulószerződés
kötésére jogosult és a gazdasági kamara nyilvántartásban
szereplő gyakorlati képzést
szervező szervezet szakképzési
tevékenységét a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályai szerint ellenőrzi.
Ennek során a területileg
illetékes gazdasági kamara –
többek között – megvizsgálja,
hogy a gyakorlati képzést
szervező vagy folytató szervezet rendelkezik-e az Szt-ben a
gyakorlati képzés folytatására
meghatározott személyi és
tárgyi feltételekkel. Vizsgál-

ja továbbá, hogy a gyakorlati
képzést folytató szervezet a
gyakorlati képzést a szakképesítésre kiadott szakképzési
kerettanterv szerint folytatja-e.
A gyakorlati képzést folytató
szervezet ellenőrzése kiterjedhet a tanulószerződés és az
együttműködési megállapodás
tartalmának vizsgálatára is,
továbbá kiterjed arra, hogy a
gyakorlati képzőhely a tanulószerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz-e.
Mindez azt jelenti, hogy
a termeléstől és a szolgáltató
tevékenységtől történő időbeli
elkülönülés csak egy sajátos
és kivételes megoldása lehet a
tanulók kilencedik évfolyamon
tanulószerződéssel történő
foglalkoztatásának, ezért a
gazdasági kamarának a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése
során kiemelt figyelemmel kell
vizsgálnia a fenti feltételek
teljesülését. Emellett az időbeli
elhatárolás külön feltételeként
az is indokolt, hogy amennyiben a nyilvántartásában szereplő gyakorlati képzést szervező
szervezet ilyen formában tudja
csak biztosítani a képzés feltételeit, akkor a minősítést végző
gazdasági kamara az időbeli
elhatárolásra vonatkozó körülményt a nyilvántartásban külön
feltüntesse, és ennek rögzítése
a tanulószerződésben is megtörténjen.
Azzal kapcsolatban, hogy a
konkrét esetben a gyakorlati
képzésre a délutáni időszakban
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kerülne sor a cukrász üzemben,
fontos felhívni a figyelmet az
Szt-nek a tanuló gyakorlati
foglalkoztatása során a tanuló védelmével és a gyakorlati
képzés elveivel kapcsolatban a
kérdéssel összefüggő előírásaira
is. Az Szt. 35-36. §-ai értelmében a tanuló a gyakorlati
képzés keretében csak a gyakorlati képzés szakképzési kerettantervében meghatározott
feladat ellátására kötelezhető,
és csak egészséges, biztonságos
körülmények között foglalkoztatható. Fiatalkorú tanuló
esetében a gyakorlati képzési
idő a napi hét órát, nagykorú
tanuló esetében pedig a napi
nyolc órát nem haladhatja
meg. Emellett a fiatalkorú tanuló napi képzését hat
óra és huszonkét óra között,
folyamatosan kell megszervezni. A tanuló részére pedig

a gyakorlati képzés befejezése
és a következő napi gyakorlati
képzés megkezdése között legalább tizenhat óra folyamatos
pihenőidőt kell biztosítani. A
tanuló a napi képzési időt meghaladó gyakorlati képzésre nem
vehető igénybe. Kilencedik
évfolyamos, szintvizsgával nem
rendelkező szakiskolai tanulók
esetében egészen valószínű,
hogy fiatalkorúakról, azaz 18
évesnél fiatalabbakról van szó,
így a fenti rendelkezéseket a
kizárólag gyakorlati képzési
célt szolgáló tanműhelyben a
jelen formában foglalkoztatott tanulókra mindenképpen
alkalmazni kell.
A kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely fogalma az egyes szakképzési és
felnőttképzési tárgyú törvények
módosításáról szóló 2012. évi
CCXV. törvénnyel jelent meg

az Szt-ben, 2013. január 1-jei
hatállyal. A definíció megalkotásának az volt az indoka, hogy
a tanulók érdekeinek maximális
figyelembevétele mellett egy
olyan egészséges kompromiszszum kerüljön megalkotásra a
szabályozásban, amely egyszerre teszi lehetővé a gyakorlati
képzést azokon a területeken
– már a kilencedik évfolyamon
is tanulószerződés keretében –,
amelyeken indokolt, és emellett megalapozott, ésszerű és
szükséges korlátozásokat is
megállapít az iskolán kívül, a
képzés legkorábbi szakaszában
megvalósuló gyakorlati képzéssel kapcsolatban. A megoldás
kivételességének és a fokozott
figyelemmel lefolytatandó
ellenőrzés kihangsúlyozásának
ezért van különös jelentősége.
(A választ készítette:
dr. Klész Tibor)
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Gönczöl Enikő – Kovács Anikó

Esélyteremtő program
egy müncheni szakképzőben
a munkaerő-piac igényeinek
figyelembe vételével
Az EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány a
Common Goals – Common Ways című Leonardo da Vinci Innovációtranszfer projektje keretében ismerkedett meg többek között a München
térségében hosszú ideje jól működő szakképzésre/munkára felkészítő programmal. A program
a szakképzési kínálat és munkaerő-piaci igények
összehangolásán alapul, és célja az esélyteremtés
az arra rászoruló fiatalok számára. Az alapítvány
német projektpartnere, a müncheni székhelyű
Euro-Trainings-Centre évek óta meghatározó
szerepet vállal az erre a tevékenységre kialakított hálózatban.

Esélyteremtő intézkedések
München térségében
Bajorországban, különösen pedig München körzetében olyan alacsony a munkanélküliség aránya, hogy a pályakezdők is nagy eséllyel találnak
munkahelyet. Mindig vannak azonban olyan
fiatalok is, akiknek különféle okok miatt nem
sikerül belépni a munka világába. Ennek oka
lehet az, hogy hiányosak a munkához, illetve a
szakmatanuláshoz szükséges alapképességeik,
vagy az, hogy motiválatlanok, de előfordulhat
az is, hogy nem a számukra leginkább megfelelő irányba indultak el. Közülük sokan hátrányos
helyzetűek, akiknek családi, személyes vagy

egyéb okokból az iskolai pályafutásuk nem igazán sikeres.
Németországban a tankötelezettséget nem az
életkor, hanem a tanulással töltött idő mértéke
szerint határozzák meg, amit alapvetően kétféle módon lehet teljesíteni: tíz teljes általánosan
képző nappali tagozatos tanév elvégzésével, vagy
pedig kilencévnyi nappali tagozatos képzéssel,
amit további háromévnyi – a szakmai képzéssel
párhuzamosan megvalósuló – részidős általános
képzés egészít ki. Ez utóbbi általában heti egy
napot jelent, és célja az alapkészségek továbbfejlesztése a szakmatanulás időtartama alatt.
Az általánosan képző iskolákból kikerülő
fiatalok az oktatás utolsó évében motivációs levelekkel keresnek meg különböző cégeket, ahol
dolgozni szeretnének, vagy amelyekkel tanulói
szerződést szeretnének kötni. Akik jobb adottságokkal rendelkeznek, és jobb tanulmányi teljesítményt tudnak felmutatni, azok többsége
sikerrel próbálkozik. De minden tanév végén
vannak olyanok is, akiket mindenhonnan elutasítanak. Ők azok, akik végül – segítséget
kérve – megjelennek a Munkaügyi Hivatalnál
(Arbeitsagentur).
A Munkaügyi Hivatal szakemberei sokféle
általános tesztet, illetve pályaalkalmassági vizsgálatot végeznek el a hozzájuk kerülő fiatalok-

[1] Hauptschule: általános oktatást biztosít a tanulóknak 5. osztálytól a 9. évfolyamig. A 10. osztályban a tanulók
további képesítést szerezhetnek, így például szakképzettséget. Realschule: a Hauptschule és a hagyományos
gimnázium között helyezkedik el, és szélesebb körű oktatást nyújt tanulóinak. Általában az 5. évfolyamtól a
10. évfolyamig tart. A diákok az ebben az iskolatípusban szerzett bizonyítvány birtokában szakiskolában
folytathatják tanulmányaikat.
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kal. Ezek eredményeként, valamint az általuk
vezetett munkahely-adatbázis alapján egyeseket
megfelelő szakmai képzés, illetve gyakorlóhelyek felé tudnak irányítani. De általában több
százan maradnak olyanok is, akiket komolyabb
kompetenciabeli hiányosságaik következtében
sehol sem tudnak elhelyezni. E probléma kezelésére – hozzávetőleg két évtizede – minden
évben intézkedési terveket (Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahmen) dolgoznak ki a 25 év alatti szakképzetlen fiatalok támogatására. A tervek
megvalósítására a szakmai képzést folytató intézmények pályázhatnak, saját fejlesztési programok kidolgozásával. Ezek a korábbi évek tapasztalataira épülnek, melyeket kiegészítenek a
szükséges változtatásokkal minden alkalommal.
A Munkaügyi Hivatal felhívása minden naptári év elején jelenik meg. A pályázatot benyújtó
ajánlattevők az esélyteremtő programokban elért
korábbi eredményeik és konkrét fejlesztési terveik bemutatása mellett, azt is megadják, hogy
hozzávetőleg hány fiatalt tudnak fogadni. A
pályázók azt vállalják, hogy a hozzájuk kerülő
fiataloknak legalább 60%-át tíz hónapon belül
munkahelyhez, vagy olyan gyakorlóhelyhez juttatják, ahol megkezdhetik szakmai tanulmányaikat.
Az érintett fiatalok valamivel több, mint havi
200 eurós ösztöndíjat és városi közlekedési bérletet kapnak. A feladat elvégzésére sikerrel pályázó
intézményekkel pedig szerződést köt a Munkaügyi Hivatal. Ők azonban – egyfajta sikerdíjként
– csak akkor kapják meg a szerződéses összeget,
ha az általuk támogatott fiataloknak legalább
60%-a valóban álláshoz vagy gyakorlóhelyhez
jut, és az elhelyezkedést követő negyedik hónapban még mindig ott van.
A München belvárosában működő képző
központ, az Euro-Trainings Centre (ETC), évek
óta eredményesen vesz részt ezeknek az intézkedéseknek a megvalósításában. Az éves szinten
hozzávetőleg 800 fiatallal foglalkozó és magán
fenntartásban működő iskola szakmai profi lja
kereskedelmi jellegű. Az a szakmai partnerség
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azonban (Bietergemeinschaft), amelyet másik
öt, eltérő profi lú intézménnyel mára kialakított,
lehetővé teszi, hogy a központi intézkedési tervek megvalósítására pályázva, viszonylag széles
képzési spektrumban gondolkodhasson. A partnerintézmények jogi értelemben nem alkotnak
konzorciumot, ám szoros együttműködésben
dolgoznak. Munkatársaik közösen határozzák
meg fejlesztési céljaikat, rendszeresen megbeszélik egymással a program megvalósításához
kapcsolódó sikereiket és gondjaikat. Megosztják
egymással tudásukat, és közösen keresnek kreatív megoldásokat problémáikra is. A munkacsoport együttesen átlagosan 6-800 rászoruló fiatal
támogatását tudta felajánlani pályázataiban az
elmúlt években.

A támogatás kezdő szakasza
A programba bekerülő fiatalok első nagy csoportját minden év szeptemberének közepén küldi az ETC-be a Munkaügyi Hivatal. Bár a fiatalok ekkor már rendelkeznek egy hozzávetőleges
kompetenciaprofi l-leírással, a személyre szabott
fejlesztési programok kialakításához azoknál
részletesebb kiindulási pontokra van szükség. A
program kezdő szakasza ezért a résztvevők alaposabb megismerését szolgálja.
Az első hét középpontjában egy olyan információs rendezvény áll, amelyen az ETC és partnerei által közösen fogadott valamennyi fiatal
együtt vesz részt. Az egymással és a programmal
való ismerkedés mellett, ekkor kerül sor az érdeklődést vizsgáló tesztek kitöltésére is. A partnerintézmények munkatársai ezek alapján döntik el, hogy ki hová kerüljön. A döntés alapja az,
hogy kinek az érdeklődése melyik megvalósító
intézmény szakmai profi ljához áll a legközelebb.
Az első hét végén így sor kerül a teljes létszám
szétosztására, s ezután minden partnerintézmény már csak a saját növendékeivel foglalkozik.
Az ETC-ben maradók a második hét elején
kapnak egy mappát, amelyben megtalálnak minden olyan iratot, ami a programhoz kapcsolódik:
információs anyagokat, a közlekedési bérletüket,
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valamint azt a szerződést, amellyel hivatalosan
is a program részeseivé válnak. Ebben a szakaszban töltenek ki egy olyan általános pszichológiai
tesztet, amelynek alapján a korábbinál részletesebb pályaalkalmassági profi l rajzolható fel róluk. A tanárok ezt a profi lt mindenki esetében
összevetik azzal a pályaelképzeléssel, amelyet a
fiatal az előző héten megfogalmazott. Ezután
két napon keresztül – különféle tevékenységek
keretében – a résztvevők gyakorlati adottságait, képességeit vizsgálják az oktatók. A fiatalok
egyénileg vagy kisebb csoportokban dolgoznak,
és olyan feladatokat oldanak meg, amelyek révén
tetten érhető ügyességük, vonzódásuk bizonyos
szakmaterületekhez. Minden gyakorlat során
felkészült megfigyelő rögzíti egy előre elkészített
szempontsor alapján a látható tapasztalatokat. S
ugyanígy, néhány órán belül kiértékelik az írásbeli munkákat is. A hét utolsó két munkanapján
a gyakorlatban is kipróbálnak tevékenységeket,
az iskola képzési kínálatában szereplő területeken. Ezt követően – a tesztek eredményei,
a tanári megfigyelések és a tanulói önreflexiók
alapján – közösen értékelik a hetet. Aki úgy érzi,
vagy akiről a megfigyelők úgy látják, hogy nem
a legjobb helyen van a partneri hálózaton belül,
annak lehetősége van intézményt váltani.
A nyitó szakasz harmadik hetének középpontjában a munka-, illetve szakmai gyakorlóhely keresése áll. A résztvevők azt gyakorolják,
hogyan kell jó motivációs levelet írni, hogyan
tudják minél jobban bemutatni saját értékeiket
írásban vagy élőszóban. Megismerkednek a környéken elérhető szakmai képzőhelyekkel, tanulási lehetőségekkel. Szituációs gyakorlatok keretében készülnek fel arra, hogyan kell különféle
ügyeket elintézni telefonon. Megbeszélik, hogy
érdemes felöltözni, illetve viselkedni egy interjún, ha állást vagy gyakorlóhelyet keresnek. Nem
csupán elképzelt helyzetekről van azonban szó,
hanem számos esetben valódi lehetőségekről is.
A harmadik hét letelte után a résztvevők
egy része kikerül a felzárkóztató programból.
Vannak ugyanis, akik a felmérések alapján a

munka világára felkészítő, egy éves képzésbe
(Berufsvorbereitung) irányíthatók át, amelynek
elvégzése után bizonyos – alacsonyabb képzettséget igénylő – szakmai irányokban tanulhatnak
majd tovább. Mások, akik sikerrel jelentkeztek
valamilyen gyakorló helyre, a szakképzésbe léphetnek tovább. A többiek számára viszont folytatódik a maximum tízhónapos támogatást jelentő
felzárkóztató program. Ekkor – attól függően,
hogy három hét után mennyien váltak ki a programból és mennyi volt az intézmény által vállal
tanulói létszám – a Munkaügyi Hivatal újabb
fiatalokat küld az ETC-be – és hasonlóképpen
a partneriskolákba is –, egészen addig, amíg a
megpályázott keret be nem telik. Az új növendékek pedig végigcsinálják ugyanazt a nyitó programot, amit az első csoportban érkezők.

