Felnőttképzés
új szabályozása
Rendszerhibák
és javításuk
Szakiskolai
tanulók
képzési útjai
EQAVET – minőség
Resource Kit
és a pályaorientáció
Interjú
Mayer Andreával
Gyakorlati képzés
nagyvállalatnál
A tanulószerződés
kamarai támogatása
Pályaválasztási kiállítás

tartalom
a szerkesztő • Rettegi Zsolt: Kapcsolj az ötödik sebességbe! ......................................................................................1
fókusz • Rettegi Zsolt : Paradigmaváltás a felnőttképzésben ..........................................................................2
Szivi József : Kormányrendelet a felnőttképzés minőségéért ...............................................................9
Birher Nándor – Bene Dániel: Rendszerhibák és javításuk. ............................................................ 16

projektvilág • Európai uniós felnőttképzési és szakképzés stratégiák a Dél-alföldön ...............................................20
módszertan • Klész Tibor: A szakiskolai tanulók képzési útjainak, továbbhaladásának jogi lehetőségei ..................24
Molnárné Stadler Katalin: Minőségbiztosítási megközelítés kidolgozása
az EQAVET keretrendszer alapján – útmutató szakképző intézmények számára................30
Török Réka – Bimbóné Török Gabriella: A Resource Kit bevezetésének jelentősége Magyarországon ..37

joggyakorlat • Klész Tibor és szerzőtársai: Kérdések és válaszok a szakképzés és a felnőttképzés területéről .............41
kitekintő • Várterész Flóra: Irodalom kicsiknek és nagyoknak a Petőfi Irodalmi Múzeumban ............................50
Gönczöl Enikő – Kovács Anikó: A szakmai képzésre történő felkészülés
bajorországi kulcsszereplője – „Bildungsbegleiter”.................................................................52
Bay Gábor: Digitális alapkészségek a digitális korban .....................................................................57
Grosz Eszter: Új elektronikus tanulási platform Hollandiából ........................................................61

interjú • Marton József: Interjú Mayer Andreával ......................................................................................64
intézményi élet • Nyul Gábor: Gyakorlati képzés az EPCOS Kft.–ben ......................................................................68
Niedzielsky Katalin: Ifjúságnevelés és felnőttképzés ........................................................................73
Kisgyura Brigitta: Piacképes szakmákkal az agrároktatásban .........................................................77
Niedzielszky Katalin: Az iskola, amely mindig a munkára nevelt ...................................................80

szertár • ifj. Boros István: Életpálya-tanácsadás szakemberektől szakembereknek ..........................................86
F. Kárpát Kinga – Ferencz Csaba Zsolt: Kamarai tanácsadók a tanulószerződés szolgálatában. .....90
Boros István: Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés ....................................94
Mező Barna: Pályaválasztási Kiállítás Debrecenben ......................................................................96

Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

Kiadja a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Telefon: (1) 303 9300
Felelős kiadó: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatója
Szerkesztőbizottság: Dr. Erdei Gábor, elnök
Bruckner László, ügyvezető elnök
Rettegi Zsolt, felelős szerkesztő
Angyal László
Katona Miklós
Dr. Birher Nándor
Dr. Klész Tibor
Boros István
Dr. Kozma Gábor
Fekete Balázs
Marton József
Dr. Garai Péter
Dr. Odrobina László
Szebeni Kinga
Szerkesztőségi asszisztens: Fodor Maria
A szerkesztőbizottság munkáját koordinálja
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Jogi és Kommunikációs Főosztálya
Cím:
1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.

www.munka.hu
Telefon: +36 (1) 299-1060
E-mail:
szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu
Címlap:
Virág László munkája
Tördelés:
Dienes Péter
Nyomta és kötötte: Metris Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt.
1031 Budapest, Keve u. 43/A.
Felelős vezető:
Lengyel Tamás, ügyvezető
ISSN 2063 – 692X
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Kereskedelmi Igazgatóság, Hírlap Üzlet
Postacím: 1900 Budapest
Megrendelhető szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu e-mail címen.
A Szak-és Felnőttképzés folyóirat a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött NFA KA 1/2013 támogatási megállapodás alapján és a
Nemzeti Foglalkoztatási Alap Képzési Alaprészének támogatásával
valósult meg.

a szerkesztő oldala •

Kapcsolj az ötödik sebességbe!
A technika fejlődése alapján akár a hatodik sebességbe kapcsolásról is beszélhetnénk a legmagasabb fokozat elérésekor. De nem ez a lényeg,
hanem a tempóváltás szükségességének üzenete.
Ez akár önirónia is lehet, hisz’ az előző lapszám
szerkesztői levelében jelzettek alapján a 2013.
évi 11-12. számot csak most, a 2014. év elején
tudjuk olvasóinkhoz eljuttatni. Bízom benne,
hogy a lap megjelentetésével kapcsolatos körülmények rendezetté válnak, s immár zavartalan
lesz a lap megjelenése, „tempója”. Ezzel kapcsolatban mostanra már tényszerű, hogy a 2014-re
tervezett tíz lapszám megjelenése az első félévben három duplaszámmal, majd szeptembertől
várhatóan újabb dupla számokkal, köztük a tanévnyitó különszámával történik majd.
Valójában nem az önirónia jutotta eszembe a
szerkesztői levél címét. A fókusz rovat első két
írása inspirált erre, melyek az új felnőttképzés
szabályozását mutatják be, kapcsolódva a 2013.
évi LXXVII. törvényhez, illetve a végrehajtásáról szóló 393/2013 (XI.12.) Kormányrendelethez.
Ezeket az cikkeket, pontosabban ezeket a témákat már az ősz elejére terveztük. A jogalkotási
folyamat azonban nem tette lehetővé a korábbi
megjelentetést. Mostanra jött el az ideje, hogy a
felnőttképzés új szabályozási rendszeréről összefoglaló, az értelmezést segítő írásokat tegyünk
közzé. Tapasztalatom szerint jelentős igény mutatkozik ezekre a tartalmakra a felnőttképzési tevékenységet folytatók, vagy az ahhoz bármilyen
módon kapcsolódó szakemberek körében. Teljes
joggal várnak egyértelmű eligazodási pontokat a
felnőttképzési tevékenységet érintő szabályozás
változásainak kapcsán.
Az új felnőttképzési rendszer bevezetéséhez
kapcsolódóan a „tempóváltás” még nem teljes,
hiszen a nyelvi képzéseket érintő szakmai egyeztetések még zajlanak, a felnőttképzési nyelvi
programkövetelményekkel kapcsolatos végrehajtási rendelet még nem jelent meg. Ezek, a képzé-

si területet érintő részletes támogató információk
akkor lesznek megfogalmazhatóak, ha a végrehajtási rendelet tükrében pontosításra kerülnek
majd a szabályozási elvek.
Ugyanilyen várakozással tekintünk még a felnőttképzési szakértőkre vonatkozó miniszteri
rendelet megjelenése elé. Reményeink szerint
mind a két – a felnőttképzési nyelvi programkövetelményekre, illetve a felnőttképzési szakértőkre vonatkozó – rendelettervezet hamarosan
megismerhető lesz. Közös szakmai felelősség,
hogy ki-ki a maga területén járuljon hozzá a rendelettervezetek konstruktív véleményezéséhez
annak érdekében, hogy a 2013-ban elfogadott és
hatályossá vált felnőttképzési törvény alapján letisztulhasson a felnőttképzés szabályozási rendszere, s a felnőttképzés szerepelői biztos talajon
kapcsolhassanak ismét a legmagasabb sebességi
fokozatba.
A felnőttképzési rendszerről szóló írások mellett további két írást ajánlok kiemelten az olvasók figyelmébe. Birher Nándor és Bene Dániel
Rendszerhibák és javításuk címmel közölt írása
egy olyan új módszert mutat be, amellyel – a
szerzők állítása szerint – a jogalkotás, a joggyakorlat teljes folyamata empirikus módon vizsgálható. Nyul Gábor Gyakorlati képzés az EPCOS
Kft.-ben írása pedig jó példáját mutatja annak,
hogy egy prosperáló nagyvállalat milyen módon
lehet érdekelt a duális szakképzés keretében saját
tanműhely kialakításában, illetve ez a kezdeményezés mennyire pozitív lehetőség a tanműhelyt
létesítő cég, valamint a szakképzési keretei között ott tanulók számára. Intézményi élet rovatunkban a továbbiakban is örömmel adunk helyt
hasonló jó kezdeményezések és gyakorlatok bemutatásának.
Rettegi Zsolt,
a Szak- és Felnőttképzés
felelős szerkesztője
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fókusz
Rettegi Zsolt

Paradigmaváltás a felnőttképzésben
A 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) hatályba
lépésével új fejezet kezdődött a felnőttképzés
szabályozásában. A törvény hatályon kívül helyezte a 2001. évi CI. törvényt és végrehajtási
rendeleteit. Az új felnőttképzési törvény és az
időközben megjelent végrehajtási rendeletek
alapján bizonyos, hogy az új szabályozás – bár
megőriz elemeket a korábbi szabályozásból – új
alapelvekre épül, ezáltal újraformálja a felnőttképzés gyakorlati megvalósítását, közreműködői
körét és egyéb vonatkozásait, melyeket érint a
szabályozás.

Az Fktv. azonosító adatai
2013. június 23-án kihirdetésre került a felnőttképzés szabályozásának hatályos alapdokumentuma, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény, melynek legfontosabb adatai:
• az elfogadás dátuma 2013. június 3.,
• a kihirdetés dátuma 2013. június 13.,
• a törvény szövegét közzé tevő Magyar Közlöny a 2013. évi 96. szám,
• a hatályba lépése az egyes rendelkezések vonatkozásában 2013. július 1., míg a teljes szabályozás tekintetében 2013. szeptember 1.
A 2013. évi LXXVII. törvény végrehajtási rendeletei a 2014. január 3-án hatályos állapot alapján:
• a 393/2013 (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre,
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést
folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó
részletes szabályokról;
• az 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési
eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási
díj mértékéről, befizetésének és felhasználásá-
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nak szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott
bírság befizetésének rendjéről;
• az 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről,
valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság
tagjairól, feladatairól és működésének részletes
szabályairól;
• az 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények
nyilvántartásba vételének követelményeiről és
eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség
megszerzésének igazolásáról.
A törvény végrehajtási rendeletei kiegészülnek
még a felnőttképzési nyelvi programkövetelményekről, valamint a felnőttképzési szakértőkről és programszakértőkről szóló miniszteri
rendeletekkel. A felnőttképzési nyelvi programkövetelményekről szóló rendelet ad majd a
későbbiekben alapot a nyelvi képzéseket érintő szabályozások mérlegelésére, értelmezésére.
Ezért jelen cikkben a nyelvi képzési területet
érintő vonatkozások csak kifejezetten az Fktv.ben szereplő szabályozások ismertetésére szorítkoznak.

A felnőttképzési törvény alapelvei,
szabályozási jellemzői
Az új felnőttképzési törvény első olvasásra sok
elemében hasonlít a korábbi szabályozásra, de
szembeötlőek a különbségek is. A szabályozás
üzenetei azonban csak abban az esetben azonosíthatóak, ha nem köti le az olvasó figyelmét egyegy szó jelentése, a jogszabályi belső hivatkozások
szinte átláthatatlan rendszere, vagy más olyan
tényező, amely korlátot szab az egységes egészként történő szemlélésnek. Mik a felnőttképzés
új szabályozásának leglényegesebb rendszerszintű
üzenetei, alapelvei?

Szak- és felnőttképzés – 2013. II. évfolyam 11-12. szám

fókusz •
Felnőttképzési tevékenység folytatása
A törvény által azonosított felnőttképzési tevékenység szabályozását az 1. § (2) bekezdése
tartalmazza. A jogszabály szövegének releváns
idézete a következő: „E törvény alkalmazásában
felnőttképzési tevékenység a […] jogalanyoknak
[…] természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenysége, amely az
(5)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével
a) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam
által elismert szakképesítés (a továbbiakban:
OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott
egyéb szakmai képzés,
c) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb
nyelvi képzés,
d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés lehet.”
Mit jelent ez a gyakorlatban? A felnőttképzési törvény – a finanszírozás forrásától függetlenül
– azon képzőkre jelent kötelező hatályosságot,
akik OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére
irányuló szakmai képzést, illetve általános nyelvi képzést folytatnak. Az ezeken kívül eső képzést folytatókra a hatályosság abban az esetben áll
fenn, amennyiben a képzés megvalósítása részben
vagy egészben központi költségvetési vagy európai uniós forrás terhére valósul meg.
Mindezen képzések mellett további lehetősége
a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozásnak
az 1. § (3) bekezdés alapján megvalósuló „önkéntes partnerség”: „E törvény alkalmazásában – a (2)
bekezdésben foglaltakon kívül – felnőttképzési
tevékenység az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyoknak a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti nem támogatott képzési tevékenysége,
amennyiben a jogalany a képzést e törvényben
foglaltak alapján szervezi.”
Az önkéntes partnerség annyit jelent, hogy azok
a felnőttképzést folytató intézmények is szervezhetik képzéseiket az Fktv. alapján, amelyek nem
az 1. § (2) bekezdés szerinti képzések valamelyi-

két kívánják megvalósítani. Feltehető a kérdés, mi
motiválhatja a felnőttképzés intézményeit, hogy
képzésüket az Fktv.-ben foglaltak alapján szervezzék. Ebben a tekintetben hasonló motivációs
lehetőségek fedezhetők fel, mint a korábbi szabályozási rendszer programakkreditációs szándékánál, illetve a programakkreditációhoz kötődő jogosultságok megszerzésével kapcsolatban. Ezek a
teljesség igénye nélkül a következők lehetnek:
• A tervezett felnőttképzési tevékenységet
áfamentesen kívánja megvalósítani a felnőttképzést folytató szervezet. Ez – az általános forgalmi adóról szól 2007. évi CXXVII. törvény 85. §
(2) b) pontja alapján – csak az Fktv. alapján szervezett és engedélyezett képzés megvalósításával
lehetséges. Ez a szempont elsősorban azoknál a
felnőttképzést folytató intézményeknél jelentkezhet, amelyeknek célcsoportja (döntően a természetes személyek) erősen árérzékeny, s emiatt
az áfa jelentős tételt jelenthet.
• A felnőttképzést folytató intézmény olyan jellegű képzési stratégiája, amely a képzés engedélyezését, illetve Fktv. alapján történő szervezését indokolttá teszi. Ilyen stratégiai szempontok
lehetnek a „brand” megteremtése, a presztízs
vagy a külső előírások szerint is igazolt és átlátható működés.
Szemléleti alapon az áfamentesség esetében – ha
csak közvetett értelemben is – az állam támogató
szerepe valósul meg, hiszen az áfakedvezménnyel
az állam költségvetési bevételről mond le az adott
tevékenység könnyebb piaci helyzetbe hozása
mellett.

A felnőttképzés szabályozása,
mint partneri követelménytámasztás
Összességében a felnőttképzési törvény a felnőttképzés azon területeire hatályos, amelyek tekintetében:
• az állam tartalomszabályozási vonatkozásban
jelen van,
• az állam részben vagy egészében finanszírozó
szerepet vállal,
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fókusz
• vagy a felnőttképzést folytató intézmény önkéntes partnerséget vállal az Fktv. alapján történő
képzésszervezésre és megvalósításra.
Ezek a megközelítések lényegében a „megrendelő” és a „beszállító”, vagyis a szolgáltatást teljesítő viszonyát fejezik ki, s ilyen alapon analógiát
jelentenek a megrendelői követelménytámasztással. Ebben a tekintetben az Fktv. és végrehajtási
rendeleteinek alapvető fi lozófiája, hogy az abban
foglaltak nem tükrözik egyetemes értelemben a
felnőttképzés szakmai megvalósítását, hanem az
állam – mint megrendelő – követelményeit a beszállítóival szemben.
A minőség fogalmi megközelítése számos filozófián nyugszik, és így egységes értelmezése
nem létezik. De ha a minőség fogalmát a minőségbiztosítási rendszerek megközelítése alapján
szemléljük, akkor egyszerű értelmezésben a vevői követelmények teljesítését jelenti. Ha ebben
a vonatkozásban értelmezzük a szabályozás filozófiáját, úgy az Fktv. és végrehajtási rendeletei
lényegében az állam által kinyilvánított, minőségi felnőttképzésre vonatkozó elvárásait írják le,
amelyek alapján a beszállító – jelen esetben a felnőttképzést folytató intézmény – akkor hoz létre
minőséget, ha teljesíti a vevő – jelen esetben az
állam – elvárásait.

Felnőttképzési nyilvántartás
és akkreditáció helyett engedély
A korábbi kétlépcsős igazgatási rendszert (felnőttképzési nyilvántartás és az intézményi, illetve
programakkreditáció) szemléletében egységes, de
eljárásaiban a különböző képzési körökhöz igazodó igazgatási rendszer váltja fel.
A Fktv.-ben szabályozott képzés csak hatósági engedély birtokában végezhető. Az engedély
kiadása a képző intézmény kérelmére – képzési
körönként külön-külön – történik. Az engedélyt
a NMH adja ki, mellyel biztosítható az engedély
kiadásának alapjául szolgáló szakmai és jogszabályi feltételek egységes elbírálása, valamint annak
elkerülése, hogy az összetett szempontrendszer

4

miatt lényegesen eltérő gyakorlatok alakuljanak
ki az ország különböző részein. A kérelem elbírálására – szakértői bizottság bevonásával – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és az
elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
szóló kormányrendeletben meghatározott eljárási szabályok az irányadóak a kormányrendeletben
megfogalmazott eltérésekkel.

A „kettős állami szabályozás”
feloldása a hatályosság alapján
Számos képzési terület működését nehezítette az
a körülmény, hogy hatósági vagy egyéb képzésfelügyeleti rendszer részletes, sok esetben a formadokumentum alkalmazását elváró feltételeinek érvényesítése mellett kellett megfelelni a felnőttképzési
szabályozás keretében támasztott elvárásoknak. A
felnőttképzés új szabályozása érvényesíti azt az
elvet, mely szerint a képzési területek más törvényekben, rendeletekben szabályozásra kerültek, és
a szabályozás a képzés szervezését és/vagy megvalósítását egyértelműen körülhatárolja, hogy a képzési tevékenységet folytatóknak ne kelljen további
formai és tartalmi feltételeknek megfelelniük.
Az Fktv. 1. § (5) bekezdése alapján a törvény hatálya ezért – bizonyos eltérésekkel – nem terjed ki
a következő képzésekre, illetve képzési területekre:
„a) a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért,
a rendészetért és a katasztrófa elleni védekezésért, valamint a polgári titkosszolgálatok
irányításáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó, a hivatásos beosztások betöltésére
jogosító szakképzések és szakmai képzések
körébe tartozó egyéb képzésekre és továbbképzésekre, valamint a vállalkozás keretében
végezhető tevékenységek végzésére felkészítő
képzések kivételével a kényszerintézkedések és
kényszerítő eszközök alkalmazására is felkészítő képzésekre és továbbképzésekre,
b) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyok (megj.: Fktv. alapján felnőttképzési tevékenységet folytatók) képzési tevékenységére,
amennyiben az nem minősül a (2)-(3) bekezdés
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szerinti felnőttképzési tevékenységnek (megj.:
Fktv.-ben meghatározott képzési területek,
illetve az önkéntesen az Fktv. alapján történő
képzésmegvalósítás), továbbá e jogalanyoknak
az OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére
irányuló és az államilag elismert nyelvvizsgára
felkészítő képzések befejezését követő vizsgaszervezésre és vizsgáztatásra irányuló tevékenységére,
c) a belső egyházi jogi személyre és a belső egyházi jogi személy által létesített és fenntartott
egyházi intézményre, kivéve, ha a szakképzésről szóló törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló
törvény hatálya alá tartozik, és e törvény hatálya
alá tartozó felnőttképzési tevékenységet folytat,
vagy az alapítása kizárólag ilyen tevékenység
folytatása céljából történik,
d) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
alapján szervezett képzésre, továbbképzésre;
e) az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati
szakmai képzésekre,
f) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján szervezett továbbképzésre,
g) a kultúráért felelős miniszter által akkreditált,
tanfolyam jellegű szakmai továbbképzésekre,
h) a hatósági jellegű képzésekre,
i) az állami felnőttképzési intézmény jogszabályban meghatározott kötelező állami feladatai ellátásának keretében szervezett képzéseire,
j) a Magyar Igazságügyi Akadémia által bírák,
igazságügyi alkalmazottak, valamint az igazságszolgáltatásban közreműködő más személyek részére szervezett jogi tárgyú és az ítélkezési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
nem jogi tárgyú szakmai képzésekre.”
A törvény hatályán kívüli képzések között
szerepelnek a hatósági jellegű képzések, illetve
számos, jogszabály alapján meghatározott szakmai továbbképzési rendszer képzései is. Az ilyen
képzéseket folytatók ezáltal mentesülnek a kettős
állami követelménytámasztás alól, s a továbbiak-

ban lényegében az Fktv. követelményeinek teljesítése nélkül, csak a tevékenységükre közvetlenül
vonatkozó, nem utolsósorban egymással nem ellentétes szabályok alapján folytathatják és dokumentálhatják tevékenységüket.
A felsorolásban nem szereplő képzések tekintetében fontos körülmény, hogy azok abban az
esetben is az Fktv. hatálya alá tartoznak – figyelembe véve az 1. § (2) és (3) bekezdése szerinti
rendelkezéseket – ha egyébként más jogszabály
alapján történik a képzések szervezése. Ilyen képzések a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján például a személyes gondoskodást
végző személyek továbbképzése a 9/2000. (VIII.
4.) SzCsM rendelet alapján.
A „hatósági jellegű képzés” fogalomértelmezése gyakorlati szempontból azokat a képzéseket
jelenti, amelyek esetében nem pusztán a képzés
szervezése, megvalósítása, hanem a képzés tartalma is jogszabályban szabályozott.
Hatályossági szempontból ki kell emelni, hogy
e képzések is részesülhetnek az Fktv. által meghatározott, felnőttképzési célú támogatásban, amelyek az Fktv. 23. §-a alapján a következők:
„a) központi költségvetés,
b) európai uniós források,
c) szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény szerinti szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési
hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói
képzésére elszámolható része.”

OSAP 1665
A hatályossági rendelkezések bonyolultsága miatt
könnyen elkerülheti a figyelmet, hogy statisztikai
adatszolgáltatást valamennyi képzési tevékenységére teljesítenie kell a felnőttképzést folytató
intézménynek, függetlenül attól, hogy azok az
Fktv. 1. § (2) és (3) bekezdése szerinti képzések-e
vagy sem. A 2014. évi statisztikai adatszolgáltatási rendszer – a rendelkezésre álló információk
alapján – alkalmas lesz azon képzések statisztikai adatszolgáltatásának befogadására is, amelyek
egyébként nem tartoznak az Fktv. hatálya alá.
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A felnőttképzés sokszínűségének
lehetősége egy intézményen belül
Az új szabályozás partnerséget kifejező szemlélete a gyakorlat vonatkozásában abban érvényesül,
hogy az Fktv. az intézményekre nem monolitikus
szabályozóként hatályos, hanem csak az Fktv. hatálya alá tartozó képzések tekintetében fogalmazza meg a rendelkezéseket. Intézményi oldalról ez
azt jelenti, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét elkülönítheti:
• az Fkt. hatálya alá tartozó (engedély alapján
folytatott) képzésekre és
• az Fkt. hatálya alá nem tartozó (az intézmény
engedélyében nem szereplő és egyéb okból engedélyhez nem kötött) képzésekre.
Így a felnőttképzést folytató intézménynek a
képzésszervezés és megvalósítás során csak azon
képzései tekintetében kell igazolnia az Fktv. szerinti megfelelőséget, amely képzéseket az Fktv.
alapján szerzett engedélye alapján folytat, illetve
amely képzései tekintetében igazolttá válik, hogy
azokat az Fktv. alapján kellett volna szerveznie.

Képzési tevékenység

A gyakorlatban az Fktv.-nek ez a sajátossága
nem jelenti azt, hogy az Fktv. hatálya alá nem
tartozó felnőttképzési tevékenységekre semmilyen szabályok ne vonatkoznának. Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzéseket, mint szolgáltatási
tevékenységet a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos
jogszabályi előírások figyelembe vételével kell
megvalósítani.

Képzési körönként
alternatív szabályozás
A felnőttképzés új szabályozása a képzési körök
alapján tartalmaz differenciált szabályozást a felnőttképzést folytató intézményeket érintő gyakorlati vonatkozásokban. A differenciálás megjelenik:
• a képzési programok tartalomfejlesztési alapelvárásainak különbözőségében,
• az engedély megszerzésének feltételeiben.
A képzési programok tartalomfejlesztési alapelvárásait az Fktv. 12. § (1) bekezdésben meghatározott kötelező tartalmi elemeken felül:

Tartalomfejlesztés alapja

Fktv. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerin képzés (OKJ A szakképzésről szóló törvény szerin szakmai és vizsszerin szakképesítés megszerzésére irányu- gakövetelmények és az iskolai rendszerben oktatható
ló szakmai képzés).
szakképesítések esetében a vonatkozó kere anterv
tartalmi követelményei, a modulzáró vizsgák szervezésének és dokumentálásának rendszere.
Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerin képzés (tá- A szakmai programkövetelmény
mogato egyéb szakmai képzés), valamint
az egyéb szakmai képzés, amennyiben azt
a felnő képzést folytató intézmény az Fktv.
alapján szervezi.
Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerin képzés (általá- A nyelvi programkövetelmény.
nos nyelvi képzés és támogato egyéb nyelvi képzés), valamint az egyéb nyelvi képzés,
amennyiben azt a felnő képzést folytató
intézmény az Fktv. alapján szervezi.
Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerin képzés (támo- A képzési program fejlesztése az Fktv. képzési program
gato egyéb képzés) valamint az egyéb kép- tartalmára vonatkozó rendelkezésein túl egyéb külső
zés, amennyiben azt a felnő képzést folyta- előíráshoz nem kötö .
tó intézmény az Fktv. alapján szervezi.
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Az alternatív szabályozás a képzési program
teljesítésén túl az engedélyhez szükséges feltételekben is megmutatkozik. Kizárólag egyéb
támogatott képzés vagy az Fktv. alapján szervezett támogatott képzés esetén az engedély feltételei:
• az új Fktv. 12. §-ban meghatározott tartalmú,
a kérelemben szereplő képzésekhez kidolgozott
és felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített
képzési program;
• a kérelmében szereplő képzés megvalósításához
szükséges, valamint kormányrendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételek;
• felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételek.
A felnőttképzést folytató intézménynek minden egyéb, engedélyhez kötött vagy az Fktv. alapján szervezett képzés engedélyezéséhez a további
feltételeket kell biztosítania:
• a miniszteri rendeletben meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszer,
• az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer
működtetéséhez szükséges feltételek,
• a tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető
minőségcélok meghatározása;
• a vagyoni biztosíték igazolása (kivéve a felnőttképzési tevékenységet folytató, az államháztartásról szóló törvény szerinti központi költségvetési szerv).

Tartalommal
közvetlen kapcsolatban álló
engedélyezési eljárás
Az engedély kérelmezésének minden esetben
feltétele a felnőttképzési szakértő vagy a felnőttképzési programszakértő által előzetesen
minősített képzési program. Ez már önmagában is kifejezi a szakmai tartalmon alapuló
engedélyezési eljárást, amely az előminősített
képzési program megvalósítási feltételeinek
vizsgálatára és egyéb követelmények teljesítésére irányul.

Tovább erősíti a szakmai tartalmon alapuló engedélyezést, hogy az engedélyt a felnőttképzést
folytató intézmény saját hatáskörében nem terjesztheti ki további képzésekre, képzési körökre,
szemben az intézményakkreditáció korábbi gyakorlatával, amikor egy, az akkreditáció alapjául
szolgáló képzéstől tetszőlegesen eltérő képzést is
az intézményakkreditációs jogokkal érvényesíthetett a felnőttképzést folytató intézmény.

Kiemeltebb és kiterjedtebb ellenőrzés
A felnőttképzési tevékenység ellenőrzése az Fktv.
rendelkezései alapján rendszeresen és valamennyi
intézményt érintően valósul meg a jövőben. Az
Fktv. 20. § (4) bekezdés alapján: „A hatóság az
ellenőrzést szükség szerint, de kétévenként legalább egy alkalommal, az engedély megszerzését
megelőzően képzési tevékenységet nem folytató
intézmények esetén az engedély első két évében
évente legalább egy alkalommal – az 1. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti képzések esetén felnőttképzési programszakértő bevonásával – köteles lefolytatni.”
Az ellenőrzés nem csak abban a tekintetben tekinthető szigorúbbnak a korábbi szabályozáshoz
képest, hogy legkésőbb kétévente minden felnőttképzést folytató intézménynél biztosra vehető a
megvalósulása, de emellett a felnőttképzést folytató intézménynek kétévente önkéntesen is végre
kell hajtania a minőségbiztosítási rendszerének
külső értékelését (amennyiben az engedélyének
feltétele a minőségbiztosítási rendszer működtetése).
Az ellenőrzés az Fktv. alapján kiterjedtebb
tartalomra irányul és a felnőttképzést folytató intézmény jogszabálysértő tevékenységének súlyosabb esetei is nagyobb számosságot mutatnak a
korábbi szabályozáshoz képest. A felnőttképzést
folytató intézmények számára fontos alaposan
megismerni az ellenőrzés Fktv. szerinti tartalmát
és jogkövetkezményeit, mert azok a korábbinál
súlyosabb szankciókat is tartalmaznak (például
az engedély visszavonásának egy éven túl is van
helye).
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Átlátható, összehasonlítható
tartalomszabályozásra való törekvés
Az Fktv. tartalomszabályozási vonatkozásainak egyértelmű újdonsága a programkövetelmények rendszere. Az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) és
c) pontja szerinti képzéseknek a már említettek
szerint szakmai, illetve nyelvi programkövetelményen kell alapulnia.

A programkövetelmények célja az egységes
követelményrendszer kialakítása e képzések esetében. Amennyiben ez a jogalkotói szándék érvényesül, a programkövetelmények rendszere hozzájárulhat a képzések átjárhatóságához, illetve
könnyebben összehasonlíthatóvá válnak a különböző felnőttképzést folytató intézmények képzési
szolgáltatásai.

Helyreigazítás!
A Szak- és Felnőttképzés 2013. 9-10. számában megjelenő
A kamara pályaorientációs tevékenysége című cikk
szerzőjeként tévesen tüntettük fel Kovács Szilviát.
A cikk szerzője Mudri Krisztina.