Az esélyteremtő felzárkóztató program
A programban részt vevő fiatalok háromféle
felnőtt szereplővel találkoznak. A Munkaügyi
Hivatal előírásai szerint 13 résztvevőre jut 1
szakmai oktató, és 28 főre 1-1 olyan speciális
szakember, akit németül „Bildungsbegleiter”nek, szó szerinti fordításban „képzéskísérőnek”
hívnak. Az ő legfontosabb feladata, hogy a fiatalokkal közösen azonosítsa az adottságaiknak és
érdeklődésüknek leginkább megfelelő szakmai
irányt, és megtalálja számukra azt a gyakorlóhelyet, ahol megkezdhetik a szakmatanulást.
Eddig a pontig persze időnként nagyon hosszú
út vezet. Épp ezért van szükség a programban
a szociálpedagógusok részvételére is. A korábbi
tanulmányaik során sokféle kudarccal szembesült fiatalok ugyanis gyakran küzdenek önértékelési és más személyiségproblémákkal, illetve
olyan szociális nehézségekkel, amelyeket nem
képesek egyedül megoldani. Az ilyen munkakörben foglalkoztatható szakemberek létszámát
nem szabályozza a hivatal.
Mivel a programba bekerülő fiatalok többsége
már nagykorú – általában 18-20 éves –, az iskola eddig nem nagyon kereste a kapcsolatot a
szülőkkel. Ha valamilyen probléma miatt mégis
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szükség volt erre, akkor is csak a fiatalok beleegyezésével vette fel a kapcsolatot velük. Most
viszont – a korábbi tapasztalatok alapján – úgy
gondolják, hogy a program sikere szempontjából
előnyt jelenthet, ha élnek azzal az erőforrással,
amit a családi támogatás jelenthet a fiatalok számára. Ezért az idei tanév kezdetén meghívták a
szülőket, és tájékoztatják őket a programról. Elmondták nekik azt is, hogy milyen módon tudják segíteni gyermekeik sikerességét.
Általános tapasztalat, hogy a résztvevők
alapképességei – tartalmi területenként eltérő
mértékben – hiányosak a szakmai képzés szem-

pontjából legfontosabb három területen: a matematika, a német és az angol nyelv terén. A programnak ezért része az alapképesség fejlesztése,
és természetesen a fejlődéshez szükséges tanulási motiváció erősítése is. E foglalkozási elemet
az utóbbi években az teszi különösen fontossá,
hogy a programban nő a migráns tanulók aránya,
akiknek nem a német az anyanyelve.
A gyakorlati-szakmai készségek fejlesztése az
ETC-ben ifjúsági vállalkozások (Junior Firmen)
keretében zajlik. Ezekből a valódi „cégként” működő szervezeti egységekből jelenleg három van
az iskolában, melyek szabályos éves munkater-

Egy hét általános felépítése a felzárkóztató programban
A heti munka előkészítése valamelyik ifjúsági vállalkozás keretében.

Délután

Gazdasági projekt: olyan ismeretek szerzését segítő tevékenység,
amelynek eredményeként a gazdaság működésére vonatkozó tudáshoz jutnak a fiatalok, s abban el tudják helyezni saját életüket,
illetve munkájukat.

Délelőtt

Hagyományos iskolai tanulás: középpontjában az alapkészségek
fejlesztése áll matematika, az angol és a németnyelv területén.

Délután

Fórum a programban részt vevő összes fiatal és oktató számára.
Ennek keretében azt beszélik meg, hogy mi volt jó, és mi okozott problémát a megelőző héten; ha nehézségek vannak, azokat
hogyan lehet megoldani; kinek milyen kreatív javaslatai, ötletei
vannak további projektekre.

Délelőtt

Gyakorlati munka az ifjúsági vállalkozás keretben.

Délután

Munkavállalói készségeket fejlesztő tréning: középpontjában az
önéletrajzírás, önbemutatás, önmenedzselés, a munkaerőpiacon
való sikeres megjelenés gyakorlása áll.

Délelőtt

Gyakorlati munka az ifjúsági vállalkozás keretben.

Délután

Informatikai képességfejlesztés: a számítógép és az internet használatának gyakorlása. (A megszerzett tudást egy népfőiskolák által használt IKT Kompetencia Igazolvánnyal igazolja az iskola.)

Délelőtt-délután

Projektnap, amelynek konkrét tartalmát a csoport vezetői és tagjai közösen alakítják ki. A lényeg, hogy valamilyen érdekes dolgot
csináljanak közösen, saját választásuk alapján, és pozitívan fejezzék be a hetet.

Péntek

Csütörtök

Szerda

Kedd

Hétfő

Délelőtt
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vek szerint működnek. E vállalkozások az adott
terület oktatási bázisai, de ugyanakkor az intézmény számára szolgáltatást nyújtó központok is.
Közülük a legrégebbi az ügyviteli munka gyakorlását segítő iroda, amely elvégzi az iskolai beszerzéseket, kezeli a raktáron lévő eszközöket és
anyagokat. Innen kapják az ellátmányt az iskola
egyes részlegei, itt tartják nyilván az raktárkészletet, itt készülnek a leltárak. Az itt dolgozók
szerzik be mindazt, amire az intézmény működéséhez szükség van. A PR egység tartja a kapcsolatot az intézmény partnercégeivel. Akik itt
gyakorolnak, azok intézik a hivatalos telefonok
egy részét, és szervezik a különféle rendezvé-

nyeket. Egyebek között például az évente megrendezésre kerülő cégnapokat és a találkozókat
azokkal a vállalatokkal, amelyek gyakorlóhelyet
biztosítanak az ETC tanulói számára. De a PR
egységben dolgozók szervezik az időnkénti bolhapiacokat és a karácsonyi bazárt is. Az iskola
legfiatalabb, idén létrehozott ifjúsági vállalkozása egy kereskedelmi egység, amelynek profi lját
még most alakítják ki a diákok és a tanárok közösen. Indulási sikerként könyvelheti el az iskolai konyhában készült lekvárok értékesítését is,
illetve jó kezdeményezésnek bizonyult a reggeliző zsúrkocsi összeállíttatása is, amivel az iskolát
szokták körbejárni.

Győri Speciális Szakiskola

65

kitekintő
Vincze Zsolt

Tanulás a hatékonyabb munkavégzés
érdekében – svájci-magyar együttműködési
program a kisvállalkozások fejlesztéséért
Gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy sok esetben az alapkészségek hiánya komoly akadályt jelent egy munkakör megfelelő szintű betöltésében.
Ha valaki nem tudja az adott munkaköri elvárásoknak megfelelően használni a számítógépet vagy
valamelyik idegen nyelvet, illetve kommunikációs,
számolási, írás-olvasási, illetve szövegértési problémái vannak, akkor az akár jelentősen is ronthatja
munkavégzésének hatékonyságát. Ráadásul, ami
néhány éve még megfelelő teljesítmény volt egy
adott munkakörben, az a piaci verseny támasztotta fejlődési igények miatt ma már lehet, hogy
egyáltalán nem elegendő. A készségek és kompetenciák hiánya különösen hátrányt jelent a kis- és
középvállalkozásoknál (KKV), ahol lehet, hogy
fel sem ismerik ezeket a hátráltató tényezőket, illetve az erőforrások szűkössége, a munkaidő feszes
kihasználása miatt nincs is mód az alkalmazottak
fejlesztésére. Akkor hiányzik ez a lehetőség, amikor a mai kiélezett versenyhelyzetekben a munkaerő készséghiánya az egyik oka a kis- és középvállalkozások fokozatos lemaradásának mind a hazai,
mind pedig a nemzetközi piacokon.
A magyar vállalatok, és különösen a magyar
KKV-k versenyhelyzetét az is rontja, hogy kevésbé nyitottak és motiváltak alkalmazottaik képzésének a támogatására, mint európai társaik: a támogató hozzáállás mintegy 50%-uknál vagy még
ennél is alacsonyabb arányban van jelen, szemben
a 70%-os európai átlaggal.
Mindezen kihívások ismeretében a Progress
Consult Kft felnőttképzési szakértői, a Svájci
Felnőttképző Szervezetek Országos Szövetsége
(Schweizerischer Verband für Weiterbuildunggal
- SVEB) szakértőivel közösen kísérleti programot
dolgoztak ki abból a célból, hogy feltárják, miként
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lehet hatékonyan fejleszteni a magyarországi feltételrendszerben a kis- és középvállalkozások alkalmazottainak alapkészségeit. A program a Svájci
Hozzájárulás Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap támogatásával valósulhatott meg.
A kísérleti program megvalósításának gyakorlati terepét, a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) által létrehozott és működtetett országos lefedettséggel bíró Nyitott Tanulási
Központok (NYITOK) hálózata jelentette a maga
50 helyi tanulási központjával.
A budapesti székhelyű Szövetség az Életen Át
Tartó Tanulásért (SZETT) hozta létre és működteti a Nyitott Tanulási Központok hálózatát (N YITOK Hálózat). A hálózat 2010-ben
létesült 9 helyi közösség keretei között, amelyek
Magyarországnak azokban a térségeiben helyezkednek el, ahol a legégetőbb az igény a tanulási
programokra és képzésekre. Minden Nyitott Tanulási Központban rendelkezésre áll egy úgynevezett tanulásszervező szakember, akinek az
a feladata, hogy – a helyi és mikro-térségi igényekkel összhangban – lehetőségeket biztosítson
a tanulásra és kompetenciafejlesztésre, különös
tekintettel az alapkompetenciák fejlesztésére,
azaz a digitális írástudás, írás-olvasás, számolás, nyelvi (kommunikációs) kompetenciák erősítésére. Tanulási közösségi pontként a központok
komoly szerepet játszanak a közösség életében,
növelve a közösség tag jainak társadalmi beilleszkedési esélyeit is.
2013-tól a N YITOK hálózat már 50 nyitott
tanulási központtal működik országszerte. További információ: www.nyitok.hu
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A programban a Svájcban kifejlesztett megközelítés és módszertan felhasználásával azokat
a gyakorlati eszközöket és megoldásokat akartuk megtalálni, amelyek segítségével a jövőben
fel tudjuk vértezni a Magyarországon működő
nyitott tanulási központokat arra, hogy hathatós
segítséget nyújtsanak a hatósugarukban működő
kisvállalkozások számára. A magyar kisvállalkozások helyzetének elemzését követően, és az
alapkészség-fejlesztés szakterületén mintegy 60
éves tapasztalattal bíró SVEB svájci szakértőivel
egyeztetve viszonylag hamar körvonalazódott,
hogy az úgynevezett GO modell képes a legtöbb
hozzáadott értéket nyújtani a magyar KKV-k
számára.
A Svájcban kifejlesztett GO modell célja közvetlenül a munkavállalók személyes, és
ezzel közvetve a vállalatok hatékonyságának
növelése a munkavállalók alapkészségeinek fejlesztése révén. A modell fókuszában olyan testreszabott, rövid kompetenciafejlesztési programok kialakítása és megvalósítása áll, amelyet az
adott kis- és középvállalkozás egyéni szükségletei indokolnak. Ezek a kompetenciafejlesztési programok a dolgozók azon alapkészségeire
fókuszálnak, amelyek hiánya szűk keresztmetszetet teremt a vállalati termelékenység és a
minőségi munkavégzés fejlesztésében: például
az írott szöveg megértése, a kommunikációs
problémák, a számolási nehézségek vagy akár
a számítógép, illetve egyéb digitális eszközök
megfelelő használata. A GO modell elsősorban
azoknak a termelő vagy szolgáltató kis- és középvállalkozásoknak nyújt hathatós segítséget,
ahol egy munkakörben legalább 5–8 alacsony
végzettségű, általában betanított munkát végző munkavállalót foglalkoztatnak, és a munkáltató számára fontos a munkavállalók személyes fejlődése is. A GO modell keretében a
programok jellemzően rövid, általában 20–30
órás, gyakorlati és tapasztalatközpontú, célzott
fejlesztések.
A GO modell által képviselt megközelítés
teljesen új Magyarországon, hiszen:

• Ma Magyarországon a kisvállalkozások számára ajánlott képzések szinte mindegyike
egy előre kidolgozott „csomag” része, amelyet „mindenki” számára kínálnak, és amely
szinte egyáltalán nem veszi figyelembe a
képzésre jelentkezők egyéni szükségletei.
Ezzel szemben a GO modell keretében megvalósított fejlesztés paradigmaváltást jelent
a képzésben, hiszen az összevont, általános
tanfolyamokkal ellentétben a kisvállalkozás
helyszínén valósul meg, rövid, testreszabott,
gyakorlati központú tevékenység formájában.
• A GO modell maximális rugalmasságot
kínál a megvalósítás ideje, időkerete, helyszíne, a kapcsolódó infrastruktúra és a fejlesztés tartalma tekintetében, igazodva a körülményekhez és a cégvezetés elvárásaihoz.
• A nagyfokú testreszabottság miatt szükségszerű és elkerülhetetlen a magas ráfordítást
igénylő tervezés, tanácsadás és a tanulási folyamat előkészítése.
• A kisvállalkozásnál megvalósuló fejlesztési
folyamatot egy úgynevezett tanulásszervező
irányítja, aki végigkíséri a folyamatot, és képes felmérni a KKV-k és az alkalmazottak
szükségleteit, biztosítva ezzel a testreszabott
megvalósítást.
• A GO fejlesztés rugalmas oktatók bevonásával történik, akik készek „elhagyni a tantermet”.
• A GO modell egyik legfontosabb eleme a
fejlesztés során elsajátított tudás gyakorlati
hasznosulásának, munkába történő beépítésének tudatos tervezése és követése, amelynek mind a bevont munkavállaló, mind a
cégvezetés aktív részesei.
Kísérleti programunk szakmai stábja – a KKV
Munkacsoport – mélységében tanulmányozta és
sajátította el a GO modell fi lozófiáját és gyakorlati megvalósításának módszerét, majd a magyar
kis- és középvállalkozások körülményeinek, feltételezett elvárásainak és szükségleteinek figyelembevételével adaptálta a modellt és kidolgozta
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a helyi alkalmazások gyakorlati vonalvezetőjét, a
GO Modell alkalmazásának komplex kézikönyvét.
Programunk legizgalmasabb részét az adaptált
modell gyakorlati kipróbálása jelentette. Ennek
érdekében 5 olyan helyszínt választottunk ki az
ország különböző pontjain – kistelepüléseket és
nagyvárosokat egyaránt –, ahol nyitott tanulási
központ működik és ahol megfelelő környezet
mutatkozott a GO modell működésének tesztelésére. Az öt helyszín: Győr, Salgótarján, Nagykálló, Újfehértó és Kecskemét. A tanulási központok
egy-egy tanulásszervezője és egy-egy alapkészség fejlesztő tanára komplex, gyakorlatorientált
felkészítést kapott a GO modell megvalósításéra,
amelyet a KKV Munkacsoport tartott. A helyszíneken a helyi tanulásszervezők összesen 16
KKV-t kerestek meg, és közülük került kiválasztásra az az 5 vállalkozás, ahol végül megvalósulhattak a fejlesztések. A kiválasztott vállalkozások eltérő méretűek voltak és különböző területet
képviseltek, mint például az acélhuzalgyártás, az
intézményi takarítás, a sícipőbetét varrás vagy a
csomagolóanyagok előállítása.
A kiválasztott vállalatoknál feltárt szükségletek azt igazolták, hogy a legtöbb esetben a
dolgozók szociális kompetenciáinak vagy az
úgynevezett „munkavállalói kompetenciáinak”
fejlesztése szükséges leginkább, azaz a minőségi munkavégzés vezérelte együttműködés és a
megfelelő munkahelyi kommunikáció, illetve a
vállalati szempontokkal való azonosulás képességének fejlesztésére. A megvalósított fejlesztések mindegyike 20-20 órás volt, melyet hetente
egyszer 2-3 órás blokkokban, összesen 6-7 alkalommal valósítottunk meg. A tanulási blokkok a
legtöbb esetben megosztva, részben munkaidőben, részben pedig a munkavállaló szabadidejében valósultak meg. A teljes fejlesztés megvalósítása során a KKV Munkacsoport és a SVEB
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svájci szakértői folyamatos szakmai támogatást
és segítséget nyújtottak a megvalósító helyi
szakemberek számára.
A fejlesztések az összes vállalatnál sikeresnek bizonyultak: a fejlesztésbe bevont dolgozók
kezdeti kétkedő, gyanakvó és félénk magatartását hamar felváltotta a lelkesedés, a pozitív
és aktív attitűd. Az öt helyszínen bevont, öszszesen 36 dolgozó közül senki nem morzsolódott le, és mind a bevont munkavállalók, mind
pedig a cégek vezetői határozottan pozitív
véleményeket fogalmaztak meg a fejlesztéssel
kapcsolatosan.
„Az elején azt gondoltam, ez is egy olyan „léggömb”, aminek fontos tartalma nem lesz.[…] Ez
nem így van, elégedett vagyok, és nyitott egy újabb
körre!” (Cégvezető)
„A dolgozók érzik, hogy foglalkozunk velük és
fontosak a cég számára”. (Cégvezető)
„Érdemes volt belevágni a fejlesztésbe, mert sok
olyan dolgot tapasztaltunk, ami megkönnyíti a
mindennapjainkat”. (Résztvevő)
„Úgy gondolom, hogy tanulni sohasem késő!”
(Résztvevő)

A jó gyakorlati tapasztalatok és visszajelzések
egyértelműen igazolták, hogy ma a magyar kisvállalkozások igénylik és szükségesnek tartják a
GO típusú személyre szabott fejlesztéseket, és
hajlandóak időt, energiát áldozni az ilyen jellegű
fejlesztés nyújtotta előrelépés érdekében. A pozitív kicsengésű kísérleti programunkból kiindulva a NYITOK hálózatban a közeljövőben jelentősen fogjuk bővíteni azon tanulási központok
körét, melyek testreszabott támogatást tudnak
majd nyújtani a helyi kis- és középvállalkozások
számára.
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A lengyel példa
A Leonardo és Comenius programok társfinanszírozása
az Európai Szociális Alapból
Magyarországon 2006 óta újra és újra felmerül,
hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) forrásaiból miként lehetne növelni a külföldi mobilitási
programokban (külföldi szakmai gyakorlaton,
részképzésen vagy továbbképzésen) résztvevők
számát. A lengyelek 2012-ben néhány hónap alatt
– az Európai Bizottsággal szorosan együttműködve – alakították ki a lehető legegyszerűbb és
legköltséghatékonyabb rendszert. Érdemes megismerni és követni a példájukat.
Az európai uniós együttműködési programok (a
Comenius, az Erasmus és a Leonardo programok),
és ezen belül is elsősorban a külföldi tanulási, tapasztalatszerzési lehetőséget kínáló mobilitási pályázattípusok népszerűsége és eredményessége oda
vezetett, hogy az Európai Bizottság a 2007-től induló programozási ciklusban rendkívül ambiciózus mértékben tervezte megemelni a programok
rendelkezésére álló pénzügyi forrásokat. Az Európai Unió 2007–2013 közötti költségvetésének
elfogadását megelőző viták és kényszerű kompromisszumok azonban azt eredményezték, hogy végül az eredetileg tervezett összegnek csak mintegy
a fele jutott az elődprogramokat magába foglaló
új programnak, az Egész életen át tartó tanulás
programnak, de igaz, ez is biztosította a források
jelentős, évről évre történő bővülését. Az Európai
Bizottság ekkor javasolta először a tagállamoknak,
hogy az oktatási célú nemzetközi mobilitás kívánt
mértékű növelése érdekében vegyék igénybe az
Európai Szociális Alap forrásait, hiszen ezek a
programok teljes mértékben összhangban állnak
az ESZA céljaival, és nagy mértékben javítják a
résztvevők foglalkoztathatóságát.
Az Európai Bizottság a tagállamok nemzeti
hatóságainál 2011 elején felmérte, hogy mekkora
azoknak az aránya, akik nemzetközi mobilitásra

már felhasználnak, vagy a közeljövőben terveznek
felhasználni ESZA forrást. Összesen 11 ország
adott pozitív választ valamely alágazatban (leggyakrabban a szakképzésben vagy a felsőoktatásban) és
valamelyik célcsoportra (oktatók, középiskolai tanulók, egyetemi hallgatók) vonatkozóan. A rendelkezésre álló szórványos információk az európai
uniós együttműködési programok gyakorlatánál
lényegesen bürokratikusabb megoldásokról szóltak.
A kérdés 2012 elején kapott újabb lendületet,
amikor az Európai Tanács a fiatalok munkanélküliségének csökkentését kiemelt politikai célkitűzéssé emelte (Youth Opportunity Initiative).
Ennek keretében tett javaslatot arra, hogy a tagállamok a még le nem kötött Európai Szociális Alap
forrásaik terhére finanszírozzák a nemzetközi
mobilitási programokat. A szakpolitikai szándék
súlyát az is jelezte, hogy egyrészt az elgondolást
az oktatásért felelős főigazgatóság a foglalkoztatásért, és így az ESZA-ért is, felelős főigazgatósággal is egyeztette, másrészt a tagállamokkal
nemcsak írásban ismertette meg, hanem az ESZA
felhasználásáért felelős nemzeti hatóságokkal történő személyes találkozáson is.
Az ajánlást követően Lengyelország nagyon
gyorsan lépett. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló Comenius és Leonardo pályázati
kereteiket többszörösen meghaladják a pályázati
igények (2010-ben és 2011-ben a vonatkozó Leonardo mobilitási pályázatoknak csak 27-28%-át
tudták Leonardo keretből támogatni), az ESZA
pénzügyi források bevonására tett javaslatot. A
lengyelek megoldása elsősorban azért volt újszerű,
mert nem a mobilitást igazították az ESZA szabályokhoz, hanem elérték, hogy az ESZA-ért felelős
nemzeti hatóságok teljes mértékben fogadják el a
jól bejáratott és lényegesen egyszerűbb Leonardo
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és Comenius eljárásokat. Három különböző, de
azonos logikára épülő kezdeményezést indítottak
el. A projektek megvalósítása során a Comenius
és a Leonardo program szabályai szerint jártak el,
csak néhány kérdésben kellett azok gyakorlatától eltérniük. A támogatást nem euróban, hanem
zlotyban fizették, használták az operatív program
arculati elemeit, módosították a beszámoló űrlapokat és a kapcsolódó elektronikus adatbázisokat,
illetve a lengyel Európai Szociális Alap beszámoló
rendszerét is igénybe vették. A projektek vonatkozásában a lengyel oktatási minisztérium töltötte be
a közvetítő intézményi szerepet.
Az első projekt szakmai alapképzésben részt
vevő tanulók külföldi szakmai gyakorlatának társfinanszírozását biztosította a Leonardo programon
belül. A projekt mintegy három év alatt 31,6 millió EUR költségvetésből valósulhat meg. Fő célja,
hogy a 2012-ben és 2013-ban benyújtott, tartaléklistára került Leonardo projektek közül 370-et
finanszírozzon, és ezáltal 10 000 tanuló szakmai
gyakorlatát támogassa.
A 2012-ben szakmai alapképzésben részt vevő
tanulók külföldi szakmai gyakorlatára benyújtott
422 pályázatból a Leonardo program 110 projekt
számára nyújtott finanszírozást, míg az ESZA
támogatásával további 239 projekt valósulhatott
meg. A társfinanszírozásnak köszönhetően a részt
vevő tanulók száma csaknem a háromszorosára
növekedett. A Leonardo által támogatott 4377
tanuló mellett ESZA forrásból további 7362 tanuló külföldi szakmai gyakorlatára került sor. A
pályázók négyötödét szakközépiskolák tették ki.
A gyakorlatok zöme kis- és közepes vállalatoknál
valósult meg. Érdekesség, hogy két projekt célországa Magyarország volt.
Idén – vélhetően a társfinanszírozás hatására is
– tovább emelkedett a beadott pályázatok száma.
A 448 pályázatból 122 kapott Leonardo támogatást és 271 ESZA támogatást. Az előző forduló
sikere és a nagy pályázói érdeklődés hatására a minisztérium megemelte a pályázati keretet, és a két
fordulóra együttesen tervezett 370 pályázat helyett
510 kapott ESZA finanszírozást.
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Egy további projekt a Comenius program keretében külföldi továbbképzésen részt vevő tanárok számának mintegy ezer fővel történő emelését
célozza 2012 közepétől 2014 végéig. A kezdeményezéstől elsősorban a részt vevő tanárok idegen
nyelvi kompetenciáinak és szakmai készségeinek
jelentős fejlődését várták. A 2012 végére a Comenius egyéni tanár továbbképzésre beérkezett 345
pályázat közül 246 pályázat kaphatott támogatást,
míg 92 tanár ösztöndíját a Comenius program,
154 tanárét pedig az ESZA biztosította.
A harmadik kezdeményezés közel 2,5 millió
euró forrásból, 100 projekt keretében mintegy
1000 fővel tervezi növelni a bevont tanárok számát 2012 nyara és 2015 vége között. A Leonardo
program esetében az oktatók számára meghirdetett intézményi mobilitási pályázati formát adaptálták a közoktatásban dolgozó tanárok számára.
A lehetséges pályázók köre az óvodáktól az iskolákon és a tanárképzésben részt vevő felsőoktatási
intézményeken át az iskolafenntartókig és a tanfelügyeleti szervekig terjedt. A pályázati eljárás során
a Leonardo program pályázati és bírálati űrlapját
használták, az űrlapok módosításában az Európai
Bizottság is közreműködött.
A lengyelek által választott megoldás előnyei: az
Egész életen át tartó tanulás program és az ESZA
pályázati lehetőségeinek ismertetését össze lehetett
kapcsolni, nem volt szükség két külön információs kampányra, nem kellett új pályázati űrlapokat
kifejleszteni, és a szerződéseket, a beszámoló űrlapokat, valamint a pályázati adatbázisokat is csak
ki kellett egészíteni. Nem kellett jelentős forrásból
teljesen új rendszert létrehozni, és a párhuzamosságok helyett egy koherens, a szinergiákat kihasználó pályázati rendszer született, olcsóbban és
hatékonyabban, mint más országokban. Az uniós
együttműködési programok egyszerű adminisztrációja, az egységár, illetve átalány alapú támogatási
formák megkönnyítették a pályázók dolgát, míg
az egyéni pályáztatás helyett a bevált intézményi
pályáztatás nemcsak az alacsonyabb költségek, hanem az intézményi garanciák biztosítása miatt is
kedvezőbb megoldásnak bizonyult.
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Fókuszban a gyakornokok:
munkaalapú tanulás és gyakornokság
Európában
Az elmúlt évek viharos gazdasági-társadalmi változásai nagy rugalmasságot követelnek az oktatás
területéről is. Az ipari szereplők jól képzett, nyelveket beszélő, alkalmazkodni képes munkaerőt
igényelnek a képzőktől, akik sok esetben hosszú
évtizedek alatt változatlan struktúrákban gondolkodnak. Nem kérdés tehát, hogy a képzések
formáján gyökeresen kell változtatni. Mi lehet a
megoldás?
A magyarországi helyzet igen nehéz, hiszen az
alacsony foglalkoztatási ráta (a különösen sok fiatal álláskeresővel), a szakképzés alacsony társadalmi presztízse, a szűk átjárási lehetőség az általános
képzés és a felsőoktatás felé, valamint a „népszerűtlen” szakmákban fennálló munkaerőhiány további kihívásokat állít az oktatás-képzés szereplői
elé. A helyzet megoldására irányuló hazai kezdeményezések (iskola- és pályaválasztási tanácsadás
erősítése, START program, SzakmaSztár verseny
a szakképzés népszerűsítésére stb.) megismerése
mellett érdemes megvizsgálni, hogy milyen kezdeményezések, törekvések indultak európai szinten az elmúlt időszakban felmerült problémák orvoslására.
Európa számára új kihívásként jelent meg a
nem Európából érkező, magasan képzett munkavállalók számának világszerte tapasztalható
növekedése, a sokkal élesebb verseny. A korábbi
években még csak az alacsony képzettséget igénylő munkákat kínáló országokkal kellett felvenni a
versenyt, ami gyorsan megváltozott. Az oktatási
és képzési rendszerek nem tudnak teljes mértékben alkalmazkodni a munkaerőpiac igényeihez,
különösen egy olyan gazdasági helyzetben, amely
rendkívül gyorsan változik. Talán nem is kell teljes mértékben megfelelni ezen igényeknek, mivel

a vállalatok sajnos sok esetben megfeledkeznek az
„emberi faktorról”: az olyan készségek, kompetenciák fejlesztéséről és tudástartalmak átadásáról,
amelyek egy adott munkakörben nem jelennek
meg látványosan, de egy leendő munkavállaló
számára rendkívül fontos az elsajátításuk. A két
oldalról jelentkező kereslet és kínálat közelítése tehát mindenképpen fontos cél, csakúgy, mint
a gazdaság fejlődéséhez alkalmazkodva a magas
fokú szakképzettséggel (ISCED 5 és 6) rendelkezők számának növelése (2020-ra 20%-kal több
munkakörben lesz szükség rájuk). További kihívás
a vállalkozói készségek kiemelt fejlesztése, ugyanis az eddigi kutatások azt bizonyították, hogy a
jelenlegi munkavállalói korosztály alacsony százaléka véli úgy, hogy megfelelő készségekkel rendelkezik egy vállalkozás elindításához.
A német, osztrák, dán és holland gyakorlat
bebizonyította, hogy a munkahelyi környezetben
történő tanulás és különösen a szakmai gyakorlatok, illetve más duális modellek megkönnyítik a
tanulás, illetve a munka közötti átmenetet. Alacsonyabb a pályakezdők munkanélküliségi rátája,
kisebb a különbség a kereslet és a kínálat között,
jobb a foglalkoztatási arány, valamint a tanulók is
testközelből ismerhetik meg a vállalkozások működését, felépítését. Ezek a képzési formák tehát
megoldást jelenthetnek azokra a kihívásokra, melyekkel akár hazai, akár európai szinten találkozhatunk.
A fenti országok gyakorlatainak eredményeit
felismerve az EU igyekezett gyorsan reagálni az
új kihívásokra, problémákra, és kiemelt témaként
foglalkozik a kérdéssel. Ennek példája az Európai
Bizottság Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a
készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények
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érdekében című közleménye, mely hangsúlyozza:
„A munkahelyi környezetben történő tanulást,
például a duális megközelítéseket az európai
szakképzési rendszerek központi pillérjévé kell
tenni a fiatalkori munkanélküliség visszaszorítása, a tanulás és a foglalkoztatás közötti átmenet
megkönnyítése, valamint a munkaerőpiacon elvárt készségek biztosítása érdekében.”
2013. július 2-án bejelentették az Európai Szövetség a Vállalati Gyakorlati Képzésért (European Alliance for Apprenticeship) megalakulását.
A szövetség célja egyrészt javítani a tanulószerződéses gyakorlati képzések minőségét, másrészt
arra törekedni, hogy szerte az Európai Unióban
több ilyen képzés álljon a fiatalok rendelkezésére,
és ezzel csökkenjen az ifjúsági munkanélküliség.
Ennek eszközeként szükséges a széles körű partnerség kialakítása a foglalkoztatási és az oktatási
ágazat fő szereplői között, valamint azok összefogása, illetve az együttműködés új formáinak megtalálása és a szemléletváltás. Három fő tevékenységet határoztak meg:
• Európa-szerte fejleszteni/javítani a tanulószerződéses gyakornoki képzések rendszerét a
célzott tudás megosztás által;
• szemléletváltás megteremtése elsősorban a tanulószerződéses gyakorlati képzések előnyeinek hangsúlyozásával;
• európai uniós források hatékonyabb felhasználása a gyakornoki képzések támogatására.
A szemléletváltást elsősorban a tanulószerződéses gyakorlati képzések előnyeinek hangsúlyozásában látják: a munkaadók potenciális munkavállalókat ismerhetnek meg, a gyakorlati képzésben
résztvevők pedig közvetlenül járulhatnak hozzá a
vállalatok eredményeihez. A fiatalok számára így
könnyebb lesz az átmenet az iskolapadból a munka
világába.
A szövetség támogatja azokat a tagállami reformokat, amelyek tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerek létrehozására vagy további kiépítésére törekednek. A Bizottság minden lehetséges
partnert arra kér, hogy csatlakozzon a szövetséghez: így a hatóságokat, a vállalatokat, a szakszer-
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vezeteket, a kereskedelmi kamarákat, a szakképzést biztosító szervezeteket, az ifjúság képviselőit
és a foglalkoztatási szolgálatokat.