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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Szivi József

Kormányrendelet a felnőttképzés minőségéért
Előzmények
Az Országgyűlés megalkotta a felnőttképzésről szóló
2013. évi LXXVII. törvényt (a továbbiakban: Fktv.),
amellyel a magyarországi felnőttképzés korábbi rendszerének olyan átfogó átalakítása valósul meg, ami
szükségessé teszi az egész terület részletes újraszabályozását is. A Kormány ennek érdekében fogadta el
a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges
engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a
felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató
intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletet
(a továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendelet
2013. november 13-án hatályba lépett.
Az új felnőttképzési törvény megalkotását
megelőzően feltárt tények és információk alapján
a felnőttképzés korábbi rendszere a szabályozási
törekvések ellenére ellenőrizetlen és átláthatatlan
maradt, a képzés minősége összességében nem javult. A felnőttképzési akkreditáció nem szolgálta
megfelelően az alapvető cél – azaz a minőségi képzés – elérését, viszont igen komoly adminisztrációs
terhet, valamint akadályt jelentett a felnőttképzést
folytató intézmények számára, mert lassította a
képzési igények kielégítésére történő rugalmas reagálás folyamatát. Ugyanakkor a piaci viszonyok
között működő képző intézmények sok vonatkozásban ellenérdekeltek voltak a minőségi képzésben, a minőségi előírások tényleges betartásában.
Ezért az Fktv., valamint annak részletszabályait
megállapító Korm. rendelet vonatkozásában is – a
felnőttképzési szakmai és a felnőttképzést folytató
intézmények érdekképviseleti szervezeteinek bevonásával, valamint figyelemmel a véleményükre,
érdekeikre – olyan szabályozás született, amely
hatékony ellenőrzéssel, megfelelő szankcionálással és a képzések eredményeinek nyilvánosságával
elősegíti az intézmények jogkövető magatartását, a
képzések minőségének biztosítását.

Az új felnőttképzési szabályozási rendszer célja
az is, hogy a képzések támogatásának meghatározásakor az eddigieknél hatékonyabban történjen meg a gazdaság igényeinek figyelembe vétele.
Ezért a Korm. rendeletben foglaltak szerint az új
engedélyezési, nyilvántartási, ellenőrzési, valamint
szakértői rendszer működtetésében jelentős közvetett és közvetlen szerephez jut a köztestületként
meghatározott, és így közigazgatási hatáskörökkel
is felruházott Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mely szakmai szervezetként és a gazdaság szereplőinek általános érdekérvényesítőjeként – az agrárkamarával (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
NAK) együtt – képes a gazdaság képzések iránti
tartalmi és strukturális igényeinek kifejezésére.

A felnőttképzési tevékenység
folytatásához szükséges engedélyezési
eljárás részletes szabályai
és az engedéllyel rendelkező
képző intézmények nyilvántartása
Alapelvek
Az új engedélyezési rendszer felváltja az eddigi
bonyolult és túlzott adminisztrációt eredményező,
ugyanakkor a képzés minőségi javításának célját
el nem érő felnőttképzési akkreditációt. Az engedélyezési rendszerben hosszabb távon kevesebb
adminisztrációval terhelt az eljárás, mert a Fktv.
szerint az engedély határozatlan időre szól. A
szükséges hatósági döntéseket – az erre felhatalmazással és hozzáértéssel rendelkező, az országosan egységes elbírálást biztosítani képes szervezet
– a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH), állami szakképzési és felnőttképzési
szervként hozza meg, megfelelően felkészült és
felelős felnőttképzési szakértők és felnőttképzési
programszakértők javaslata alapján.
Az engedélyezési rendszerben olyan pontosan
meghatározott, s ezért ellenőrizhető és értékelhető
– a szabályozás szempontjából is releváns – köve-
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telmények előírására került sor, amelyek az oktatás színvonalának kulcstényezői. Segítségükkel a
szakértők egyrészt könnyebben és képzésenként is
differenciáltabban tudják megítélni az intézmény
alkalmasságát, másrészt az intézmény vezetése
számára konkrét szakmai segítséget tudnak nyújtani a fejlesztési célok meghatározásához.
Képzési körök
A Fktv. – így a Korm. rendelet is – csak azoknak a
képző intézményeknek a működését szabályozza,
amelyek államilag elismert szakképzettség megszerzésére felkészítő (Országos Képzési Jegyzék
szerinti szakképesítés), általános nyelvi, valamint
állami, uniós forrásból támogatott képzéseket valósítanak meg. Az Fktv. hatálya a meghatározott
rendelkezések kivételével nem terjed ki – többek
között – az úgynevezett hatósági képzésekre, melyeket külön jogszabályok szabályoznak részletesen. Az Fktv. hatálya alá tartozó képzéseket – szabályozási szempontból – négy képzési körre lehet
felosztani, melyek a következők:
1. Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban:
OKJ) szerinti szakképesítések megszerzésére
irányuló szakmai képzések (a továbbiakban:
első képzési kör),
2. támogatott egyéb szakmai képzések (a továbbiakban: második képzési kör),
3. általános nyelvi képzések és támogatott egyéb
nyelvi képzések (a továbbiakban: harmadik
képzési kör),
4. egyéb támogatott képzések (a továbbiakban: negyedik képzési kör).
Az engedély kérelem alapján történő kiadása
és módosítása, illetve az engedély kérelem
és bejelentés alapján történő kiegészítése
A Korm. rendelet meghatározza azokat az eseteket, amikor a különböző képzési körökben az
engedély megszerzéséhez, módosításához vagy kiegészítéséhez kérelmet kell benyújtania az intézménynek, illetve bizonyos képzési körre vonatkozó engedély birtokában elegendő a folytatni kívánt
képzések NMH-hoz történő bejelentése is.
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Az engedély kérelem alapján történő kiadásának, módosításának esetei:
• az engedély kiadása az első három képzési kör
bármelyikére, valamint
• a meglévő engedély új képzési körrel történő bővítése (módosítás) esetén.
Az engedély kérelem alapján történő kiegészítésének esetei:
• az első képzési körben az új szakmacsoportba
tartozó képzés esetén, illetve ha a meglévő engedély nem iskolai rendszerű képzésre vonatkozik,
mert akkor az adott szakmacsoportba tartozó
képzés esetén is;
• a második képzési körben olyan szakmai képzés
esetén, amely nem sorolható be az intézmény engedélyében már szereplő iskolai rendszerű, OKJ
szerinti képzés szakmacsoportjába;
• a harmadik képzési körben az új általános nyelvi
képzés, vagy az engedélyben szereplő általános
nyelv képzési szintjének bővítése, illetve olyan
egyéb nyelvi képzés esetén, amelynek nyelvére
a képzőnek még nincs általános nyelvi képzésre
irányuló engedélye.
Az engedély kiadására vagy módosítására a negyedik képzési körben akkor kerül sor, ha ebben a
képzési körben még egyetlen képzésre sincs engedélye az intézménynek.
Az engedély bejelentéssel történő kiegészítésének esetei:
• az első képzési körben abban az esetben, ha a
már meglévő engedély az adott szakmacsoportba
tartozó, iskolai rendszerben oktatható képzésre
vonatkozik;
• a második képzési körben abban az esetben, ha a
már meglévő engedély olyan OKJ szerinti iskolai
rendszerű képzésre vonatkozik, amelynek szakmacsoportjába a bejelentett képzés besorolható;
• a harmadik képzési körben abban az esetben, ha
a már meglévő engedély olyan általános nyelvi
képzésre vonatkozik, amely megegyezik a bejelentett egyéb nyelvi képzés nyelvével;
• a negyedik képzési körben abban az esetben, ha
ebben a képzési körben a bejelentőnek már van
engedélyezett képzése.
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Az említett szabályozásra az alábbi szakmai,
szervezeti okok miatt volt szükség:
• Az első és a második képzési kör vonatkozásában
az azonos szakmacsoportba tartozó képzések hasonló szakmai feltételei és az iskolai rendszerű
képzések szigorúbb előírásai (például a kerettanterv figyelembe vétele) indokolják az engedély –
kérelemmel történő kiegészítése, illetve bejelentése esetében kialakított, egymáshoz kapcsolódó
és egymásra épülő – szabályozását.
• A harmadik képzési körben az engedély kiegészítésére, illetve bejelentésére vonatkozó előírások az általános nyelvi képzés meghatározott,
egymásra épülő kimeneti szintjeit, valamint az
azonos nyelv oktatásához szükséges, részben hasonló személyi és tárgyi feltételeket veszik figyelembe.
• A negyedik képzési körbe tartozó engedélyezés lényegesen eltérő szabályozását az indokolja, hogy azokkal a társadalmi szervezetekkel,
intézményekkel szemben, amelyek csak a negyedik képzési körben kívánnak lebonyolítani – többnyire nem rendszeresen – egy-egy támogatott, egyéb képzést, azokkal méltánytalan
lenne ugyanolyan feltételeket támasztani, mint
a felnőttképzést fő tevékenységként folytató intézmények esetében.
A kérelem és a bejelentés eljárásának különbözősége
A kérelem és a bejelentés az 1–3. képzési körben
alapvetően abban különbözik egymástól, hogy a
bejelentéshez – a kérelemhez képest – lényegesen kevesebb dokumentum és nyilatkozat csatolása szükséges, valamint ebben az esetben nincs
szükség szakértői bizottság közreműködésére
sem, hiszen a bejelentő intézmény már rendelkezik engedéllyel. E képzési körökben az engedély
kiegészítésére irányuló kérelem benyújtásához – a
kérelem kiadásához, illetve módosításához a szükségeshez képest – ugyancsak kevesebb dokumentumot kell csatolni. Ennek indoka szintén az, hogy
a kérelmező már rendelkezik engedéllyel, vagyis a
képzésre való alkalmasságának általános feltételeit
már megvizsgálta az NMH.

A Korm. rendelet – az Fktv. 3. § (2) bekezdése
szerint, a fentiekben megjelölt okok miatt – eltérően kezeli a negyedik képzési körbe tartozó
képzésre irányuló engedély kiadását, de a képzési
körre vonatkozó egységes szabályozás miatt természetesen azt az esetet is, amikor más képzési
körre engedéllyel rendelkező intézmény nyújt be
kérelmet a negyedik képzési körbe tartozó képzésre, vagyis engedélyét módosítja. Az NMH az e
képzési körbe tartozó képzésre vonatkozó engedélyezési eljárást szakértői bizottság bevonása nélkül
folytatja le. Ebben az esetben a képzés minőségének garanciáját az adja, hogy az intézménynek e
képzési körre vonatkozó kérelem esetén is be kell
nyújtania a képzésre vonatkozó, szakértő által előzetesen minősített képzési programot.
A fentieknek abban a vonatkozásban is komoly
jelentősége van a felnőttképzést folytató intézmények számára, hogy az első három képzési körre
irányuló engedély kiadására, módosítására, valamint kiegészítésére, illetve a negyedik képzési
körre irányuló kérelmek díjai és a bejelentés díja
is – az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó
miniszteri rendelet szerint – eltérnek egymástól.
Ez az eltérés pedig annak függvénye, hogy a kérelmek elbírálásához szükséges-e szakértői bizottság
igénybevétele, és a kérelemhez hány képzési programot csatolt a kérelmező. A bejelentés díja azonban minden képzési körre vonatkozóan egységes,
viszonylag alacsony és nem függ a bejelentésben
felsorolt képzések számától. Mindezek alapján a
már engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató
intézmény könnyebben és alacsonyabb költséggel
tudja bővíteni felnőttképzési tevékenységi körét.
Eljárási körülmények
A Korm. rendelet az engedély kiadására vonatkozó kérelem benyújtása esetén csak olyan adatok
megadását írja elő a kérelmező számára, amelyek
– az engedély kiadását követően – az engedélylyel rendelkező képző intézmények közhiteles
nyilvántartásában (a továbbiakban: nyilvántartás)
megjelennek, illetve csak azon feltételek meglétéről kell a kérelmezőnek vagy bejelentőnek
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nyilatkoznia, amelyeket az Fktv. az engedély
megszerzésének feltételeiként meghatároz. Az
engedélyezési eljárásban a szakértői bizottság az
1–3. képzési körre vonatkozó kérelmek esetében –
döntően a helyszíni szemle során – megvizsgálja a
kérelemben megadott adatok és csatolt mellékletek valóságtartalmát és azt, hogy a kérelmezőnél
valóban rendelkezésre állnak-e az általános, valamint a folytatni kívánt képzésekhez előírt feltételek.
Az NMH az első és a második képzési kört
érintő kérelem benyújtása esetén kijelöl az engedélyezésben közreműködő szakértői bizottságba a
felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakértőt,
az Fktv. 4. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. A harmadik képzési kört érintően az
Fktv. 4. § (2) bekezdése szerint jár el, vagyis a
szakértői bizottságban történő részvételre kizárólag a felnőttképzési szakértői nyilvántartásban
szereplő szakértőket rendelhet ki. Az NMH-nak
úgy kell megállapítania a szakértői bizottság létszámát és összetételét, hogy a felnőttképzési szakértő, valamint a felnőttképzési programszakértő
nyilvántartásban szereplő szakterülete igazodjon
a kérelemhez mellékelt képzési programok szakmai tartalmához. A szakértők jelölése minden
esetben a Felnőttképzési Szakértői Bizottság (a
továbbiakban: FSZB) javaslatára történik.
Minden kérelemhez csatolni kell kidolgozott
és szakértő által előzetesen minősített képzési
programot annak érdekében, hogy az már a helyszíni szemle megkezdése előtt a kirendelt szakértők rendelkezésére álljon. Az NMH a kérelemmel kapcsolatos döntését a szakértői véleményre
alapozza, mely az Fktv.-ben és a Korm. rendeletben meghatározott követelmények teljesítésének
megítélésére vonatkozik. A kérelemben foglalt
képzések egy részére is kiadható az engedély, ha
a szakértői javaslat alapján egyes képzési programok elutasításra, míg más képzési programok engedélyezésre kerülnek. Az engedélyezés körében
hozott hatósági döntés ellen a nemzetgazdasági
miniszterhez lehet fellebbezni. A jogorvoslathoz
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kapcsolódó díjak mértékét az igazgatási szolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet tartalmazza.
A Korm. rendelet előírja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásokat tizenöt
napon belül köteles bejelenteni az NMH-nak. A
Korm. rendelet meghatározza a nyilvántartásból
történő törlés eseteit is.
Képzésmegvalósítás az Fktv. hatálya alatt
Fontos és az Fktv. 1. § (3) bekezdésének végrehajtását szolgáló rendelkezés, hogy az engedéllyel
rendelkező képző intézmény a 2–4. képzési körbe
sorolt, nem támogatott képzési tevékenysége – annak figyelembe vételével, hogy az általános nyelvi
képzés minden esetben az Fktv. hatálya alá tartozik – abban az esetben valósítható meg a törvény
hatálya alatt, ha az intézmény a képzést az Fktv.
összes – adott képzésre vonatkozó – előírásának
betartásával szervezi. Ezt a szándékát a felnőttképzést folytató intézménynek azzal kell jeleznie a
hatóság felé, hogy az engedélyében egyébként szereplő ilyen képzésről – legelőször a képzés indítására vonatkozó előírásoknak eleget téve – adatot
szolgáltat az NMH részére a felnőttképzési információs rendszerbe, az Fktv. rendelkezései szerint.
Az ilyen képzés indítására vonatkozó adatszolgáltatás elmulasztása azzal jár, hogy a képzés a későbbiekben már nem helyezhető a törvény hatálya
alá.

A felnőttképzési tevékenység
folytatásának követelményrendszerére
vonatkozó részletes szabályok
Képzési programok előminősítése
A képzési programokra vonatkozó követelmények
betartásának megítélése miatt az intézmény által
kidolgozott képzési programot és annak módosításait szakértővel szükséges minősíttetni. A képzési program előzetes, vagyis az engedélyezési
eljárást megelőző minősítését olyan felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő
végezheti, akinek a felnőttképzési szakértői vagy
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a felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakterülete igazodik a képzési
program szakmai tartalmához, valamint szerepel
a Felnőttképzési Szakértői Bizottság által összeállított ajánlási listán. Ez utóbbi rendelkezést az
indokolja, hogy a szakértő az előzetes minősítéssel tulajdonképpen a képzési program megvalósíthatóságáról nyilatkozik, ami a szakértő magas
szintű – gyakorlatvezetési, oktatásszervezési, képzési program- és tananyag-fejlesztési – gyakorlati
tapasztalatait igényli. E feltételekkel nem rendelkezik mindegyik felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő.
A szakértő az előzetes minősítés során vizsgálja, hogy
• a képzési program tartalma megfelel-e az Fktv.ben foglaltaknak,
• a képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a
– képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei alapján meghatározott – célcsoport számára megszerezhetőek-e a programban megjelölt kompetenciák;
• a képzési program megfelel-e a vonatkozó képzési körbe tartozó képzésekre előírt jogszabályi
feltételeknek, valamint a szakmai-tartalmi követelményeket szabályozó dokumentumoknak.
A Korm. rendelet meghatározza, hogy mely
esetekben szükséges és mikor lehetséges az engedélyben felsorolt képzésekhez készített képzési
programok módosítása.
Általános tárgyi és személyi feltételek
A Korm. rendelet – az 1. és 2. mellékletében foglalt részletezettséggel és mennyiségi mutatók alkalmazásával – megállapítja azokat az általános
tárgyi feltételeket, amelyekkel minden felnőttképzést folytató intézménynek rendelkeznie kell.
Ezen kívül előírja, hogy a felnőttképzést folytató
intézménynek biztosítania kell mindazon tárgyi
eszközöket, felszereléseket is, amelyek az engedélyében szereplő képzések folytatásához nélkülözhetetlenek. A Korm. rendelet a személyi feltételek
vonatkozásában mind a szakmai vezető, mind az

oktatók esetében az alkalmazás feltételeként határozza meg a tevékenységnek és az oktatott szakmai, nyelvi területnek megfelelő végzettséget,
gyakorlatot, nyelvismeretet. E feltételek meghatározásában – különösen a nyelvi oktatók vonatkozásában – komoly szakmai segítséget nyújtottak a
jogalkotó számára a szakmai szervezetek.
Minőségbiztosítási elvek érvényesítése
A Korm. rendelet előírja, hogy az engedély kiadására irányuló kérelem benyújtásakor, illetve a
felnőttképzési tevékenység folytatása esetén mely
képzési területeken és milyen módon kell a konkrét,
mérhető, viszonyítási alappal, valamint indoklással
ellátott minőségcélokat kitűzni. Meghatározza a
képzésben résztvevők elégedettségmérésének szabályait és a Korm. rendelet 3. mellékletében azokat
az egységesen alkalmazandó kérdéseket, amelyek a
felnőttképzést folytató intézmény által – támogatott képzés esetén a támogató javaslatára – továbbiakkal is kiegészülhetnek. A felnőttképzést folytató intézménynek az Fktv.-ben meghatározott,
képzéssel összefüggő dokumentumokat egységes
dokumentumként kell vezetnie, ami azt jelenti,
hogy egy képzési csoport minden képzési dokumentumát egybegyűjtött módon kell kezelnie. Az
egységes dokumentum elektronikus formában is
vezethető, ha az oktatók és a résztvevők elektronikus aláírása megfelel az elektronikus aláírásról
szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek.
Minőségbiztosítási rendszer alkalmazása
Az eddigiekben sok félreértést okozott a képző
intézmények körében az 1–3. képzési körben kötelezően alkalmazandó minőségbiztosítási rendszer
létrehozása. Nevezetesen az, hogy e rendszert a
felnőttképzést folytató intézmények – az erről szóló miniszteri rendeletben foglalt minőségbiztosítási keretrendszer (a továbbiakban: keretrendszer)
alapján – maguk is elkészíthetik, vagy igazodniuk
kell a miniszter által a keretrendszerhez illeszkedőnek ítélt, és ezért alkalmazhatónak tartott minőségbiztosítási rendszerekhez. Az eddig megjelent jogszabályok és a kiadás előtt álló jogszabályi
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tervezetek nem tartalmaznak arra vonatkozó előírást, hogy a felnőttképzést folytató intézményeknek a keretrendszeren kívül más szabályokat is figyelembe kellene venniük saját minőségbiztosítási
rendszerük kialakításához. A keretrendszer ismeretében tehát kialakíthatják saját, jogszabályoknak megfelelő minőségbiztosítási rendszerüket.
Gyakorlati szempontból azonban az ilyen módon
kialakított minőségbiztosítási rendszereket a későbbiekben célszerű hozzáigazítani a miniszter
által a felnőttképzésben alkalmazhatónak tartott
valamely minőségbiztosítási rendszerhez, ugyanis
a felnőttképzést folytató intézmények minőségbiztosítási rendszerének kétévente kötelező külső
értékelését csak olyan – minőségbiztosítási rendszerek létrehozásával, tanúsításával foglalkozó
szervezet – végezheti, amely rendelkezik a miniszter által a felnőttképzésben alkalmazhatónak ítélt
minőségbiztosítási rendszerrel.
Vagyoni biztosíték
Az Fktv. szerint a felnőttképzést folytató intézménynek az engedélyezett felnőttképzési tevékenység folytatásának teljes időtartamára (és egy ideig a
felnőttképzési tevékenysége megszűnését követően
is) vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie az előlegként befizetett képzési díj azon részének visszafizetése érdekében, amelyre a képzés bármely okból
történő ellehetetlenülése miatt az intézmény már
nem nyújtott szolgáltatást. Így a vagyoni biztosíték
intézménye annak a célkitűzésnek a megvalósítását
kívánja szolgálni, mely szerint ne fordulhasson elő
az, hogy felnőttképzést folytató intézmény adósa
marad a tanfolyamain résztvevőknek.
Vagyoni biztosíték olyan – biztosító vagy hitelintézettel kötött – szerződés lehet, amely a
biztosító intézettel létrejött biztosítási megállapodásra vagy a felnőttképzést folytató intézmény
által hitelintézetnél lekötött a képzési díj fentiekben meghatározott visszafizetésére elkülönített
és zárolt pénzösszeg (pénzbeli letét) elhelyezésére
irányulhat. A Korm. rendelet meghatározza a vagyoni biztosíték mértékét, valamint azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, hogy ennek összege
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folyamatosan megfeleljen a jogszabályban előírtaknak, és részletezi a biztosíték felhasználására
vonatkozó eljárást. Ha a felnőttképzést folytató
intézmény nem tesz eleget a vagyoni biztosítékkal
kapcsolatos kötelezettségeinek, úgy az NMH jogosult a szükséges intézkedések megtételére. Ezt a
kikötést a vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződésnek is tartalmaznia kell.

A felnőttképzést folytató intézmény
ellenőrzésének részletes szabályai
Az ellenőrzés eljárási vonatkozásai
A felnőttképzés új rendszerében a felnőttképzést
folytató intézmények működésének ellenőrzése
koncentráltabbá, rendszeresebbé válik. Az ellenőrzéseket követő esetleges szankciók – a fokozatosság elvének betartása mellett – akár az intézmény
engedélyének részbeni vagy teljes visszavonásához
is vezethetnek. Ezért a szabályozásnak ez a területe is a minőségi célok teljesítésére ösztönzi az engedéllyel rendelkező intézményeket.
Az Fktv. szerint az NMH minden felnőttképzést folytató intézmény felnőttképzési tevékenységét kétévente legalább egyszer ellenőrzi. Az
NMH minden év november 1. napjáig ellenőrzési tervet készít a következő évben ellenőrzésre
kerülő felnőttképzést folytató intézményekről, és
ennek alapján az elvégzett ellenőrzésekről minden
tárgyévet követő év március 31. napjáig összefoglaló jelentést állít össze a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter számára.
Az NMH az ellenőrzést a Ket. szabályai alapján, szakértők bevonásával folytatja le. A szakértők az ellenőrzési eljárás során a felnőttképzést
folytató intézménynél helyszíni szemlét tartanak.
A szakértők a helyszíni szemlén – az Fktv.-nek a
felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére
vonatkozó rendelkezései szerint – vizsgálják, hogy
a felnőttképzést folytató intézmény működése
megfelel-e a Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésében felsorolt követelményeknek.
A szakértők – ezen túl – bármely folyamatban
lévő és legalább egy lezárt képzés teljes dokumentációját is ellenőrzik. A folyamatban lévő képzés
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ellenőrzése keretében elméleti órát és gyakorlati
képzést látogatnak, melynek keretében megvizsgálják, hogy
• az oktatók megfelelően vezetik-e a haladási
naplót, és a képzésben jelen lévő résztvevők
aláírása szerepel-e a jelenléti íven;
• a folyamatban lévő képzés a felnőttképzési
információs rendszerben jelzett ütemezés szerint halad-e,
• a tanóra, illetve a gyakorlati képzés tartalmában a képzési program megvalósulását szolgálja-e;
• az oktató által alkalmazott módszerek megfelelnek-e a pedagógiai, andragógiai követelményeknek.
A szakértők a megállapításaikat tartalmazó
szakértői véleményüket a helyszíni szemléről készült – az ellenőrzött intézmény vezetője észrevételeit tartalmazó – jegyzőkönyvvel együtt nyújtják
be az NMH-nak.
A nem megfelelőségek szankcionálása
Az NMH a felnőttképzést folytató intézménnyel
szemben az Fktv. 20. § (5) bekezdése szerinti bírság kiszabását alkalmazza, ha az ellenőrzött felnőttképzést folytató intézmény nem teljesíti a jogszabályokban foglalt kötelezettségeit. Az NMH
az Fktv. 20. § (6) bekezdésében foglaltak szerint
a felnőttképzést folytató intézmény engedélyét
– egyes képzések vonatkozásában vagy teljesen –
visszavonja, ha annak bírságolását követően megállapítja, hogy az intézmény nem rendelkezik az
Fktv.-ben és a Korm. rendeletben meghatározott
személyi, tárgyi feltételekkel vagy az előírt vagyoni biztosítékkal; a kérelem benyújtásakor vagy az
engedélyezési eljárás során az engedély megszerzése érdekében valótlan nyilatkozatot tett; vagy
olyan, az Fktv. hatálya alá tartozó képzést folytat,
amely nem szerepel az engedélyében.

Hatályba léptető, átmeneti
és hatályon kívül helyező rendelkezések
Az átmeneti rendelkezések beiktatása a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásába
esetleg bekerülő olyan képzések miatt vált szükségessé, amelyek képzési programjának kidolgozása még nem szakmai vagy nyelvi programkövetelmény alapján történt (például az Fktv. 30. §
(2) bekezdése szerinti akkreditált képzési programok a közfoglalkoztatottak téli képzéséhez).
Ezek a rendelkezések azt szolgálják, hogy e képzések az érintett szakmai vagy nyelvi programkövetelmény átmeneti hiányában is folytathatóak
legyenek, ugyanakkor engedélyben maradásuk
feltételekhez kötése szolgálja a jogszerűség érvényesülését.
A felnőttképzési akkreditáció intézménye, valamint a felnőttképzési tevékenységnek a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény – vagyis a
régi Fktv. – szerint értelmezett nyilvántartásba
vétele megszűnt, ezért a Korm. rendelet a felnőttképzési akkreditációval, a felnőttképzési tevékenység megkezdésével és folytatásával kapcsolatos korábbi kormány- és miniszteri rendeleteket
teljes egészükben hatályon kívül helyezte, illetőleg az új szabályozásnak megfelelően korrigálja a
felnőttképzési tevékenységet érintő, de más tárca
szabályozási jogkörébe tartozó kormányrendeleteket.
A Korm. rendelet megjelenésével és hatálybalépésével a felnőttképzés új szabályozási rendszerének kialakításában jelentős előrelépés történt.
A szabályozási rendszer teljes kiépüléséhez azonban szükséges, hogy további – tervezeteik alapján nagyrészt már megismerhető – jogszabályok
kerüljenek kiadásra és lépjenek mielőbb hatályba
a nyelvi programkövetelményekről, valamint a
felnőttképzési szakértőkről és programszakértőkről.

15

fókusz
Birher Nándor – Bene Dániel

Rendszerhibák és javításuk
Módszertan az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szavak vizsgálatához
a jogszabályokban
A kutatás módszere, újszerűsége
Régóta téma hazánkban a romákkal/cigányokkal
kapcsolatos oktatási, foglalkoztatási problémák
megoldásának lehetősége. Tanulmányok sokasága
született a kérdéskörben, támogatási és felzárkóztatási programok indultak, a helyzet azonban ennek ellenére sem tűnik megoldottnak.
Feltételezésünk szerint a probléma gyökerei mélyebbre nyúlnak, mint ahogy azt első látásra gondolnánk. Éppen ezért megvizsgáltuk a teljes magyar joganyagban, hogy a „roma”, illetve „cigány”
szavak mellett milyen gyakorisággal fordulnak elő
– többek között – a „munka”, a „foglalkoztatás”,
az „alkalmazás”, illetve az „oktatás” és a „képzés”
szavak. A vizsgálat megvalósíthatóságát az tette
lehetővé, hogy napjainkra már a teljes joganyag
elektronikus adatbázis formájában kereshető. Itt
nemcsak a jogszabályokat, hanem a bírói gyakorlatot, a parlamenti viták során a jogszabály előkészítésének fázisait, vagy éppen a szakirodalmat is
megtaláljuk. Jogászok nyelvén azt mondhatnánk,
rendelkezésre áll a közel teljes „codex”.
Ebben a nagyon összetett joganyagban úgy
kerestük tehát a kulcsszavakat, hogy első körben
azokra a jogszabályokra szűkítettük le az anyagot, amelyek címében szerepel a „roma”, továbbá
a „cigány” szó. Ezt követően megvizsgáltuk, hogy
a fentebb említett kulcsszavak hogyan kapcsolódnak a keresett szavakhoz, azok milyen gyakran
jelennek meg, illetve milyen típusú szabályokban
bukkannak fel. A kutatáshoz az Atlas.ti szoftvert
használtuk. (Az adatfeldolgozást ifj. Boros István
végezte.).
A szavak gyakoriságát, illetve előfordulási helyeit azonosítva az Ucinet programot alkalmazva
rajzoltuk meg a kapcsolati hálókat, amelyek rögtön láthatóvá is tették az eredményeket.
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A kutatás további érdekessége, hogy a szóhasználatot három parlamenti ciklusban vizsgáltuk:
a 2008-as ciklus végén, a Horn-kormány idején;
a 2010-es ciklus végén, a Medgyesi-Gyurcsánykormány idején; valamint 2013-ban, a második
Orbán-kormány idején. A szövegállapotok az adott
időpontban hatályos jogszabályokat mutatták, így
előfordulhatnak átfedések is. Különlegesség, hogy
a kapcsolati hálók elemzése során jól azonosítható,
hogy melyek a jogszabály-előkészítés (parlamenti
vita), illetve a jogalkotás és a jogalkalmazás (bírósági határozatok) során jellemzően használt szavak.