A Bizottság vállalásai:
• a tagállami reformok előmozdítása érdekében támogatja a társaktól való tanulást (peer
learning) és a szakmai vizsgálatot (peer
review), különösen azokban a tagállamokban,
ahol az országspecifikus ajánlásokban szakképzésre vonatkozó intézkedések is szerepeltek;
• biztosítja az uniós pénzek optimális felhasználását a szövetség céljaihoz történő hozzájárulás
érdekében (a rendszerszintű továbbfejlesztés, a
tananyag-kidolgozás, valamint a tanulók és a
személyzet mobilitásának támogatása);
• körbejárja annak lehetőségét, hogy az EUREShálózatot a tanulószerződéses gyakorlati képzésekre is kiterjesszék, szoros együttműködésben az érintettekkel;
• felkéri az európai kereskedelmi kamarák szövetségét (Eurochambres) és az egyéb érintett
feleket, hogy konkrét intézkedésekkel járuljanak hozzá a szövetség célkitűzéseinek eléréséhez.
A fenti folyamat eredményeképpen indultak el
alábbi európai kezdeményezések, példák, így mindenképpen hasznos megismerkedni velük.
Az Európai Bizottság 2012-ben „We mean
business” („Komolyan gondoljuk az üzletet”) elnevezéssel indította útjára kampányát, melynek
az volt a célja, hogy ösztönözze a vállalatokat
külföldi gyakornokok fogadására a Leonardo és
az Erasmus programok keretében. A kezdeményezés jól mutatja, hogy a munkaalapú tanulás
nemcsak egy országon belül, hanem nemzetközi
szinten is megvalósulhat, amelynek további pozitív hozadékai is lehetnek akár a nyelvtudás, akár
nyitottság szintjén, akár pedig abban is, hogy a
cégek számára egy új, nemzetközi piaci lehetőség is nyílhat. 2013-ban a kezdeményezés hangsúlyai az információnyújtásról és meggyőzésről
áttevődtek a minőségi megvalósításra, illetve a
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hálózatok szerepére a nemzetközi szakmai gyakorlatok megszervezésében. (http://we-meanbusiness.europa.eu)
Az „Internship 2 Industry” (i2i) című Leonardo
projekt célja a munkahelyi képzések minőségének
javítása volt az európai iparágakban. A svéd, osztrák, spanyol és belga intézmények a genti Volvo
Cars céggel építettek ki szoros együttműködést.
Abból indultak ki a projekt során, hogy a szakmai gyakorlatok minőségének emelése hat a szakképzés minőségének javulására is. Azonosították,
hogy mit profitálhat egy sikeres együttműködésből egy diák és mit egy cég. Az előbbi munkatapasztalatot szerezhet, javul a problémamegoldó
képessége, fejlődnek nyelvi készségei, nemzetközi
kapcsolatokra tehet szert, megismerheti a nemzetközi piacot, valamint személyes fejlődéséhez
is hozzájárulhat a gyakorlat. A vállalatok marketing célokra használhatják fel a kapcsolatot (vonzó
munkáltatóként tűnhetnek fel), az alkalmazottak
gyakorolhatják az idegen nyelvet, illetve egyéb interkulturális készségeket is szerezhetnek, és nem
utolsósorban megnyílhat egy új külföldi piac is a
cég előtt. A projekt honlapján gyakorlati segítséget nyújtanak a hasonló együttműködésben gondolkodó feleknek. (http://internship2industry.eu)
A Q-Placements hálózat európai intézmények
hálózataként jött létre a nemzetközi szakmai gyakorlatok előmozdítására. Összekapcsolja a küldő
intézmények hálózatait a fogadó intézmények há-

lózataival. A projekt keretében minőségbiztosítási
rendszert dolgoztak ki a gyakornokok, a fogadó
intézmények és a mentorok felkészítésére. Ezzel
a folyamattal ki tudják küszöbölni azokat a gyakori problémákat (például hibás kezdeti elvárások,
elégtelen kommunikációból adódó félreértések, a
folyamat koordinációjának és utókövetésének hiánya), amelyek megnehezíthetnek vagy ellehetetleníthetnek egy együttműködést. Így mindkét fél
– a gyakornok is és a fogadó cég is – profitálhat a
szakmai gyakorlatból. (http://q-placements.eu)
A Europemobility oktatási intézmények, valamint vállalkozások, cégek képviselőit összefogó nemzetközi hálózat, melynek célja a külföldi
szakmai gyakorlatok népszerűsítése, számának
növelése, minőségének javítása. A hálózat tagjai
a honlapjuk fórumain, valamint saját szervezésű
nemzetközi konferenciák alkalmával oszthatják
meg egymással a mobilitási programokkal kapcsolatos tapasztalatikat, kérdéseiket, jó gyakorlataikat, ötleteiket, továbbá a külföldi gyakorlaton
részt vevő diákok által készített videós élménybeszámolókkal népszerűsítik a nemzetközi mobilitási programokat. A jelenleg 180 tagú hálózat
nyitott a csatlakozni kívánó küldő és fogadó intézmények, közvetítő szervezetek számára, akik a
hálózat honlapján keresztül kérhetik felvételüket,
illetve partnerkereső adatbázis segítségével bővíthetik nemzetközi kapcsolati hálójukat. (www.
europemobility.eu)
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Az Európai Bizottság sajtóközleménye1

Zöld út az Erasmus+ programnak:
az Unió több mint 4 millió ösztöndíjjal
támogatja a képzést
és a foglalkoztathatóságot
Az Európai Parlament 2013. 11. 19-én jóváhagyta
a jövő év januárjában induló új uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramot, az Erasmus+-t. A
képzettség és a foglalkoztathatóság javítását, valamint az oktatási, képzési és az ifjúsági munka területén működő rendszerek korszerűsítését célzó
hétéves program a jelenleginél 40%-kal magasabb,
14,7 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodhat 2.
A program révén több mint 4 millió pályázó juthat
támogatáshoz külföldi tanulmányokhoz, képzéshez, munkavállaláshoz vagy önkéntes munkához.
Ebből 2 millió ösztöndíj jut felsőoktatási tanulmányokra, 650 000 szakképzési programokra és
szakmai gyakorlatra, valamint több mint 500 000
külföldi csereprogramokra és önkéntes munkára.
Azok a diákok, akik teljes mesterciklust szeretnének külföldön elvégezni – amihez csak korlátozott
nemzeti ösztöndíj- vagy hitellehetőség áll rendelkezésre –, az Európai Beruházási Alap új hitelgarancia-rendszerét vehetik igénybe. Az Erasmus+
támogatja továbbá a tanárokat és a szakoktatókat,
a fiatal munkavállalókat, valamint az egyetemek,
középiskolák, iskolák, vállalatok és nonprofit szervezetek partnerségi programjait is.
„Örömteli hír, hogy az Európai Parlament elfogadta az Erasmus+ programot, és büszke vagyok
rá, hogy 40%-kal sikerült növelni a költségvetést
a jelenleg futó programokhoz képest. Az EU ezzel bizonyította, hogy elkötelezetten támogatja
az oktatás és képzés ügyét. Az Erasmus+ segíthet

leküzdeni a fiatalok munkanélküliségének problémáját azzal, hogy lehetővé teszi számukra, hogy
külföldi tapasztalatokkal bővítsék tudásukat és
fejlesszék képességeiket. Az egyéni ösztöndíjak
mellett az Erasmus+ az oktatás és a munka világa
közötti átmenetet elősegítő partnerségeket, illetve
a tagállami oktatási rendszerek korszerűsítését és
színvonalának emelését célzó reformokat is támogat. Ez alapvető ahhoz, hogy meg tudjuk adni az
ifjú nemzedéknek mindazokat a képesítéseket és
kompetenciákat, amelyek révén sikeres lehet az
életben”, jelentette ki az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért
felelős biztos, Andrula Vasziliu.
Az Erasmus+ három fő célkitűzést szolgál:
költségvetésének kétharmadából az egyének külföldi tanulási lehetőségeit támogatja az EU-n belül és kívül; a fennmaradó összegből az oktatási
intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások,
helyi és regionális hatóságok és NGO-k közötti
partnerségekhez, valamint az oktatás és szakképzés korszerűsítését szolgáló – az innovációt, a vállalkozó szellemet és a foglalkoztathatóságot ösztönző – reformokhoz nyújt támogatást.
Az új Erasmus+ program magába olvasztja az
összes jelenlegi uniós oktatás-, szakképzés-, ifjúság- és sporttámogatási rendszert, köztük az egész
életen át tartó tanulás programját (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), a „Fiatalok lendületben” programot, és öt nemzetközi

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_hu.htm
[2] A program folyó áron meghatározott főösszege figyelembe veszi a 2014-2020 közötti időszakban várható inflációt.
Ez konstans 2011-es árakon 13 milliárd eurónak felel meg.
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együttműködési programot (Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink és az iparosodott országokkal folytatott együttműködési program). Így
egyrészről a pályázók jobban átláthatják a rendelkezésre álló lehetőségeket, másrészről az egyszerűsödő rendszerben könnyebb lesz az ösztöndíjakhoz hozzájutni is.

Kik élvezhetik az Erasmus+ előnyeit?
• 2 millió felsőoktatási hallgató tanulhat vagy vehet részt továbbképzésen külföldön, ebből 450
000 gyakornokként;
• 650 000 szakipari tanuló és gyakornok részesülhet oktatási, képzési vagy munkalehetőséget
kínáló ösztöndíjban;
• 800 000 tanár, felsőoktatási oktató, szakoktató,
oktatási szakember és fiatal munkavállaló taníthat, illetve oktathat külföldön;
• 200 000 mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet hitelgaranciában, hogy a teljes ciklust
egy másik országban végezze el;
• Több mint 500 000 fiatal vállalhat önkéntes
munkát külföldön, vagy vehet részt ifjúsági csereprogramban;
• Több mint 25 000 felsőoktatási hallgató kaphat
ösztöndíjat közös mesterképzésben való részvételhez, melynek keretében tanulmányaikat legalább két külföldi felsőoktatási intézményben
végzik;
• 125 000 iskola, szakiskola és szakmai továbbképző, illetve felső- és felnőttoktatási intézmény,
ifjúsági szervezet és vállalkozás nyerhet támogatást összesen 25 000 „stratégiai partnerség”
megalapításához, melyek a tapasztalatcserét, valamint az oktatás és a munka világa közötti szorosabb kapcsolatot szolgálják;
• 3500 oktatási intézmény és vállalkozás juthat
forrásokhoz több mint 300 „tudásfejlesztési szövetség” és „ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetség” kialakításához, a foglalkoztathatóság, az
innováció és a vállalkozó szellem előmozdítására;
• 600 sporttal kapcsolatos partnerség – például
európai nonprofit esemény – részesülhet támogatásban.

Háttér
Az Erasmus+ program indulásakor közel hatmillió a fiatal munkanélküli az EU-ban, arányuk Spanyolországban és Görögországban
meghaladja az 50%-ot. Ugyanakkor több mint 2
millió állás van betöltetlenül, és a munkáltatók
egyharmada saját bevallása szerint nehezen talál
megfelelő képzettségű munkaerőt. Mindez jelentős készséghiányt jelez Európában. Az Erasmus+ úgy próbálja orvosolni ezt a hiányt, hogy
külföldi tanulási, képzési és tapasztalatszerzési
lehetőséget biztosít a résztvevőknek.
Ezzel párhuzamosan javítja az európai oktatási, szakképzési és ifjúságtámogatási rendszer
minőségét és relevanciáját is, elősegítve az oktatási szakemberek és ifjú munkavállalók szakmai
fejlődését, valamint az oktatás és a munka világa
közötti szorosabb együttműködést.
A diákok és gyakornokok mobilitása ösztönzi a munkavállalók tagállamok közötti mobilitását is: akik külföldi tanulmányokban vagy
továbbképzésben vettek részt, a későbbiekben
nyitottabbak lesznek a külföldi munkavállalásra is.
A 14,7 milliárd eurós költségvetés számol a
jövőben várható infl áció mértékével. A program várhatóan további forrásokat fordíthat majd
a nem uniós országokra kiterjedő felsőoktatási
mobilitásra és kapacitásépítésre; a költségvetés
kiegészítésére vonatkozó határozat azonban legkorábban 2014-ben várható.
Az Erasmus+ most első alkalommal különít
el forrásokat a sport támogatására. A hétéves
időszak során megközelítőleg 265 millió euróval járul hozzá a sport európai dimenziójának
megerősítéséhez, segítve az olyan határokon átnyúló veszélyek leküzdését, mint az eredmények
manipulálása vagy a dopping. Támogatni kíván
továbbá olyan, országokon átnyúló projekteket
is, amelyek a tömegsport-szervezetek részvételével például a jó kormányzást, a társadalmi
beilleszkedést, a kettős karriereket és a fi zikai
tevékenységek széles körű népszerűsítését szolgálják.
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A következő lépések
A javaslatot az Európai Parlament a mai napon
elfogadta. A Tanács (a tagállamok) várhatóan egy
hónapon belül adja jóváhagyását a javaslathoz. Az
Erasmus+ program 2014 januárjában indul.

További információk
• Lásd MEMO/13/1008
• Európai Bizottság: Az Erasmus+ honlapja
• Az Erasmus+ a Facebookon
• Kövesse az eseményeket a Twitteren: #ErasmusPlus
• Andrula Vasziliu biztos weboldala
• Kövesse Andrula Vasziliut a Twitteren @
VassiliouEU

Az ösztöndíjak megoszlása, 2007-2013
A táblázat a nyertes pályázók becsült számát mutatja, akik 2007-2013. között uniós ösztöndíjjal

tanultak, vettek részt továbbképzésben, szereztek munkatapasztalatot vagy végeztek önkéntes
munkát külföldön az egész életen át tartó tanulás
programja és a „Fiatalok lendületben” program keretében. Az összesítésben az Erasmus+ keretében
folytatódó mobilitási programok is szerepelnek.
Az Erasmus+ több mint 4 millió pályázót segít
külföldi tanulási vagy továbbképzési lehetőséghez,
munkatapasztalathoz vagy önkéntes munkához,
ami a nyertes pályázatok számának mintegy 50%-os
növekedését jelenti a jelenlegi programokhoz képest.
* Az egyes országokra vonatkozó számadatok a
nemzeti ügynökségek éves jelentéseire, valamint
a jelenleg futó programok még jelentéssel le nem
zárt projektjeinek becsült adataira alapulnak. A
számok ezresre kerekítve szerepelnek. Horvátország adatai az országnak a programokban való
részvételétől, 2011-től kerültek összesítésre.

Résztvevők száma* 2007-2013
Ország

Összesen

Ország

Összesen

Ausztria

67 000

Olaszország

220 000

Belgium

73 000

Le ország

35 000

Bulgária

41 000

Litvánia

51 000

Horvátország

8 000

Luxemburg

8 000
6 000

Ciprus

10 000

Málta

Cseh Köztársaság

93 000

Hollandia

114 000

Dánia

38 000

Lengyelország

220 000

Észtország

24 000

Portugália

63 000

Finnország

68 000

Románia

80 000

Franciaország

331 000

Szlovákia

42 000

Németország

382 000

Szlovénia

28 000

Görögország

50 000

Spanyolország

Magyarország

64 000

Svédország

Írország

30 000

Egyesült Királyság

Összesen

346 000
50 000
162 000
2 704 000

* Az egyes országokra vonatkozó számadatok a nemzeti ügynökségek éves jelentéseire, valamint a jelenleg futó programok még jelentéssel le nem zárt projektjeinek becsült adataira alapulnak. A számok ezresre kerekítve szerepelnek. Horvátország adatai az országnak a programokban való részvételétől, 2011-től kerültek összesítésre.
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Melléklet az európai bizottság
közleményéhez
Magyarországon nagyon népszerűek az Európai Unió oktatási együttműködési programjai. A
Tempus Közalapítvány adatai szerint a programok
keretében évente 1000 pályázat születik, ami 500
részt vevő intézmény és csaknem 15 000 ösztöndíjas nemzetközi tapasztalatszerzését teszi lehetővé
hazánkban.
• A közoktatási Comenius programban idén
153 iskolai együttműködési pályázat nyert
összesen 2,7 millió euró támogatást. A projektek keretében legalább három nemzet óvodái,
iskolái dolgoznak együtt.
• Leonardo mobilitási pályázatok megvalósítására ebben az évben 4,7 millió euró támogatást
kaptak a szakképzéssel foglalkozó intézmények, ami 2320 fő külföldi szakmai gyakorlatát, illetve rövid tanulmányútját teszi lehetővé.
• A felnőttek és idősek tanulását segítő
Grundtvig program keretében 139 pályázat
támogatására volt mód 2012-ben, és a projektek megvalósítására 1,4 millió eurót fordítottak.
• Az új program nevét is ihlető, felsőoktatási
Erasmus programban az előző tanévben csaknem 4400 magyar diák nyert ösztöndíjat. Kimagasló mértékben nőtt a beutazók létszáma
is: 3700 külföldi Erasmus hallgató tanult tavaly Magyarországon.

A 2014-től induló Erasmus+ program számos
újdonságot kínál a pályázóknak. Az oktatási és
képzési területeket érintő lehetőségekről novemberben információs napokat tartanak Budapesten,
a Tempus Közalapítványnál. További információ:
www.tka.hu
Az Európai Unió ifjúsági mobilitási programja,
az Erasmus+ részeként tovább futó „Fiatalok Lendületben Program 2013”-ban több mint 4 millió
eurót fordított a fiatalok, valamint az ifjúsági területen aktív szakemberek és civil szervezetek hazai
és nemzetközi projektjeinek támogatására Magyarországon.
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben működő Fiatalok Lendületben Programiroda
adatai szerint a legnépszerűbb pályázati kategóriák az ifjúsági csere és az ifjúsági kezdeményezések,
ezekben évente összesen 500-600 pályázat érkezik be a nemzeti irodához. Az Európai Önkéntes
Szolgálat (EVS) keretében évente nagyjából 250
magyar fiatal tölt hosszabb-rövidebb időt külföldön önkéntesként, és ugyanennyi külföldi fiatal
érkezik hazánkba különböző civil szervezetekhez
önkéntesnek. Összességében így évente több ezer
fiatalnak nyújt a program lehetőséget a nemzetközi tapasztalatszerzésre.
További információ:
www.yia.hu
www.eurodesk.hu
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Interjú Palotás Józseffel
Palotás József 40 éves, végzettségeit a Pécsi, a Károli Gáspár, valamint a
Pannon Egyetemen szerezte. Az OKÉV Dél-alföldi Regionális Igazgatóságán, a Miniszterelnöki Hivatalban és a Kecskeméti Regionális Képző
Központban teljesített szakmai, vezetői feladatokat. Jelenleg a KLIK BácsKiskun Megyeközponti Tankerületének igazgatója. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács alelnöke, a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesületének elnöke. 2013. februártól szeptemberig a Felnőttképzési
Akkreditáló Testület elnöki feladatait is ellátta.
– A Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT)
2002-ben kezdte meg a működését, s a felnőttképzés új szabályozási rendszere alapján 2013.
augusztus 31-éig volt a felnőttképzési rendszer
része. A FAT utolsó elnökeként miként értékeli a
Testület által elvégzett feladatokat?
– Mindenekelőtt köszönöm az interjú lehetőségét. A visszatekintés számomra is személyes szakmai élményekkel teli, hiszen a 2001.
évi törvényalkotást követően – számos ma is
aktív kollégával együtt – az elsők között kezdhettem meg intézmény- és programakkreditációs szakértői tevékenységemet. A 2001. évi CI.
törvény több módosítással mintegy 13 éven át,
annak végrehajtási rendeletei pedig egy évtizedig határozzák meg a magyarországi felnőttképzés szabályozási kereteit. Sokan talán már
nem is emlékeznek, hogy 2002-2003 fordulóján
egy FAT-közlemény formájában jelent meg az
első követelményrendszer, 2003-ban adták ki a
szakértői rendeletet, majd 2004-ben jogforrás
szintjére emelkedtek az akkreditációs eljárási
szabályok és a tartalmi követelményrendszer.
Az vitathatatlan, hogy korszerű kerettörvény
és szakmailag megalapozott végrehajtási szabályok alapján dolgozhattak a jogalkalmazók,
azaz a képző szervezetek, eljáró szervek, szakértők. Ugyanakkor e szabályozást és alkalmazási gyakorlatát – így a FAT tevékenységét – ért
kritikák középpontjában annak formális jellege,
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a követelményeknek a dokumentumok szintjén
történő teljesítése volt. Ezek is jogos észrevételek, hiszen egy szabályozás annyit ér, amennyi
implementálódik belőle, és a legalaposabban
és körültekintően kialakított jogi környezettel sem lehet teljesen kizárni a visszaéléseket.
Összességében azonban a FAT tevékenysége
emelte a hazai felnőttképzés irányítási, módszertani kultúráját, új fogalmakat, eljárásokat
vezetett be, sőt a határokon átnyúló felnőttképzési együttműködéseken keresztül még a
külhoni magyar ajkú területekre is hatott. Az
idő múlásával természetesen minden rendszer
felülvizsgálatra szorul, és a jogos kritikát figyelembe véve, a neuralgikus pontokat előtérbe helyezve, megérett a helyzet a továbblépésre.
– A FAT a nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyházak, a gazdasági kamarák, a munkaadók, a munkavállalók, a helyi önkormányzatok,
a felnőttképzési szakmai szervezetek képviselőiből,
továbbá a felnőttképzés elismert szakértői közül
felkért személyekből állt. A társadalom különböző szereplőit képviselők mennyire tudták érvényre
juttatni a minőségi szolgáltatások kínálatát és a
minőségi szolgáltatások elérhetőségét?
– A FAT, mint testület, valóban reprezentálta a felnőttképzésben érdekelt társadalmi szereplők széles körét. Ez a sokszínűség számos
helyzetben jelentett hozzáadott értéket a döntéshozatalban, hiszen az adott mikrokörnye-
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zetből származó gyakorlati tapasztalat segítette a szakbizottságot és a testületet meglátni a
dokumentumokon túl is a gyakorlati aspektusokat, életszerű helyzeteket. A szolgáltatások
kínálatát, minőségét, elérhetőségét ugyanakkor
sok más körülmény is befolyásolja. Ezek között
megemlítem a piaci fizetőképesség korlátait, és
ezzel összefüggésben az ágazat jövedelemtermelő képességét, vagyis a szolgáltatást nyújtók
helyzetét, az állami és európai uniós transzferek tartalmi irányait, hangsúlyait, forrásnagyságát, a lebonyolító szervezetek kompetenciáit.
Lehetne még megannyi befolyásoló tényezőt
felsorakoztatni, melyek a felnőttképzés szabályozási hátterén és a FAT, majd a hatóság és
a kamara tevékenységén túl érdemben hatnak
a szolgáltatások színvonalára, sokszínűségére,
hozzáférhetőségére. Jól látható tehát, hogy a
felnőttképzés az össztársadalmi ügyek egyike, és több ágazat átfogó felelősségvállalását is
igényli.
– Ha értékelni kellene a FAT intézmény-,
programakkreditáló és ellenőrző tevékenységét,
akkor hogyan minősítené a testület feladatainak
teljesítését?
– Az utolsó ülésen az elmúlt évtized záró
akkordjaként meghívásunk alapján részt vettek a megelőző időszak FAT elnökei, akiknek
az ágazati irányítás képviseletében is köszönetet mondott Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője az
elvégzett munkájukért, törekvéseikért. Meggyőződésem, hogy a mindenkori FAT-tagok
legjobb szakmai tudásukkal és jogkövető attitűddel igyekeztek részt venni a döntéshozatalban. Ebben jól körülhatárolható korlátokat
jelentett számukra bizonyos helyzetekben a
jogszabályok keret jellege, és természetesen
befolyásolta a döntéshez rendelkezésre álló
információikat az előterjesztéseket megalapozó szakértői munka színvonala is. Időközben
a jogalkotó is többször beavatkozott, hiszen
definiálták a súlyos jogsértések eseteit, megnyitották a bírságolás eszközének alkalmazási

lehetőségét, ezzel járulva hozzá a problémás
ügyek – indokolt esetekben ügyfélközpontúbb
– kezelési módozatainak differenciálásához az
elutasítás mellett a hiánypótlás, a bírság formájában.
– A FAT szakértők bevonásával végezte a
munkáját. Hogyan értékeli a szakértői munka
színvonalát, eredményességét, s a tapasztalatok
alapján melyek a jövőbeni szakértői feladatok elvégzéséhez, támogatásához szükséges leg fontosabb
feladatok?
– A szakértők körében leképeződik a felnőttképzési intézmények, szervezetek világának
sokszínűsége, ez a heterogenitás nagymértékben hozzájárul a szakértői kar kompetenciáinak értékéhez. A kollégák főállásban az akkreditált felnőttképzési intézmények, a köznevelés
és az iskolarendszerű szakképzés, a közigazgatás, a vállalkozások, a civil szervezetek, vagy
éppen az egyházak aspektusából tapasztalják
meg a felnőttképzés mindennapi valóságát. A
szakértők egy része több éves vagy évtizedes
szakmai gyakorlat mellett jól kiérlelt szakértői
kompetenciákkal is rendelkezik, míg mások az
utóbbi terén – így a jogértelmezésben, jogalkalmazásban, szakvélemény készítésben, helyszíni
szemle módszertanban, minőségirányításban,
szakértői mérlegelésben, arányérzékben – még
további tapasztalatokkal kell, hogy gazdagodjanak. A már rendszerben tevékenykedő szakértők kompetenciáinak szinten tartása, frissítése mellett nagy kihívásnak látom a megfelelő
utánpótlás biztosítását, új szakértők bevonását,
a programszakértők szakmai, gyakorlati tudásának kiegészítését. Az új rendszerre való átállás sikerét jelentősen befolyásolja a szakértők
megfelelő, gyors ütemű felkészítése, a szakértői
munka egyenszilárdságának fejlesztése. Van
tehát feladat bőven e téren, mely jól szervezett,
egységes alapokon álló, rendszeres továbbképzési hátteret feltételez.
– Ön a FAT elnöki feladatainak ellátása idejére felfüggesztette a Felnőttképzési Szakértők
Országos Egyesülete (FSZOE) elnöki tisztségével
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járó tevékenységét. Most a FAT megszűnésével ismét Ön irányítja a szakértők civil szerveződését.
Tud-e segíteni az FSZOE a szakértők felkészítésében, és ezáltal hozzájárulni a szakértői feladatok
magas színvonalú teljesítéséhez?
– Az új törvény szerinti engedélyezési és
ellenőrzési eljárásokban változik a szakértői
szerep, növekszik a szakértő egyéni felelőssége, tekintettel arra, hogy a hatóság, illetve a
kamara és a szakértő között nem lesz szakmai testületi, szakbizottsági kontroll. A közigazgatási eljárási törvénynek adekvát módon
a hatóság közvetlenül veszi igénybe a szakértőt. Az FSZOE egyidős az akkreditációval,
idén ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját,
ezért engedje meg, hogy ezúton is köszönetem
fejezzem ki az alapítóknak, tisztségviselőknek
és a tagságnak. A 2003. évi alakuló közgyűlésünk óta az FSZOE vezetését, tevékenységét
az integratív szemlélet jellemezte. Széleskörű
partnerségre törekszünk az ágazati irányítással
és más szakmai szereplőkkel. Nagy megtiszteltetés, hogy az elmúlt évtizedben a szakértői továbbképzéseket az FSZOE bonyolíthatta
le eredményesen, mely feladatban a jövőben is
készséggel vállalunk szerepet. Emellett szakértői fórumokkal, előadásokkal, jogszabályok
véleményezésével, szakmai anyagokkal igyekszünk hozzájárulni a felnőttképzési szakmai
közélethez.
– Az interjú készítésének időpontjában meg jelenésre várnak a felnőttképzési törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek. Ön milyen várakozással tekint az új felnőttképzési rendszer
működésére, s mit ajánlana különösen a felnőttképzés szereplőinek figyelmébe?

– Mint már említettem, a korábbi felnőttképzési szabályozást és a FAT gyakorlatát ért
kritikák középpontjában a követelmények formális teljesítése, a dokumentum alapúság dominanciája állt. Többet kell tehát foglalkozni
az új rendszerben a képzési programok tényleges tartalmával és a megvalósításukkal, azaz
a tanórák, a foglalkozások színvonalával. Ennek lehet eszköze, hogy a 2013. évi LXXVII.
törvényben megjelent a képzési programok
előzetes, programszakértő általi minősítése. A
támogatott egyéb szakmai és a nyelvi képzések
szakmailag elfogadott programkövetelményen
alapulnak. A gazdasági szereplőket képviselő
kamara szerepet kap a szakmai programszakértők nyilvántartásában, a programkövetelmények elfogadásában, a gyakorlati képzés ellenőrzésében. A szakértő a folyamatban lévő
képzés ellenőrzése során órát, gyakorlati foglalkozást látogat, ez a szakmai ellenőrzés teljesen
új színtere. Az oktatás specifikus keretrendszer
alapján a képző intézmény minőségirányítási
rendszerének külső, szakmai-tartalmi értékelésére is sor kerül kétévente. Az indikátorok, az
adatszolgáltatások szabályozott, egységes rendszerben működnek. Mindemellett az új törvény
hatályát tekintve jelentős mértékben differenciált. A teljesség igénye nélkül a fent felsorolt
szabályozási eszközök hordozta – az eltelt idő
távlatában értékelhető – lehetőségek kiaknázásához a felnőttképzés minden szereplőjének,
valamint a jogalkotóknak és a jogalkalmazóknak kölcsönösen odafigyelő együttműködésére
lesz szükség az új jogszabálycsomag sikeres bevezetéséhez, különösen az első hónapokban, a
„finomhangolás” időszakában.

Lapzárta után érkezett a hír:
„Palotás Józsefet,
a nemzetgazdasági miniszter 2013. december 15-től
megbízta a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága
főigazgató-helyettesi feladatainak ellátásával.”
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Interjú Piroth Eszterrel a Felnőttképzési
Akkreditációs Tanács első elnökével
Piroth Eszter 34 éve dolgozik a felnőttképzés területén.
Diplomáját 1997-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán szerezte népművelésföldrajz szakon. Pályafutása a Tudományos Ismeretterjesztő Társulathoz (TIT) kötődik. Pályakezdőként a TIT
Természettudományos Stúdió ismeretterjesztési programszervezője volt, majd a nyári egyetemek megszervezését
kapta feladatul. 1990 óta a TIT igazgatójaként dolgozik a
szervezetben. 1997-től a TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
vezetését is végzi. 2000-től a Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság elnöki teendőit is ellátja. 2002 és 2004
között a Felnőttképzési Akkreditációs Testület első elnöke volt.
– A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény
elfogadása után – 2002 júniusában – megalakult a
Felnőttképzési Akkreditációs Tanács (FAT) melynek
első elnöke lehetett. Hogyan emlékszik vissza a felnőttképzés akkori állapotára?
– Megadatott, hogy munkám a felnőttképzés széles területével találkozott. 1990-től vezettem és vezetem a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat országos szervezetét, ahol az
egyesületek sokfélesége miatt szakképzéssel,
közhasznú képzésekkel, általános képzésekkel, nyelvoktatással és nyelvvizsgáztatással is
foglalkoztunk és foglalkozunk. 1990 után a
felnőttképzés „legpuhább” pénzben realizált
változata lett a szakképzés, melynek a hirtelen és tömeges munkanélküliség kezelését kellet volna csodaszerként megoldania. A terület
legnagyobb része szabályozatlan volt, és az
első FAT-szakértői képzéseken azt mondtam:
„Magyarországon hentesüzletet nem lehet nyitni képesítés és hatósági igazolások nélkül, de
felnőttképzési tevékenységű vállalkozást bárki
indíthat”.

A szabályozás elindításához szükség volt felnőttképzési törvényre. Ennek első tervezetei az
V. Hamburgi Felnőttképzési Világkonferencia
után készültek el, de a 1998-ig nem született
meg. 1998 után – amikor a felnőttképzési terület az Oktatási Minisztériumhoz tartozott –
hosszas társadalmi egyeztetések és viták után
2001 karácsonyán a Parlament elfogadta az első
felnőttképzési törvényt. A szakma és az érintettek persze szkeptikusok voltak a megvalósítást illetően. Mint minden új törvényről, erről
is elmondták, hogy „minek?”, „kivitelezhetetlen”, „leállítja a rendszert a bevezetése”, „nem
fogják, nem akarják teljesíteni a képzők a követelményeket”. Tehát nem az új akkreditáló
testület volt a legnépszerűbb intézmény 2002
júniusában.
– Mi volt a FAT feladata a végrehajtási rendeletek megszületéséig?
– A FAT júniusban alakult meg, és a törvény szerint szeptembertől indulni kellett az
akkreditációnak. Tehát a testületnek magának
kellett kidolgozza saját működési rendjét, az
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interjú
intézményi és programakkreditáció követelményrendszerét és eljárásrendjét. Ezután indult
a szakértők kiválasztása és képzése. Mozgalmas
hónapok voltak, hely, technikai háttér és háttérintézmény nélkül. Egyik héten a Szakképzési
Intézetben másik héten a Minisztérium alagsorában tartottuk az üléseket, vagy ha máshol nem
lehetett, nálunk a TIT-ben. De minden érintett
– államtitkártól az ügyintézőig – segítette és
előre vitte a munkát.
– Milyen célok, koncepcionális elemek mentén folyt
az akkreditáció részletszabályainak kidolgozása?
Mennyire tudott erre hatni akkoriban a testület?
– A FAT a szakmai szempontokat szerette volna megjeleníteni a követelmények között, például
akkor született először feltételként a pedagógiai-andragógiai képesítésű alkalmazott előírása.
Az intézmények sokféleségét támogattuk, és
életszerűen teljesíthető követelményeket próbáltunk létre hozni. Mivel minden akkori FAT tag
felnőttképző intézményt vezetett vagy képviselt,
igyekeztünk a saját tapasztalatunkból kiinduló,
életszerű és teljesíthető követelményeket megfogalmazni és kerülni a felesleges túladminisztrálást.
– Az akkreditációs folyamatban nagy szerepet
kaptak a felnőttképzési szakértők. Hogyan történt a
szakértők kiválasztása és felkészítése?
– A szakértők jelentkezhettek erre a munkára, és rendkívül népszerűvé vált a FAT-szakértői
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státusz. Először mi magunk – FAT tagok és a
Minisztérium –, valamint a háttérintézmény vett
részt a képzésükben.
– Milyen tanulságok szűrhetők le a FAT működésének kezdeti éveiből?
– Létre kellett hoznunk valamit, a legjobb
tudásunk szerint, majd segíteni annak további
működését. Annyi munkánk, feladatunk volt,
hogy azzal teljesen lekötöttük az energiánkat
és a kapacitásunkat. Mire feleszméltem, 2004
elején, már módosították is a jogszabályt. Én
nem kívántam kompromisszumokat kötni
azért, hogy a további munkában részt vehessek
– Mint a FAT első elnöke, mi az, amit így utólag, a mai tudása alapján, másként tenne?
– Időgép nincs. Akkor és ott, az akkori tudásunkkal kellett kialakítanunk az első játékszabályokat. Én nem tennék ma sem másként,
vállalnám ugyanazt, amit akkor. Kialakítani
egy új dolgot mindig hálás feladat, mert előtte
olyan még nem volt.
– Ön hogyan értékeli a FAT szerepét a felnőttképzés kiterjesztése és minőségének javítása
folyamatában?
– Nem hiszem, hogy véleményt kellene
formálnom az utódtestületek munkájáról. Az
akkreditáció területén – mint érintett intézmény – részt veszek a munkában a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal.
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A Győri Speciális Szakiskola
a sajátos nevelési igényű fiatalok
szakképző intézménye
A szakképzés sajátos, ám egyáltalán nem elhanyagolható szegmensét alkotó speciális szakiskolákban országos szinten évente megközelítőleg
10 000 fiatal tanul, elsajátítván az OKJ-ban szereplő szak-, illetőleg rész-szakképesítések valamelyikét, melyek jellemzően a 21-es, 31-es, 34-es
szinteket képviselik. A speciális szakiskolákba kizárólag a TKVSZRB, azaz a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
szakvéleménye alapján nyerhetnek felvételt az általános iskolát szegregált, vagy integrált formában elvégzett diákok. Ők a Knt. 45. §-a értelmében 23 éves korukig folytathatják tanulmányaikat
nappali rendszerű oktatás keretében.
A Győri Speciális Szakiskola megalapítása
(1993) óta – mintegy zászlóshajóként – önállóan
működő szakképző intézmény az országban másodmagával (az Újbudai Speciális Szakiskolával
egyetemben). Feladata a gyógypedagógiai 8. osztály anyagára építve fejleszteni a sajátos nevelési
igényű tanulók értelmi erőit, személyiségét, közismereti tudását; továbbá képességeiktől függően
korrigálni a hátrányokat. Ezt szolgálja a csökkentett osztálylétszám, a csoportmunka és az egyénre
szabott rehabilitációs, habilitációs foglalkozások
sora, melyek végső célja a diákok képességeinek
fejlesztésével a piacképes szakma/szakmák elsajátíttatása, illetve a társadalomba való – lehetőség
szerinti minél teljesebb – integráció.
Az iskola szakmapalettája gazdagnak tekinthető. Jelenleg 12 szakma közül választhat
a közel 300 enyhén értelmi fogyatékos tanuló.
Döntő többségük hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű; szociálisan instabil, a társadalom perifériáján élő családokból érkező. Sokan