Kutatás eredményei: roma, cigány
– foglalkoztatás, munka, oktatás
Az ábrákat vizsgálva rögtön szembetűnő, hogy
mind a „roma”, mind a „cigány” szó esetében a
leggyakrabban előforduló és a struktúrában központi helyet elfoglaló szavak a „kisebbség”, a
„költségvetés”, a „támogatás”, ugyanakkor fokozatosan szorul ki központi helyéről az „etnikai”
kifejezés. Rögtön látszik az is, hogy az 1998-as
állapothoz képest a szerkezetek egyre összetettebben lettek, egyre több kulcsszó egyre bonyolultabb rendszerben kerül elő. Sajátos viszont,
hogy a 2010-es és a 2013-as állapot alig különbözik egymástól. Elmondható, hogy egyelőre
csak kevés kapcsolattal van jelen a „felzárkóz”,
vagy éppen az „egészség” szó. Ugyanakkor végre
adott a lehetőség, hogy egyre több hivatkozással
kerülhessenek a jogszabályokban előforduló szókapcsolatok középpontjába. Ebben az értelemben
már egy helyes irányba megkezdődő fejlődésnek
lehetünk tanúi.
Az alábbiakban bemutatjuk a „cigány” szóhoz
kapcsolódó találatokat 1998-ban, 2010-ben és
2013-ban. Egyértelműen látszik, hogy az utolsó
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1. ábra. A „cigány” kulcsszóhoz tartozó szavak kapcsolati ábrája és előfordulási gyakorisága az 1998-ban hatályos
joganyagban
(Forrás: saját ábra)

ráltsága nem elég magas, remélhetőleg a jogalkotót is arra indítja, hogy még határozottabban
cselekedjen a rendszerszintű nehézségek leküzdése érdekében. Látva az eddigi elkötelezettséget, a tények feltárása komoly előrelépés alapja
lehet.

két időszak kapcsolódási szerkezete szinte tökéletesen azonos, eltérés lényegében csak a gyakoriságokban mutatkozik.
Az azzal kapcsolatban felismert probléma,
hogy egyes kulcsszavak előfordulási gyakorisága, illetve a jogszabályi környezetbe való integköznevelés
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2. ábra. A „cigány” kulcsszóhoz tartozó szavak kapcsolati ábrája és előfordulási gyakorisága az 2010-ben hatályos
joganyagban
(Forrás: saját ábra)
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3. ábra. A „cigány” kulcsszóhoz tartozó szavak kapcsolati ábrája és előfordulási gyakorisága az 2013-ban hatályos
joganyagban
(Forrás: saját ábra)

Mind a „roma”, mind a „cigány” szavak kapcsolati hálójából jól kivehető, hogy a foglalkoztatáspolitikai szempontok egyre inkább előtérbe kerülnek
2010-re, gyakoribbá váltak a „munka”, „alkalmazás”, „foglalkoztatás” szavak. Megjelentek mind a
bírósági határozatokban, mind a jogszabályokban.
Ez a helyzet lényegileg azonos maradt a 2013-as
évig. Sajátos, hogy a kormányváltások ellenére a
jogszabályok milyen kis mértékben változtak ebben a tekintetben. (Ezzel együtt meg kell jegyeznünk, hogy a gyakorlatban a közmunkaprogramok
jelentősen átformálták a foglalkoztatáspolitikai
rendszert).
Ennél is meglepőbb a képzéssel, oktatással,
neveléssel kapcsolatos helyzet, ami mind a „cigány”, mind a „roma” kontextusban jelentős viszszaesést mutat. A korábbi gyakorlatban valóban
sok képzési, oktatási program hatékonysága volt
erőteljesen megkérdőjelezhető – talán ennek is
lehet a hatása, hogy ezeknek a szavaknak az előfordulási gyakorisága nagyon nagy mértékben
csökkent. A legszélsőségesebb esetben a „cigány”
szó kontextusában a 2010-es állapothoz képest
a „képzés” szó találati gyakorisága 2013-ra 30-
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ról 3-ra esett vissza. Nem ennyire jelentősen, de
hasonló tendenciát találunk az „oktatás” vonatkozásában is. Kivétel a „nevelés” szó, amelynek
az előfordulási gyakorisága nő. 2010-ben ez a
kifejezés még nem is szerepel „cigány” kontextusban, azonban 2013-ban már 9-szer fordul elő,
igaz csak egy jogszabálytípusban, a rendeletekben. Az elemzésből látható tehát a terminológia
megváltozása, azonban az is, hogy a „cigány”,
illetve „roma” kontextusban a teljes codex vonatkozásában kiszorulóban vannak a képzéssel
kapcsolatos kifejezések. Figyelemmel kell lenni
arra is, hogy összességében a jogszabályok száma
növekvő tendenciát mutat. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy hiába indulnak kitűnő oktatási,
ösztöndíj programok, ha azok nem illeszkednek
szervesen a jogalkotás és joggyakorlat teljes rendszerébe, akkor a hatásuk sem lehet igazán átütő.
Megfontolandó a tudatos jogalkotási tevékenység
a romák/cigányok érdekében történő ilyen szempontú elemzése is.
Kontrollvizsgálatként elvégeztük az „egyház”
szókapcsolati elemzését is. Elemzésünk szempontjából az „egyházat” is állampolgárok olyan
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4. ábra. Az „egyház” kulcsszóhoz tartozó szavak kapcsolati ábrája és előfordulási gyakorisága a 2013-ban hatályos
joganyagban
(Forrás: saját ábra)

csoportjának tekintettük, amely ugyanúgy sajátos
szabályozást és támogatást igényel, ahogy a roma
nemzetiségű állampolgárokat is sajátos módon
kell támogatni. Tisztában vagyunk azzal, hogy
az analógia valamennyire felületes, azonban pontosan az olyan kérdésekben lehet jó példa, mint
a támogatás, az oktatás, illetve a munka, már
csak azért is, mert a kapcsolati hálók rokon vonásokat mutatnak. Meg vagyunk arról győződve,
hogy jelentős hatékonyságnövekedéssel járna, ha
a roma politika jogszabályi környezete is legalább
olyan szerkezetben és súllyal használná a vizsgált
kulcsszavakat, mint ahogy azt az egyházpolitika
teszi.
Az ábrából első pillantásra is kitűnik, hogy a
„támogatás”, „költségvetés”, „etnikai”, „kisebbség” szavak itt is nagy jelentőséggel bírnak, mind
a gyakoriság, mind a kapcsolati rendszer szempontjából. Lényegi különbség azonban, hogy a
„munka” szó előfordulási gyakorisága közel kétszeres a „cigány”, vagy a „roma” kontextusú elő-

forduláshoz képest, illetve ennél is jelentősebb,
hogy az „oktatás”, „képzés”, „nevelés” szavak gyakorisága közel háromszorosa a 2013-as „roma”
vagy „cigány” kontextusnak.
Világosan látható, hogy a hatékonyság egyik
feltétele a képzés és a munkaerőpiac összehangolása már a jogalkotás, jogalkalmazás szintjén is.
Ennek lehet egyik kiváló kitörési pontja a foglalkoztatási szövetkezet szabályozása és létrehozása
a romák vonatkozásában.
Jelen írás inkább csak a vizsgálati módszertan
lehetőségeire kívánja felhívni a figyelmet. A jövőben a tudományosan megalapozott bizonyosság
eléréséhez további elemzések szükségesek. Ezzel
együtt egészen biztos, hogy ezzel a módszerrel a
jogszabályok rendszerébe kódoltan sok olyan öszszefüggést fedezhetünk fel, amelyek megkönnyítik a normatív szabályozás valódi természetének
megértését. Mindez segíthet abban is, hogy még
tudatosabban koncentráljunk a képzés, foglalkoztatás szabályozásának alakítására.
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Európai uniós felnőttképzési
és szakképzés stratégiák a Dél-alföldön
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara – neves külföldi és hazai szakemberek részvételével – Szakképzési és Felnőttképzési Nemzetközi Tudományos Konferenciát rendezett
2013. október 17. és 19. között a Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása a DAFFSZTTK című (pályázati azonosító: TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0004) projekt keretében.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző
Kar
2012 nyarán pályázatot
nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében meghirdetésre
került „Határon átnyúló
együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén” című pályázati konstrukció keretein belül „Dél-alföldi Felnőttképzési – Szakképzési Tudástár és Tanácsadó
Központ létrehozása (DAF-FSZTTK)” címmel.
A program a szakképzés és felnőttképzés területén megszerzett tapasztalatok és módszertan
megosztására szolgál egy 18 hónapos projekt során
melynek keretében a szak- és a felnőttképzés területén működő szakemberek nemzetközi együttműködés és a versenyképesség javítását, valamint
a foglalkoztatottság növelését megcélzó közös felnőttképzési és szakképzési komplex tudástár kialakítását célozták meg.

A pályázatról
Az Európai Unió gazdaságpolitikájának homlokterébe a versenyképesség javítását és a foglalkoztatottság növelését állította, melynek
fontos eszköze munkaerő-piaci mobilitást elősegítő, hatékony képzési és foglalkoztatási politika. A munkavállalói oldal szempontjából az
egész életen át tartó tanulás alapelvének elfogadása szükséges annak érdekében, hogy képes
legyen folyamatosan alkalmazkodni a gyorsan
változó környezethez és helytállni a munka
világában. A határon átnyúló együttműködés
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egyértelműen elősegíti a kisebb térségi, illetve
hosszú távon az egységes európai munkaerőpiac
kialakulását.

A Tudástár és Tanácsadó Központ
létrehozásának célja
A célok közé tartozik:
• A szak- és felnőttképzés területén szerzett magyar tapasztalatok átadása a többi EU-tagállam
(elsősorban a szomszédos országok) szak- és felnőttképzéssel foglalkozó intézményei, valamint
munkaügyi központjai számára.
• A munkaerőpiac igényeivel összhangban olyan
képzési programok kidolgozása, tananyagok fejlesztése, amelyek hiányoznak az együttműködő
országokban, és amelyekre igény jelentkezik a
gazdasági szereplők oldaláról.
• Az együttműködés során külön figyelmben részesüljön:
– az intézményrendszere,
– a jogi szabályozása,
– a különböző hátrányos helyzetű célcsoportok
igényeinek figyelembevétele,
– az integráció elősegítése,
– az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása,
– a korszerű módszerek elterjesztése a szak- és
felnőttképzés területén.
• További cél, hogy erősödjenek a kapcsolatok a
tagállamok hasonló szerepkörrel rendelkező intézményeivel, szervezeteivel, a Szegedi Tudományegyetem széles körű nemzetközi kapcsolatainak bázisára alapozva.
• A konstrukció keretében megvalósuló nemzetközi együttműködés lehetőséget teremt a
magyarországi tudásvagyon gyarapítására va-
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lamint, a Magyarországon még nem ismert,
de igényelt ismeretek, eljárások, módszerek
átvételére.
• A szak- és felnőttképzés területén szerzett tapasztalatok átadásával, valamint az ezen a téren
megvalósuló együttműködésekkel hozzá kívánnak járulni az egységes munkaerőpiac kialakításához.
• A projekt megvalósítása során fel kívánják
használni az EU-ban zajló, a képesítési keretrendszer tagállami alkalmazására irányuló
szakpolitikai kezdeményezéseket.
• Biztosítani kell, hogy a bekapcsolódó partnerek
közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a magyarországi fejlesztések eredményeiről, amelyeket alkalmazhatnak saját munkájuk során.
Az intézményközi kapcsolatok fejlesztése során meg kell vizsgálni a képzési rendszerek közötti azonosságokat és különbségeket, valamint
a rendszerek, képzési tartalmak és módszerek
egymáshoz történő közeledésének lehetőségeit.

A projektgazda
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kara Magyarország legrégebbi tanárképző és pedagógusképző intézménye.
A kar hivatásának tekinti az erős alapképzésre
épülő differenciált, többszintű minőségi oktatást
és tudományos képzést, a kutatást, a fejlesztést,
valamint a tudományos minősítésben való aktív
részvételt az általa művelt szaktudományokban.
A pedagógusképző kar – felhasználva a pedagógusképzés különböző területein felhalmozódott
évtizedes tapasztalatait – az óvodapedagógus,
a tanító és a gyógypedagógus képzés országosan és nemzetközileg is elismert képző helyévé
fejlődött. Emellett kiemelt feladatként kezeli a
tanárképzés karhoz tartozó szakdiszciplináris
terület magas színvonalú oktatását is. Feladatának tekinti, hogy a művészetközvetítő szakokon
is a hagyományaihoz méltó képzést folytasson.
Pedagógusképző szakjain a gyakorlati képzést
elsősorban a karhoz tartozó gyakorló iskola hatékony közreműködésével oldja meg.

A kar nagy hagyományokkal és tapasztalatokkal rendelkezik a szak- és felnőttképzés területén is. A társadalmi és munkaerő-piaci elvárásokhoz alkalmazkodva a kar feladatának tekinti
a képzési tartalmak folyamatos fejlesztését a felsőfokú szakképzésben, az alapképzésben, a mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben
egyaránt.
Alkalmazkodva a felsőoktatás szerkezeti átalakulásához a kar oktatási struktúrájában kiemelkedő szerepet kap a felnőttképzés és a különböző nem konvencionális képzések is. A kar
felvállalta az SZTE-n belül a felsőfokú szakképzés széles körű bevezetését. Kiemelt feladatának
tekinti, hogy a felsőfokú szakképzések tartalmi
és gyakorlati részét úgy szervezze, hogy egyrészt a végzett hallgatók megfeleljenek a munkaerő-piaci elvárásoknak, másrészt megfelelő
szakmai tudással rendelkezzenek ahhoz, hogy
eredményesen vegyenek részt az felsőfokú szakképzéshez (FSZ) befogadó szakként kapcsolódó alapképzésekben is. A kar önálló szervezeti
egységet működtet mind a felnőttképzés, mind
a szakképzés területén. A Felnőttképzési Intézet
az ország egyik meghatározó oktatási központja az andragógia területén, a Szakképzési Központ pedig újabb és újabb képzési formák, oktatási módszerek bevezetésére tesz eredményes
kísérleteket, a munkaerő-piaci mobilitás javítása
érdekében. A kar arra törekszik, hogy minden
képzési formában együttműködjön az egyetem valamennyi karával. Kimagasló képességű
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projektek az Európai Unió támogatásával
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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oktatóik részt vesznek az SZTE doktori programjaiban. A hallgatók számára a tanulásban,
az egyetem és a kar által nyújtott szolgáltatások
igénybevételében az egyenlőség, az egyenlő bánásmód elvét tartja szem előtt. A fentieken túl
a szak- és felnőttképzés területén jelentős nemzetközi kapcsolatok kiépítésére került sor elmúlt
években. A határ menti együttműködéseken túl
szlovén, lengyel, brit, osztrák és francia kapcsolatok is létrejöttek.

A projekt
szakmai együttműködő partnere
A Temesvári Nyugati Tudományegyetem egy
1962-ben alapított állami felsőoktatási intézmény. A Temesvári egyetem eredete 1940-ig
vezethető vissza, mikor a város a Kolozsvárról Észak-Erdély magyar visszacsatolása miatt kiköltöztetett román egyetemet befogadta.
Egy 1944. december 30-án kelt törvényrendelet említi, hogy egy felsőfokú oktatási intézményt kell létrehozni Románia nyugati részén.
1968-ban, amikor nagyjából minden klasszikus tudományág oktatására biztosított volt az
akadémiai szakember, az intézményt önálló
egyetemmé avatták.
Az egyetem ma 11 kart működtet. Az elmúlt
12 évben jelentős változások játszódtak le a térségben, a politikai és gazdasági környezet gyökeresen átalakult. Ennek megfelelően az egyetem próbál megfelelni a megváltozott gazdasági
és társadalmi, valamint a nemzetközi környezet
és a szakmaiság kihívásainak. Az EU-csatlakozás által támasztott követelményeknek való
megfelelés a legfontosabb az egyetem számára
– amely az évek során jelentősen bővítette nemzetközi kapcsolatait –, és így a tudományos és
az oktatási együttműködések száma folyamatosan növekszik. Az utóbbi években az intézmény
kiemelt hangsúlyt fektet a szak és felnőttképzés tevékenységeinek bővítésére, a magyar és az
EU-s tapasztalatok, jó gyakorlatok átadására –
amit a jelen pályázati együttműködéssel kíván
elindítani az egyetem.

22

A Szakképzési és Felnőttképzési
Nemzetközi Tudományos Konferencia
A projekt eredményeit bemutató projektzáró
konferenciával egybekötött szakmai szak- és felnőttképzési tudományos találkozóra 2013. október 17. és 19. között került sor. A konferenciát
a Kar két intézete, a pályázati projekt szakmai
megvalósítását és végrehajtását bonyolító Felnőttképzési Intézet valamint a Szakképzési,
Továbbképzési és Távoktatási Központ közösen
látta el.
A program első napjának az SZTE Juhász
Gyula Pedagógusképző kar Díszterme adott
otthont, ahol Dr. Marsi István dékán köszöntő
szavai után került sor az első plenáris ülésre. A
plenáris ülés előadásai átfogó képet nyújtottak
az európai szak- és felnőttképzés helyzetéről,
az alkalmazott rendszerekről és módszerekről,
a hasonlóságokról és eltérésekről, az EU törekvéseiről és az egyes nemzetállamokban felmerülő problémákról. Meglepően sok a hasonlóság
mind az alkalmazott módszerek, mind a felmerülő problémák esetében, amely egyértelműen
további együttműködésre ösztönözte a konferencia résztvevőit. Érdekes színfoltja volt a plenáris ülésnek a kazah oktatási rendszerről szóló
élőadás (M. Raushangul), amely egy olyan feltörekvő országot mutatott be, amely egyértelműen
az európai utat választotta, annak ellenére, hogy
hagyományai és ősi kultúrája alapvetően különbözik az európaitól.
A plenáris ülés programja rendkívül izgalmasan alakult, a szakma kiváló nemzetközi és hazai kutatói, szakértői szinte tematikus
egységbe foglalták az európai felnőttképzés és
szakképzés helyzetét és jövőbeli kilátásait. Az
elhangzott előadások jól illeszkedtek egymáshoz és az egyes előadók jól ref lektáltak egymás
előadására. A szekcióülések és workshop-ok is
rendkívül jól sikerültek, mind a szakmai színvonal, mind a résztvevők számát illetően. A
visszajelzések szerint érdekes és élénk szakmai
munka folyt mindegyikben, számos érdeklődő
részvételével.
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A második szakmai napnak a szegedi SzentGyörgyi Albert Agóra Kulturális és Tudományos Központ biztosította a helyet, ahol az előző
napon felvezetett szakmai témák folytatódtak
szekcióülések formájában. Az egyetem és a kar
számos oktatója és kutatója is élt a lehetőséggel, s a plenáris előadások meghallgatásán túl
a szekcióüléseken saját prezentációját is bemutatta. Ezek szintén megjelennek a konferencia
kötetében, amely jó publikációs lehetőség mindenki számára, aki ezzel élni kíván. A szervezők
örömmel konstatálták, hogy a kar hallgatói nagy
számban vettek részt a konferencia szakmai
programjain és a konferencia megszervezésében
és lebonyolításában is részt vállaltak.
A nemzetközi tudományos konferencia a
program zárása előtt alkalmat adott arra, hogy
összegezzék az elvégzett munka eredményeit. A
konferencia lehetőséget biztosított a jelentkező
kutatók, oktatók, szakemberek számára, hogy
a szak- és felnőttképzés helyzetét, várható fejlődési irányait, a területen elérni kíván célokat,
alkalmazott módszereket értékeljék. Ezen túl a
tudományos kutatók számára publikációs lehetőséget is jelentett.

A munka összegzése
A „Dél-alföldi Felnőttképzési – Szakképzési Tudástár és tanácsadó központ létrehozása”
című projekt a befejezéséhez közeledik, s ennek a közös munkának jelentős állomása volt a

Szakképzési és Felnőttképzési Nemzetközi Tudományos Konferencia. A rendezvény a hazai
szak- és felnőttképzés kiemelkedő tudományos
eseménye volt, amelynek sikere egyértelműen
alátámasztja a szervezők nemzetközi együttműködésre vonatkozó elképzeléseinek indokoltságát. Mind a projekt előkészítése során elvégzett
igényfelmérés, mind az utólagos visszajelzések azt erősítik, hogy a tudásalapú társadalom
megvalósítására vonatkozó EU-stratégiai célok
nagy része csak a szak- és felnőttképzés jelentős fejlesztésével, a legkorszerűbb módszerek
alkalmazásával valósítható meg. Az egész át
tartó tanulás (LLL) koncepciójának terjesztése, elfogadtatása és megvalósítása a minél szélesebb munkavállalói körökben, az fontos része
annak stratégiának, melynek célja az európai
munkanélküliség csökkentése a munkaerő-piaci mobilitás javításával, a hátrányos helyzetű
munkavállalói csoportok munkaerőpiacra jutásának elősegítésével.
A közös siker az egyes nemzetállamok fokozott erőfeszítései és szoros nemzetközi szakmai
és politikai együttműködés nélkül sem képzelhető el. A konferencia szervezői és a résztvevői ennek a nemzetközi együttműködésnek a
kialkításához, fejlesztéséhez kívántak hozzájárulni és megállapodtak abban, hogy az együttműködést fenntartják és továbbfejlesztik.
(Az anyagot összeállította: Szabó Ferenc projektmenedzser)

Legutóbbi számunk tartalmából:
• regionális szemlélet
• szakmai gyakorlat
• tanulási kudarcok
A Szakképzési Szemle több mint két évtizedes
hagyományát folytatja, amikor közzé teszi
az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzéssel
kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatások eredményeit.
Elemző írásaival hozzájárul,
hogy megalapozott szakmai vitákkal segítse a képzés fejlődését.
Lehetőséget biztosít a doktori iskolák
legszínvonalasabb dolgozatainak megismerésére is.
A Szakképzési Szemle megrendelhető
a szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu e-mail címen!
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A szakiskolai tanulók képzési útjainak,
továbbhaladásának jogi lehetőségei
A szakiskolai képzés jelenti az egyik legnagyobb kihívást az oktatás rendszerében, hiszen
ebben az iskolatípusban nem „elitképzés” folyik,
nem is a társadalom legszerencsésebb rétegéhez
tartozó fiatalok kerülnek ide, és az ezen képzési
formában helytállni nem tudóknak szűkös lehetőségek állnak rendelkezésre a továbblépésre.
Elvileg.
Az új szakképzési törvény ugyanis a jogi keretek szintjén a 2012 előtti szabályozáshoz képest
szélesebb lehetőségeket igyekszik felkínálni a
szakiskolásoknak. Jelen írásban ezeket a lehetőségeket járjuk körbe a szakiskolai tanulók képzési
útjainak, továbbhaladásuk új jogi megoldásainak
bemutatásával.
A feltehető kérdés egyrészt úgy is hangozhat,
hogy az új magyar szakképzési szabályozás a három éves szakiskolai képzés befejeztével milyen
tanulási uta(ka)t biztosít a tanuló számára annak
érdekében, hogy tovább tudjon haladni a rendszerben, és tanulási útja ne váljon zsákutcává?
Másrészt megfogalmazható úgy is, hogy milyen
támogató rendelkezések, intézkedések támogatják a tanulót abban, hogy ténylegesen vissza
tudjon kapcsolódni az oktatásba, a képzésbe –
azonos iskolatípusban, vagy szakközépiskolában,
gimnáziumban, vagy akár egy felsőfokú oktatási
intézmény képzésébe?
A lehetőségeket ketté lehet osztani aszerint,
hogy mely megoldások léteztek már az új szakképzési törvény elfogadása előtt is, és melyek
azok, amelyek a 2012. január 1-jétől hatályos
rendelkezésekben kerültek megfogalmazásra.
Létezik még egy harmadik csoport is, a „továbbgondolt” kategória.
A korábban is létező továbbhaladási utak generális formája az, amikor a tanuló az alapfokú
tanulmányait követően a szakiskolában tanul to-
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vább, illetve ha a szakiskolai szakmai bizonyítvány megszerzése után – egy év beszámítással
– szakközépiskolai vagy gimnáziumi érettségit,
s ezzel felsőoktatási továbbtanulási lehetőséget
szerez. E körbe tartozik az a megoldás is, amikor
a tanuló más típusú iskolába jelentkezhet át, már
a szakmai bizonyítvány megszerzése előtt.
A továbbgondolt körbe a korábbi felzárkóztató oktatás és az annak helyébe lépő úgynevezett
Köznevelési Hídprogramok tartoznak. Itt kerül
bemutatásra az is, amikor a tanuló megfelelő
közismereti előtanulmányok esetén úgynevezett
„kizárólag szakképzési évfolyammal” működő
szakiskolában tanul.
A teljesen új képzési utak és továbbhaladási lehetőségek közé egyrészt a „régi típusúról” az „új
típusú” szakiskolai képzésre történő átjelentkezés
tartozik, amelyet a szakképzési törvény átmeneti rendelkezései biztosítanak. További újdonság,
amikor a tanuló az általános három, és a közismereti oktatás nélküli két éves képzés helyett
akár egy év alatt is felkészülhet a szakmai vizsgára. A csak szakiskolai végzettséget szerzett fiatal bizonyos feltételekkel két év alatt is szerezhet
érettségit, s emellett a jövőben érettségire épülő
szakmát is tanulhat, ha kellő gyakorlattal és mestervizsgával is rendelkezik.

Az új szabályozásban is megtartott
szakiskolai „utak”
Továbbhaladás az alapfokú iskolából a szakiskolába
Az új szakképzési törvény (Szt.) értelmében a
nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) szerint folyó szakiskolai képzésbe alapfokú iskolai végzettséggel vagy az Nkt-ben szabályozott
„Köznevelési Hídprogram” elvégzésével lehet
bekapcsolódni. Az alapfokú iskolai végzettség
előírása tekintetében nem történt változás a ko-
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rábbi előírásokhoz képest, hiszen a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény ugyancsak az
alapfokú iskolai végzettséghez vagy 1-2 éves felzárkóztató oktatáshoz kötötte a szakiskolai felvételt. Emellett azonban a fenntartó – az általános
iskola mellett – a szakiskolát és a középiskolát is
kijelölhette úgynevezett kötelező felvételt biztosító iskolának, ilyen azonban a hatályos rendelkezések között nincs.
Az Szt. továbbra is előírja, hogy az iskolai
rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet
felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai
és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi
alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ennek alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai
vizsgára bocsátásnak.
A korábbi szakképzési törvény azt is előírta,
hogy a tanulószerződés alapján a szakképző iskolába fel kell venni azt a tanulót, aki egyébként a
felvételi feltételeknek megfelel. Azaz, ha a tanuló egy gazdálkodó szervezettel tanulószerződést
kötött, a szakiskolába kötelező volt felvenni, jelenleg azonban nincs ilyen előírás.
Felkészülés az érettségire három vagy négy év alatt
Amennyiben egy szakiskolai végzettséget szerzett tanuló később – akár csak az érettségi bizonyítvány meglétéért, akár érettségire épülő
szakképesítésre történő beiratkozás vagy felsőfokú továbbtanulás céljából – érettségi vizsgát kíván tenni, több lehetőség is kínálkozik számára
ennek megvalósítására. Beiratkozhat egy szakközépiskola vagy gimnázium kilencedik évfolyamára, és ebben az esetben négy év alatt megszerzi
az érettségi bizonyítványt. Erre korábban is volt
mód és jelenleg is lehetséges. A szabályozás azonban továbbra is lehetővé teszi, hogy a szakiskolai
tanulmányok alatt megszerzett közismereti tudás
beszámításra kerüljön a négy éves felkészülésbe.
A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény lehetővé tette, hogy amennyiben a szakiskolai nevelés és oktatás középiskolai nevelést
és oktatást ellátó többcélú intézményben folyt,

a szakiskola tanulója a szakmai vizsga letételét
követően – tanulmányainak beszámításával –
folytathatja tanulmányait az érettségi vizsgára
történő felkészülés céljából. Ezt azt jelenti, hogy
– bár a törvény nem határozza meg a rövidítés
mértékét – praktikusan egy évvel kevesebb idő
alatt lehet(ett) letenni az érettségi vizsgát. Ezt a
szabályt az Nkt. már nem tartalmazza, hanem –
némileg módosítva – az Szt. vette át. Eszerint a
szakiskolai végzettséggel rendelkező tanulót kérésére a szakközépiskola tizedik évfolyamára kell
felvenni, ha egyébként a szakközépiskolai felvételi követelményeket teljesítette. (Az Nkt. ezzel
szemben már csak a 3. pontban kifejtésre kerülő
kétéves, érettségi felkészülés lehetőségét tartalmazza.)
Mindez azt jelenti, hogy továbbra is fel lehet
készülni az érettségire négy, illetve három év
alatt, ahogy 2012-t megelőzően is.
Átjelentkezés a szakiskolából más iskolatípusba
A tanulót általában megilleti az a jog, hogy kérje
átvételét egy másik nevelési-oktatási intézménybe, legyen az szakiskola, gimnázium vagy szakközépiskola. Az átvétel nem csak azonos, hanem
különböző iskolatípusok között is megvalósulhat. Ahogy a felvétel, úgy az átvétel is jelentkezés alapján történik, amelyről az Nkt. alapján az
iskola igazgatója dönt. Annak érdekében, hogy
a tanulót az átvétel során se érje indokolatlan
hátrány, a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során vizsgálhatja, hogy az iskola az átvételi
kérelem elbírálása során nem sértette-e meg az
egyenlő bánásmód követelményét.
Egy szakiskolás a képzése alatt intézménytípust válthat, amelynek amellett, hogy nem szakiskolai, hanem szakközépiskolai szakmai végzettséget akar szerezni, vagy egyáltalán nem akar
szakmai végzettséget szerezni, mindenképpen
az is a célja egyben, hogy érettségi végzettséget
szerezzen. Hiszen a szakiskolán kívüli másik két
középfokú intézménytípusban – a gimnáziumban
és szakközépiskolában – a tanulót elsősorban az
érettségi vizsgára készítik fel.
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A Köznevelési Hídprogramok
és a kizárólag szakmai képzést nyújtó
szakiskola
A Köznevelési Hídprogramok
Az úgynevezett „Köznevelési Hídprogramok”
a felzárkóztató oktatás néven futó hátránykompenzációs oktatási-képzési formákat váltották fel,
amelyeket a közoktatásról szóló 1993. LXXIX.
törvény szabályozott. A felzárkóztató oktatásban tanulókat 2013. szeptember 1-jétől már nem
lehet beiskolázni, helyette a Köznevelési Hídprogramokban pótolhatják be a tanulók azokat a
hiányosságaikat, amelyek miatt nem tudták befejezni az alapfokú iskolai tanulmányaikat, vagy
nem nyertek felvételt valamely középfokú intézménybe.
Az Nkt. értelmében a Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe történő
bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek
megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális,
kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztését
támogató pedagógiai tevékenységgel. Újdonság a
felzárkóztató oktatáshoz képest, hogy az úgynevezett Híd II. program részszakképesítés megszerzésére is felkészít, amely záróvizsgával, s ennek
részeként komplex szakmai vizsgával zárul, így
az alapfokú végzettség mellett – sikeres komplex
szakmai vizsga esetén – részszakképesítést igazoló
szakmai bizonyítványt is kaphat a tanuló. A Híd
II. program egy vagy két tanítási évig (tíz vagy
húsz hónapig) tart, amelyhez igazodnak a megszerezhető részszakképesítések képzési időtartamai is.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a
Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket az
érintett tanévet megelőző március 31-éig jelöli ki,
és erről tájékoztatja az általános iskolákat.
A kizárólag szakmai képzést nyújtó szakiskola
Továbbra is lehetőséges, hogy egy szakiskola kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatást
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folytasson (azaz kizárólag szakképzési évfolyammal működjön). Ennek feltétele, hogy a szakiskola olyan tanulót készítsen fel a vizsgára, aki a
minimális közismereti követelményeket teljesítette. A szakiskolának főszabály szerint három
szakképzési évfolyama van. A szakiskolai tanuló
azonban a „továbbgondolt” szabályok értelmében
három helyett kettő évfolyam alatt is szerezhet
szakmai bizonyítványt. Az Szt. alapján ugyanis
kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatás
is folyhat a szakiskola szakképzési évfolyamain,
ha a szakiskola olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki a szakiskolai közismereti kerettantervben előírt követelményeket vagy
a középiskola tizedik évfolyamát eredményesen
teljesítette. Emellett megszervezhető a szakiskolai képzés kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás nyújtásával azoknak a tanulóknak is, akik
a középiskola tizedik évfolyamát eredményesen
teljesítették.
Az előzőek szerint szervezett szakiskolai képzésben a szakképzési évfolyamok száma az OKJban az adott szakképesítésre meghatározottnál
eggyel kevesebb. Az OKJ-ban meghatározott évfolyamok száma egyébként szakiskolai képzés esetén egységesen az Nkt-ban is lefektetett három év.
A kétéves képzés lehetősége abból adódik, hogy
a hároméves szakiskolai képzésben összességében
egy tanévnyi közismereti oktatás folyik, így annak
előzetes – meghatározott formában történő – teljesítése rövidíti (és nem csak rövidítheti) a képzést.
Ezzel összhangban 2013. szeptember 1-jén az
Nkt. kiegészült a szakiskolára vonatkozó fenti
előírásokkal, így az Nkt. szerint is szakiskolának
minősül az a szakképző iskola is, amely az Szt.
szerint kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati
oktatást folytathat.