közülük állami gondozottak, árvák, félárvák; a
szülők jelentős hányada munkanélküli, nyolc általánost vagy annál kevesebb osztályt végzett. A
szülők egy része látens analfabéta, esetleg büntetett előéletű, vagy egyéb okokból stigmatizált.
Sajnos közismert, hogy a szegénység nagyban
meghatározza az egyén lehetőségeit. Fiataljaik
enyhe értelmi fogyatékossága, esetleges részképesség-zavara több esetben testi, érzékszervi
fogyatékossággal is társul. Mindezek együttesen
speciális kompetenciákat, nevelési, oktatási és
módszertani eljárásokat igényelnek, melyeket az
iskola tantestülete ismer és alkalmaz.
A 2012/2013-as tanévig a 9-10., azaz alapozó és előkészítő évfolyamon, míg a 2013/2014es tanévtől az úgynevezett 9. E, azaz előkészítő
évfolyamon a közismereti tárgyak anyagának
feldolgozása mellett pályaorientációs és szakmai
alapozó foglalkozások segítik a szakmaválasztást.
A 9. E évfolyam megléte elengedhetetlen a speciális szakiskolás fiatalok képzésében, hiszen ebben az iskolatípusban nem szerencsés rögvest az
adott szakmára felvételiztetni. Így gyakorlatilag
régebben egy teljes, míg az idei évtől egy fél tanév
adott, illetve ad lehetőséget arra, hogy a felvett
diákok képességeit, habitusát, affinitását, fejleszthetőségének mértéket, irányait minél teljesebben
feltérképezzék.
A Győri Speciális Szakiskola helyi tanterveiben a közismereti tárgyak anyaga úgy állítódott
össze, hogy azok minél inkább segítsék a diákok alapvető ismereteinek bővítésén és megszilárdításán túl a szakmatanulásukat, valamint a
beilleszkedésüket és szocializációjukat szűkebb
és tágabb környezetükbe. Tanulásban akadályo-
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zottak, azaz enyhén értelmi fogyatékosok szakmai képzése folyik. Ebből adódóan szakképzési
szerkezetüket úgy alakítják, hogy minél több
diákjuk teljesíthessen államilag elismert OKJ-s
vizsgát, s vállalhasson munkát tartósan a tanult
szakmájában. Tehát a kevésbé elmélet-, inkább
a gyakorlatigényesebb, a manuális készségeket
előtérbe helyező szakmák oktatását vállalják fel.
Prioritásnak tekintik, hogy a tanulóik által elsajátított szakmák megfeleljenek a munkaerőpiac
elvárásainak. Így képzési szerkezetük összeállításánál egyre erőteljesebben fókuszálnak – a
pedagógiai, szociológiai, mentális, szomatikus
szempontokon túl – a nemzetgazdaság elvárásaira is.
Örvendetes tény, hogy az Szt. 29.§-a alapján a
speciális szakiskolások számára térítésmentesen
biztosított a másodszakma elsajátításának lehetősége nappali rendszerben, iskolai keretek közötti.
Az ezzel az érdemi lehetőséggel élőknél természetesen – a több lábon állás, az elhelyezkedési
esélyek növelése, illetőleg a lemaradások, hiátusok
pótlása érdekében – az egy-egy szakmacsoportba
tartozó szakmák elsajátítását preferálják.
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A szakképzés tehát OKJ szerint történik, a
megfontolt szakmaválasztást, valamint a minél
teljesebb, alaposabb előkészítést követően a 10.,
illetve a 11–14. évfolyamon. Ennek időtartama
a mára – nagyon is helyesen - ismételten teret
nyerő három éves szakiskolai képzéssel ellentétben rész-szakképesítések esetében a 9. E évfolyamot követően 2 év, illetőleg a teljes szakképesítés elsajátításakor 4 év. A nyújtott képzési idő
mindenképpen segíti a megfelelő szintű szakmatanulást. Jól felszerelt, korszerű iskolai tanműhelyeikben asztalosipari szerelő, textiltermék-összeállító, kárpitos, virágkötő, kosárfonó
és szőnyegszövő szakmákban folyik a képzés.
Előkészítő tanműhellyel, illetve kabinettel rendelkeznek az építős-, fémes-, az élelmiszer-,
vegyi áru és gyógynövény eladó, a tisztítástechnológiai szakmunkás, valamint a konyhai
kisegítő, továbbá a gyorséttermi ételeladó szakmák vonatkozásában. Külső képzőhellyel indítják következő szakmáikat: festő, díszítő, mázoló
és tapétázó; kőműves és hidegburkoló; hegesztő;
szerkezetlakatos; élelmiszer, gyógynövény- és
vegyi áru-eladó.
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A speciális szakiskolásokba járók esetében is
hangsúlyozottan a minél nagyobb számban megkötött tanulószerződés vagy együttműködési
megállapodás a cél, amelyek a duális szakképzés
elengedhetetlen részei. A külső gyakorlóhelyekkel bármelyik formája biztosítja a tanulók számára a mindennapok valós és elvárt munkafolyamatinak megismerését, készségszintű elsajátítását.
A szakképző évfolyamosok jellemzően egyéni
vállalkozóknál, gyakorlati képzést szolgáló külső tanműhelyekben vagy szakképzési és felnőttképzési gazdálkodó szervezeteknél, továbbá több,
nagyobb léptékű üzletlánc boltjának valamelyikében tölthetik gyakorlatukat. Ahhoz azonban,
hogy egy speciális szakiskolai fiatalt a tanárai,
szakoktatói szakmailag, pedagógiailag a lehető
legfelkészültebben engedhessék külső gyakorlóhelyre, ahhoz az intézmény sem nélkülözheti
a korszerű berendezésekkel, eszközökkel felszerelt belső tanműhelyeket. A meglévő – irigylésre
méltó – gépparkot, eszköz- és szerszámállományt
régebben döntően a szakképzési támogatásokból,
valamint a nemzeti fejlesztési alap terhére kiírt,
úgynevezett „decentes” pályázatokból alakították
ki. Ugyanakkor említést érdemel a győri intézmények számára a Samsung cég által a közelmúltban kiírt pályázat, amely a legtöbb sportrendezvényen, az ott legjobb eredményeket elérőknek 1
millió forintos díjat ajánlott fel, termékein keresztül. Ezt elnyervén, az intézmény tisztítás-technológiai szakmunkásainak, valamint konyhai kisegítőinek amúgy is magas színvonalú kisgépparkja
gazdagodott számottevően.
Diákjaik nem nélkülözhetik az átlagnál nagyobb türelmet, empátiát, a hosszabb begyakorlási időt, a fokozottabb felügyeletet. Mindnyájunk
előtt ismert, hogy az egyes cégek, kisvállalkozások
– szűkülő anyagi helyzetükben és a piac fokozottabb elvárásai közepette – az elméletigényesebb,
bonyolultabb, közvetlen felügyeletet nem igénylő
munkát is elvégezni képes dolgozókat igényelik.
Annak érdekében, hogy e kihívásoknak úgy az
intézmény, mint annak diákjai megfeleljenek, az
iskolavezetés elengedhetetlennek véli a közneve-

lési törvényben már nem szereplő gyakorlati oktatásvezetői státusz minél előbbi visszaállítását.
Véleményük szerint az e munkakört ellátó pedagógusok hiánya mind a speciális szakiskolákban,
mint a többségi szakképzés területén – sajnálatos
módon – komoly működési zavarokat és színvonalcsökkenést vetít előre.
A Győri Speciális Szakiskola végzős tanulóinak elhelyezkedési esélyeivel, illetve az ezzel szoros összefüggésben álló térségi munkaerő-piaci
igényekkel kapcsolatban megállapítható, hogy az
elhelyezkedési, valamint a munkaerőpiacon való
tartós bennmaradási mutatók közel megegyeznek a többségi szakiskolákban végzettekével. A
végzettek nyomon követésének és az elhelyezkedésüket segítő folyamatos iskolai programoknak
köszönhetően közvetlen és folyamatos a visszacsatolással rendelkeznek.
Mindennapi munkájukban további segítség a
kiterjedt partnerhálózat, melynek véleményét figyelembe veszik, feldolgozzák és beépítik a mindennapok érdemi munkájába.
Az intézményi működési folyamatok terén az
iskola a folyamatos javítás, fejlesztés érdekében
meghatározza kulcsfolyamatait. E folyamatok kiválasztásának elvei nem mások, mint a pedagógiai
programban meghatározott célok, illetve a minőségcélok megvalósulásának támogatása.
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Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka
elengedhetetlen része a tanórákon kívüli tevékenységek sora. A kultúra, valamint a sport
területén számtalan lehetőséget biztosítanak fiataljaiknak. Ennek jegyében a tanévek folyamán
számos program színesíti mindennapjaikat:
sportszakkör, irodalmi színpad, számítástechnikai szakkör, hagyományőrző foglalkozások,
a tradicionálisnak számító „Egészséghét”, a
jövendő kilencedik osztályosok „Zöldfülű tábora”, balatoni nyaralás, a Diákönkormányzat
szervezte több napos kirándulások, erdei iskola, a „Madarak, fák napja” programsorozat.
Rendszeres járnak színházba, múzeumokba,
komolyzenei koncertekre. A Győr városa által
szervezett rendezvények állandó és megbízható résztvevőinek számítanak. A városi, megyei,
regionális, országos megmérettetéseken rendre részt vesznek, azokon tisztességesen helyt
állnak. Maguk is rendeznek, szerveznek ilyen
versenyeket, melyek közül mindenképpen említésre méltó az Országos Kulturális Seregszemle
vagy az Országos Sporttalálkozó. Kiemelendő
– a többségi szakképző iskolákkal megegyező –
a végzős szakiskolai tanulók életében oly fontos
országos szakmai versenyek lebonyolítása, illetőleg az azokon való sikeres részvétel. Számos
versenyzőjük nyert, illetőleg ért el szép helye-
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zést a Szakma Kiváló Tanulója versenyeken.
Az ott eredményes fiatalok teljes vagy részleges
mentességhez jutottak, azaz (OKJ-s) szakmunkás-bizonyítvány lett a méltán elnyert jutalmuk.
Számos pályázatukat sikeresen zártak. Több
futó projektjük van folyamatban, például a helyi múzeummal és a Talentum Tehetséggondozó Műhellyel. A Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényeinek
állandó és megbízható résztvevői. Az Apáczai
Közalapítvány HATÁRTALANUL programjában elsőként szerveztek fogyatékos fiataloknak a történelmi Magyarország területére egy
közel egy hetes, közös produktummal záródó
utazást. E kapcsolatból a következő tanévben
már viszont-utazásokkal is kibővített, tartalmas
testvériskolai kapcsolat formálódik. A megtisztelő, ugyanakkor rendkívül sok munkával járó
„Tehetségpont” cím mellé 2011-ben elnyerték
a szintén magas színvonalú pedagógiai munkát
igénylő „Ökoiskola” címet is. Ennek keretében
a környezettudatosabb életvitel és a fenntarthatóság kialakítása az ökoszemlélet egyik fő
eszköze. A jövő generációjának nevelése-oktatása (s a sorrend csöppet sem véletlen!) során
a környezettudatosan cselekvő, megfelelő erkölcsi alapokkal rendelkező, kiegyensúlyozott;
önmagát, társas kapcsolatait, szűkebb-tágabb
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környezetét, hazáját, magyarságát, jelképeit, szellemi, anyagi örökségét tisztelő, becsülő
állampolgár eszményképét tartják szem előtt.
Mindehhez elengedhetetlen a személyes példamutatás, lett légyen az akár elméleti, akár közismereti, szakmai óra, bárminemű foglalkozás.
Az iskola programjairól, mindennapjairól bárki
tájékozódhat intézményi honlapjukon, a www.
specialis-gyor.sulinet.hu címen.
A Győri Speciális Szakiskola rendelkezik a
„Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Karának Kiemelt Képzőhelye” megtisztelő címmel
is. Ennek megfelelően a Szakiskola falai között
rendszeresen és magas létszámmal töltik külső
gyakorlatukat a különböző évfolyamú gyógypedagógia-szakos hallgatók, akik tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon hospitálnak, illetve
kötelező tanítási gyakorlatukat teljesítik. A képzőhely a főiskolai hallgatók gyakorlati (duális)
képzésének megvalósításán túl a Kar rendezvényein, pályázatain szívesen és rendszeresen részt
vesz.
A speciális szakiskolák feladatai, mindennapjai
sajnálatos módon kevésbé ismertek még szakmai,
kollegiális körökben is. A Győri Speciális Szakiskola hosszú évek óta igyekszik e sajnálatos tényen változtatni. Következetes, valós, korszerű, a
munkaerő-piaci igényeket preferáló, ugyanakkor

neveltjei speciális állapotát és az ebből adódó hátrányokat kompenzálni képes speciális, ám ugyanakkor integráló, duális szakképzés megvalósítása
révén kívánja intézménytípusának létjogosultságát bizonyítani. Ennek érdekében országos szintű
rendezvényeikre olyan vendégeket is meghívtak,
akik személyiségükből, munkájukból, mentalitásukból, mély és tiszta emberségükből adódóan
érdemben segíthetik a szakképzés leválaszthatatlan részét képező speciális szakiskolások elemi
érdekeit. A Győrben folyó speciális szakiskolai
munkáról személyesen is meggyőződhetett már
többek között Schmittné Makrai Katalin, volt
köztársasági elnökünk felesége, Dr. Czomba
Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, Dr. Odrobina László szakképzésért felelős
főosztályvezető és Szekeres Pál sporttért felelős
államtitkár-helyettes is.
Zárszóként Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas
tudósunk – aki maga is küzdött bizonyos tanulási
nehézségekkel – az iskola céljait az iránytűi pontosságával megfogalmazó gondolataira szeretném
felhívni a tisztelt olvasó figyelmét: „Az iskola arra
való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy
felébredjen tudásvágya, hogy megízlelje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtanulja azt a munkát, amelyet szeretni fog.”
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A Kolping család iskoláiban első
az erkölcsi nevelés IV.
Pétfürdő – A névadóról az élete mesél
„Mindannyian életpéldákból és modellekből
táplálkozunk, s így alakítjuk ki saját egyéniségünket. Ezért nagyon fontos, hogy ebben a törekvésünkben olyan igazi tanúkat találjunk, akik
hitelre méltóan mutatják be az emberi hivatás
különböző formáit. Létezhet-e hitelesebb nevelői
viselkedés annál, mint amikor a nevelő látszani
engedi emberi arcát? Létezhet-e nagyobb kincs,
mint amikor valakiről az élete mesél?”– emlékeztetett a névadóra és kezdte a pétfürdői intézmény,
a Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium szellemiségének bemutatását, majd külön kiemelte – „Adolf Kolping ilyen
ember volt, igazi tanú, akinek különlegessége az
egyszerűségében rejlett. >>Ma is a remény zöld
ágát csőrében tartó madár rokona, aki szelíd erővel nemcsak a fiataloknak mutatta meg a Naphoz
vezető utat.<< Azon papok közé tartozott, akik
nem osztották fel a világot hívőkre és hitetlenekre, okosokra és butákra, szépekre és csúnyákra.
Mindenkihez egyforma szeretettel, bizalommal
fordult.”
A pétfürdői gyerekeknek követendő példa
Kolping, aki egész életével szolgált, hirdette,
hogy mindig van jobb út, lehetőség, hogy elsősorban jó emberek – majd azután szakemberek és a
közösségek hasznos tagjai – lehessünk. A jóságos,
emberséges jelző azt is jelenti, hogy felfelé tekintünk, és lefelé segítjük a rászorulókat.

Hétköznapok és ünnepek példaképekkel
„Az Úr 1992-ben – egyszerű munkásruhájában
– felrakott minket a lemezére és így szólt: Adok
nektek egy pohár vizet, de ne feledjétek, én is
szomjas vagyok! A beszállókártyánkban megelőlegezte nekünk Adolf Kolping bátorító erejét,
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hogy mi is megpróbáljuk a fránya kiscsibéknek
megmutatni a Naphoz vezető utat. Kölcsönadott
továbbá – határok nélkül – sok-sok segítő kezet,
hogy a nevelés apró szilánkokra tört cserepecskéit
újra éppé, egésszé formálhassuk” – idézte fel Fodor Tamás a biztató kezdetet, amikor Péten hozzáfogtak a folyamatos belső és külső építkezéshez.
A kapott szót úgy adták át egymásnak, ahogyan
„az egyik ember a másik kezébe csúsztatja építkezéskor a téglát. S az alapok elviselték a rájuk emelt
falakat.”
Az évek során új köntöst kapott a péti önkormányzattól örökölt bölcsőde és az óvoda, ahol a
fejlesztésnek köszönhetően megfelelő körülményeket alakítottak ki a neveléshez és a szakmaszerzéshez a faipar, a vendéglátás és a könnyűipar
területén.

„Hívlak”-otthon a csillaggyerekeknek
Kinőtt a zöldből a sokfunkciójú „Csillagda” alapépület, a „Fészek” logopédiai és beszélgető terem, a „Kincseink” kismesterségek háza, a virágok találkozását elősegítő „Üvegház és a „Hajrá”
tornaterem. Szintén a zöldből bújt elő a „Hívlak”
épület, a felzárkóztató és szakmai előkészítő osztályok többfunkciós otthona. Megszületett a „Találkozások Háza” kollégium is, benne a kápolna,
amely a példaadó csontereklyéjét őrzi.
„Iskolánk sok-sok közös küzdelemmel, emberi és szakmai fejlesztő beszélgetés-kacsintásból
próbálja a normális útról különféle letérésekkel,
kanyarokkal érkező gyerekeket nevelni, felzárkóztatni. Gondozzuk, formáljuk a sajátos nevelési igényű és deviáns fiatalokat, a minket átlátó
csillaggyerekeket, az autistákat. Próbáljuk emberi
tartást adó-kapó erkölcsi és szakmai találkozásra hívni a hagyományt és a jelenben élhetőséget,
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mindezt a kritika segítés-követelés egységében” –
magyarázta a pedagógiai elveket az igazgató.
A kihívás – hagyomány és megújulás harmóniája – megtisztelő, de nehéz feladat. Munkájuk
során elsődleges forrásként tekintenek a pedagógusok a kolpingi nevelési elvekre és Don Bosco
útmutatásaira. Nemesné Müllerné Márta családi
iskolája, Domokos Lászlóné új oktatási koncepciói, a Viktor E. Frankl antropológiájára épülő
rendszer, „Az értelmes élet iskolája” nyújt számukra segítséget.

Mindenkinek vannak kincsei
Mondják, arcunk után a kezünk árulkodik leghívebben rólunk: elmeséli történeteinket, vonásai
beszédesek. „Így vall lelkületünkről tekintetünk,
és így vallanak kezünk meghosszabbításaként az
elkészített tárgyaink, ételeink, virágaink, ame-

Feladatból ajándékká váltak a fiatalok
A hátrányban és hiányokkal élő tanulók esetében
elsősorban a komplex problémamegoldó képességeket fejlesztik – együttműködéssel, szolidaritással. Sikerült kialakítaniuk a többszintű differenciált felkészítést segítő szakiskolai rendszert,
biztosítva az iskolán belüli és iskolák közötti
átjárhatóságot. Szegregáció vagy integráció? Pétfürdőn a normalizálás útját járják. A „Ki integrálható?” helyett a „Ki nem integrálható?” kérdést
teszik fel.
„A megvalósítás gerince a minden helyzetben
segíteni tudó tanár, aki személyiségével, szakmai
szeretetével, módszertani sokszínűségével képes
szót érteni a hátrányos helyzetű tanulókkal. Ezért
a pályázati lehetőségekkel élve bekapcsolódtunk
a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok
adaptálásába, a szakiskolai fejlesztési program
tartalmi és módszertani innovációjába, valamint
a gyakorlati képzés képzőhelyeinek segítését biztosító, fejlesztési tervpályázatba” – sorolta programjaikat Fodor Tamás.
Fiatal ez az iskola, 21 éves. „Életre váró, a mesterségek iránt elhivatott, töltekező, fiatal felnőtt”
– mondta az igazgató, és sokféle kulcsra nyitható,
befogadó, megújulásra késznek nevezte az intézményt. – „Nem tudom, milyen hosszú az út, amin
járunk. Csak egy biztos: ezek a fiatalok feladatból ajándékká váltak számunkra. S az a szakasz,
amit eddig bejártunk velük, biztosan közelebb
vitt bennünket nemcsak hozzájuk, hanem önmagunkhoz és Istenhez is.”

lyeket egy-egy üzenettel létrehozunk. Isten kicsi
műalkotásai fellelhetők mindnyájunkban. Egy
(mű)alkotás mindig értéket hordoz, akkor is, ha
esetleg ezt külső megjelenése elrejti. Pontosan
azért, mert a tárgyban vagy bármi másban, amit
magunk létrehoztunk, tulajdonképpen mi magunk vagyunk benne” – fogalmazott Fodor Tamás igazgató.
Pétfürdőn asztalos, festő, mázoló, tapétázó,
kőműves és hidegburkoló, szakács, vendéglátó eladó, pincér, virágkötő-virágkereskedő, női szabó,
bőrtárgy-készítő szakmát tanítanak. A szakképzést érintő új jogszabályok középpontjába a munkával egybekötött szakmatanulás került. A duális
képzést támogató, új OKJ bevezetésével elméletileg az egyén szempontjából megvalósul a munkaerő-piaci igényeknek is megfelelő, több munkakör
betöltésére jogosító szaktudás.
Oktatók, tanárok abban bíznak, hogy a szakmai tartalom növelése és a vizsgáztatási átalakítás
élhetőbb feltételeket biztosít a tanulók és az isko-
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lák számára is. De ahhoz, hogy igazán mesternek
is hívhassák a szakembereket, alapvető követelmény az egyenesség, tisztesség és becsületesség,
mert csak erre épülhet a szakmai felkészültség. A
nevelés – mint minden Kolping iskolában, és itt is
– erkölcsi kérdés. „Az erkölcs ugyanis azt jelenti,

hogy az ember felelős a cselekedeteiért. A cselekedet pedig akkor jó, ha jó a szándék és az, amit
teszünk. A pétfürdői iskolának kezdettől fogva
célja, hogy ott olyan fiatalokat képezzenek, akik
nemcsak jó szakemberek, hanem jó emberek is. A
pedagógusok meggyőződése, hogy a nevelésben
nem választható szét ez a két kategória. Az erkölcsi nevelés >>szenttamási hármasa<< érvényesül:
a katolikus egyház által kijelölt cél, az oda vezető
kolpingi út és a cél eléréséhez szükséges boscói
eszközök” – vallja Gáspár Zoltán hitoktató. – „Az
évek folyamán intézményünkben egyre erősödik a
katolikus szellemiség. Leginkább azoknál a fiataloknál érjük el céljainkat, akik a szakmai képzést
a mi intézményünkben fejezik be. A kezdet tulajdonképpen nem is olyan lényeges, a sorsdöntő
lépés a beérkezés pillanatában van, amikor eldől,
hogy sikerül-e magunkkal ragadni őket, felfedezni a szakmai fényt a szemükben.”
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Akkor is dolgoznak, amikor más pihen
Nézzük például a vendéglátást tanuló fiatalokat!
Több oldalról is meg kell, hogy feleljenek: szakmai, erkölcsi, vallási és világi szempontból. Nemcsak a szakmai gyakorlatokon kell tanúbizonyságot tenniük arról, hogy helyt tudnak állni, hanem
minden iskolai helyzetben és a gyakorlati életben.
Időben megtanulják, megszokják, hogy egy vendéglátós mindig szem előtt van, hiszen akkor is
dolgozik, amikor más pihen.
„Rendszeresen egyeztetünk az osztályokban
tanító, oktató kollégákkal a tanulók viselkedéséről. A tisztaság, becsületesség, türelem, empátia,
jó kommunikációs készség, önfejlesztés minden
helyzetben elvárt személyi és szakmai követelmény. Sort kerítünk arra, hogy a világi ünnepeink mellett az egyházi ünnepeket is kiemelten
kezeljük, vendéglátó szemszögből is. Ilyen alkalmakkor mindig készül egy ünnepi teríték, étel, s
ennek vallástörténeti fontossága is hangsúlyt kap.
A személyes példamutatás, példaadás és a szeretet
a legfontosabb minden tekintetben” – szögezte le
Gáspár-Várhegyi Katalin munkaközösség-vezető.
Az ünnep jelentőségéről Juhász Imre, a Kolping
Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet igazgatója így nyilatkozott: „Nálunk minden
ünnep reményt adó alkalom, mert nem az ünneplést ünnepeljük, hanem magát az ünnepet.” A
hétkezdő áhítat, a lelki percek, az órarendbe beépített hittanórák, az osztály- és évfolyammisék,
az egyházi misék liturgikus megtartása, illetve
adventi és nagyböjti időben a lelki gyakorlatokon
való részvétel, valamint a tantestület számára a
lelki napok fontos szerepet játszanak a Kolping
iskolák életében.
A tanulók felzárkóztatása, felemelése a pedagógusok számára nem módszer, hanem elhivatottság kérdése. A haladás iránya a felfelé törekvés a
hit erejével. Legfőbb cél pedig a példaképpé válás.
„Iskolánkban kiemelt fontosságú a szülőkkel,
a segítő tevékenységet gyakorló szakemberekkel
(a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatokkal és a
Kormányhivatal megfelelő szerveivel), a társintézményekkel és a Kolping családokkal való kap-
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csolat megteremtése, ápolása. A szülőkkel való
kapcsolatunkban az ismerkedési interjúk, megbeszélések során a keretek rögzítése az alap a későbbi
együttműködés hatékonyságához. Mindenkinek
kijelöljük a szerepét a folyamatban, amely számon
kérhető. Célunk az együttnevelés. A szülők érzékennyé tétele, az egymásra hangolódás érdekében
minden találkozás fontos. Így összehajolva válhat
a gyermek feladatból ajándékká. Az iskolaválasztás folyamatában az egymásra találás (család és
iskola) egyik motiváló tényezője a szülők számára a biztonság iránti igény. Védelmi stratégiánk a
szeretet és a másokon való segítés gyakorlása” –
vélekedett Tóth Gáborné ifjúságvédelmi felelős.

Nem idegen vár, inkább partner
A pétfürdői iskola több jó gyakorlatára büszke,
melyek közül most egyet mutatunk be. A rehabilitációs órák keretében a szakértő javaslatban
előírt részképesség és tantárgyi felzárkóztatás
(korrepetáció) mellett lehetőség nyílik interaktív
tevékenységekre is. Az intézmény jellegéből adódóan a fejlesztés egészen kiscsoportokban (akár
négy gyerekkel) történik.
„Mint logopédus, igyekszem olyan módszereket alkalmazni, amelyek túlmutatnak az általános
iskolában szokásos fejlesztési gyakorlaton (olvasás, helyesírás és szövegértés fejlesztése). Mivel
kis létszámú a csoport, szinte minden tanulóval
személyes kapcsolatot tudok fenntartani. Fontosnak tartom az állandó szemkontaktust, a gyakori
visszajelzést, a pozitív megerősítést. A tananyagoknál többféle eszközt használunk, mert sokéves
gyakorlati munkánk azt mutatja, hogy a tanulók
érdeklődését jobban felkelti, ha a rehabilitációs
órán változatos eszközökkel dolgozunk. Ilyen a
célirányos internethasználat után a feladatlapok

szövegeinek kiegészítése, a keresés a világhálón
a szakmájukhoz kapcsolódó témában és ennek
alapján keresztrejtvények megoldása, adatok kikeresése után táblázatok kitöltése logók, kártyák
felhasználásával” – fejtette ki Katonáné Szücs Katalin.
A logopédus arról is szólt, hogy a könyvtár
és a vezetés rendszeresen beszerzi az újonnan
megjelenő szakiskolai fejlesztő segédanyagokat,
és nemcsak a munkakönyveket, hanem a tanári
segédanyagokat is. Fontos, hogy a kislétszámú
csoportban a tanuló és a tanár gyakran jut sikerélményhez. Az iskolát egyébként felkérték,
hogy a gyakorlatban is mutassa be ezeket a jól
bevált és változatos módszereket, amelyekkel
tanulóikat fejlesztik. Ilyenek többek között a
drámapedagógia, az önismereti gyakorlatok,
valamint a kommunikációs képességfejlesztés.
Erre az országos szintű bemutatkozásra jövő
félévben kerül sor.
Györe Tibor felel a nemzetközi kapcsolatokért:
európai uniós pályázat segítségével háromoldalú
találkozó jött létre az írországi Castlebar, a német testvérváros, Höchstadt Kolping családja,
valamint a pétfürdői iskola tanulói között. Az
augsburgi Kolping családdal kezdetektől szoros
kapcsolatban állnak. Fodor Tamás intézményvezető és kollégái hisznek abban, hogy a világnak
talán soha nem volt még akkora szüksége az erkölcsi nevelést elsődleges feladatnak tekintő intézményekre, szervezetekre, mint napjainkban:
„Nem idegen várként emelkedünk az állami iskolák mellett, hanem partnerként. Hirdetjük,
hogy soha nem könnyelmű az, aki áldozatok árán
is mindig az örömszerzésen töri a fejét, mert az
igazi rangemelésre nem annak van szüksége, aki
emelődik, hanem annak, aki emel.”
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szertár
Csiszár Zsófia