Új lehetőségek a szakiskolásoknak
a szakképzésben
Fontos körülmény a szakiskolásokra vonatkozó
szabályozásban, hogy az Szt. nemcsak meghagyta
a korábbi képzési utakat és továbbhaladási lehetőségeket, hanem jelentősen bővítette is azokat.
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Az új megoldások tehát nem felváltották az eddigi lehetőségeket, hanem kiegészítették azokat. El
kell tehát oszlatni azokat a téves értelmezéseket,
amely szerint például a szakiskolások már csak az
új szabályok szerinti két év alatt készülhetnek fel
az érettségire, hiszen, ahogy az korábbiakban leírásra került, a három- vagy a négyéves felkészülési lehetőséggel is élhet a tanuló.
Az új képzési utak jogi kialakításának egyik
legfontosabb szempontja az volt, hogy egyrészt
minden élethelyzetben, a képzés minden pontján,
illetve a képzésből való „kihullás” után is legyen
lehetőség be- vagy visszakapcsolódni a képzésbe,
másrészt ahol lehetőséges, ott már törvényi szinten kerüljön előírásra a képzési idő rövidítése, racionalizálása.
Átjárhatóság a régi és az új típusú
szakiskolai képzés között
Az Szt. átmeneti rendelkezései értelmében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény
szabályai (tehát a régi rendelkezések) szerinti
szakiskolai (és szakközépiskolai) képzés utoljára a
2012/2013-as tanévben indulhatott. A 2013/2014es tanévtől pedig kizárólag az Nkt-ban és az új
Szt-ben meghatározott szakiskolai képzés indítható. Mindez azt jelenti, hogy kifutó rendszerben
az utolsó olyan szakiskolai osztályok, amelyek az
úgynevezett 2+2-es rendszerben lettek beiskolázva – a 2012/2013-as tanéves indulást alapul véve
–, azok 2016-ban tesznek szakmai vizsgát. Tekintettel azonban arra, hogy 2012-ben megjelent az
új Országos Képzési Jegyzék, amelyet már az új
típusú szakiskolai képzés igényeinek megfelelően
alakítottak ki, csak lehetőség, de egyáltalán nem
kényszer a régi szabályok szerint befejezni a képzést.
Éppen ezért – tovább bővítve a szakiskolai
képzésben részt vevő fiatalok továbbhaladási lehetőségeit – az Szt. átmeneti szabályai azt is megengedik, hogy amellett, hogy főszabály szerint a
2012. január 1-jét megelőzően indult képzéseket
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

szabályai szerint kell befejezni, a szakiskolában (és
a szakközépiskolában) a tanuló választása szerint
az új képzési formába is átjelentkezhet. Az ilyen
fajta „átjelentkezés” a szakképző iskola igazgatójának az engedélye alapján és az Szt. beszámításra
vonatkozó szabályainak az alkalmazásával történhetett, amely lehetőséggel a szakiskolák nagy része élt is, hiszen 2013-től már egyébként is csak az
új típusú képzés szerint lehetett beiskolázni az 9.
évfolyamos tanulókat.
Ebben az esetben is célszerű volt, hogy a szakiskola a teljes osztály esetén biztosítsa az „átjelentkezést”.
Felkészülés a szakmai vizsgára kettő évnél rövidebb
idő alatt
Bár a beszámítás általános szabályai korábban is –
hasonlóan a jelenleg állapothoz – lehetővé tették,
hogy a képzési idő rövidüljön, de ezzel az iskolák
csak az esetek kis részében éltek. Annak ellenére, hogy ehhez a központi költségvetés kiegészítő
normatívát is biztosított és csak a pedagógiai programban kellett rögzíteni a képzési idő csökkentésének lehetőségét. A 2012 utáni szabályokban az
az alapvető változás, hogy azokban az esetekben,
amikor indokolt, hogy a beszámítás, azaz a képzési idő rövidítése – egységes elvek szerint – minden
tanuló esetében azonos mértékű legyen, a csökkentést maga az Szt. írja elő, generálisan, kötelező
vagy „ajánlott” módon.
A három helyett kettő év alatt történő felkészülés a szakiskolai szakmai vizsgára a korábban már
teljesített közismereti oktatás beszámítása alapján
lehetséges, azonban létezhet olyan eset is, amikor
a tanuló a kétévnyi szakmai ismeret egy részét már
korábban megszerezte, így azok ismételt tanulása
sem szükséges.
A fentieknek megfelelően az Szt. azt is lehetővé
teszi, hogy azon tanulók részére, akik a szakközépiskolában szakirányú szakmai érettségi végzettséget szereztek, a szakiskolai képzés – a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak
szerint – kettő évnél rövidebb idő alatt is megszervezhető legyen. A beszámítás konkrét mértéke
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nincs meghatározva, és az nem is kötelező, de a
törvény megengedi, így a szakiskolai képzés hoszsza egy tanuló számára a három vagy két év helyett akár egy tanév is lehet, ha például szakirányú
szakközépiskolából (azaz szakmai érettségi vizsga
letételét követően) érkezik.
Érettségi kettő év alatt a szakiskola után
Az új szakképzési és köznevelési szabályozás
szakiskolásokat érintő rendelkezéseinek legmarkánsabb változását az jelenti, hogy egy szakiskolát végzett tanuló a jövőben négy vagy három
év helyett kettő év alatt is felkészülhet az érettségire. Az Szt. értelmében ugyanis a szakiskolai
végzettséggel rendelkező tanuló – közismereti
tanulmányainak és teljesített szakmai követelménymoduljainak beszámításával – folytathatja
tanulmányait olyan kétéves középiskolai képzésben, amely legalább négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból készít fel érettségire.
Az Nkt. egyébként ugyancsak kimondja, hogy a
szakmai vizsga letételét követően a (szakiskolai)
tanuló két év alatt középiskolában készülhet fel
az érettségi vizsgára.
Mindez azt jelenti, hogy e tanuló érettségije
egyenértékű lesz azokkal az érettségi végzettségekkel, amelyeket a tanulók egy gimnázium vagy
egy szakközépiskola elvégzésével, illetve a korábbi
három éves (például a „dolgozók középiskolájában” teljesített) oktatásban szereztek meg.
Amellett, hogy az érintett egykori szakiskolai
tanulók megszerzik az érettségit, a törvény azt is
deklarálja, hogy az ilyen kétéves képzés követelményeinek teljesítése egyúttal egyenértékű a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével is.
Tekintettel arra, hogy a tanulóknak a középiskolai érettségi anyag normál esetben négy évre
elosztott ismerethalmazát két év alatt kell elsajátítani, az Szt. azt is meghatározza, hogy ezt a
két évet mely iskolatípus mely évfolyamain kell
teljesíteni. A szakiskolai végzettséggel rendelkező
tanuló kétéves, érettségire történő középiskolai
felkészítését a szakközépiskola tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamán kell megszervezni azzal,
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hogy a szakközépiskola a tanulót a kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakra a közismereti
kerettantervben a szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamára előírtak szerint készíti
fel. Ez azt jelenti tehát, hogy a két év tananyagának elsősorban a kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakra kell épülnie, tehát az időkeret
lehetőleg minél nagyobb hányadát a kötelező magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem és az idegen nyelv oktatására kell fordítani.
Az ötödik (választható) tárgy maga a szakmai
vizsgán szerzett szakképesítés. Az Szt. az ötödik
tárgy tekintetében általánosságban is kimondja,
hogy amennyiben a tanuló a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát
tesz, a szakiskolában szerzett államilag elismert
szakképesítést a tanuló kérésére középszintű
szakmai érettségi vizsgának kell elismerni. Ez tehát nem csak arra az esetre igaz, ha a szakiskolai
tanuló a kétéves, érettségire történő felkészítés
végén tesz a négy kötelező közismereti érettségi
vizsgatárgyból érettségi vizsgát, hanem arra is,
amikor a tanulót – az Nkt. átvételre és felvételre vonatkozó rendelkezései szerint – a kérésére a
szakközépiskola tizedik évfolyamára veszik fel,
és azt követően tesz a négy kötelező közismereti
érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát (amenynyiben persze már eleve rendelkezik szakiskolai
szakképesítéssel).
Érettségire épülő szakma gyakorlattal
és mestervizsgával
Az érettségire két év alatt történő felkészülési lehetőséghez hasonlítható újdonság, hogy volt
szakiskolai tanulók – szigorú feltételek teljesítése
esetén – érettségire épülő képzésbe is bekapcsolódhatnak anélkül, hogy érettségi végzettséggel
ténylegesen rendelkeznének.
Ennek lehetővé tételét az indokolta, hogy ha egy
korábban szakiskolai szakképesítést igazoló szakmai bizonyítványt szerző, és azóta a szakmájában
dolgozó szakember, el kívánja mélyíteni a tudását a szakterületén egy szakközépiskolai szakma
megszerzésével, akkor ezt megtehesse érettségire
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történő felkészülés nélkül is, hiszen számára nem
a közismereti, hanem a már meglévő szakmai tudás fejlesztése az elsődleges cél.
Az Szt. ezért ugyancsak teljesen új lehetőségként biztosítja, hogy érettségire épülő szakirányú szakképesítés megszerzése céljából bekapcsolódhat az is, aki rendelkezik a szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményében meghatározottak szerinti szakirányú szakiskolai végzettséggel, a szakiskolában szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább
ötéves gyakorlattal és az adott szakképesítésben
tett mestervizsgával. A törvény tehát három
feltételt jelöl meg: meghatározott szakmákra
terjedhet csak ki ez a lehetőség, valamint csak
megfelelő gyakorlat és mestervizsga birtokában
jogosult az egyébként érettségivel nem rendelkező tanuló az érettségire épülő szakirányú
szakképesítésre.
A felkészülés csak meghatározott formában
folyhat, tekintettel arra, hogy e tanulók legalább
öt évvel a szakmai bizonyítványuk megszerezése után kapcsolódhatnak be e képzésbe, így csak

Szakmai
tanulmányi
versenyek

a felnőttoktatás keretében folyó iskolai rendszerű
szakképzésben vagy az iskolarendszeren kívüli
szakképzésben kerülhet sor erre a speciális felkészülésre.
A törvény azt is meghatározza, hogy csak olyan,
érettségire épülő szakirányú szakképesítésekről
lehet szó, amelyet az Országos Képzési Jegyzékek
kiadó kormányrendelet „Mestervizsgával és 5 év
szakmai gyakorlattal közvetlen bekapcsolódás lehetősége az érettségire épülő szakképzésbe” című
4. melléklete tartalmaz, amelyben összesen 34
ilyen szakképesítés kerül felsorolásra.
A fenti összegzésből látható tehát, hogy mind a
korábbi lehetőségek megtartásával, mind a meglévőek továbbgondolásával, mind az új megoldások
törvényben történő megfogalmazásával jogilag
számtalan lehetősége van a szakiskolai tanulónak
arra, hogy a képzésbe be-, vagy visszakapcsolódjon, azt befejezze, átjelentkezzen más képzési típusba, vagy a képzés befejezését követően továbbléphessen. A jogi lehetőségek biztosítása után az
egyik legfontosabb kihívás e lehetőségek tényleges
megvalósítása.

2013/ 2014.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal,
Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának
szervezésében megrendezésre kerülő
2013/2014. tanévi szakmai tanulmányi versenyekre
történő tanulói nevezések, a versenymeghirdetések és a versenyszabályzatok
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak-és Felnőttképzési Igazgatóságának
www.nive.hu/tanulmanyiversenyek oldalán találhatók.
A versenyekkel kapcsolatos fontos információk
folyamatosan közzétételre kerülnek ugyanezen
a címen elérhető oldalon, kérjük, kísérjék figyelemmel!
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Minőségbiztosítási megközelítés kidolgozása
az EQAVET keretrendszer alapján
– útmutató szakképző intézmények számára
A kiváló minőségű oktatás és képzés központi
helyet foglal el az Európai Unió stratégiai célkitűzéseinek (Lisszaboni Stratégia, Európa 2020
Stratégia) elérésében. Különösen a Koppenhágai
Nyilatkozat (2002) elfogadása óta fontos szakmapolitikai prioritás a szakképzés minőségbiztosítása és az e téren folytatott fokozott európai
együttműködés, amely 2009-ben egy új európai
jogszabály – az EQAVET Ajánlás1 – elfogadásához vezetett. A 2012 novemberében elfogadott
„Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények
érdekében” című Közlemény2 tovább erősíti a
minőségbiztosítás (és így az EQAVET Keretrendszer) kiemelkedő szerepét a szakképzés teljes rendszerében.
Az EQAVET (The European Quality
Assurance in Vocational Education and
Training – Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózat) kulcsfontosságú szerepet tölt
be továbbá a Készségek és Képesítések Európai Térségének (European Area for Skills and
Qualifications, EASQ ) létrehozási folyamatában is, elsősorban a felsőoktatás, a felnőttkori
oktatás, a közoktatás, valamint az EQF (European Qualifications Framework – Európai
Képesítési Keretrendszer) és az ECVET (European Credit system for Vocational Education
and Training – Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer) közötti koordináció
tekintetében.

Európai együttműködési fórumok
a szakképzés minőségbiztosítása terén
A szakképzés minőségbiztosítása terén az európai
együttműködés az Európai Fórum keretén belül
indult el, majd a Koppenhágai Folyamat minőségbiztosítással kapcsolatos célkitűzéseinek a megvalósítására létrehozták a „Minőség a szakképzésben” EU Szakmai Munkacsoportot. Ennek tagjai
(az EU Bizottság, a tagállamok, a szociális partnerek, az EFTA-EGT országok és a tagjelölt országok képviselői) 2003 során kidolgozták az európai
„Közös Minőségbiztosítási Keretrendszer”-t (The
Common Quality Assurance Framework, CQAF).
A lisszaboni és a barcelonai stratégiai célok megvalósítása érdekében biztosítani kellett az európai és
a nemzeti szintű kezdeményezések közötti minél
nagyobb összhangot, szinergiát, amelyhez további,
hosszú távon fenntartható együttműködésre volt
szükség a tagállamok között. Ezért a szakképzésben alkalmazandó, európai szinten Közös Minőségbiztosítási Keretrendszert (CQAF) kidolgozó
„Minőség a szakképzésben” EU Szakmai Munkacsoport mandátumának lejártával, a közös munka,
a nemzetközi együttműködés továbbfolytatására
és a folyamat fenntarthatóságának céljából az EU
Bizottság létrehozta és 2005. október 3-án az EU
Dublini Konferencián útjára indította az Európai
Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózatot (European Network on Quality Assurance in VET,
ENQA-VET). A 2005 és 2009 között működött
Hálózat legfontosabb feladata – a szakképzés

[1] Az európai parlament és a tanács ajánlása (2009. június 18.) a szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról (2009/C 155/01)
[2] Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes. http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm
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minőségbiztosítása terén a fenntartható európai
együttműködés és a jó gyakorlatok cseréjének kiépítése mellett – a szakképzésben alkalmazandó,
európai szinten Közös Minőségbiztosítási Keretrendszer (CQAF) megismertetése, bevezetésének,
alkalmazásának ösztönzése, előmozdítása volt. Ez
idő alatt az ENQA-VET a tagországok európai
együttműködésének példaképévé vált.
Időközben EU szinten megerősödött a szakmapolitikai elköteleződés a Koppenhágai Folyamatban (2002) meghatározott, a szakképzés átláthatóságát és (minőség)fejlesztését célzó közös európai
eszközök 3 kifejlesztése és bevezetése iránt. Az
ezzel összhangban – az EU Bizottság javaslatára
az Európai Parlament és a Tanács által – a szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referencia
Keretrendszerének (European Quality Assurance
Reference Framework, EQAVET) létrehozásáról
elfogadott Ajánlással 2010. január 1-től új korszak
kezdődött a szakképzés minőségbiztosítása terén
folytatott európai együttműködésben. Az Ajánlás
ugyanis az EQAVET bevezetését egy újjászerveződött szakmai közösségben, az Európai Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQAVET)
Hálózatban, és a nemzeti szakképzési minőségbiztosítási referencia pontok (QANRP) együttműködésével kívánja megvalósítani.

Az EQAVET Keretrendszer
Az Európai Parlament és a Tanács által 2009-ben
elfogadott Keretrendszert a tagállamok az Európai Bizottsággal együttműködésben dolgozták
ki. A Keretrendszer a szakképzés terén szorosabb
együttműködést szorgalmazó Koppenhágai Nyilatkozatot követő folyamat kulcsfontosságú eleme,

illetve elsődleges szerepet játszik az európai oktatási és képzési rendszer megújításával kapcsolatos,
jelenleg is folyamatban lévő munkákban. (Lásd
fentebb!)
Az EQAVET Keretrendszer arra hivatott, hogy
elősegítse a szakképzés minőségének folyamatos fejlesztését, valamint a szakképzés terén a minőségbiztosítási kultúra kialakítását és megerősítését.
Tekintettel a tagállamok szakképzés minőségbiztosítására irányuló megközelítésének sokszínűségére és összetettségére, egy közös európai viszonyítási (referencia)alapot szolgáltat a nemzeti,
regionális és helyi szintű minőségbiztosítási rendszerek kialakításához, folyamatos figyelemmel kíséréséhez (monitoring), fejlesztéséhez, reformjához. Ily módon növeli az átláthatóságot, valamint
az összhangot a szakképzés minőségbiztosítása
és minőségfejlesztése terén az egyes tagállamok
szakmapolitika kezdeményezései és cselekvési akciói között, ezáltal pedig a kölcsönös bizalmat, a
tanulók és a munkavállalók mobilitását.
Az EQAVET Hálózat legfontosabb feladata a
tagországok támogatása az EQAVET Keretrendszer bevezetésében, illetve az Ajánlás által a tagországokra rótt feladatok, kötelezettségek teljesítésében. Az Ajánlás – többek között – azt várja el
a tagországoktól, hogy alakítsanak ki egy olyan megközelítést, amelynek a szakképzési minőségbiztosítási
rendszerek nemzeti szintű javítása, továbbfejlesztése
a célja az Európai Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer legjobb fel- és kihasználásával, a nemzeti jogszabályokkal és a gyakorlattal összhangban.
E mellett a (2010-ben elfogadott) Bruge-i Közlemény4 „2b” stratégiai célkitűzése értelmében
a tagországoknak 2015-ig létre kell hozniuk egy

[3] Európai Képesítési Keretrendszer (European Qualifications Framework, EQF), EUROPASS (a képesítési rendszerek,
bizonyítványok és képességek, kompetenciák átláthatóságát és kölcsönös elfogadását biztosító keretrendszer), ECVET
(European Credit System for Vocational Education and Training – szakképzési kredit átviteli rendszer) és a szakképzésben
alkalmazandó Európai Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (European Quality Assurance Reference Framework,
EQAVET)
[4] Bruge-i Közlemény a szakképzés terén folytatott megerősített európai együttműködésről a 2011–2020 as időszakra vonatkozóan. Közlemény a szakképzésért felelős európai miniszterek, az európai szociális partnerek és az Európai Bizottság 2010. december 7-én Bruges-ben a koppenhágai folyamat 2011–2020 as időszakra vonatkozó stratégiai megközelítésének és prioritásainak
felülvizsgálatára tartott találkozójáról. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_en.pdf
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olyan nemzeti szinten közös minőségbiztosítási
keretrendszert a szakképzésben, amely kompatibilis az EQAVET Keretrendszerrel, és amely a
kapcsolódó munkahelyi környezetben (vállalatoknál) történő szakmai gyakorlati képzésre (workbased learning, WBL) is kiterjed.
Az EQAVET Hálózat munkaprogramjának
megvalósítási folyamatában kulcsfontosságú –
stratégiai szerepet betöltő – a tagországok képviselőiből álló szakmai munkacsoportok szakmai,
módszertani anyagokat és közös eszközöket dolgoztak és dolgoznak ki, annak érdekében, hogy
segítsék a szakképző intézményeket az EQAVET
Keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási
megközelítésük meghatározásában és kidolgozásában, valamint az EQAVET Keretrendszer
bevezetésében. Ennek a munkának ez egyik állomása, mérföldköve volt, amikor az „Útmutatások,
eszközök kifejlesztése a tagországok támogatására
az EQAVET bevezetés nemzeti megközelítésének kidolgozásában” elnevezésű EQAVET munkacsoport az európai szakképző intézményekben
a minőségbiztosítási folyamatok kialakításához és
javításához már sikerrel alkalmazott jó gyakorlatok alapján közös tématerületeket, úgynevezett
építőkockákat (building blocks, a továbbiakban
modulok) azonosított. Ily módon a modulok egyik
első elemzését is jelentik az európai szakképző intézmények körében jellemzően használt minőségbiztosítási megközelítéseknek.

Az EQAVET modulok
– building blocks – bemutatása
Az EQAVET Keretrendszerrel összhangban lévő
és a szakképző intézmények által Európa-szerte
használt minőségbiztosítási megközelítések elemzése során a munkacsoport tagjai az alábbi hat, egymást támogató és kiegészítő modult azonosították:

01

Menedzsmentkultúra
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Az EQAVET Keretrendszer
megvalósítása
szempontjából központi jelentőséggel bír
egy olyan kultúra kialakítása,
amely fontos értéknek tartja
és támogatja a minőségbiztosítást.

02

A szakképző intézmények
helyzetét tükröző megközelítések (Approaches reflect the
provider’s circumstances)
A szakképző intézmények helyzetét tükröző megközelítések kidolgozása. Az
EQAVET Keretrendszer a
szakképzési szolgáltatások valamennyi aspektusára kiterjed.
A fejlesztési folyamatot segítheti, ha a már meglévő minőségbiztosítási intézkedésekre
építenek.

03

Önértékelési kultúra (A culture
of self-assessment)
Önértékelési kultúra kialakítása. A reflexiót, visszajelzést és
az önértékelést bátorító kultúra
színvonalasabb szakképzéshez
vezet.

A szakképző
intézmények
helyzetét tükröző
megközelítések

Önértékelési kultúra

04

Munkatársak képzé
sének támogatása

Menedzsment kultúra (Management Culture)
A minőségbiztosítás iránt
elkötelezett menedzsmentkultúra meglétének biztosítása.
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Munkatársak képzésének támogatása (Support staff training)
A munkatársak minőségbiztosítás terén történő képzésének támogatása. A szakképzés
a munkatársak tudásán, készségein és kompetenciáin alapul.
A szakképzés akkor javítható,
ha a munkatársak minőségbiztosítással kapcsolatos ismeretei
javulnak.
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05

Adatok és visszajel
zések felhasználása a szakképzés
továbbfejlesztéséhez

06

Az érdekelt felek
bevonása

Adatok és visszajelzések felhasználása a szakképzés továbbfejlesztéséhez (Use data
and feedback to improve VET)
Adatok és visszajelzések felhasználása a szakképzés továbbfejlesztéséhez. A szakképzésnek
a munkaadók és a tanulók igényeit egyaránt ki kell elégítenie. Bármely minőségbiztosítási rendszer kulcsa abban rejlik,
hogy a szakképző intézmények
a változtatásokhoz és a szolgáltatásuk javításához milyen módon gyűjtik össze rendszeresen
és használják fel a teljesítménynyel kapcsolatos adatokat.
Az érdekelt felek bevonása
(Involvement of stakeholders)
A külső és belső érdekelt felek részvételének biztosítása a
szakképzésben. A szakképzés a
kormány, a társadalmi partnerek és a nemzeti érdekelt felek,
a munkaadók és a szakképző intézmények, illetve a tanulók és
a társadalom közötti hatékony

partnerségi viszonyokon alapul. Ezek a szakképzési rendszer alapkövei, amelyek erőt,
relevanciát és elfogadhatóságot
eredményeznek.
A fenti hat modul az EQAVET Keretrendszer
indikatív jellemzőire és mutatóira épül. A modulok segítséget nyújtanak azoknak a fő tevékenységeknek a beazonosításához, meghatározásához,
amelyek a szakképző intézmények segítségére lehetnek az EQAVET Keretrendszernek megfelelő
minőségbiztosítási rendszereinek kidolgozásában.
Valamennyi modult európai szakképző intézmények jó gyakorlat leírásai – esetpéldái5 – támasztják alá.
A modulok az alábbi információkat tartalmazzák:
• Hivatkozás az EQAVET Minőségbiztosítási
Ciklusra, annak vonatkozó lépésére/lépéseire.
(Lásd az 1. vagy 2. számú ábrát!)
• A „cselekvésre való felhívás”.
• A kulcsfontosságú kérdések és a siker fő tényezőinek meghatározása.
• Az európai szakképző intézmények közelmúltban szerzett tapasztalatainak elemzése során
levont következtetések, amelyek segítséget nyújtanak a további feladatok megtervezésében (tanulságok, tanuló pontok).

Minőségbiztosítási ciklus
Európai Szakképzés Minőségbiztosítási
Referencia Keretrendszer

[5] Az esetpéldák megtalálhatók a http://www.eqavet.eu/index2.html linken.
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• Az EQAVET Keretrendszer
megvalósítása szempontjából közpon jelentőséggel bír egy olyan
kultúra kialakítása, amely
fontos értéknek tartja és
támogatja a minőségbiztosítást.
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Tv.

A kulcsfontosságú siker tényezőkkel
kapcsolatos kérdések

Kulcskérdések
Javaslatok a fejlesztési
ehetőségekre

Tanulságok, tanuló pontok

• Hogyan használhatják fel a
• Milyen tényezőket kell figyelembe
• A vállalatokat, vállalkozásokat és a
szakképző intézmények az
venniük a szakképző intézményeknek
szakképző intézményeket egyaránt segí
EQAVET Keretrendszert minő- a minőségbiztosítási megközelítésük
versenyelőnyük növelésében, ha a magas
ségbiztosítási megközelítésük
kidolgozásakor?
minőségi színvonalú képzéssel és a képzési
továbbfejlesztésére?
• Miként tudják a szakképző intézeredményekkel kapcsolatosan konzisztens
• Menedzselhető és reális-e a
mények felhasználni mindazt, amit
megközelítéssel rendelkeznek.
minőségbiztosítási megközemások tapasztalataiból tanulnak?
• A szakképző intézmények gyakran komoly
lítés?
• Hogyan segíthe k a Szakképzési Miminőségbiztosítási há érrel rendelkeznek;
nőségbiztosítási Nemze Referencia
és könnyebb a siker felé vezető út, ha ezt a
Pontok a szakképző intézményeket
tapasztalatot a további fejlesztések alapjáannak biztosításában, hogy minőségul felhasználják.
biztosítási megközelítésük, rend• Egy fokozatos, lépésről lépésre történő beszerük az EQAVET Keretrendszerrel
vezetést lehetővé tévő megközelítés révén
összhangban legyen?
– amely a minőségbiztosítás bevezetését,
illetve megerősítését jól kezelhetővé teszi
–, jelentős fejlődés, javulás érhető el.

• Fontosnak tartja-e a vezetés a • A vezetés hogyan
• Az EQAVET Keretrendszert az egyes
minőségbiztosítást?
– vállal irányító szerepet a minőségszakképző intézmények vezetése a minő• Részt vesz-e valamennyi vezebiztosításban?
ségbiztosítási rendszer kidolgozására és
tő a magas minőségi színvona- – biztosítja az olyan minőségbiztoellenőrzésére (monitoring) alkalmazhatja.
lú szakképzés biztosításában?
sítási kultúra kialakítását, amely
• A hatékony és eredményes minőség• Felelősséget vállal-e a vezetés
a mások tapasztalataiból történő
biztosítási rendszerek külső elismerése
a minőségbiztosításért?
tanulásra épül?
mo vációs tényezőként, ösztönzőleg hat a
– ösztönzi, hogy a munkatársak is
vezetőkre és a munkatársakra egyaránt.
vállaljanak részt a minőségbiztosításban?
– biztosítja a költséghatékony és megfelelő minőségbiztosítási megközelítés alkalmazását?
• Mi a legjobb ösztönzési módja annak,
hogy a szakképző intézmények munkatársai folyamatosan fejlesszék a
minőségbiztosítási megközelítésüket?

A
„cselekvésre való
felhívás”

[*] Tv. – tervezés; Mv. – megvalósítás; Ért. – értékelés; Fvg. – felülvizsgálat

• Az EQAVET Keretrendszer
a szakképzési szolgáltatáA szakképző
sok valamennyi aspektuintézmények
sára kiterjed. A fejlesztési
helyzetét tükröző
folyamatot segíthe , ha
megközelítések
a már meglévő minőségkidolgozása
biztosítási intézkedésekre
építenek.

02

A minőségbiztosítás iránt
elköteleze
menedzsment
kultúra meglétének biztosítása

01

Modul

Mv.

Mit jelent
a modul?
Ért.

34
Fvg.

A modul
és az EQAVET
Minőségbiztosítási Ciklus
4 lépése közö
kapcsolat*
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• A reflexiót, visszajelzést
és az önértékelést bátorító kultúra színvonalasabb
szakképzéshez vezet.

A külső
és a belső
érdekelt felek
részvételének
biztosítása
a szakképzésben

06

Adatok
és visszajelzések
felhasználása
a szakképzés
továbbfejlesztéséhez

05

• A szakképzés a kormány, a
társadalmi partnerek és a
nemze érdekelt felek, a
munkaadók és a szakképző
intézmények, illetve a tanulók és a társadalom közö hatékony partnerségi
viszonyokon alapul. Ezek
a szakképzési rendszer
alapkövei, amelyek erőt,
relevanciát és elfogadhatóságot eredményeznek.

• A szakképzésnek a munkaadók és a tanulók igényeit
egyaránt ki kell elégítenie.
Bármely minőségbiztosítási rendszer kulcsa abban
rejlik, hogy a szakképző intézmények milyen módon
gyűj k össze rendszeresen
és használják fel a teljesítménnyel kapcsolatos adatokat a változtatásokhoz és
szolgáltatásuk javításához.

• A szakképzés a munkatársak tudásán, készségein és
A munkatársak
kompetenciáin alapul. A
minőségbiztosíszakképzés akkor javítható,
tás terén történő
ha a munkatársak minőképzésének
ségbiztosítással kapcsolatámogatása
tos ismeretei javulnak.

04

Önértékelési
kultúra kialakítása

03

 



   

 

 

• Miként biztosíthatják a vezetők, hogy • Bármilyen kis volumenű minőségbizvalamennyi érinte részesüljön a
tosítási képzés is jelentős változásokat
számára szükséges minőségbiztosítási eredményezhet.
képzésben?
• A minőségbiztosítási képzést a vezetésnek
• Miként tehető a munkatársak képzétámogatnia kell.
se egyszerre kiváló színvonalúvá és
• A már működő minőségbiztosítási intézkedéköltséghatékonnyá?
sek segítségül hívása nagyobb sikerhez vezet.

• Javul-e a szakképzési szolgál• Milyen módon veszik figyelembe a
tatás színvonala az érdekelt
szakképzés színvonalával, minőségéfelektől érkező visszajelzések
vel kapcsolatos belső véleményeket?
eredményeképpen?
• Milyen módon gyűj k össze és veszik
• Milyen módon veszik figyelem- figyelembe a kulcsfontosságú külső
be a belső és a külső véleméérdekelt felek véleményét?
nyeket?
• Mit lehet tanulni a versenytársaktól,
• Létezik-e olyan szisztema kuilletve más szakképző intézményeksan felépíte megközelítés,
től?
amelynek segítségével megállapíthatóak és kielégíthetőek
az érdekelt felek igényei?

• A szakképzés alapvető eleme a munkaadói
igények kielégítése.
• A regionális és nemze szervezeteken
belüli és a hasonló szervezetek közö
együ működés ugyancsak jobb minőségbiztosítási folyamatok kialakításához
vezethet.

• Elemzik-e és felhasználják-e az • Miként profitálhatnak a szakképző
• Az adatok gyűjtésére, elemzésére és
adatokat és a visszajelzéseket
intézmények az EQAVET mutatók
felhasználására kidolgozo szisztema kus
a szakképzés javításához?
alkalmazásából?
és konzisztens megközelítés biztosítja a
• Elősegí k-e az EQAVET
• Miként tudják a szakképző intézmészakképzési szolgáltatásokkal kapcsolatos
mutatói és indika v jellemzői
nyek:
jó döntések meghozatalát.
a fejlesztendő területek meg– eldönteni, hogy mely adatok rele• A tanulók, tanárok, gyakorla oktatók és
határozását?
vánsak,
munkaadók véleménye nélkülözhetetlen
– azonosítani az adatgyűjtési forrásoeleme a fejlesztésnek.
kat és elvégezni az adatgyűjtést,
• Az átláthatóság segítségével mindenki
– elemezni az adatokat,
számára érthetővé válnak a szükséges
– felhasználni az adatokat a minőség
változtatások – így ez hozzájárul a minőség
fejlesztéséhez?
fejlesztéséhez.

• Elérhető-e a minőségbiztosítási képzés és ennek támogatása szakképzésben érinte
minden fél számára?

• A szakképzésben érinte ek
• Miként tudják a vezetők arra ösztönöz- • Az átláthatóság segít, hogy valamennyi
valamennyien részt vesznek-e
ni a munkatársakat és a többi érdekelt
érdekelt fél rálátással rendelkezzen a szakaz önértékelésben?
felet, hogy azok a szakképzési szolképzési szolgáltatás minőségét illetően, és
• Támogatja-e a vezetés az
gáltatások színvonalával kapcsolatos
arra vonatkozóan fejlesztési lehetőségeket
önértékelést?
véleményüket rendszeresen kifejtsék?
fogalmazzon meg.
• Milyen módon tanulhatnak egymás- • Nagyobb valószínűséggel dolgozható ki
tól a szakképző intézmények?
eredményes minőségbiztosítási megközelí• Miként használják fel az önértékelés
tés, rendszer, ha a gyakorla megvalósítás
eredményeit a fejlesztésekhez?
ellenőrzése helye a figyelem középpont• Miként oszthatják meg a szakképző
jába az oktatás és képzés javítását helyezik.
intézmények jól működő gyakor• A folyamatos párbeszéd és kommunikáció
lataikat az üzle , kereskedelmi és
biztosítása az eredményes önértékelés
versenykörnyezetben?
közpon eleme.

módszertan •
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A modulok alkalmazása elsősorban azoknak a
szakképző intézményeknek ajánlott, amelyek az
EQAVET Keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási megközelítésük kialakításának kezdetén járnak. Azonban a modulok segítséget nyújthatnak az érettebb minőségbiztosítási rendszerrel
rendelkező szakképző intézmények számára is,
azáltal, hogy meghatározzák azokat a fő feladatokat is, amelyek megvalósítása elősegíti a minőségbiztosítási folyamatok folyamatos javítását, tökéletesítését is.

Az EQAVET modulok által
közvetített főbb üzenetek:
• Az EQAVET Keretrendszer a szakképző intézmények által alkalmazott, meglévő minőségbiztosítási gyakorlatokat, folyamatokat, intézkedéseket tükrözi.
• Számos eltérő módja van az EQAVET Keretrendszerrel összhangban lévő minőségbiztosítási
megközelítések bevezetésének.
• Több szakképző intézmény saját, eredményes,
költséghatékony és elismert minőségbiztosítási
rendszert dolgozott ki.
• Már számos szakképző intézmény tett jelentős
előrelépést az EQAVET Keretrendszer és más
európai eszközök használata terén.
• A szakképző intézmények minőségbiztosítási
megközelítéseik korai kidolgozási szakaszaiban
tanulhatnak azoknak az intézményeknek a tapasztalataiból, amelyek már bevezettek hasonló
minőségügyi keretrendszereket.
• A vállalkozások versenyképességének növelése
nem lehetséges a minőségi munkaerő biztosítása
nélkül, amelyhez a minőségbiztosítás nagymértékben hozzá tud járulni.
• Az oktatási és képzési színvonal folyamatos figyelemmel kísérése a minőségbiztosítás fontos

aspektusát képezi. Nem elegendő csupán az oktatás és képzés befejeztével az adatok és a visszajelzések beszerzése.
• A vezetés kulcsfontosságú és központi szerepet
játszik a minőségbiztosításban és annak biztosításában, hogy a szakképzés megfeleljen a munkaerő-piaci igényeknek.
A modulok az EQAVET Minőségbiztosítási Ciklus elnevezésű on-line eszköz 6 részét
képezik, amely szoftvereszköz arra hivatott,
hogy szakmai útmutatást nyújtson a tagországoknak szakképzési minőségbiztosítási
rendszerének kialakításában, bevezetésében
és (tovább)fejlesztésében az EQAVET Keretrendszerrel összehangoltan, és mind nemzeti
(szakképzési rendszer), mind pedig szakképző
intézményi szinten segítse a bevezetés folyamatát, valamint a szükséges tevékenységek
végrehajtását.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tagországok intenzív együttműködése a munkacsoportokban illetve az általuk kidolgozott eszközök és
szakmai-módszertani anyagok jelentősen elősegítették az EQAVET Keretrendszer bevezetését,
ez által a minőségbiztosítási kultúra erősödését a
szakképzésben.

[6] Az eszköz ingyenes és hozzáférhető az EQAVET Hálózat honlapján a www.eqavet.eu címen.
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Török Réka – Bimbóné Török Gabriella

A Resource Kit bevezetésének jelentősége
Magyarországon
Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network,
ELGPN) 2007-ben azzal a céllal jött létre, hogy
segítse az Európai Unió tagállamai – illetve az
Európai Unió egész életen tartó tanulási programjába történő becsatlakozásra jogosult szomszédos
államok – és az Európai Bizottság között az európai pályaorientációs együttműködés fejlesztését az
oktatási és a foglalkoztatási szektorban egyaránt.
További célja a tagállami szintű együttműködés
elősegítése az Európai Unió Pályaorientációs Határozatai (2004, 2008) által megállapított prioritások végrehajtása során. A hálózatot a tagállamok
hozták létre, melynek tevékenységeit az Európai
Bizottság támogatja az Egész Életen Át Tartó Tanulási Program 2007–13 keretein belül.
Az ELGPN 2013-14-es munkaprogramjának
kiemelt feladata az ELGPN által 2011-12-ben öszszeállított „Resource Kit” és „Glossary” tagállamok
általi fordítása és nemzeti adaptációja. A Resource
Kit (Európai Kézikönyv) célja, hogy segítséget
nyújtson a pályaorientációs szakpolitika felülvizsgálatában, valamint elősegítse az egymástól történő tanulási folyamatokat mind a tagállamokon
belül, mind az államok között. Mindemellett az
„ELGPN Szótár” (Glossary) megalkotásával létrejött egy közös fogalomtár, valamint az ehhez
kapcsolódó életpálya-tanácsadással összefüggő terminológia-gyűjtemény, amely támogatja a pályaorientációs szakpolitika fejlesztési tevékenységeit.
A Szakszótárban található definíciókészlet segíti
az ELGPN Pályaorientációs Szakpolitikai Fejlesztés:
az Európai Kézikönyv használatát.
A két szakpolitikai szempontból is nagy jelentőségű eszköz magyar szakfordítása 2013-ban
készült el, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Bizottság Pályaorientációs Bizottságának tevékenysége nyomán.

A Resource Kit jelentősége és felépítése
A Resource Kitet, az egész életen át tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztésének Európai
Kézikönyvét a tagállamok munkájának köszönhetően az ELGPN adta ki 2012-ben, fennállásának ötödik évében, iránymutatásul a tagállamok
saját nemzeti, regionális és helyi – ágazaton belüli és ágazatok közötti – pályaorientációs szakpolitikájának és gyakorlatának értékeléséhez és
áttekintéséhez, valamint a jövőbeni fejlesztés tervezéséhez.
A kézikönyv a szakpolitikai döntéshozók és
más érintettek munkáját kívánja elősegíteni − a
többi európai ország gyakorlatából merítve − országuk és régiójuk egész életen át tartó pályaorientációs ellátottságának áttekintésében, valamint a
nagyobb figyelmet érdemlő problémák és hiányosságok felismerésében. Az egész életen tartó pálya-
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orientáció minden olyan tevékenységet magában
foglal, amely segítséget nyújthat az emberek életének bármely szakaszában az oktatás-, képzés- és
szakmaválasztás, valamint a teljes életpályájukhoz
kapcsolódó szakmai döntések során.
A számos innovatív és sikeres gyakorlati példával illusztrált kézikönyv bemutatja az életpálya-menedzsment készségek különböző megközelítéseit, a tanácsadási szolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségeit, a minőségbiztosítást és a
tanácsadásban részt vevő különböző szereplők és
érdekelt felek koordinációs és együttműködési aspektusait. Az ágazati dimenziót az iskolák, a szakiskolai oktatás és szakmai gyakorlat, a felnőttképzés, a felsőoktatás, a foglalkoztatás és a társadalmi
beilleszkedés konkrét elemzései egészítik ki.
A Kézikönyv egy 2004-ben, az OECD és az
Európai Bizottság által kiadott könyvön alapul,
amelyet ki is egészít1. A 2004-es kézikönyv sok
OECD tagállam és európai ország politikájának
áttekintéséből merített.2 Számos közös hivatkozási
eszközt (Common Reference Tools, CRT) tartalmaz, melyeket az Európai Bizottság pályaorientációval foglalkozó szakértői csoportja fejlesztett ki.
A CRT-k hozzájárulnak ahhoz, hogy a tagállamok
egymástól tanuljanak, és ehhez be tudják azonosítani a különböző nemzeti és regionális szintű szakpolitika és rendszer fejlesztésének fókuszait.
A Kézikönyv legfontosabb elemeit az egész életen tartó pályaorientációról szóló első Bizottsági
Határozat (2004) erősítette meg, amely arra hívta
fel a tagállamokat, hogy a nemzeti szintű tanácsadási rendszerüket a Bizottság, az OECD és a Világbank tanácsadási szakpolitikája eredményeinek
tükrében vizsgálják felül. A Cedefop később össze-

állított egy füzetet3, azzal a céllal, hogy támogassa
ezekeknek az eszközöknek a használatát a tagállamok közötti különböző európai uniós programok
keretében megvalósuló tanulmányutakon és a közös, egymástól történő tanulási programokban.
A Kézikönyv második része az egész életen át
tartó pályaorientációs ellátás közös céljait és alapelveit határozza meg a 2004-es könyv hivatkozásai, CRT-i alapján. A harmadik rész pedig az
egész életen tartó pályaorientáció rendszerének
főbb jellemzőit ismerteti a 2004-es változat néhány ponton változtatott átvételével.
A negyediktől a hetedikig tartó szakaszok azon
a négy fő témakörön alapulnak, amit a 2004-es és
a 2008-as EU határozatok rögzítettek:
• életpálya-menedzsment készségek,
• hozzáférhetőség, a korábbi tapasztalati tanulás
beszámításával együtt (APEL);
• együttműködési és koordinációs mechanizmusok a pályaorientációs szakpolitikában és
rendszerfejlesztésben,
• minőségbiztosítás és tényalapú szakpolitika és
a rendszer fejlesztése számára.
A Kézikönyv az Európa 2020 stratégia keretében megfogalmazott célok − az intelligens növekedés (tudáson és innováción alapuló gazdasági
fejlődés), a fenntartható fejlődés (egy erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb
gazdaság ösztönzése) és a befogadó növekedés
(magas foglalkoztatottságot, gazdasági, társadalmi és területi kohéziót teremtő gazdaság elősegítése) − érdekében az EU és a tagállamok szintjén a
megfelelő szakpolitikai területeket igyekszik megszólítani. A pályaorientációs szakpolitikai fejlesztések horizontális átláthatóságának megtartása

[1] Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Európai Bizottság (2004) Életpálya-tanácsadás
Kézikönyv a politikai döntéshozók számára. (Career Guidance: a Handbook for Policy Makers.) Párizs, OECD.
[2] Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2004. Pályatanácsadás és közpolitika: A szakadék áthidalása
(Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap). Párizs: OECD. Sultana, R.G. (2004) Tanácsadási politikák a tudás
alapú társadalomban (Guidance Policies in the Knowledge Society) Cedefop Panorama Sorozatok 85. Luxembourg: Az
Európai Bizottság hivatalos kiadványainak hivatala (Office for Official Publications of the European Communities)
[3] Cedefop (2005): Az életpálya-tanácsadás politikájának és rendszerének javítása: A közös európai referencia eszközök
használata. (Improving Lifelong Guidance Policies and Systems: Using Common European Reference Tools.) Thessaloniki: Cedefop
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mellett hat fő területen tervezi erős kapcsolódási
pontok támogatását az ágazati szakpolitikai fejlesztések területén:
• közoktatás,
• szakképzés,
• felsőoktatás,
• felnőttképzés,
• foglalkoztatás,
• társadalmi beilleszkedés.
A legfontosabb témák, illetve az ágazati szakpolitika területei közötti hidakat az 1. ábra mutatja be. Ennek megfelelően a 4–7. szakasz szabályos
elrendezésben látható:
• szakpolitikai kérdések (keresztirányú),
• témák, melyekkel a szakpolitikának foglakoznia kell (keresztirányú),
• szakpolitikai lépések (keresztirányú),
• következtetések a szakpolitikai ágazatok számára.
Fontos megjegyezni, hogy ahol a pályaorientációs szolgáltatások ágazaton belül helyezkednek el
(mint ahogy gyakran így is van), még ott is érdekeltek abban, hogy az egyént segítsék az ágazatok
közötti mozgásban.

A Kézikönyv használatának
lehetséges módjai és területei
• Országos, regionális vagy helyi tanácsadási fórumokon, egyéb koordinációs mechanizmusokban
az egész életen tartó pályaorientációs szolgáltatások felülvizsgálata az ország/régió/térség területén.
• Egyes ágazatok szakpolitikusai és/vagy döntéshozói által pályaorientációs szakpolitikájuk,
szolgáltatásaik és programjaik felülvizsgálata
esetén, az egész életen tartó pályaorientáció kontextusában.
• Szakpolitikusok és/vagy döntéshozók által,
akik más országban folyó hasonló szakpolitikai fejlesztések megismerése iránt érdeklődnek.
• Pályaorientációs szakembereknek szóló képzési programok során a szakemberek munkájához
tartozó szakpolitikai környezetről szerzett ismereteik gazdagítása.
A Kézikönyv fontos támogató szerepet tölthet
be a tagállamok pályaorientációs tevékenységének
gyakorlati működésében. A kézikönyv nemzeti

Ágaza intézkedési területek
Közoktatás

Szakképzés

Felsőoktatás

Felnőképzés

Foglalkoztatás

Társadalmi
beilleszkedés

Életpálya-menedzsment készségek

Hozzáférés

Együműködés és koordináció

Minőségbiztosítás és tényalap

Egész életen át tartó pályaorientációs rendszerek
2. ábra. A legfontosabb témák és az ágazati szakpolitika területei közötti hidak
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módszertan
adaptációja, országos, regionális és helyi szinten
való hatékony alkalmazása minden tagállam számára kihívás.

A Glossary jelentősége és felépítése
A Szakszótár megalkotásában fontos cél volt,
hogy a Resource Kit által is használt fogalmakat
sikerüljön az egész életen tartó pályaorientáció
összefüggésében meghatározni, ami megkönnyíti a szakpolitika fejlesztésével kapcsolatos párbeszédet szerte az Európai Unióban. A Szakszótár
már meglévő európai uniós meghatározásokat
használ, de ezek kiegészítésre és bővítésre kerültek, hogy relevánsak maradjanak a mindenkori
életpálya-tanácsadási kontextusban is.
Az egész életen tartó tanácsadás fogalmát uniós direktívák határozzák meg, és ez adja meg az
ELGPN munkájának az alapkontextusát. Ebben
a szótárban az egész életen tartó pályaorientáció (lifelong guidance), illetve a pályaorientáció
(guidance) ernyőfogalmakként jelennek meg,
amelyek alkalmasak mind az egyes tevékenységek, mind a szakterület leírására. Ugyanakkor
nincs teljes egyetértés a fogalmak használatát illetően: egyesek szívesebben használják a „career
counselling” (pályatanácsadás, US) fogalmat
munkájuk leírására, mint a „career guidance”
(pályatanácsadás, pályaorientáció, EU) kifejezést, mások pedig vagy felváltva használják a
kettőt, vagy összetett fogalomként, azaz „career
guidance and counselling” (pályaorientáció és
-tanácsadás) a saját munkakörük meghatározására. A „counselling” fogalomnak külön definíciója
jelenik meg a szótárban, de előfordulhat, hogy
bizonyos olvasóknak eltérő elképzeléseik vannak
a „counselling” és „guidance” fogalmak pontos
használatáról.
A szótár és definíciói eredetileg angolul íródtak, de egyes fogalmak nehezen fordíthatóak
más nyelvekre bizonyos mértékű jelentésvesztés
nélkül. Néhány fogalmat pedig bizonyos országokban valószínűleg specifi kusabb vagy szűkebb
értelemben használnak, amely a helyi viszonyokat tükrözi.
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A Szótárba felvett szakkifejezéseket az
ELGPN Munkacsomagok tagjai választották ki,
de egyéb, alapvető érdekeltségű felek is közreműködtek az előkészítés során (pl. Cedefop, Európai
Bizottság). A Szótárban megtalálható fogalmak
a négy Munkacsomag fő témáit tükrözik:
• 1. Munkacsomag: Életpálya menedzsmentkészségek
• 2. Munkacsomag: Széleskörű hozzáférhetőség
• 3. Munkacsomag: Együttműködés és koordináció
• 4. Munkacsomag: Minőségbiztosítás és tényalapú szakpolitika.
Az ELGPN Szakszótár összeállítását eredetileg a négy ELGPN Munkacsomag tagjai
kezdték meg, akik kijelölték a szótár potenciális
szakkifejezéseit, továbbá megalkottak néhány
defi níciót és megjelöltek kulcsfontosságú hivatkozási forrásokat. Dr. Charles Jacksonnak az
Egyesült Királyságbeli NICEC (National Institute for Careers Education and Counselling)
képviselőjének köszönhető a szótár végleges formába öntése.
A Szakszótár 75 kulcsfogalmat sorol fel, amelyeket a Resource Kit használ. Minden bejegyzés
a következőképpen épül fel (ebben a sorrendben):
• a fogalom meghatározása;
• további megjegyzések arra nézve, hogy a kifejezés miképpen használatos a pályaorientáció területén, valamint a definíció magyarázata;
• hivatkozás a definíció forrására (amennyiben
hiányzik a forrás megnevezése, az azt jelenti,
hogy nem állt rendelkezésre korábbi maghatározás, a Glossary szerzői maguk írtak meg
a definíciót, kifejezetten ebbe a Szakszótárba).
A Szakszótár a továbbiakban mind a pályaorientációs szakpolitika szereplői, mind a tanácsadói
gyakorlatban tevékenykedő szakemberek számára fontos támpontként szolgálhat a szolgáltatások
működtetésében, fejlesztésében és a tagállamok
egymástól való tanulásában is.
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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, a gyakorlati képzésben érdekelt vállalkozásoknak. A rovat egy-egy kiemelt téma alaposabb körbejárásával
is rámutat a szakképzés és a felnőttképzés joggyakorlatának mindenki által hasznosítható bonyolultabb elemeire, amelyeket a képzésben résztvevők és egyéb érdekeltek is beépíthetnek a mindennapokba, és könnyebben igazodhatnak el a gyakran változó szabályozási környezetben.
A Joggyakorlat rovat a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának ügyfélszolgálatára beérkezett kérdésekből és a rájuk adott válaszokból is „szemezget”.
Jelen lapszámunkban feltett kérdések témakörei:
• Felnőttképzésnek nem minősülő nyelvoktatás
• Felnőttképzésnek nem minősülő pedagógus-továbbképzés
• Korábbi érvényes akkreditációval rendelkező, felnőttképzést folytató intézmények
• A tanulószerződés azonnali hatályú megszüntetésének lehetősége a tanuló hiányzása esetén
• A felsőfokú szakképesítés javítóvizsgái pótlási lehetőségének megszűnése
• Lehet-e idegen nyelven szakmai vizsgát tenni?
• A tanulókat megillető munkaruha, védőruha jogszerű biztosítása
• Második szakképesítésnek számít-e a felnőttképzésben szerzett OKJ-s végzettség?
• Az alapfokú iskolai végzettség fogalma az iskolai előképzettség határozásánál
• Az ingyenes képzés megkezdésének feltételei 1992-ben született tanuló esetén

Felnőttképzésnek
nem minősülő nyelvoktatás
A feltett kérdés:
Nemrég megalakult cégünk
nyelvoktatást kíván végezni. Nem
akarunk senkit sem nyelvvizsgára
felkészíteni, a képzésekhez támogatást sem akarunk igénybe venni.
Céges belső képzésen, illetve egyéni
oktatáson lenne a hangsúly. Mindegyik tanfolyam áfás lenne.
Kérjük állásfoglalásukat abban,
hogy a cégünk által folytatni
kívánt képzési tevékenység a
felnőttképzési törvény hatálya alá
tartozik-e, kell-e azt engedélyeztetni. Hogyan járunk el törvénytisztelő módon?

A Joggyakorlat válasza:
A felnőttképzésről szóló 2013.
évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint – többek között – az általános nyelvi
képzés, valamint a támogatott
egyéb nyelvi képzés minősül
felnőttképzési tevékenységnek.
Az új Fktv. alapján általános
nyelvi képzésnek az Európa
Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben
megfogalmazott követelmények
teljesítésére irányuló, további
kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés számít. Támogatott
képzés alatt pedig a részben
vagy egészben központi költ-

ségvetési vagy európai uniós
forrás terhére megvalósuló
képzést értjük.
Amennyiben a vállalkozás az
új Fktv. szerinti általános nyelvi
képzést vagy támogatott egyéb
nyelvi képzést kíván folytatni,
ezt engedély birtokában teheti
meg. (Az engedélyezett képzések egyben áfamentességet is
élveznek.)
Ha azonban a folytatni kívánt
nyelvi képzés nem tartozik ebbe
a körbe és támogatásban sem
részesül, úgy nincs szükség
sem engedélyre, sem a képzés
bejelentésére.
(A választ készítette:
Tauszig Judit)
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Felnőttképzésnek
nem minősülő
pedagógus-továbbképzés

Korábbi érvényes akkreditációval rendelkező,
felnőttképzést folytató
intézmények

A feltett kérdés:
Cégünk uniós társfinanszírozású
program keretében akkreditált
pedagógus-továbbképzéseket
kíván megvalósítani. Fontos lenne
tudnunk, hogy az Új Felnőttképzési Tv. szerint ezek a támogatott,
akkreditált pedagógus-továbbképzések engedély nélkül is részesülhetnek támogatásban vagy sem.
Hogyan járjunk el jogszerűen ez
ügyben?

A Joggyakorlat válasza:
Az új Fktv. hatálya nem terjed
ki a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló
kormányrendelet alapján
szervezett továbbképzésre
(a továbbiakban: továbbképzés).
Az új Fktv. szerint tehát a
továbbképzés nem minősül
felnőttképzési tevékenységnek, azt engedélyeztetniük
nem kell. Ettől függetlenül
a továbbképzés az új Fktv.
alapján állami és uniós forrásból támogatásban részesülhet.
A továbbképzéssel kapcsolatban – az új Fktv. előírásai
vonatkozásában – egyedül az
OSAP szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket kell
teljesíteniük.
(A választ készítette:
Tauszig Judit)
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A feltett kérdés:
Úgy hallottuk, hogy a nem akkreditált intézmények, amelyeknek érvényes akkreditált képzési
programjuk van, a jövő évben
valameddig, még a korábbi feltételek mellett indíthatják képzésüket.
Információink szerint ez csak a
2001. évi CI. törvény szerinti
felnőttképzési intézményi akkreditációval rendelkező intézményekre
igaz, vagy azokra a képzésekre,
amelyek 2013. szeptember 1-je
előtt létrejött támogatási szerződés
alapján uniós vagy hazai forrásból
támogatásban részesülnek, illetve,
amelyeket 2013. szeptember 1-je
előtt indítottak el. Milyen előírások
vonatkoznak az esetre?

A Joggyakorlat válasza:
Az új Fktv. 30. §-ának (2)
bekezdése szerint a felnőttképzést folytató intézményeknek
az akkreditált felnőttképzési
programok nyilvántartásában
2013. augusztus 31. napján szereplő képzési programjai 2014.
augusztus 31-ig, a 2013. január
1-jét követően programakkreditációt szerzett intézmények
esetében 2015. március 31-ig
megfelelnek az új Fktv. szerint
a felnőttképzési tevékenység
folytatásához szükséges engedély kiadásának feltételeként a
képzéshez előírt képzési programnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy e képzési programok
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alapján szervezett képzéseket az
új Fktv-ben megjelölt határidőig
még el lehet indítani a korábbi
feltételekkel. E képzések a képzési program akkreditációjának
lejártáig áfa-mentességet élveznek. A továbbiakban a képzések
csak abban az esetben lesznek
áfa-mentesek, ha az új Fktv.
hatálya alatt valósulnak meg.
(A választ készítette:
Tauszig Judit)

A tanulószerződés azonnali
hatályú megszüntetésének
lehetősége a tanuló
hiányzása esetén.
A feltett kérdés:
A társadalmi szerepvállalás
körében Társaságunk rendszeresen szervez gyakorlati képzést
a törvény hatálya alá tartozó
tanulóknak. A tanulók azonban
nem minden esetben teljesítik előírt
kötelezettségeiket, így főként rendszeresen késnek és igazolatlanul
hiányoznak a számukra kötelező
gyakorlati képzésekről.
A törvény 39. § és 48. §-ában
leírtak szerint a tanuló köteles a
gyakorlati képzés foglalkozásain
megjelenni, mulasztását igazolni és
a gyakorlati képzést szervező szervezet képzési rendjét megtartani.
A törvény 51. §-a szabályozza
a tanulószerződés azonnali hatályú felmondással történő megszüntetését. A törvény nem nevesíti
az azonnali hatályú felmondás
konkrét okait, absztrakt szabályokat állapít meg.
A fentiek alapján kérdésünk
arra irányul, hogy azonnali ha-

joggyakorlat •
tályú felmondás alapjául szolgálhat-e az, ha a tanuló rendszeresen
késik, illetve számos igazolatlan
hiányzást halmoz fel?

A Joggyakorlat válasza:
Az igazolatlan hiányzás miatt a
tanulószerződés megszüntetésére két esetben van lehetőség. Az
első szerint, ha az igazolatlan
hiányzás eléri azt a jogszabályban meghatározott mértéket,
amelynek következtében megszűnik a – nem tanköteles –
tanuló tanulói jogviszonya, úgy
a tanulószerződés is automatikusan megszűnik. A köznevelési
szabályok értelmében ugyanis
megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya – a tanköteles tanuló
kivételével – ha az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél
igazolatlanul többet mulasztott.
A második a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény (a továbbiakban: Szt.)
alapján lehetséges. Az Szt. szándékoltan nem határozza meg
az igazolatlan hiányzás azon
mértékét, amely esetén a felek az
azonnali felmondás lehetőségével élhetnek, ugyanis a hiányzások mértéke, oka, orvosolhatósága, a tanuló hozzáállása mindig
csak egyedi esetben vizsgálható.
Ezek alapján ítélhető meg, hogy
lehet-e élni az azonnali felmondással, amelynek részletes
szabályait az Szt. tartalmazza.
Ennek megfelelően a gyakorlati
képző akkor szüntetheti meg
a tanulószerződést azonnali
felmondással, ha a tanuló:

• a tanulószerződésben vállalt
lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben
megszegi, vagy
• egyébként olyan magatartást
tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné
teszi,
és emiatt lehetetlenné válik,
vagy jelentős akadályba ütközik a tanuló komplex szakmai
vizsgára történő felkészülése, vagy a gyakorlati képzés
további biztosítása a tanuló
részére.
Ebben az esetben az ok
orvoslására nincs jogi és tényleges lehetőség sem, hiszen
az a jogviszony, amelyen a
tanulószerződés alapult, olyan
súlyosan sérült, hogy azt nem
lehetséges vagy nem érdemes
helyreállítani. Ez lehet akár a
tanuló igazolatlan hiányzásának
akkora mértéke is, amely miatt
a tanulói jogviszonya még nem
szűnik meg, de a gyakorlati
képzés eredményes folytatása
lényegében lehetetlen.
Fontos azonban, hogy az Sztben leírt feltételeknek együttesen kell fennállniuk, azaz
a tanulószerződésben vállalt
lényeges kötelezettséget szándékosan vagy súlyos gondatlansággal és jelentős mértékben kell
megszegni az azonnali felmondási jog gyakorlásához. Ezen
kívül minden más eset is oka
lehet az azonnali felmondásnak, ha az olyan magatartásból
ered, amely a tanulószerződés
fenntartását lehetetlenné teszi.