EuroSkills – WorldSkills kamarai stratégia
A Magyar Kormánnyal kötött megállapodás értelmében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara immár a harmadik éve szervezi és bonyolítja
hazánk részvételét a WorldSkills és a EuroSkills
versenyeken.
Az első kamarai szervezésű versenyre a
SkillsHungary program keretében 2011 őszén
került sor az Egyesült Királyságban. A magyar
csapat a WorldSkills London 2011 versenyen a
középmezőnyben (36.) végzett. Egy versenyzőnk
ért el kiválósági érmet érő eredményt az informatika területén.
A EuroSkills Spa-Francorchamps 2012
versenyen elért kiugróan jónak számító eredményt (5 arany 1 ezüst, 5 bronz és 2 kiválósági
érem) követően a WorldSkills Leipzig 2013
versenyen induló csapattal szemben elvárásként lett megfogalmazva az országok versenyében a 20. hely körüli helyezés, azzal a ké-
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réssel, hogy minden versenyzőnk tegyen meg
mindent azért, hogy tudásának megfelelően
szerepeljen.
A lipcsei világbajnokságon a csapat öt versenyszámban – épületasztalos, festő-dekoratőr, informatikai hálózati rendszergazda, mechatronika (2
fős csapat), szépségápoló – ért el átlag, vagyis 500
pont feletti, kiválósági érmet érő eredményt. Fiataljaink a szakács és kőműves szakmákban is súrolták
a kiválósági érem feltételeinek határát. A magyar
csapat az átlagpontszámok tekintetében a 31. helyen, azaz a középmezőnyben végzett. Az eredmények tükrében jól látszik, hogy a stratégiai irányvonalakkal kapcsolatban eddig meghozott döntések
jók, ám ahhoz, hogy a jövőbeni világversenyeken
eredményesebben szerepelhessünk, szükséges a
továbbgondolásuk. A tapasztalatok és eredmények
összegzése során kirajzolódott, hogy két fő területen szükséges jelentős változásokat bevezetni.
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Központosított kiválasztás
Az eddigi rendszer szerint a kiválasztás teljes mértékben a szakmai szponzorok feladata volt, a válogatóverseny meghirdetésétől kezdve a selejtezők
lebonyolításán át az utazó és a tartalékversenyző
kiválasztásáig. Bár a versenyfelhívások minden
esetben felkerültek a program weboldalára (www.
skillshungary.hu), ennek ellenére a jelentkezők
száma bizonyos szakmában évről évre alacsony
maradt. A döntő szétlövést kamarai javaslat ellenére is csak a szakmák egy részében rendezték
meg a Szakma Sztár Fesztivál keretein belül. A
fesztivál időpontjában (április végén) történő kiválasztás a nemzetközi versenyek időpontjához
azonban későinek bizonyult.
A fent felsorolt okok miatt a 2014-es évtől a
kiválasztási folyamat a következőek szerint alakul
át:
• Minden szakmában, egy időben egységes formában megjelentetett versenyfelhívás szerint
történik a kiválasztás. A felhívást a szponzor
és a Kamara is terjeszti a szakmai orgánumokon és a kamarai csatornákon keresztül. Ezzel a
változtatással minden megyébe, minden érintett
vállalkozáshoz, szakképző intézményhez eljut a
felhívás, ami így szélesebb merítés forrását eredményezheti. Az aktuális válogatóversenyekre a
jelentkezéseket a www.skillshungary.hu weboldalon keresztül október közepétől lehetett megtenni, azonban a regisztrációs időszak a Vállalati
ICT Team szakma kivételével november végére
már minden szakmában lezáródott.
• Az előselejtezők szervezése továbbra is a szakmai szponzorok feladata marad azonban a döntő
szétlövésre egy közös SkillsHungary Nemzeti
Válogató Verseny keretein belül történik majd
2014 március elején, a Hungexpo területén.
• A területet és az infrastruktúrát, valamint a versenyen résztvevők számára a szállást és az ellátást a kamara, míg versenyterület berendezését
(szerszámokat, gépeket, eszközöket, anyagokat)
a szponzor biztosítja. A versenyfeladat (tesztprojekt) elkészítése szintén a szakmai szponzor
feladata, a zsűri tagjait közösen adja a szponzor

és a kamara. A verseny népszerűsítése közös feladat, és a Kamara által biztosított PR anyagok
segítségével történik. A verseny időtartama két
nap: az első teljes egészében a versenynap, a másodikon az eredményhirdetésekre kerül sor. A
versenyzők kiválasztásakor a szakmai szempontok figyelembevétele mellett, a korábbi évekhez
képest hangsúlyosabban kell figyelembe venni a
versenyzők mentális alkalmasságát is.
• Azoknak a szakmáknak az esetében, ahol a versenyzőt már korábban kiválasztották a 2014.
évi EuroSkills versenyre, és a szakmai szponzor
nem tervezi a 2015-ös WorldSkills versenyre
történő válogatást, ott a kiválasztott versenyzőnek a verseny ideje alatt egy egész napos, a nemzetközi verseny jellegének megfelelő szakmai
bemutatót kell tartania.
A kiválasztási szempontokhoz kapcsolódóan
a versenyzői életutat is újra kellett gondolni. Az,
a londoni verseny utáni célkitűzés – a versenyzői
életúthoz kapcsolódóan–, hogy egy versenyző
lehetőség szerint mindkét versenyen elinduljon,
a legtöbb szakma esetében megvalósult. Több
szponzor azonban, részben azért, hogy valóban a
legjobb versenyző vehessen részt (ne legyen bérelt
helye senkinek), másrészt, hogy a saját támogatóinak évente biztosíthassa a válogatóverseny kapcsán a nyilvánosságot, újraválogatást rendez, amit
rendszerint a már nemzetközi versenytapasztalattal rendelkező versenyző nyer meg. Amennyiben
meglepetés születik, akkor egy friss, de nagyon
„erős” versenyzővel készülhetnek a következő
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megmérettetésre. Ezt a gyakorlatot jónak ítéljük,
ezért a kétversenyes versenyzői életút a következő
kiegészítésekkel érvényes 2014-től:
• részvétel a WorldSkills versenyen: Olyan versenyzők, akik a WorldSkills versenyt megelőző
EuroSkills versenyen érmes helyezést értek el,
s akik a világbajnokságon való részvétel egyéb
szempontjainak megfelelve indulási jogot szereznek.
• részvétel EuroSkills versenyen: A EuroSkills
versenyt megelőző WorldSkills versenyen „Kiválósági” érmet vagy érmes helyezést elérő versenyzők indulhatnak, amennyiben megfelelnek
a részvétel egyéb szempontjainak s indulási jogot szereznek.

A felkészülés
ütemezése, intenzitása
Az ütemezés és intenzitás kulcsfontosságú a felkészülés szempontjából, azonban a szakértői
visszajelzések szerint a felkészülés időtartamának növelése nem elegendő. A sikeresen szereplő
országok gyakorlati módszereiből kiderül, hogy
igazán hatékonyan intenzív tréningezéssel – napi
8 óra hetente 5 napon, ideális esetben több héten
át – lehet a legjobban fejlődni, készülni.
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A versenyre történő szakmai és mentális felkészítés során gyakran jelent nehézséget, hogy
a versenyzők munka, vagy az iskola mellett készülnek, szabadidejükben, szabadság terhére. A
versenyzők a felkészülés ideje alatt jellemzően
elesnek a fizetésüktől, ráadásul, ha az őket foglalkoztató cég még elvi szinten támogatja is a céljaik
elérésében ellenérdekelt egy jó munkaerő kiesésében. Ezért a jövőben a hatékonyabb felkészülés
ösztönzése érdekében, a feltételek teljesülése esetén, a versenyző intenzív (egész napos, több hetes)
felkészülésre fordított ideje alatti kieső munkabérének kompenzációjaként úgynevezett felkészülési támogatást tervezünk bevezetni.
A szakmai felkészülés mellett a mentális felkészítést erősítése is szerepel terveink között. Az
eddigi repertoárt (céldefiníciós szakasz, szakértői
coaching tréning, csapatépítő tréning és egyéni
konzultációs lehetőségek) a szakértők számára 2014-ben a nemzetközi versenyek zsűrijében
történő szakmai érdekérvényesítés erősítéséhez,
segítéséhez hasznos diplomáciai ismereteket adó
tréninggel tervezzük bővíteni.
A meghozott stratégiai döntések alapján meghatározott változtatások megvalósítása a 2014-es
évtől folyamatosan történik.
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Szedlmayer Beáta

Megújul és tartalmilag bővül
az ECDL, az informatikai írástudás
nemzetközi tanúsítványa
Ez év október 15-étől jelentős tartalmi változások lépnek életbe az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) vizsgarendszerben. A
nemzetközi ECDL Alapítvány célja a megújuló
ECDL-lel, hogy lépést tartson a technológiai
és munkaerő-piaci változásokkal. Éppen ezért
a rendszer még rugalmasabb lesz, még inkább
megfelel az egész életen át tartó tanulás kívánalmainak, és továbbra is a digitális készségek folyamatos fejlesztését kínálja, azaz sohasem évül
el, igény szerint új vizsgákkal frissíthető, és adott
keretek között újabb és újabb modulokkal bővíthető.
A legfontosabb változás, hogy két új témával
bővül a választható modulok sora: a kötelező modulok (számítógépes alapismeretek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés és online alapismeretek)
mellett újdonság, hogy választható lesz az IT biztonság, amely elsősorban a számítógép-használói
tudatosság fontosságára hívja fel figyelmet; valamint az elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, amely az elektronikus úton történő korszerű
ügyintézéshez nyújt egyre nélkülözhetetlenebb
segítséget. Az IT biztonság modulhoz tartozó
tankönyv ebben a témában egyedülálló Magyarországon.
További választható modulok: prezentáció,
adatbázis-kezelés, képszerkesztés, webszerkesztés,
valamint vakok és gyengénlátók számára a képernyőolvasás és karakterfelismerés. A változásokról
részletesen az ECDL hivatalos magyarországi
weboldaláról (www.ecdl.hu) lehet tájékozódni.
Az ECDL 1996-os indulása óta máig több
mint 100 országban több mint 13 millió embernek nyújtotta a digitális írástudás nemzet-

közileg széles körben elismert tanúsítványát.
Hazánkban jelenleg 305 akkreditált vizsgaközpont működik, s máig már több mint 440 ezren
tettek ECDL vizsgát, és 300 ezren már a bizonyítványt is megszerezték. Az ECDL vizsgarendszer magyarországi felelőse és nemzetközi
minőségi szabványok szerinti működtetője a
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT). Az NJSZT által kezdeményezett
és az ECDL Alapítvány bevonásával hazánkban
2008-ban bevezetett ECDL Select rendszer –
amely már akkor lehetővé tette a szabad modulválasztást és a választható modulok bővítését – a
most megújuló nemzetközi rendszer „úttörője”
volt.
2013. szeptember 17-én a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) megállapodást írt alá az NJSZT-vel a jelenleg 166
köznevelési intézményben működő ECDL
vizsgaközpont működtetéséről. A megállapodás célja az országos hálózattal rendelkező
ECDL vizsgarendszer gördülékeny továbbműködtetése annak érdekében, hogy a számítógép
felhasználói ismeretek elsajátítására mindenkinek egyenlő esélye legyen. Az együttműködés
szabályozza a vizsgarendszer működtetésének
feltételeit, és meghatározza a további fejlesztések területeit.
Neelie Kroes, az Európai Bizottság elnökhelyettese, egyben az európai Digital Agenda
program biztosa, 2013 májusában így kommentálta nyilvánosan az ECDL Alapítvány és
a tagországok munkáját: „Az ECDL Alapítvány
hosszú ideje dolgozik Európa digitális készségeinek fejlesztésén, és igazán jó munkát végez.”
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Új modulok és új, ingyenes vizsgapéldatár
október 15-től az ECDL rendszerben
IT Biztonság
Az ECDL Select vagy Select Start tanúsítványokhoz egyaránt választható új modul, amely az
erre külön akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál lesz elérhető 2013. október 15-től.

Mit nyújt az IT biztonság ECDL modul?
A nemzetközi ECDL alapítvány által meghatározott követelmények alapján az ECDL IT-biztonság modulvizsgát sikeresen teljesítő vizsgázók
képesek:
• megérteni és azonosítani a napi szintű infokommunikációs eszközhasználat alapjául szolgáló
legfontosabb fogalmakat;
• megfelelő technikákat és alkalmazásokat használni a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartására;
• biztonságosan és megbízhatóan használni az internetet;
• megfelelően kezelni az adatokat és az információkat;
• megérteni az információk és adatok védelmének
fontosságára, a fizikai biztonságra, személyes
adatok védelmére és eltulajdonításának megakadályozására vonatkozó kulcsfogalmakat;
• megvédeni a számítógépet, eszközöket vagy hálózatot a rosszindulatú programoktól és jogosulatlan hozzáférésektől;
• megérteni a hálózati típusokat, a kapcsolatok
formáit és a hálózat-specifikus témákat, beleértve a tűzfalakat is;
• biztonságosan böngészni a World Wide Web-en
és biztonságosan kommunikálni az interneten;
• megérteni az e-mailekre és azonnali üzenetküldőkre vonatkozó biztonsági kérdéseket;
• biztonságosan és megfelelően menteni és visszaállítani az adatokat.
Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás
modul – 2013. október 15-től az ECDL Select
vagy Select Start tanúsítványokhoz egyaránt vá-
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lasztható modul, amely az erre külön akkreditált
ECDL vizsgaközpontoknál önálló tanúsítványt
adó modulként már jelenleg is elérhető.

Mit nyújt az e-aláírás ECDL modul?
• A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által kidolgozott elektronikus hitelesség,
elektronikus aláírás ECDL modul célja, hogy
egyrészt közérthető, átfogó elméleti tudásanyagot adjon az információs társadalomban egyre
nélkülözhetetlenebb elektronikus hitelességgel,
a hiteles digitális információval, dokumentumokkal kapcsolatban, másrészt ennek gyakorlati oldalát is bemutatva megtanítsa, hogyan
kell elektronikus aláírást készíteni, aláírt dokumentumokat ellenőrizni, kezelni, megőrizni a
leggyakrabban használt alkalmazások segítségével.
• Az elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás ECDL modul célcsoportját szűkebb értelemben azok a munkavállalók, vállalkozók,
egyéni felhasználók jelentik, akik elektronikus
dokumentumokat kezelnek, elektronikus úton
végzik üzleti tevékenységüket, és a napi munkavégzésükhöz szükséges, hogy tisztában legyenek ennek fogalomrendszerével, technikai
megoldásaival. Tágabb értelemben azonban a
modul elvégzése hasznos lehet mindazoknak,
akik a digitális írástudás átlagosnál magasabb
szintjére szeretnének eljutni, és a minket körülvevő világra mindinkább jellemző elektronikus
írásbeliség elméleti hátterét szeretnék megérteni, és azt készség szinten is el szeretnék sajátítani.

Új ECDL vizsgapéldatár
2013. október 15-től új ECDL vizsgapéldatár
is érvénybe lép. Az új példatárat elektronikus
formában az ECDL Iroda ingyenesen teszi
hozzáférhetővé bárki számára. A pdf formátumú példatár a www.ecdl.hu oldalról letölthető.
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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

„Út a szakmaválasztáshoz”
– meghosszabított pályázat
Ösztöndíjban részesülhetnek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű – elsősorban
roma – tanulók annak az uniós projektnek köszönhetően, amelyet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és konzorciumi partnerei: az Országos Roma Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Kulturális
és Foglalkoztatási Módszertani Intézményhálózat, az Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvány, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara valósítanak meg. A TÁMOP 2.2.7.A13/1-2013-0001 azonosító számú „Út a szakmaválasztáshoz” című kiemelt projekt közel 6 milliárd forint keretösszegű.
A Magyar Kormány és az Európai Unió társﬁnanszírozásával megvalósuló kiemelt projekt célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű – elsősorban roma – tanulók felzárkózási esélyeinek növelése. A program keretében az oktatási esélykülönbségek csökkentését és az iskolai lemorzsolódás mérséklését a tanulóknak nyújtott ösztöndíj, valamint mentori, továbbá pályaorientációs szolgáltatások
biztosításával kívánja elérni a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által vezetett Konzorcium. A távlati cél az,
hogy minél több gyermek kapcsolódjon be sikeresen a szakképzésbe, és szerezzen piacképes szakmát.
Az ösztöndíjra a 2013/2014-es tanévben az általános iskola hetedik és nyolcadik osztályában tanuló
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű diákok pályázhatnak. A támogatás összege a féléves tanulmányi eredménytől függően változik. Az ösztöndíjat a tanulók két tanéven keresztül, vagy
hetedik-nyolcadik osztályban, vagy pedig nyolcadik osztályban és a szakiskola/szakközépiskola első
évfolyamában kaphatják meg. A ﬁatalok az anyagi támogatáson kívül mentori fejlesztésben és pályaorientációs szolgáltatásban is részesülnek.
A mentori pályázati felhívásra és a tanulói ösztöndíjpályázatra a projekt első szakaszában 2013. november 14-től 2013. december 14-ig jelentkezhettek az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Délalföldi, a Közép-dunántúli, a Nyugat-dunántúli és a Dél-dunántúli régióban élő diákok és az elhivatottságot érző pedagógusok.
A tanulói és mentori pályázat második szakaszában
2013. december 15-től 2014. január 15-ig lehet jelentkezni.
Az aktuális dokumentumok 2013. december 15-től érhetőek el a projekt honlapján.
Bővebb információ és a jelentkezéshez szükséges dokumentáció a www.munka.hu honlapon érhető el.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