Mindkét esetben további feltétele az azonnali felmondási jog
gyakorlásának, hogy az említett okok alkalmasak legyenek
arra, hogy a tanuló szakmai
vizsgára történő felkészülése,
vagy a gyakorlati képzés további biztosítása lehetetlenné
váljon, vagy jelentős akadályba
ütközzön. Tekintettel arra, hogy
ezen esetek taxatív, kimerítő és
teljes felsorolása, számbavétele
a törvény keretei között lehetetlen, az azonnali felmondási
jog gyakorlása jogszerűségének
mérlegelése, megítélése jogvita
esetén a bíróság hatáskörébe
tartozik.
A fenti eset mellett a gyakorlati képzést szervező szervezet
azonnali felmondással abban az
esetben is megszüntetheti a tanulószerződést, ha a szakképző
iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési
idő alatt másodszor utasította
a szakképzési évfolyam megismétlésére. Ezt az esetet az Szt. a
gyakorlati képzés további folytatása olyan akadályának minősíti,
amely megalapozza az azonnali
felmondást, de – a fokozatosság
elvének érvényesülése érdekében
– a szakképzési évfolyamnak az
elégtelen tanulmányi eredmény
miatti első megismétlése ezt
még nem teszi lehetővé, csak a
tanuló második bukása.
Fontos feltétel azonban
mindegyik esetben, hogy bár az
Szt. a (rendes) felmondás esetén
nem írja elő a tanulószerződés
(rendes) felmondással történő
megszüntetésének indoklási
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joggyakorlat
kötelezettségét, az azonnali
felmondást azonban a gyakorlati
képzést szervezőnek indokolnia
kell. Az indokolásból világosan
ki kell tűnnie a felmondás okának, azaz a gyakorlati képzést
szervező a (rendes) felmondását úgy köteles alátámasztani,
hogy abból a felmondás okát
világosan ki lehessen olvasni.
Megfelel a törvénynek az indok
összefoglaló megjelölése is, ha
abból azok a tények vagy körülmények, amelyekre a gyakorlati
képzést szervező a felmondását
alapítja, megállapíthatók. A
valódiság azt jelenti, hogy a felmondás okait nem lehet valótlan
tényekre alapozni, azaz valótlanság esetén nem jogszerű az
azonnali felmondás. Az okszerűség pedig az azonnali felmondás és az arra vezető indok okozati összefüggését követeli meg.
Olyan rendkívüli felmondási ok,
amely nem azon a tényen alapul,
amelyre az azonnali felmondást
alapozni lehetne, nem okszerű.
A gyakorlati képzést szervező
nyilatkozatát tehát az okszerűség teszi megalapozottá, amelynek célja a tanulószerződéses
jogviszony megszüntetése.
Vita esetén az azonnali felmondás indokának valódiságát
és okszerűségét a gyakorlati
képzést szervező szervezetnek
kell bizonyítania. A felek az
azonnali felmondással szemben
a felmondás közlésétől számított
tizenöt napon belül bírósághoz
fordulhatnak. A keresetnek az
azonnali felmondás végrehajtására halasztó hatálya van azt
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az esetet kivéve, ha a gyakorlati képzést szervező szervezet
azonnali felmondással azért
szünteti meg a tanulószerződést,
mert a szakképző iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt
másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére.
Figyelembe kell venni a tanulószerződés felmondását kizáró
okokra vonatkozó előírásokat is.
Ezek olyan – kizárólag a tanuló
érdekeit, helyzetét figyelembe
vevő – kizáró okok, körülmények, amelyek objektíve kizárják
a felmondást. Az Szt. értelmében gyakorlati képzést szervező
szervezet a tanulószerződést
nem mondhatja fel a tanuló
betegségének időtartama alatt,
de csak a betegszabadság lejártát követő egy évig, valamint
üzemi baleset vagy foglalkozási
megbetegedés esetén a táppénzre való jogosultság teljes ideje
alatt, továbbá a terhesség ideje
alatt, valamint a szülést követő
hatodik hónap végéig.
A felmondási tilalom – hasonlóan a munkajogi szabályokhoz – azt jelenti, hogy amennyiben a védelmezett időszak alatt
mondja fel a gyakorlati képzést
folytató szervezet a tanulószerződést, azaz a felmondást ekkor
közli a tanulóval, a tanulószerződés a védelmezett időszak
(betegség, táppénz, terhesség)
alatt és az azt követő meghatározott időtartam végéig nem
szűnik meg.
A felmondás a másik félhez
címzett olyan egyoldalú jognyi-
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latkozat, amely a szerződést a
jövőre nézve szünteti meg. Az
Szt. értelmében a tanulószerződést, a tanulószerződés módosítását és felmondását írásba
kell foglalni. A hiányzás miatti
azonnali felmondást mindenképpen szükséges az igazolatlan
hiányzásokról kiállított jegyzőkönyvvel alátámasztani.
(A választ készítette:
dr. Klész Tibor)

A felsőfokú szakképesítés
javítóvizsgák pótlási
lehetőségének megszűnése
A feltett kérdés:
Egy tanulónk a 2012. május-júniusi vizsgaidőszakban vett részt
az „Adóigazgatási szakügyintéző”
szakmai vizsgán, azonban két
modulból nem sikerült elérnie a
szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott minimum
követelményeket. Elutasítottuk a
javítóvizsgára történő jelentkezést
arra hivatkozva, hogy a szakképesítés kikerült az Országos Képzési
Jegyzékből. A tanuló kérdéssel
fordult intézményünkhöz, hogy
hogyan tudja a vizsgázó jogszerűen a sikertelen modulokat javítani,
mert szeretné a tanulmányait
lezárni és a választott szakmában
elhelyezkedni.

A Joggyakorlat válasza:
Az 55 344 01 0010 55 01
azonosító számú, Adóigazgatási
szakügyintéző megnevezésű
szakképesítés megszerzésére
irányuló képzés a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó

joggyakorlat •
szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM
rendelet alapján zajlott, amely
a szakképzésről szóló 1993. évi
LXXVI. törvényre (a továbbiakban: régi Szt.), valamint
a 133/2010. (IV. 22.) Korm.
rendeletben található Országos
Képzési Jegyzékre (a továbbiakban: régi OKJ) épül. A régi
OKJ szerint a szóban forgó
szakképesítés képzési ideje
két év, és kizárólag az iskolai
rendszerű szakképzésben volt
oktatható.
A régi Szt. alapján folyt
képzések záróvizsgáit a szakmai vizsgáztatás általános
szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet (továbbiakban: SZMM rendelet) alapján
kell(ett) megszervezni. Az
SZMM rendelet alapján a
vizsgaszervező köteles gondoskodni arról, hogy a kialakított
vizsgacsoport tagjai – eredménytelen szakmai vizsga
esetén – legkésőbb a szakmai
vizsgát követő vizsgaidőszak
végéig javító-, pótló vizsgát
tehessenek. A sikertelen szakmai, a pótló és a javítóvizsga a
szakmai és vizsgakövetelmény
megváltozásáig, de legalább
a szakmai vizsgát követő egy
évig a képzés megkezdésekor
érvényes vizsgakövetelmény
szerint ismételhető meg.
Az Adóigazgatási szakügyintéző szakképesítés szakmai
vizsgája a 2012. május-júniusi
vizsgaidőszakban került meg-

rendezésre, ezért a javítóvizsga
letételére az SZMM rendelet
alapján október-november,
február-március, illetve májusjúnius vizsgaidőszakban volt
lehetőség. Miután a tanulónak
az SZMM rendeletben meghatározott egy év alatt nem
sikerült sikeres javítóvizsgát
tenni és a türelmi idő lejárt,
továbbá a 150/2012. (VII. 28.)
Korm. rendeletben megjelent
új OKJ már nem tartalmazza
az Adóigazgatási szakügyintéző szakképesítést, ezért már
nincs lehetőség e végzettség
megszerezésére.
Az új OKJ-ban szereplő
szakképesítésre történő jelentkezés esetén a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény 11. § (1) bekezdés
g) pontja alapján azonban a
képzésre jelentkező kérheti az
előzetes tudásszintjének felmérését. Tekintettel arra, hogy
az Adóigazgatási szakügyintéző
szakképesítés a Közgazdaság
szakmacsoportba tartozott,
ezért az új OKJ-ban azonos
szakmacsoportban található,
következő szakképesítések
esetében lehet figyelembe
venni az előzetes tudásszint
felmérés eredményét: Nonprofit
ügyintéző (54 345 02), Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54
344 01), Pénzügyi termékértékesítő (54 343 01), Vállalkozás és
bérügyintéző (54 344 02), Vám-,
jövedéki- és termékdíj ügyintéző
54 344 03.
(A választ készítette:
Barna Anikó)

Lehet-e idegen nyelven
szakmai vizsgát tenni?
A feltett kérdés:
Milyen feltételekkel lehet-e idegen
nyelven szakmai vizsgát tenni?
Van-e arra lehetőség az Új Vizsgarendelet alapján, hogy egy angol
nyelven történő felkészítés után a
képzésben résztvevők a vizsgát is
angolul tegyék le?

Joggyakorlat válasza:
A 2013. augusztus 31-ig indult,
régi OKJ szerinti szakképesítések megszerzésére irányuló,
folyamatban lévő szakmai képzések kifutó moduláris szakmai
vizsgái esetén még alkalmazandó korábbi vizsgaszabályzat, a
szakmai vizsgáztatás általános
szabályairól és eljárási rendjéről
szóló 20/2007. (V. 21) SZMM
rendelet biztosította a lehetőséget a szakmai vizsga idegen
nyelven történő letételére abban
az esetben, ha a képzés idegen
nyelven folyt. Így tehát, ha a
még folyamatban lévő (akár
iskolai rendszerű, akár iskolarendszeren kívüli) képzés
idegen nyelven folyik, akkor
különösebb akadály nélkül
sor kerülhet a szakmai vizsga
– képzés nyelvének megfelelő – idegen nyelvű letételére is.
Iskolai rendszerű szakképzés
esetén az állam térítésmentesen
gondoskodik az idegen nyelvű
vizsgafeladatokról, de a piaci
viszonyok között működő,
iskolarendszeren kívüli (felnőtt)
képzésben a vizsgaszervező,
illetőleg a vizsgázó számára
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joggyakorlat
többletköltséggel jár a vizsgafeladatok idegen nyelvű biztosítása. Lényeges előírása a korábbi vizsgaszabályzatnak, hogy
a moduláris szakmai vizsgák
esetén a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott
– képzési idő alatt teljesítendő
– modulzáró vizsgákat minden
esetben magyar nyelven kell
letenni.
Ez utóbbi rendelkezés
ellenére időről-időre visszatérő
jelenségként merült föl a magyarul egyáltalán nem beszélő
külföldiek magyarországi
szakmai vizsgáztatásának
igénye, amelyből arra lehetett
következtetni, hogy az érintett képző intézmények nem
ismerik a vizsgáztatási szabályokat, illetve számukra nem
okozna problémát a magyar
nyelvtudás hiánya. Emellett
azonban – tekintettel arra,
hogy az OKJ-s bizonyítványok
elsősorban magyarországi
viszonylatban, magyar környezetben „kerülnek felhasználásra” (igazolják az adott feladat
ellátásához, munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák meglétét) – nem lehetett
szó nélkül elmenni, ugyanis a
magyar nyelvtudás hiányában
esetlegesen kiadásra kerülő
bizonyítvány félreértésekhez,
elégtelen szolgáltatásnyújtáshoz, balesetveszélyes helyzetek kialakulásához vezethet,
amely általánosan ronthatja az
OKJ-s bizonyítványok értékét,
a szakképzés rendszerének
megítélését.
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Az előzőekben vázolt
helyzet esetleges kialakulását
elkerülendő a 2013 nyarának
végén hatályba lépett új vizsgaszabályzat, azaz a komplex
szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.
28.) Korm. rendelet szakítva a
korábbi lehetőségekkel, egyértelműen kimondja, hogy 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 a
szakmai és vizsgakövetelményekben előírt idegen nyelvi
követelmények teljesítése
esetén lehetséges. E rendelkezések alapján tehát az iskolarendszeren kívüli képzések
esetén megszűnt az idegen
nyelvű vizsgázási lehetőség, a
vizsga nyelve minden esetben
a magyar. Ezen előírástól csak
abban az esetben lehet eltérni,
ha egy szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményének
valamely vizsgafeladata előírja
az idegen nyelv használatát
(például az Idegenvezető vagy
az Idegennyelvű ügyfélkapcsolati
szakügyintéző szakképesítések
esetén).
Az iskolai rendszerű szakképzésben – azon belül is csak
a nemzetiségi iskolában vagy
két tanítási nyelvű szakképző
iskolában folyó idegen nyelvű
szakképzés esetén – viszont
továbbra is megmaradt az ide-
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gen nyelvű vizsgának a tanult
idegen nyelven történő letételének lehetősége, tekintettel
arra, hogy e képzési forma esetén nem fordulhat elő, hogy az
érintett tanulók nem rendelkeznek magyar nyelvtudással.
Az új szabályozás tehát a
korábbiakhoz képest jelentősen leszűkítette a szakmai
vizsga idegen nyelvű letételének lehetőségét, de az idegen
nyelv ismeretétől függetlenül
változatlanul biztosítja a szakmai vizsga letételét minden
olyan vizsgázónak, aki a
magyar állam által elismert
szakképesítés vizsgájához,
a szakképesítés birtokában
végezhető tevékenységek
megfelelő biztonságos magyarországi ellátásához szükséges magyar nyelvismerettel
rendelkezik.
(A választ készítette:
Soós László)

A tanulókat megillető
munkaruha, védőruha
jogszerű biztosítása
A feltett kérdés:
A tanulók kórházban történő
gyakorlati képzése esetén hogyan
teljesíthető a Szakokt. Tv. munkaruhára vonatkozó rendelkezése
abban az esetben, ha a kórház
bérli a munkaruhát, illetve a tanuló a munkaruha kihordási ideje
után hogyan, milyen feltételekkel
kaphatja meg azt? Hogyan kell
értelmezni továbbá azt a kitételt,
hogy munkaruha a tanulót „megillető” juttatás?

joggyakorlat •
Joggyakorlat válasza:
Az Szt. 68. §-ának (1) bekezdése alapján a tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben kedvezményes étkeztetés,
útiköltség-térítés, munkaruha,
egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és
kötelező juttatások illetik meg.
A tanuló részére a gyakorlati
képzést szervező szervezetnél
a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak
részére biztosított juttatások is
adhatók.
A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulót a
gyakorlati képzés során elért eredménye, teljesítménye
alapján jutalomban, prémiumban, egyéb más juttatásban
vagy szociális támogatásban is
részesítheti.
A tanulók számára adható
juttatásról – a szakképző iskola
és a gyakorlati képzést szervező közötti eltérő megállapodás hiányában – a gyakorlati
képzést szervező természetben
gondoskodik.
A munkaruha kihordási ideje két év. A gyakorlati
képzést szervező azonban a
gyakorlati képzésben eltöltött
napok arányát, a tanuló életkori
sajátosságait, továbbá a munkával járó szennyeződés mértékét
figyelembe véve a tanulószerződésben, a szakképző iskola
szervezeti és működési szabályzatában, illetőleg a szakképző
iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodásban

ennél rövidebb kihordási időt
is meghatározhat. A kihordási
idő letelte után a munkaruha a
tanuló tulajdonába kerül.
Ha a tanulói jogviszony a kihordási idő letelte előtt szűnik
meg, a tanuló a jó állapotban
lévő munkaruhát visszaadhatja,
vagy, ha megtartja, köteles a
munkaruha értékének arányos
részét megtéríteni. A gyakorlati képzést szervező ettől eltekinthet, ha a tanulói jogviszony
a szakmai tanulmányok befejezése miatt szűnik meg, és a
tanuló a munkaruhát legalább
egy évig használta. A munkaruha tisztán tartása a tanuló
kötelezettsége, ettől azonban
el lehet térni, ha a tanulószerződésben, vagy az iskola és a
gyakorlati képzést szervező között létrejött megállapodásban
rögzítésre kerül.
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelméről szóló
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet, valamint a munkavállalók
munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának
minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM
rendelet alapján az egészségügyi intézményekben foglalkoztatottak számára egyéni
védőfelszerelés (védőruha)
biztosítása szükséges.
Tekintettel arra, hogy a
tanulók gyakorlati képzése kórházban, egészségügyi
intézmény keretében zajlik, és
a tanulók biológiai veszélynek

vannak kitéve, a gyakorlati
oktatást szervező intézménynek egyéni védőfelszerelést
(védőruhát) kell biztosítania
a tanulók számára. Az egyéni
védőfelszerelésre azonban nem
vonatkoznak a munkaruhára
meghatározott szabályok.
Az egészségügyi, munkavédelemi rendelkezések alapján
az egyéni védőfelszerelést a tanuló még tisztítás céljából sem
viheti haza, előzőek alapján
a kihordási idő leteltével sem
kerülhet a tulajdonába.
A tanulót a gyakorlati
képzés ideje alatt ugyanolyan
munkafeltételek illetik meg,
mint az azonos munkahelyen
foglalkoztatott munkavállalót.
A kórház az Szt-ben meghatározottaknak eleget tesz, hiszen
a gyakorlati képzés ideje alatt
biztosítja a tanuló számára
az egyéni védőfelszerelést,
viszont az egészségügyi és
munkavédelmi előírások miatt
– ugyanúgy, mint az azonos
munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók – ők sem kapják
meg a kihordási időt követően
a védőruhát.
Az „illeti meg” kitétel azt
jelenti, hogy a gyakorlati
képzést folytató gazdálkodó
szervezetnek biztosítania kell a
gyakorlati képzés időtartamára
a tanuló számára a munka-,
vagy védőruhát, amely lehet
a gazdálkodó szervezet saját
tulajdona, vagy bérelheti is
azokat.
(A választ készítette:
Barna Anikó)

47

joggyakorlat
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának
ügyfélszolgálatára beérkezett kérdések és válaszok
Második szakképesítésnek
számít-e a felnőttképzésben
szerzett OKJ-s végzettség?
A feltett kérdés:
2013. augusztus 30-án indult
OKJ iskolarendszeren kívüli
felnőttképzésünk egyik résztvevője a következőkkel keresett meg
minket:
„Elkezdte nálunk az iskolarendszeren kívüli OKJ képzést,
majd beiratkozott egy iskola
rendszerű OKJ képzésre egy
másik intézményhez, ahol arról
tájékoztatták, hogy amikor nálunk befejezi a képzést, akkor a
másikat nem folytathatja tovább
állami támogatással. A 2011.
évi CLXXXVII. szakképzési
törvény 29. §-ban megtaláltuk
az erre vonatkozó részt, azonban nem egyértelmű számunkra, hogy az iskolarendszeren
kívüli képzésben szerzett OKJ
végzettség megszerzését követően igénybe vehető-e az állami
támogatás.
Várjuk szíves tájékoztatásukat!”

Joggyakorlat válasza:
Az Szt. 29. § (1) bekezdése
szerint „az állam által költségvetési hozzájárulásban
részesített iskolai rendszerű
szakképzésben – e törvény
rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az
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oktatás munkarendjétől –
ingyenes a tanuló részére az
első szakképesítésre történő
felkészítés …”
A második szakképesítés fogalma az Szt. 2. § 24.
pontjában található: „második
és további szakképesítés: az
iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett, az OKJ-ban
szereplő minden olyan államilag elismert szakképesítés,
amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység
gyakorlására képesít, és már
meglévő, államilag elismert
szakképesítés birtokában szerzik meg. Második és további
szakképesítés költségvetési
támogatása szempontjából
figyelmen kívül kell hagyni azt
az OKJ-ban szereplő, államilag
elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli
szakképzésben szereztek. Nem
számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel
betölthető munkakör magasabb
színvonalon való ellátását biztosító képzésben – szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott körben – szerezhető
szakképesítés”.
Fenti jogszabály alapján
tehát az iskolarendszeren kívüli
képzésben szerzett OKJ-s végzettség megszerzését követően igénybe vehető az állami
támogatás.
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Az alapfokú iskolai
végzettség fogalma
az iskolai előképzettség
határozásánál
A feltett kérdés:
Szeretnénk állásfoglalást kérni az
alábbi problémával kapcsolatban:
A „34 522 03 elektronikai műszerész” szakképesítésnél a Nemzeti Munkaügyi Hivatal oldalán
található szakmai és vizsgakövetelmény leírásában iskolai előképzettségnél az alapfokú iskolai
végzettség szerepel. Alapfokú
iskolai végzettség alatt a befejezett
nyolcadik évfolyamot vagy a befejezett 10. évfolyamot kell érteni?

Joggyakorlat válasza:
A 34 522 03 azonosító számú
Elektronikai műszerész szakképesítés középfokú szakképesítés. Az első két számjegy
a szakképesítés szintjét jelöli.
A szintek meghatározása az
Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelet mellékletében
olvasható: „34. középfokú
szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a
szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti
kompetenciákra épül, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg”.

joggyakorlat •
(„Jelmagyarázat az Országos
Képzési Jegyzékhez”)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 9. §-ának (5)
bekezdése szerint „A nyolcadik
évfolyam sikeres elvégzéséről
kiállított bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú
iskolai végzettséget tanúsít.”

Az ingyenes képzés
megkezdésének feltételei
1992-ben született
tanuló esetén
A feltett kérdés:
Nem tudom, hogy jó helyen kopogtatok-e. Az okj-s képzésekkel
kapcsolatban szeretnék kérdezni,
mivel hosszas böngészés után sem
világos néhány dolog.
Most 21 éves vagyok, 1992
nyarán születtem. Ezt olvastam: „Nappali tagozaton az első
szakképesítés ingyenes, de csak
akkor, ha abban az évben kezditek
meg az utolsó tanévet, amelyikben
betöltitek a 22. életéveteket. Ha
évvesztesek vagytok, vagy két évnél hosszabb képzésre jelentkeztek,
akkor abban az évben kezdhetitek
el utoljára az ingyenes tanfolyamot, amelyikben a 23. életéveteket
betöltitek.”
Az első kérdésem, hogy mi
számít évvesztességnek, mert én
például hétköznapi értelemben

az lennék, mert az óvodában 2x
jártam a nagy csoportot? Illetve,
hogy ez alapján akkor van-e még
lehetőségem 2014 szeptemberében induló nappali munkarendű
OKJ-s képzésre államilag támogatott formában jelentkezni, vagy
már csak estihez tudok támogatást
igényelni?
Illetve azt is szeretném kérdezni, hogy van-e olyan megkötés, hogy csak első diploma (akár
BSc-s) megszerzése előtt lehet
államilag támogatott képzésre
jelentkezni?

Joggyakorlat válasza:
Az Szt. 2013. szeptember elsején
hatályba lépett 29. § (1) bekezdése szerint: „29. § (1) Az állam
által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzésben – e törvény
rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás
munkarendjétől – ingyenes
a) a tanuló részére az első
szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a
gyakorlati képzés a szakiskolai
képzésben öt tanéven keresztül,
az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakközépiskolai képzésben három
tanéven keresztül, valamint egy
szakképesítés-ráépülésre történő
felkészítés az OKJ-ban előírt
képzési időnél egy tanévvel

hosszabb ideig”
Az Ntk. 60. § (2) bekezdésének b) pontja szerint azonban
„A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben […] középiskola
és szakiskola esetén huszonegyedik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új
tanévet.”
Fentiek alapján Ön a hatályos szabályozás szerint 2014ben államilag támogatott
iskolai rendszerű szakképzésre
már csak felnőttoktatásban
esti vagy levelező munkarendben jelentkezhet. Államilag
támogatott OKJ-s képzésre,
iskolai rendszerű szakképzésben bármennyi diploma előtt
vagy után lehet jelentkezni,
ugyanis a felsőoktatási tanulmányokban való részvétel
nem korlátozza azt. Diploma
vagy diplomák után azonban
valószínűleg egyébként is csak
felnőttoktatás keretében vehet
részt egy fiatal OKJ-s képzésben, tekintettel az erre vonatkozó életkori szabályokra.
Az első (akár BSc-s) diploma
megszerzése előtt is lehet tehát államilag támogatott képzésre jelentkezni ugyanúgy,
ahogy a szakmai képzettség
megszerzése után is megkötések nélkül lehet jelentkezni
bármilyen főiskolai, egyetemi
képzésre.
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kitekintő
Várterész Flóra

Irodalom kicsiknek és nagyoknak
a Petőfi Irodalmi Múzeumban
Az Európai Bizottság nagy hangsúlyt fektet a felnőttek írás- és olvasáskészségének fejlesztésére. Az
olvasási készség javítása a Bizottság 2002-ben indult oktatási és képzési munkaprogramjának egyik
legelső célkitűzései közé tartozott, s e célkitűzést
a 2010–2020 közötti időszakra ismételten prioritásként határozták meg. Az OECD a felnőttek
kompetenciáinak vizsgálata érdekében nemzetközi programot indított, amely részletes képet nyújt
majd a 16–65 év közöttiek készségeiről. Felméri
az olvasási, szövegértési és számolási készségeket,
valamint a problémamegoldó képességet a technológiailag fejlett környezetben. Emellett a munkahelyen használt készségeket is vizsgálja (forrás:
Európai Bizottság sajtóközlemény IP/11/115 és
MEMO/12/646).
A téma apropóján kerestük meg a Petőfi Irodalmi Múzeum operatív igazgatóját, Gulyás Gabriellát, mondja el, milyen módszerekkel segítik a különböző korosztályokat, hogy közelebb kerüljenek
az irodalomhoz.
– Van-e a Petőfi Irodalmi Múzeumnak – a PIMnek – olyan programja, ami az olvasási készség javítását célozza?
– A Petőfi Irodalmi Múzeum végül is egész
tevékenységével az olvasás megszerettetését, az
olvasásra nevelést szolgálja, hiszen minden irodalmi kiállítás végső célja az, hogy új inspirációt
nyújtson egy adott mű vagy életmű elolvasásához vagy újraolvasásához. A múzeum mindenki
számára elérhető közművelődési programjában
számos rendezvény és esemény (könyvbemutatók, konferenciák, írói beszélgetések, felolvasóestek, alkalmi olvasás-maratonok, fesztiválok)
közvetlenül népszerűsíti az olvasást, de az egyes
célcsoportoknak múzeumpedagógusaink és
andragógusaink külön is terveznek speciális
programokat.
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– A PIM részt vesz egy, a témát fókuszba állító
nemzetközi projektben is, melynek címe „Tanulási lehetőségek összevetése az irodalmi örökség területén”. Kik
vesznek részt ebben a projektben?
– Ezt a Grundtvig tanulási kapcsolat projektet
az észt Irodalmi Emlékházak Szövetségével, a finn
Irodalmi Egyesületek Ernyőszervezetével, a görög
Nikos Kazantzakis Múzeummal és a luxemburgi
Nemzeti Irodalmi Központtal valósítottuk meg.
Misszióját tekintve minden résztvevő az olvasás
népszerűsítéséért, az irodalmi örökség identitásképző erejének megtartásáért és megismeréséért
dolgozik, de ennek a projektnek a célja most egymás jó gyakorlatainak, az irodalmi örökség területén (múzeumokban, intézményekben, szervezetekben, egyesületekben) folyó munka sokszínűségének
megismerése, valamint a tapasztalataink, eredményeink megosztása volt.
– Hogy zajlott a közös munka?
– Vállaltuk, hogy felmérést készítünk a jelen
állapotokról, és egy közös kiállítást is létrehozunk
országaink irodalmának jobb megismerésére.
A projektben résztvevők különböztek egymástól.
A görög Nikos Kazantzakis Múzeum egyetlen író
munkásságára koncentrál, a luxemburgi Nemzeti
Irodalmi Központ és a Petőfi Irodalmi Múzeum
országos irodalmi múzeumok gyűjteményekkel, archívummal, és az ehhez tartozó feladatkörökkel, a
finn ernyőszervezet (NIMIKOT) különböző írók
munkásságát ápoló és népszerűsítő önkéntes alapon
működő társaságok együttese, míg az észt Irodalmi Emlékházak Szövetsége az írók múzeumainak
többségét képviseli. A cél azonban közös volt: megőrizni és bemutatni irodalmi örökségünket. A módszerek és gyakorlati megközelítések megismerése
minden résztvevő számára revelatív élmény volt.
Az összetett tanulási folyamat részeként megismertük azokat a technikákat, amelyek segítenek
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bevonni a közönséget irodalmi tevékenységekbe,
illetve biztosítják az irodalmi örökség sokszínű
bemutatását. Majdnem minden projektrésztvevő
egyben felnőtt tanuló is volt, egy olyan interkulturális tanulási folyamat résztvevője, amelyben
rengeteg új ismeretet kapott múzeumi tradíciókról,
kultúrákról és irodalmakról, miközben a különböző intézményekben bevált jó gyakorlatokat és
azok módszertanát is megismerte. A kézzelfogható eredmények között a legjelentősebb a felmérésünkről készült kézikönyv, amelyet a projekt során
tartott előadásainkból szerkesztettünk.
– A kézikönyvön túl milyen más segédanyag készül
még a projektben, ami esetleg más szervezeteknek is
hasznos lehet?
– Létrejött egy, az irodalmi karakterekről szóló
virtuális kiállítás, melynek célja az irodalom közvetlen és személyes elérésének biztosítása. A részt
vevő országok öt legnépszerűbb irodalmi karakterét, a szerzőt és a mű létrejöttének kontextusát mutatjuk be. Új intézmények, országok meghívásával
szeretnénk bővíteni a kiállítást, így a weboldalon
egy bővülő adatbázisát hozzuk létre az európai irodalmi karaktereknek, amely szórakoztató és informatív, széles körben használható, és sikeres belépő
egy másik ország irodalmi kultúrájának megismeréséhez. A kiállítás már most is hasznos lehet
iskolákban, kulturális intézményekben, könyvtárakban. Az eredmények megtekinthetők a projekt
honlapján (www.literarycharacters.eu).
Továbbá hasznos lehet a már említett kézikönyv,
melynek címe: „Tanulási lehetőségek összevetése az
irodalmi örökség területén.” Témája egy felmérés a

tanulási lehetőségekről az irodalmi örökség területén. Az előadásainkból szerkesztett kötet referenciapontként alkalmas további gyakorlatok összevetésére, tájékoztatásra, hasznos lehet a felnőttképzéssel
foglalkozó szervezeteknek, kulturális intézményeknek, könyvtáraknak. A Literary Grundtvig blogon
minden hasznos információ elérhető a http://
literarygrundtvig.blogspot.com webcímen.
– Mi a tapasztalat, az olvasási készség fejlesztése terén mennyire küzdenek hasonló problémákkal az egyes
országokban?
– Az olvasási készség fejlesztése konkrétan nem
volt a témáink között, most a projekt befejeztével
gondoltunk egy újabb módszertani segédletet kifejlesztő projekt beadására, pontosan azért, mert a
tapasztalatok megosztása során többször is szembekerültünk a megváltozott olvasási kultúra különböző jelenségeivel és problémáival. Nem igaz,
hogy a fiatalok kevesebbet olvasnak, csak éppen
mást és máshogyan olvasnak, amit figyelembe kell
vennünk módszertanilag is.
– Intézményvezetői szemmel nézve mi volt a legnagyobb hozadéka a Grundtvig projektnek?
– Az irodalmi múzeumok és szervezetek korábban nem vettek részt európai együttműködésben.
Nemzetközi munkájukat a bilaterális kapcsolatok
jellemezték. Ennek a projektnek az egyik legnagyobb értéke az volt, hogy kapcsolatokat építettünk. A kiváló és intenzív együttműködés során
megtapasztaltuk, hogy mennyire közösek a sikereink és a problémáink, mennyire szükségünk van
ennek megosztására és egymás segítésére. A projekt után is folytatni fogjuk az együttműködést.

Grundtvig projektekben való részvételre a jövőben is lehet pályázni, a 2014-től induló Erasmus+
program keretében. Az Európai Unió új programja az oktatást, az ifjúsági területet és a sportot is
magában foglalja, hét jelenlegi programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás programot) egyesítve.
A pályázók köre alapvetően nem változik: a formális és nem formális oktatás, képzés és az ifjúsági munka területén működő szervezetek pályázhatnak támogatásra munkatársaik és tanulóik részére,
valamint továbbra is nagy hangsúlyt kap a szervezetek közötti partnerségek kialakítása. Az Erasmus+
program három pályázattípus köré épül: egyéni mobilitások, intézményi együttműködések, valamint szakpolitikai reformok támogatása. A program a felnőttoktatás terén is számos pályázati lehetőséget kínál
majd. További információ található a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu
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Gönczöl Enikő – Kovács Anikó

A szakmai képzésre történő
felkészülés bajorországi kulcsszereplője
– „Bildungsbegleiter”
A modell leírása az EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány Európai Unió által finanszírozott
„Common Goals – Common Ways” című Leonardo Innovációtranszfer projektje keretében készült

Központi támogatású
felzárkóztató programok
Bajorországban
a
Munkaügyi
Hivatalnál
(Arbeitsagentur) jelentkeznek azok az általános
képzésből kikerülő fiatalok, akik nem tanulnak
tovább, de gyakorlóhely hiányában nem kezdik el
semmilyen szakma elsajátítását, és munkába sem
tudnak állni. A Hivatal helyi kirendeltségének
munkatársai felmérik a képességeiket, és egy naprakész munkahely-adatbázis segítségével megpróbálnak helyet találni számukra a munkaerőpiacon.
Azoknak pedig, akiket alapvető kompetenciabeli
hiányosságaik miatt sehová sem tudnak kiközvetíteni, lehetővé teszik, hogy egy legfeljebb tíz hónapos, központi forrásból támogatott felzárkóztató
programban vegyenek részt. E programok megvalósítására – évente kiírt pályázatok keretében – szakképző intézmények jelentkezhetnek, melyekkel a
Hivatal szerződést köt. A képzőhelyek azonban
csak akkor kapják meg a szerződött összeget, ha a
hozzájuk kerülő fiataloknak legalább 60%-a tíz hónapon belül munkába áll, vagy tanulószerződéshez
és gyakorló helyhez jut (azaz megkezdi valamilyen
szakma elsajátítását), valamint az elhelyezkedést
követő negyedik hónapban még mindig az adott
helyen dolgozik.
A Hivatal által támogatott programok alapvető célja az érintett fiatalok hiányzó alapkészségeinek
pótlása, megerősítése: elsősorban a matematika, a
német és az angol nyelv, illetve az informatika területén, valamint a szakmatanulásra történő motivá-
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lás és előkészítés. Bár minden képzőhely programja
egyedi, és ezért valamennyire különbözik a többitől, ugyanakkor mindegyiknek része a munkavállalói készségeket fejlesztő tréning (önéletrajzírás,
önbemutatás, önmenedzselés, a munkaerőpiacon
való sikeres megjelenés gyakorlása). S ugyanilyen
fontosak a szociális kompetencia általános részterületeit fejlesztő foglalkozások is. A programok teljes időtartamának hozzávetőleg a felét különféle
gyakorlati munkatevékenységekkel való ismerkedés
tölti ki, annak érdekében, hogy a fiatalok számára
a leginkább megfelelő pályairány választhassák ki.
Általában mindenhol közösséget fejlesztő, élményt
adó projektnapok egészítik ki a célirányos tanulást,
s az előbbiek tartalmának meghatározásában jelentős szerepet kap az egy csoportba kerülő fiatalok
érdeklődése.
A felzárkóztató programok sikerének kulcsszereplője Bajorországban az úgynevezett
„Bildungsbegleiter” (BB), szó szerinti fordításban a „képzéskísérő”.

A Bildungsbegleiter (BB) feladatai
A tartományi Munkaügyi Hivatal által finanszírozott felzárkóztató programokban 28 fiatalra jut
egy-egy Bildungsbegleiter (BB). Legfontosabb feladata annak elősegítése, hogy az érintett fiatalok
megtalálják az érdeklődésüknek és adottságaiknak
leginkább megfelelő pályairányt, valamint képesek legyenek megfelelni azoknak az elvárásoknak,
melyeket egy munkahely, illetve egy szakképzési
gyakorlóhely támaszt velük szemben. Ennek érdekében a BB személyre szabott segítséget nyújt
számukra a gyakorlati képzőhely megtalálásában
és felkészíti őket a felvételi beszélgetésekre. Támogatást ad a munkahelyekkel való kapcsolatfelvétel
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és a kommunikáció során, valamint tanácsokkal
segíti őket a munkahelyi beilleszkedésben. Mindeközben különös figyelmet fordít arra is, hogy
a szakmai gyakorlóhely és a fiatalok kölcsönösen
megfeleljenek egymásnak.
Az első hetek mindig az érdeklődést és a képességeket vizsgáló tesztek kitöltésével, a foglalkozásokkal és a pályairányok körvonalazásával telnek
a programba bekapcsolódó intézményekben. Ha
a felmérések alapján úgy tűnik, hogy a fiatal reális pályairányt választott, akkor a BB abban segíti
őt, hogy alkalmassá váljon a helytállásra az adott
szakmai területen. Gyakran előfordul azonban,
hogy a tesztek eredményei nincsenek összhangban a
választott pályairánnyal. Ilyen esetben a BB-nek az
a feladata, hogy a fiatallal folytatott személyes beszélgetések keretében közösen értelmezzék a helyzetet és a lehetőségeket. Alternatívákat vázoljanak
fel, és együtt keressenek egy megfelelőbb irányt,
illetve, ha szilárdnak tűnik a pályakép, határozzák
meg a távoli cél irányába vezető első olyan konkrét
lépéseket, amelyeket a fiatalnak mindenképp meg
kell tennie ahhoz, hogy esélye legyen a kitűzött cél
elérésére.
Mivel a program résztvevőinek többsége korábbi
tanulmányai során már sokféle kudarccal szembesült, nem ritka körükben az önbizalomhiány. Sokan
küzdenek önértékelési és más fajta személyiségproblémákkal, illetve gyakran olyan szociális nehézségekkel is, amelyeket nem képesek egyedül megoldani. Ezek kezelése és a fiatalok e területeken
történő támogatása szintén a BB feladata. (Vannak
olyan intézmények is, ahol szociálpedagógusok is
bekapcsolódnak a programba.) Mindez azért fontos, mert az ilyen jellegű problémák feldolgozása
nélkül a fiatalok nem tudnak koncentrálni a kompetenciahiányok pótlására és a szakmai pályával
kapcsolatos döntések meghozatalára. Arra sincs
esélyük ilyenkor, hogy magukról jó képet sugározva, magabiztosan jelenjenek meg a gyakorlóhelyi interjúkon. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
BB-k sokat tehetnek azért, hogy a programban
részt vevő fiatalok visszanyerjék önbizalmukat, és
megerősödjön a hitük abban, hogy van, amit jól

csinálnak. Ezzel egyidejűleg pedig azt is elhigygyék, hogy amit még nem csinálnak elég jól, azt
pedig meg tudják majd tanulni.
A munka kereteként a programot megvalósító
intézmények többségében minden résztvevő számára egyéni fejlődési terv készül, amelyet a fiatalok a
BB-vel közösen fogalmaznak meg – időnként más
felnőtt segítőket is bevonva. A személyes célokat
és a célokhoz vezető utakat rögzítő terv alapján általában készül egy olyan szerződés is a tanuló és a
képzőhely között, amely jóval több a formális ösztöndíjas megállapodásnál. Ebben a fiatal aláírásával hitelesíti saját vállalásait, s egyúttal el is köteleződik azok teljesítése mellett.

A Bildungsbegleiter (BB)
kapcsolatrendszere
A BB segítő feladatköréből fakad, hogy tevékenységében kitüntetett szerephez jut a kommunikáció.
Munkaidejének csaknem felét teszi ki a fiatalokkal
történő egyéni és csoportos beszélgetés, amit a csoport
projekttevékenységei során szerzett közös élmények tesznek teljessé. Jelentős időt fordít a BB a
különféle partnerekkel történő személyes egyeztetésekre is, valamint a telefonon vagy e-mailen történő kapcsolattartásra. Egy fajta összekötő szerepet
játszik a Munkaügyi Hivatal, a befogadó intézmény
vezetése, az érintett fiatalok, valamint azon egyéb
szereplők között, akik a program ideje alatt valamilyen okból kapcsolatba kerülnek a tanulókkal.
A BB kapcsolatrendszerének legfontosabb tagjai
a Hivatal alkalmazottai, a munkahelyek személyzetis munkatársai és gyakorlatvezetői, szakoktatói,
illetve a vállalatok vezetői, a szülők, valamint a különféle külső szakemberek, tanácsadók, orvosok,
pszichológusok, az adott településen működő segítő intézmények és civil szervezetek munkatársai.
A különféle szereplőkkel való kapcsolattartás
intenzitása természetesen partnerekként eltérő. A
munkaügyi hivatallal nem csak azért kell rendszeres
kapcsolatot tartaniuk, mert az finanszírozza a programokat, hanem azért is, mert a hivatali koordinátor közvetlenül is nyomon követi a BB-k tevékenységét a hatáskörébe tartozó térségben. Azokkal a
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munkahelyekkel, amelyek rendszeresen fogadnak
tanulókat az adott intézményből, szintén napi szintű kapcsolatban van a BB. A tanácsadók, az orvosok
és a különféle segítő szervezetek képviselői viszont
nem tekinthetők állandó partnereknek. Ugyanígy, a
szülőkkel is csak szükség esetén lépnek kapcsolatba, és akkor is csak a fiatalok tudtával, hiszen ők
már gyakran nagykorúak, akiknek alapvetően saját
magukért kell felelősséget vállalniuk.

A sikeresség legfontosabb feltételei
a BB munkakörében1
A Bildungsbegleiter-ek szerint a legfontosabb
személyiségvonás, amire ebben a munkakörben
szükség van, az empátia, valamint az, hogy a BB
képes legyen „a fiatalokkal azonos szemmagasságban”
elhelyezkedni. Amit leginkább meg kell tanulni: „a
fiatalokra való rezonálás”, a velük való partneri kommunikáció és egy olyan környezet kialakítása, mely
mindezt elő tudja segíteni.
Nagyon fontos a résztvevőkel való szoros együttműködés. Minden döntést, ami rájuk vonatkozik,
az érintettekkel közösen kell meghozni. „Autoriter
irányítással esély sincs a sikerre ebben a közegben.”
Nagyon fontos, hogy a BB szívesen foglalkozzon
ezekkel a fiatalokkal, „szívvel-lélekkel együtt legyen
velük”. A leglényegesebb, hogy a BB képes legyen
motiválni a fiatalokat, akiknek „a többsége sokszor
nagyon frusztrált, és nem is igazán akar ott lenni, ahol
éppen van.”
Talán a legnehezebb feladat annak megértetése
és elfogadtatása a résztvevőkkel, hogy valamenynyien különféle szervezeti struktúrák részei vagyunk, amelyek akkor működnek jól, ha betartunk
bizonyos szabályokat, és bízhatunk abban, hogy mások is ugyanezt teszik majd. Ezzel összefüggésben
gyakran olyan alapvető dolgok megtanítására van
szükség, mint a pontosság és a megbízhatóság, ami
sok esetben csak nagyon nagy erőfeszítéssel és pedagógiai támogatással érhető el.

Mivel a programban többé-kevésbé „minden nap
más, mint a többi”, így ritka az általános rutin. Szinte „sosem lehet tudni, hogy pontosan mi fog történni
a következő napon”. A BB munkájában ezért – a
már említettek mellett – alapvető szerepet játszik a
szervezőkészség, a problémamegoldó képesség és a kreativitás is. Hiszen a személyre szabott fejlesztéshez,
az adott csoportnak személyiséget formáló élményt
nyújtó, motiváló foglalkozások megtervezéséhez
sok-sok ötletre van szükség. Miközben persze, arra
is tudniuk kell figyelni, hogy a partneri viszonyra
épülő együttlétek során megmaradjon a tanulási
eredményességhez szükséges „egyensúly a jó hangulat és a szigorú elvárások között”.
A legnagyobb öröm egy BB számára, ha „egy
résztvevő a hónapokig tartó közös munka és támogatás
után ragyogó mosollyal mutatja neki a megkötött szakképzési szerződését.” De az olyan kisebb sikerek is
komoly örömforrást jelentenek, mint például az, ha
„a fiatalok rendszeresen megjelennek a foglalkozásokon
és a szakmai gyakorlaton. Vagy ha valakinek megoldódnak az egészségi, illetve családi problémái.” Nagyon jó megélni egy BB számára, hogy „segíteni
tudott valakinek abban, hogy képzést találjon magának és boldogulni tudjon az életben”. Nagyszerű
érzés, amikor egy résztvevő köszönetet mond neki,
és hozzáteszi, hogy „egyedül ezt sosem tudta volna
végig csinálni”. S persze nagyon jó hallgatni azt is,
amikor „a régi résztvevők visszajönnek, és a sikereikről mesélnek.”
Olykor persze előfordul az is, hogy – a BB legodaadóbb munkája ellenére – nehéz megtartani
egyik vagy másik fiatalt a programban. Mindig
vannak olyanok is, akiknek „elfogy a lendületük”,
nehéz motiválni őket a folytatásra, s végül lemorzsolódnak. „Az nagyon fájdalmas érzés, amikor egy
résztvevő kisodródik a programból, és már sehogy sem
lehet segíteni rajta – előfordul, hogy valaki börtönbe
kerül, vagy egyszerűen csak nem tud úrrá lenni az élete nehézségein.”

[1] Az itt bemutatott gondolatokat olyan szakemberek (Simone Zerbst és Marion Brandl) fogalmazták meg, akik több éve dolgoznak a fent ismertetett felzárkóztató programokban. Az interjút, amelyben az idézett mondatok elhangzottak, Hampel
Márta készítette 2013 nyarán a müncheni Euro-Training Centre (ETC) nevű szakképző iskolában.
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Alkalmazási feltételek és felkészülés
a gyakorlati feladatokra
A Bildungsbegleiter-ek munkája elég speciális.
Szerepkörükben való eredményességük alapvető
feltétele az előre nem látható, változó helyzetekhez
való sikeres alkalmazkodás. Ezért a feladatra sohasem lehet teljes mértékben felkészülni, a különféle
iskolákban csak az alapok szerezhetők meg hozzá.
Ez a magyarázata annak, hogy a munkakör ellátásának jogi értelemben csak annyi feltétele van, hogy
a jelölt valamilyen – felsőoktatásban vagy szakmai
képzésben szerzett – végzettséggel rendelkezzen,
és legyen legalább három éves munkatapasztalata.
Komoly előnyt jelent azonban, ha valaki korábban
szakoktatóként dolgozott és Bildungsbegleiterekkel együttműködve, tapasztalatokat szerzett a
„másik oldalon”.
A felsőoktatásból és a munka világából hozott
alapokra, illetve a fentiekben körvonalazott személyiségvonásokra támaszkodva, a BB-k leginkább a
gyakorlati tevékenységek során tudják megszerezni
azt a tudást, amire sikeres napi munkavégzésükhöz szükségük van. A konkrét feladatok ismeretében „sokféle próbálkozással, ötlettel, kísérletezéssel lehet
rátalálni az adott helyzetekben leginkább jól működő
megoldásokra.” Messzemenően a legtöbb segítséget
pedig a kollégák tudják adni nekik.
Egy-egy képzőhelyen belül ezért rendszeresek
az esetmegbeszélések azoknak a szakembereknek a
körében, akik különböző minőségben, de ugyanazon fiatalokkal állnak kapcsolatban. Szakmai
szempontból nagyon fontosak azok a helyzetek
is, amikor a különböző képzőhelyekhez kapcsolódó BB-k osztják meg egymással tapasztalataikat,
problémáikat és örömeiket, így gyarapítva kölcsönösen egymás tudását. Hiszen: „Bizonyos viselkedési
problémák rendszeresen ismétlődnek. Gyakoriak a családi nehézségek, az egészségügyi és a droghasználatból
eredő problémák. […] Az esetmegbeszéléseken fel lehet
készülni ezek kezelésére. És nagyon fontos az egységes
nyelvhasználat is.”
Vannak a feladatkörhöz kapcsolódó olyan továbbképzések is, amelyeket a Munkaügyi Hivatal
szervez a BB-k számára – ezek azonban inkább a

nyilvántartások vezetéséhez, valamint a program
hivatalos dokumentumainak elkészítéséhez nyújtanak segítséget nekik.
S végül fontos forrása a szakmai fejlődésnek az
is, amikor a BB-k a fiatalokkal közösen, saját maguk értékelik a csoportokban lezajló folyamatokat,
így reflektálva a konkrét helyzetekre és korrigálva
esetleg saját korábbi megoldásaikat is. „A fiatalok
gyakran feszegetik a határokat. Újra és újra kipróbálják, meddig mehetnek el. Ezeket az eseteket megbeszélések követik, amelyek keretében közösen értékeljük az
adott viselkedést, és megkíséreljük a mindenki számára
elfogadható utak kijelölését.”

Munkaidő-beosztás,
adminisztráció és dokumentáció
A Bildungsbegleiter-ek munkaideje hivatalosan
reggel 8 órától délután fél 5-ig tart – egy fél órás
ebédidővel –, akárcsak a fiatalok foglalkozásainak
időtartama. A résztvevők számára tartott fogadóóráik általában délelőtt vannak, és vannak olyan
időszakok is, amikor a BB iroda ajtaja zárva van
az iskolákban. Elvben ilyenkor végzik el azokat az
írásbeli feladatokat, amelyek segítségével a Munkaügyi Hivatal felé dokumentálják a tevékenységüket. A valóságban azonban gyakran előfordul,
hogy csak azt követően tudják lejegyezni a beszélgetéseiket és megírni a szükséges jelentéseket,
amikor a tanulók napja már véget ért, és elcsendesült az intézmény.
A BB munkaköréhez jelentős mennyiségű nyilvántartás vezetése és adminisztráció, illetve dokumentumok készítése is társul, ami az érintettek
becslése szerint bizonyos időszakokban a teljes
munkaidő 20-25%-át is kiteheti. A felzárkóztató program dokumentációs rendszerében minden
egyes tanuló esetében megtalálhatók az alábbi típusú iratok:
• nyitó dokumentáció, a résztvevő különféle adataival és teszteredményeivel;
• a gyakorlathoz (munkatapasztalathoz) kapcsolódó szerződések,
• a különféle helyeken megvalósult szakmai gyakorlatok értékelései,
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• a foglalkozásokon való jelenlétet igazoló dokumentumok,
• a fiatallal folytatott beszélgetések emlékeztetői,
• minden olyan jelentés, amely képet ad arról,
hogy a BB mikor mit csinált az adott résztvevővel;
• beszámoló a haladási folyamatról a különféle
tartalmi területekhez kapcsolódóan,
• záró beszámoló: annak bemutatása, hogy milyen eredménnyel vett részt a fiatal a programban, és merre lépett tovább.
Ezeket az adminisztrációs feladatokat egészen a közelmúltig papír alapon végezték. Ma
már azonban tesztelés alatt áll az a Stepnova nevű
komplex elektronikus dokumentációs rendszer,
amely a 2013/2014. tanévtől hasznos segítője
lesz a BB-k munkájának. Attól kezdve a program ebbe az adatbázisba viszi fel a megvalósításában érintett valamennyi tanár és segítő – köztük
a Bildungsbegleiter-ek is – a fiatalokra vonatkozó
összes adatot és információt. Így mindenki látni
fogja majd, mit tapasztaltak a többiek, és figyelembe is tudja venni azt saját pedagógiai döntéseinek meghozatala során. A rendszer segítségével a
jelenleginél pontosabban lehet majd megrajzolni a
tanulói profilokat is, így érzékenyebben tárva fel,
hogy kinek milyen részterületeken van szüksége
többlettámogatásra.

A Bildungsbegleiter-ek munkájának ellenőrzése és értékelése
A Bildungsbegleiter kettős kötődésű szereplője a
szakmai képzés bajor rendszerének. Napi tevékenységei révén az iskolai nevelőtestület tagja, s
az intézmény csak akkor kapja meg a neki járó
pályázati támogatást, ha a program – nem utolsó
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sorban a Bildungsbegleiter tevékenységének eredményeként – a szerződésben rögzített mértékben
sikeres. Ugyanakkor – mivel a BB-t foglalkoztató
programot a Munkaügyi Hivatal gondozza és finanszírozza – a Bildungsbegleiter munkáját a hivatal ellenőrzi. A BB-knek rendszeres jelentést kell
küldeniük munkájuk eredményeiről, s a Hivatal
koordinátorai időnként bejelentés nélkül is ellenőrzik őket.
Saját munkaidő-nyilvántartását minden BB
maga vezeti egy táblázatban, amelyet évente egyszer kell továbbítania a Munkaügyi Hivatal személyzeti osztályára, ahol szabadságának idejét is
nyilvántartják.
Komplex, formális ellenőrzésre átlagosan kétháromévente kerül sor a felzárkóztató programban
részt vevő intézmények körében. A megvalósító
képzőhelyeknek ugyanakkor minden periódus végén
részletes beszámolót kell készíteniük munkájukról,
amelyben a pályázati projekt sikerességének ismertetése mellett, minden egyes fiatal fejlődéséről
képet kell adniuk. Személyre szabott módon értelmezniük kell a sikerek és a kudarcok okait. S e beszámolók, a bennük dokumentált eredményekkel
együtt, meghatározó szerepet játszanak a következő pályázatok elbírálása során.
Az adott tanév lezárását követően azonban maguk a Bildungsbegleiter-ek, valamint az iskolán
belül velük együttműködő szakoktatók és szociálpedagógusok mind értékelik saját munkájuk eredményességét. A nyár a tapasztalatok feldolgozásának időszaka a számukra. Ekkor gondolják át, mi
működött jól a tanév során, és min kellene változtatni a jövőben. Ilyenkor készítik elő az új kurzusokat, gyűjtik a friss ötleteket és készülnek fel az
ősszel érkező új csoportok fogadására.
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Digitális alapkészségek a digitális korban
Bár Európában az alapkészségeknek nincs egységes értelmezése, általában a szövegértési és
számolási készségeket értjük alatta. Az Európa
Tanács ajánlása ezeket a kulcskompetenciákkal
egészítette ki, melyek az anyanyelven és idegen
nyelveken folytatott kommunikációra, a matematikai kompetenciákra és alapvető természetés műszaki tudományokhoz kapcsolódó kompetenciákra, a digitális kompetenciákra, a tanulás
elsajátítására, a szociális és állampolgári kompetenciákra, a kezdeményezőkészségre és vállalkozói kompetenciákra, valamint a kulturális
tudatosságra és kifejezőkészségre terjednek ki1.
A digitális írástudás, a digitális korban született alapkészség nem váltja ki a hagyományos értelemben vett szövegértési készséget, hanem épít
arra. Ez azt a képességet jelenti, hogy birtokosa
a digitális eszközök széles skáláját igénybe véve
eredményesen és kritikusan keressen, értékeljen
és alkosson információt 2 .
Az OECD 2000-ben kezdte meg a három
évenként ismétlődő PISA (Nemzetközi Tanulói
Teljesítménymérés Programja) teljesítménymérést, melynek célja annak feltérképezése, hogy a
diákok hogyan tudnak jobban tanulni, a pedagógusok hogyan tudnak eredményesebben tanítani, illetve az iskolák miképpen tudnak ennek
a munkának a valódi központjává válni. Ezt a
programot egészíti ki az OECD egy másik kuta-

tása, a 2011-ben indult PIAAC (Felnőttek Képesség- és Készségmérése), melynek fókuszában
a felnőttek készségfejlődésének módjai, illetve a
megszerzett készségek otthoni környezetben, a
munka világában és közösségi terekben történő
felhasználása áll 3. Sokszor úgy nevezik, hogy „a
felnőttek PISA-ja”.
Összesen 24 ország4 kapcsolódott be 16 és 65
év közötti korcsoportot célzó, 166 000 megkérdezett bevonásával lezajlott első adatfelvételbe,
melynek második szakasza 2014-ben zárul és 9
ország csatlakozik hozzá 5. A Visegrádi négyek
közül csak Magyarország nem vett részt a felmérésekben, de a harmadik fázisban, 2014-ben erre
még lenne lehetősége.
A PIAAC hármas fókuszú: szövegértést,
matematikai műveltséget és technikailag fejlett
környezetben történő problémamegoldást mérő,
különböző nehézségű feladatokat tartalmaz. Az
előbbi kettőben hat, az utóbbiban négy szintre
sorolták be az adaptív feladatokat, melyek mérőszámait egy 500-as skálán helyezték el. A besorolást az 1. számú táblázat szemlélteti.
A számítástechnikai eszközök, információs és
kommunikációs technológiák (IKT) felhasználása a háztartásokban és a munka világában egyaránt dinamikus növekedést mutat. Az OECD
országokban 1999 és 2009 között majdnem háromszorosára emelkedett az internet-előfizetések

[1] Európai Bizottság (2006), Az Európai Parlament és Tanács Ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról 2006/962/EK http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:142:0001:0022:E
N:PDF
[2] Jenkins, Henry (2009), Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century.
Cambridge, MA: The MIT Press
[3] OECD (2013), OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, 25. o.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en
[4] Ausztrália, Ausztria, Belgium (Flandria), Kanada, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország,
Németország, Írország, Olaszország, Japán, Korea, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Szlovák Köztársaság, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság (Anglia és Észak-Írország), Egyesült Államok, Ciprus, Oroszország
[5] Chile, Görögország, Indonézia, Izrael, Litvánia, Új-Zéland, Szingapúr, Szlovénia, Törökország
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A mérési feladatok és a felnő ek jártasságának összefüggése
írás-olvasási, számolási és probléma megoldási területeken6
Nehéz
feladatok

6. szint

5. szint

Közepes
nehézségű
feladatok

Könnyű
feladatok

4. szint

3. szint

2. szint
1. szint

3. szint, ami a felnő
magas fokú
jártasságát
mutatja

A magas fokú jártasságot elérő felnő ek képesek az 1. és
2. nehézségi szintű feladatokat majdnem mindig, a 3. és
4. szintű feladatokat az esetek többségében, az 5. vagy
6. nehézségi szintű feladatokat pedig háromból kétszer
sikeresen megoldani.

2. szint, ami a felnő
közepes fokú
jártasságát
mutatja

A közepes fokú jártasságot elérő felnő ek képesek az 1.
és 2. nehézségi szintű feladatokat az esetek többségében
a 3. és 4. szintű feladatokat háromból kétszer, az 5. vagy 6.
nehézségi szintű feladatokat pedig alkalmanként sikeresen
megoldani.

1. szint, ami a felnő
alacsony fokú
jártasságát
mutatja

Az alacsony fokú jártasságot elérő felnő ek képesek az 1.
és 2. nehézségi szintű feladatokat háromból kétszer, a 3. és
4. szintű feladatokat alkalmanként, az 5. vagy 6. nehézségi
szintű feladatokat pedig elvétve sikeresen megoldani.

1. sz. táblázat. A mérési feladatok és a felnőttek jártasságának összefüggése írási-olvasási, számolási és problémamegoldási területeken.
Forrás: OECD

aránya, a mobiltelefonok előfizetése pedig ezt az
arányt is meg haladta. Ezeknek az országoknak a
kétharmadában a háztartások 70%-a rendelkezik
hozzáféréssel a világhálóhoz. Munkájuk során a
nagyvállalatoknál dolgozók 95%-a, a középvállalatoknál dolgozók 85%-a, a kisvállalatok alkalmazottainak pedig 65%-a rendelkezik hozzáféréssel
és használja az internetet feladatai elvégzéséhez7.
Míg korábban az írás és olvasás volt az a készség, amely elengedhetetlenül szükséges volt az
állampolgári jogok gyakorlásához, ez mára az
elektronikus ügyintézési lehetőségek elterjedésének és kiterjesztésének hatására kiegészült a
szélesebb értelemben vett számítástechnikai eszközök használatának ismereteire is.
A gyártási folyamatok automatizálásával az
alacsony készségszintet igénylő foglalkozások
és munkalehetőségek száma folyamatosan csök[6]
[7]
[8]
[9]

ken (1. számú ábra8), így a munkaképes korú lakosság megfelelő készségszintjének biztosítása
várhatóan egyre növekvő szerepet tölt majd be
a foglalkoztathatóságban, a munkahelyek megtartásában.
Okkal kerülnek ezek a területek a figyelem
középpontjába, hiszen a vizsgált országok zömében jelentős arányt képviselnek az alacsony szövegértési és matematikai műveltséggel rendelkező felnőttek. Országtól függően, a megszerzett
pontok alapján 4,9–27,7%-uk rendelkezik a legalacsonyabb szintű jártassággal szövegértés terén, míg a matematikai műveltség kapcsán ez az
arány 8,1–31,7%-ról mondható el9.
Az egyes készségek mutatói nem feltétlenül
mozognak együtt. Míg Szlovákia és Csehország
magasan az átlag feletti eredményeket ért el a
matematikai műveltség területén, addig a tech-

OECD (2013), OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, Box 2.2
OECD (2013), OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, 46. o.
OECD (2013), OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, Figure 1.4
OECD (2013), OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, 56. o.
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A foglalkozások százalékos arányának változása a szükséges képzeség függvényében
25
Magasan képze munkavállalókat igénylő foglalkozások
20

Közepesen képze munkavállalókat igénylő foglalkozások
Alacsonyan képze munkavállalókat igénylő foglalkozások
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1. sz. ábra. A foglalkozások százalékos arányának változása a szükséges képzettség függvényében. Forrás: OECD

nikailag fejlett környezetben történő problémamegoldás mutatói alapján előbbi jóval az átlag
alatti, utóbbi az átlagtól nem jelentősen eltérő
eredményt ért el. Szlovákiában a megkérdezettek negyede nem rendelkezett tapasztalattal az
információs és kommunikációs technológiák
(IKT) területén, vagy hiányoztak a szélesebb
értelemben vett számítástechnikai készségeik10,
így ők a feladatok megoldását el sem tudták kezdeni.
Ország

Szintén nagy különbségeket láttunk az egyes
korcsoportok szerinti megoszlás alapján. Míg
Dél-Koreában nagy az eltérés a 16–24 év közötti és az 55–65 év közötti korcsoport szövegértési
készségek területén elért pontjai között (49 pont)
a fiatalabbak javára, addig Angliában és ÉszakÍrországban mindössze 1 pont az eltérés11.
Ahhoz, hogy az alapkészségek – és ezek között különösen a technikailag fejlett környezetben való problémamegoldás – tekintetében

Szövegértés
Matema kai műveltség
(átlagpontszám) (átlagpontszám)

Technikailag fejle környezetben való problémamegoldás (a 2. vagy 3. szintet elérők %-a)

Csehország

274

276

33

Lengyelország

267

260

19

OECD átlag

273

269

34

Szlovákia

274

276

26

2. sz. táblázat. A visegrádi országok egyes készségek területén elért eredményei az OECD átleghoz viszonyítva.
Forrás: OECD
[10] OECD (2013), OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, Figure 2.1,
2.5, 2.10a
[11] OECD (2013), OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, Figure 0.3
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a digitális kor elvárásainak megfelelő tudás
átadására, illetve a tanulás tanítására képesek
és motiváltak legyenek a felnőttképző intézmények oktatói és az iskolákban oktató pedagógusok, ahhoz az ő képzésükre és anyagi
elismerésükre egyaránt kiemelt figyelmet kell
fordítani.
Az online felületek, eszközök és a számítógépes, valamint az okos készülékeken futó
alkalmazások gyorsan fejlődnek, így nagy kihívást jelent ezekkel lépést tartani, de az alkalmazások a nehézségek mellett új lehetőségeket
is hordoznak magukban. Bár számos hasonló jó
gyakorlatot találunk, érdemes külön is szót ejteni az Imagana nevű, francia fejlesztésű játékról12 , melyben betűk, szótagok összegyűjtésével
és szavak képzésével lehet túljutni az akadályokon. Az ilyen tanító játékok, ha el tudják érni a
célközönségüket, hatékonyan támogathatják az
oktatás folyamatát.
Az önképzés bátorítása és támogatása mellett
szükséges megtalálni és fejleszteni olyan eszközöket is, amelyek lehetővé teszik a rendszeres,
interaktív képzések nyújtását. Ehhez érdemes
megvizsgálni a Kanadából és Amerikából induló MOOC rendszerű (Massive Open Online
Course – Ingyenes online szabadegyetem) képzések elérhetővé tételét. Mivel az egyes eszközök

különböző helyzetekben működnek jól, célszerű
lehet ezek közül többet kombinálni. Az ingyenes online szabadegyetemek elsősorban a földrajzi távolságot, az e-learning képzések pedig az
időbeni korlátokat hivatottak ledönteni. Több, a
kommunikációt segítő ingyenes felület jelenleg
is hozzáférhető és sokak által használt (Google+,
Facebook, Twitter), melyekhez később továbbiak
is csatlakozhatnak.
Mindenképp fontos elérnünk, hogy a felnőttek fontosnak érezzék bekapcsolódásukat valamilyen képzésbe, és ez által az egész életen
tartó tanulás folyamatába. A készségek szintje
nem csak a foglalkoztatottsággal és a fi zetéssel
áll szoros összefüggésben, de az egészségügyi
állapottal, az általános bizalommal és az önkéntes tevékenységekben való részvétellel is. Mivel
azok, akik alacsony készségszinttel rendelkeznek, nem kívánnak bekapcsolódni az oktatás valamilyen ágába, és az ő esetükben a munkáltató
által biztosított képzésekbe való bekapcsolódás
lehetősége is kisebb, így a második esély jellegű
programoknak fontos szerep juthat. Az OECD
ajánlása szerint az alacsony jövedelmet eredményező alacsony készségszint csapdájából a magas
színvonalú közoktatással, illetve a szövegértés és
matematikai műveltség folyamatos fejlesztésének
ösztönzésével lehet kitörni13.

[12] http://projet-imago.fr/projet/serious-game
[13] OECD (2013), OECD Skills Outlook 2013: Key Findings from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, 13. o.
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Új elektronikus tanulási platform
Hollandiából

1. ábra. Az innovációtanszfer projekt ismertetése

A „Leonardo da Vinci – Innovációtranszfer” pályázat koordináló partnereként az EBC*Licensing
Magyarország Kft. hat partnerből álló nemzetközi konzorcium által mutatta be az „Autóipari
E-Learning a LearningBox segítségével” című
nemzetközi projekt eredményeit.

Mit jelent a LearningBox?
A LearningBOX (LB) összetett tanulási program egy modern, innovatív oktatási koncepció,
valamint elismert, holland tanulási terv, mely
egyesíti az e-learning és a hagyományos képzések
előnyeit; web-alapú és kulcsrakész digitális kurzusokat kínál. A Leonardo da Vinci – Egész életen
át tartó tanulás program (Life Long Learning)
Innovációtranszfer pályázat keretén belül elkészült a rendszer magyar nyelvű változata, valamint
megvalósult a holland fejlesztésű autóipari oktatási tartalom átvétele és a magyar oktatási rendszerhez történő adaptációja. Az LB programba bár-

milyen egyéb tartalom is könnyűszerrel felvihető.
Széles körű elismerését gyakorlati orientációjának,
vállalkozói tartalmának valamint az e-tanulás és
oktatás magas szintű minőségi követelményeinek
köszönheti. A program célcsoportjai a szakképző
intézményekben tanuló diákok, illetve a műhelyekben dolgozó munkavállalók.
A konferencia iránt nagy érdeklődés mutatkozott a jelentkezés első szakaszaiban is, hiszen
számos szakoktatási, képzési és egyéb, az oktatás
és kutatás-fejlesztés más területeiről érkező intézmény és vállalkozás esetében is kiemelkedően
aktuális az e-tanulás lehetőségének szilárd és hatékony biztosítása s az ehhez szükséges elektronikus
platform.
Az EBC*L Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, Paukóné Várnai Adrienn mutatta be az
Innovációtranszfer projekt átfogó célkitűzéseit,
a pályázatban koordináló szerepet betöltő intézmény feladatait és a partnerekkel a közös mun-

[1] www.ebcl.hu, www.learningbox.hu
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2. ábra. A projektpartnerek bemutatkozása

ka során kifejlesztett szakmai eredmények célját,
valamint a jövőre vonatkozó folytatás és a szoros
együttműködés igényét, az értékek összhangját,
illetve az intézményekre és az érintett szakemberekre váró feladatok fontosságát.
Ezt követően bemutatkoztak a partnerek és ismertették szerepüket az eddig megvalósított folyamatokban, illetve bemutatták a közösen kifejlesztett eredményeket. A több mint félszáz résztvevő
vendég interaktív fórumbeszélgetés során ismerkedhetett meg a projektben részt vevő és vezető, útmutató szerepet vállaló holland és spanyol
partnerintézmények szakembereivel és vezetőivel,
akik a felkért magyar előadókkal és a közönséggel
együtt kötetlen, nyílt beszélgetések során vázolták
fel a főbb prioritásokat, irányokat, végighaladva a
kérdéskörökön.
A LearningBox holland tanulási program magyar szakoktatási keretekhez történt adaptációját
és a tesztelési (pilot) folyamat eredményét Krausz
Miklós, a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium trénere
és IT szakértője mutatta be. Ismertette, hogy a
LearningBoX (LB) olyan online rendszer, amely
egyaránt tartalmazza a konkrét munkamegrendelések, adatok, feladatok és vizsgák formájában
megjelenő tananyagokat, illetve az elméletet.
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A tartalom folyamatosan frissül egy központi
szerveren keresztül, több, kiválasztott szolgáltatón át. Mindenki elérheti, aki az LB-t egy adott
területen kívánja használni. Természetesen minden iskola/intézmény/szervezet akár helyben is
gazdagíthatja vagy módosíthatja ennek tartalmát
saját tananyagaival, ami azonban nem elérhető,
nem látható más oktatási intézmények/szervezetek számára.
A Lukács Sándor Szakképző Iskola tesztelési folyamata az autóipar területén mutatta be és
vezette végig, miként konvertálódnak gyakorlati
feladatokká a munkamegrendelések, kezdve az
alapvető ismeretektől és egyszerű megrendelésektől egészen az összetett autótechnikai elméletekig,
nagy felújításokig, javításokig. Ezáltal maguk a
munkamegrendelések adnak útmutatást a felhasználóknak a járművel történő munkájuk során az
iskolában, illetve a műhelyekben. A képzés során
a felhasználók hasznosítják mind a munkamegrendeléseket, mind saját tudásukat a felmerülő
igények és megrendelések kiszolgálására. A tanár,
illetve a szolgáltató központ vezetője megadja az
ezekhez szükséges támogatást. Ennek köszönhetően a LB hatékonyan kapcsolja össze a diákot, a tanárt és a gyakornoki helyet egyaránt. A
LeraningBox felülete azonban nem csupán autó-
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3. ábra. A LearningBox kipróbálása, tesztelése

ipari, hanem bármely egyéb oktatási tartalommal
megtölthető, éppen ebben rejlik sokoldalúsága és
ez határozza meg hosszú távú célját.
Az elektronikus platform kezelésének, funkcióinak, tesztfelületének szisztematikus, teljes
körű és részletekbe menő megismerését követően
a résztvevők feltehették kérdéseiket, hozzáfűznivalójukat mind az előadó, mind a projekt partnerek részére. Ezt követően a felületet egyénileg
is kipróbálhatták, tesztelhették a vendégek. A
konferencia második felében a felkért magyar
előadók tartották meg prezentációjukat a szakterülethez kapcsolódóan. Szalai Ferenc a Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság főigazgatója az
oktatás és az információtechnológia kapcsolatáról, Szilasi Péter Tamás, a Mobilis Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a magyarországi autóipari 2020-ban várható helyzetéről
tartott előadást.
A konferencia zárásaként a partnerek közösen foglalták össze a rendezvényen elhangzottakat, valamint a résztvevők részletes tájékoztatást
kaptak a pályázat eredményeként kifejlesztett

LearningBox tanulási program hozzáférési lehetőségeiről, a használat feltételeiről és körülményeiről.
Az innovációtranszfer projekt eredményei:
• Új termék létrehozása: a magyar szakoktatási
és képzési rendszerre kifejlesztett, tesztelt és
kiértékelt elektronikus tanulási platform – a
LearningBox
• Szakmai tartalmak feltöltése és megjelenítése
a LearningBox felületén; a hozzáférhetőség
szabályozása és szellemi tulajdon védelme;
felhasználóbarát felület
• Összeurópai értékek összehangolása a szakoktatás és a távoktatás egyre inkább elvárt összekapcsolásával
• A nemzetközi tapasztalatok és tudás megosztása, és olyan új termék létrehozása, amely
tükrözi a magyar szakoktatás sajátosságait is
• Alap a további nemzetközi szintű kooperáció
elindításához
• A magyar szakoktatási és képzési intézmények
elérése, valamint az eredmények széles körű
terjesztése
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Interjú Mayer Andreával,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
szakképzési elnökhelyettesével
Tanítói végzettségét 1984-ben az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán szerezte. Pályakezdőként a győri Heszky Erzsébet Általános Iskolában helyezkedett el. Később az Arany János Általános Iskolában folytatta tanítói munkáját, ahol már gyógypedagógiai feladatokat is végzett.
2004-től a győri Speciális Szakiskolában végzett nevelő-oktató munkát.
Közben a Nyugat-magyarországi Egyetem levelező tagozatán gyógypedagógus lett. Munkahelyén néhány évig munkaközösség-vezetőként kapott
többletfeladatokat. 2009-től az intézmény vezetőjeként dolgozott a speciális képzési igényű tanulók munkaerő-piaci beilleszkedéséért. Közben
tovább képezte magát, a közoktatás-vezetői szakvizsga letétele mellett emberi erőforrás tanácsadó és tanár-pedagógiatanár mesterszakokon szerzett
végzettséget. 2010-től a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai János Kar Gyógypedagógiai Intézeti
Tanszékének óraadó tanára. 2013 januárjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Győri
Megyeközponti Tankerületének szakképzési referenseként a megye szakképzési feladatainak összehangolását kapta feladatul. Jelenleg a KLIK szakképzési elnökhelyettese.
– Marekné dr. Pintér Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) elnöke, a 2013/14-es
tanév országos szakképzési tanévnyitó értekezletén „A
szakképzés jelene és jövője a KLIK-ben” címmel megtartott előadásában az irányítási rendszer megújításáról is beszélt. Ennek egyik eleme, hogy az Ön kinevezésével a szakképzés a KLIK-en belül alelnöki szintű
vezetőt kapott. Miként alakul ezek után a szakképzéssel kapcsolatos feladatok megosztása a szervezet legfelső
vezetői szintjén?
– A KLIK-en belül a feladatok és felelősségek
elosztását mindenkor az érvényes Szervezeti és
Működési Szabályzat rögzíti. A KLIK egyszemélyi felelős vezetés alatt álló központi hivatal, de a
szakképzési feladatok ellátását a szakképzési elnökhelyettes irányítja az elnök egyidejű tájékoztatása,
s a vele történő szükséges egyeztetések lefolytatása
mellett. A KLIK-en belüli szervezeti változások
okán már többször sor került az SZMSZ módosí-
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tásának kezdeményezésére, ami egy ilyen hatalmas
léptékű, országos hatáskörű, ugyanakkor fiatal, s
ebből adódóan még folyamatosan formálódó szervezetnél – véleményem szerint – természetes és
elkerülhetetlen. Reményeim szerint a jelenleg elfogadás előtt álló újabb SZMSZ-módosítás kellően
biztosítja a szakképzés működésének hatékonyabbá tételét a KLIK keretein belül.
Szakképzési elnökhelyettesként a szakképzés-fejlesztési főosztályon keresztül látom el a szakképzésszervezési feladatok egységes szakmai irányítását, a
megyeközponti tankerületek szakképzés-irányítási
feladatainak koordinálását. Ennek keretében fő feladataink közé tartozik a napi kapcsolattartás a megyeközponti tankerületek szakképzési osztályaival,
segítve szakképzési koordinációs feladataik ellátását, valamint az országos feladatellátási koncepció,
a fejlesztési tervek, a szakmai irányelvek, a feladatszervezési alapelvek és a különböző fejlesztési tervek
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kidolgozását; az egyes területi szervek feladatellátásának koordinálását, irányítását. Munkánk egyéb
részét képezi az elkészített szakmai-módszertani
segédanyagok és dokumentumminták révén a megyeközponti tankerületek egységes szakmai feladatellátásának biztosítása.
A szakképzéssel kapcsolatos jogszabálytervezetek, illetve jogszabályok módosításának előterjesztéséhez bekérjük, összegezzük és véleményezzük a
területi szervek észrevételeit, javaslatait. Részben
ennek folyományaként fogalmazzuk meg javaslatainkat az országos fejlesztési igények, koncepciók,
stratégiák vonatkozásában. A megyeközponti tankerületi igazgatók véleményének figyelembe vételével döntésre készítjük elő a javaslatokat a szakképző
intézmények létesítésére, átszervezésére, esetleges
megszüntetésére, avagy tevékenységi körük módosítására, továbbá a szakképző intézmények nevének
megállapítására. Megbeszéléseket, szakmai tájékoztatókat tartunk a területi szervek szakképzésért
felelős referenseinek, illetőleg megoldási javaslatokat dolgozunk ki az itt felmerülő szakmai problémák összegzését követően. Elemzések készülnek
a rendszeresen beérkező jelentésekből, beszámolókból, adatszolgáltatásokból, hiszen ezek jórészt
tükrözik az egyes tankerületek szakmai feladatellátását, munkavégzésük hatékonyságát. Feladatunk
továbbá az ágazati szintű, valamint az egyéb érdekképviseletekkel történő egyeztetés, kapcsolattartás
kezdeményezése, és nem utolsósorban a Köznevelési Hídprogramokban közreműködő szakképző
intézmények kijelölése.
– A szervezeti változások hatással lesznek-e a szakés felnőttképzés szakmai irányításáért felelős kormányzati szervezetek és az intézményfenntartó kapcsolatára?
– Természetesen a szakképzési törvény (Szt. 72.
§) értelmében a szakképzés irányítását a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el,
aki ezt a hatáskörét az oktatásért felelős miniszterrel egyetértésben gyakorolja az iskolai rendszerben
oktatott szakképesítések tekintetében. Azt gondolom, a szakképzési elnökhelyettesi poszt létrehozása és a személyem is garanciát jelent ezen együttműködés kiszélesítésére, hatékonyabbá tételére.

Úgy vélem, a feladatom is, hogy a két szervezet
közötti kommunikáció és információáramlás az
eddigieknél is jobbá váljon.
– Várható-e szervezeti változás a szakképző intézmények fenntartói irányításában megyei szinten is?
– Megint csak a KLIK SZMSZ-ére tudok hivatkozni. Megyei szinten a szakképzés irányítását a KLIK megalakulása óta a megyeközponti
tankerületek, az itt alakuló szakképzési osztályok
végzik. A változás ezen a téren, hogy most alakítjuk ki a szakképzési osztályokat, és egyértelműen
meg kell határozni és le kell határolni az osztály
státuszain dolgozó kollégák szakképzéshez kapcsolódó feladatait. Nagy előrelépés lehet a szakképzési osztályvezetők közeljövőben megvalósuló
kinevezése, hiszen jelenleg a megyei szakképzési
vezetők az SZMSZ megjelenéséig jórészt referensi
besorolásban végezhették a feladatukat. Egy olyan
csapat felépítésén dolgozunk, melynek tagjaival
együtt gondolkodva, közösen, sokat és érdemben
tehetünk a szakképzés helyzetének jobbításáért.
– A szakképzés állami intézményeiben a fenntartói,
működtetői szerepben bekövetkezett változások mellett
a képzések szerkezeti és tartalmi megújítása is megkezdődött. Kérem, foglalja össze, milyen újdonságok
jellemzik ezt a tanévet!
– Az idei tanévtől kötelezővé vált az új OKJ, és
az ehhez kapcsolódó szakmai kerettantervek alkalmazása az iskola rendszerű szakképzésben. Ennek
megfelelően általánossá vált a 3 éves szakiskolai
képzés, ahol a duális képzést erősítve a tanulók
már a 9. évfolyam után a gyakorlati képzőhelyeken folytathatják a szakma gyakorlati fogásainak elsajátítását. Szintén változás következett be
a szakközépiskolai képzésben, hiszen az ágazati
szakközépiskolai osztályokban tanuló diákok már
a 9. osztálytól ismerkednek az adott ágazat szakmai elméleti és gyakorlati alapjaival. Ők a 12. év
végén szakmai érettségi vizsgát tesznek, ami bizonyos – jogszabályban rögzített – munkakörök
betöltésén túl arra is feljogosítja őket, hogy az ágazathoz tartozó, érettségire épülő szakképesítéseket
egy év alatt megszerezzék. Itt érdemes megjegyezni, hogy az idei tanév végén az összefüggő nyári
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szakmai gyakorlatot is teljesíteniük kell, először a
9. osztályos szakközépiskolai tanulóknak, aminek
megszervezése előre láthatóan komoly feladatokat
ró majd az egyes intézményekre.
– Melyek voltak a tanév elindításának legnagyobb
kihívásai, problémái és hogyan sikerült a megoldani
ezeket?
– Évek óta megoldásra váró probléma a szakmai
elméleti és gyakorlati oktatók biztosítása. Az idei
tanévkezdéskor ez a kérdés még élesebben jelentkezett, hiszen a mérnöktanárok, szakoktatók között az
átlagnál nagyobb számban dolgoztak nyugdíjas kollégák, akik ettől a tanévtől, még külön engedély birtokában is, csak óraadóként vállalhatnak feladatot.
Vitathatatlan tény, hogy a tanév elindult, órák nem
maradtak és nem maradnak el tanárhiány miatt, de
ez a jelenleg fajsúlyos kérdés csakis akkor rendeződik megnyugtatóan, ha jelentős számú tehetséges
fiatal szakember, mérnök számára tudjuk vonzóvá
tenni a pedagóguspályát. Erre alkalmas keretet jelenthet az idei évben, a Kormány által meghirdetett
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program, melynek
indokolt a népszerűsítése a mérnöki, mérnök-tanári
képzésben tanulók körében. Mindezen túl a mindennapok gyakorlata alapján megállapítható, hogy a
szakképző iskolákban folyó gyakorlati képzés hatékonyabb koordinálásához szükségessé válhat a gyakorlati oktatásvezetői státusz visszaállítása.
- Szeptember 1-jétől kezdődött meg a Híd I. és a
Híd II. képzés a KLIK intézményeiben. Hogyan sikerült beindítani ezeket az osztályokat? Lehet-e már
beszámolni az első tapasztalatokról?
– A Híd programok célja az általános iskolai
tanulmányaik során lemaradt, kudarcokat átélt tanulók felzárkóztatása, az esélyegyenlőség biztosítása. Mind a Híd I., mind a Híd II. osztályai iránt
országszerte nagy volt az érdeklődés, mégis a Híd
II. programot nevezném igazi hiánypótló, sikertörténetnek. Itt ugyanis a tanulók két év alatt nemcsak az alapfokú iskolai végzettséget szerezhetik
meg, hanem részszakképesítéshez is hozzájuthatnak, ami nagyban növeli a későbbi elhelyezkedési
esélyeiket. A programot értékelni talán még korai
lenne, de az biztos, hogy jövőre még több iskola
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bevonása válik szükségessé. Azt gondolom, ez
önmagában is igazolja a program létjogosultságát
és életképességét. Tagadhatatlan, hogy szükséges
megtenni a finomhangolásokat, a kisebb korrekciókat, példának okáért a kerettantervek, valamint az
e programban részt vállaló pedagógusok munkamódszereinek vonatkozásában, ám ezeket minden
esetben az e területen mutatkozó „gyermekbetegségek” levetkezése, és a tapasztalatokon, visszajelzéseken alapuló pedagógiai-szakmai jobbító szándék motiválja. Én, személy szerint, büszke vagyok
rá, hogy tevékeny részem lehetett a Híd programok
beindításában.
– A megújult felnőttképzési törvény fontos szerepet
szán az állami szakképző intézményeknek. Eddig is
sok szakképző intézmény végzett felnőttképzést, illetve
szervezte vizsgaközpontként más felnőttképzők szakmai vizsgáit. Ugyanakkor, főleg a kisebb, szakképző
intézmények nem foglalkoztak ezzel, legfeljebb bérbe
adták eszközeiket a privát felnőttképző szervezeteknek.
Hogyan tervezik a KLIK által fenntartott szakképző
intézmények felnőttképzési aktivitását kiterjeszteni?
– Valóban az az elképzelésünk, hogy a KLIK
által fenntartott szakképző intézmények – a valamikori, és jól bevált gyakorlatnak megfelelően
– minél jobban vegyék ki részüket a felnőttoktatásból és a felnőttképzésből is. Ennek egyik első
lépése – mondhatni előszobája – a TÁMOP 2.1.6.
„Újra tanulok” kiemelt kormányzati program keretében a közel 50 ezer közfoglalkoztatott OKJ-s és
egyéb, betanított tanfolyamokon történő képzése,
amelyben az ország csaknem összes szakképző intézménye – köztük nem egy, a Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó mezőgazdasági
szakképző – tevékeny részt vállal, a legkisebbektől
a legnagyobbakig. A programnak köszönhetően
olyan napi szintű eszmecsere, együttgondolkodás
indult el a szakképzés résztvevői között, ami a
munkánk minden más területén is nagyon hasznos lehet. A mögöttünk álló egy hónapos előkészületi, felkészülési időszak, továbbá a december
eleje óta zajló konkrét képzések tapasztalatai a
vártnál nagyságrendekkel több pozitív hozadékkal bírnak már eddig is! Már most egyértelműen
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kijelenthető, hogy az arányaiban példátlan méretű
program – tekintettel a képzésbe vontak számára,
előképzettségére, területi kiterjesztésére – igazolja a szakképzés sokrétűségének, azaz szakiskolai/
szakközépiskolai/speciális szakiskolai/felnőttképzési/felnőttoktatási egységének a megfelelő szakmai irányítással összefogott egységessége iránti
igény létjogosultságát.
– Különösen nagy feladat a téli közfoglalkoztatási
program részeként megvalósuló szakmai felnőttképzés
megszervezése, melyre a KLIK kapott megbízást. Milyen módon készítették elő ennek a feladatnak a végrehajtását?
– Minden megyében megtörtént egy olyan bázisiskola kijelölése, amely többnyire komoly felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik. Ezeket az
intézményeket segítik – oktatóik és helyszíneik
biztosítása révén – a megyék egyéb szakképzői. Az
együttműködés során a felnőttképzésben kevésbé
járatosak rendkívül sokat tanulhatnak a bázisiskoláktól. Az egyes szakképzők összehangolt munkájának megvalósításán túl a bázisiskoláknak közvetlen
kapcsolatot kell tartaniuk a Nemzeti Munkaügyi
Hivatallal, a megyei kormányhivatalok munkaügyi
szakigazgatási szerveivel, a kiemelt közfoglalkoztatókkal. E megyei szintű munkát segítendő, a program időtartamára – 2013. december 1-jétől 2014.
március 31-ig – a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központon belül felállt egy központi logisztikai
team, amelyben kecskeméti és győri kollégák a saját
megyei teendőik mellett magas színvonalon látnak
el országos szintű feladatokat is, az irányításommal.
A team az előbb említett hivatalokon és közfoglalkoztatókon túl napi kapcsolatot tart fenn a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai
Államtitkárságával, a Belügyminisztériummal és a
Vidékfejlesztési Minisztériummal is.
– Ön éveken keresztül egy sikeres speciális szakiskolának volt az igazgatója. Miként ítéli meg ezeknek az
iskoláknak a jelenlegi helyzetét és a jövőjét?
– Aki közelebbről ismeri szerteágazó munkámat, tevékenységemet, már számtalanszor hallhatta tőlem, hogy a speciális szakiskolák a szakképzés
sajátos szegmensét alkotják. E nélkülözhetetlen

iskolatípus jövőjének egyedüli zálogát abban látom,
ha továbbra is – sőt egyre inkább – szerves részét
képezi a szakképzés egészének. Az itt tanuló –
tanévenként megközelítőleg tízezernyi – diák társadalmunkba történő minél teljesebb integrálódása
valójában azáltal valósulhat meg eredményesen, ha
a munkaerőpiacnak megfelelő, egyszerűbb, kétkezi
munkát igénylő OKJ-s vagy rész-szakképesítéseket
tudunk elsajátíttatni e sajátos nevelési igényű fiatalokkal. Nagy örömömre szolgál, hogy a speciális
szakiskolák TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok!” (téli
közmunka) programra történő tudatos, országos
szintű bevonása, illetőleg a máig beérkezett visszajelzések is egyértelműen alátámasztják az általam
megfogalmazottakat.
– Egy év múlva milyennek szeretné látni a szakképző intézményeket?
– Minden megye intézményrendszere – ezen
belül szakképző iskoláinak struktúrája – sajátos
arculatú. A jövő tervezésekor – a hagyományok,
tradíciók figyelembe vételén, tiszteletben tartásán túl – fontos momentum, hogy egyre nagyobb
hangsúlyt kell kapnia a helyi munkaerő-piaci igényeknek is. Ugyanakkor a szakképzés érdemi megújítása elképzelhetetlen a használható elméleti és
gyakorlati tudást adó, minőségi oktatás nélkül. Az
általam felvázolt szakképzési rendszer egészének
megvalósításához kapcsolódó célok elérése érdekében egyrészt szorosabb, produktívabb kapcsolatot szükséges kiépíteni a pályaorientáció, illetve
a pályaválasztás területén az általános iskolákkal;
másrészt a leendő oktatókat, illetve diplomás szakembereket képző felsőoktatási intézményekkel;
harmadrészt a munkaerőpiacot meghatározó mindennemű gazdasági szereplővel. Elengedhetetlen
továbbá a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarának, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak a szorosabb szakmai
együttműködése, rendszeres konzultációja. Mindezekre garanciát jelenthet a KLIK-en belüli szakmai irányítás megerősítése, valamint a szakképzési
elnökhelyettes személye.
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Gyakorlati képzés az EPCOS Kft.-ben
Az EPCOS Kft. a Nyugat-dunántúli Régió egyik
meghatározó nagyvállalata. 1994-óta tevékenykedik Szombathelyen, ahol passzív elektronikai
alkatrészek, többek közt felületszerelt induktivitások, rezgésmentes kondenzátorok, hálózati zavarszűrők gyártásával foglalkozik. Több nagyberuházást követően az öt üzemegységben jelenleg
mintegy 1700 főt foglalkoztatunk. Ahhoz, hogy
az éles piaci versenyben folyamatosan az élmezőnyben maradjunk, három alapvető megrendelői
elvárást kell tejesítenünk: kiemelkedő minőséget,
versenyképes áron és a vállalt határidőkön belül.
Ehhez folyamatos fejlesztések szükségesek, de
nem csak az eszközállomány, a technológia, hanem az ezeket üzemben tartó munkavállalók oldalán is.
A régió több nagyvállalatához hasonlóan az
EPCOS Kft. is régóta küzd a műszaki végzettségű
szakemberek hiányával. Ezért 2011-ben elkezdtük
vizsgálni annak a lehetőségét, hogy részt veszünk
a szakképzésben, azzal a céllal, hogy a vállalat számára biztosítva legyen a szakemberek utánpótlása.
A lehetőséget megragadva egyeztetésekbe kezdünk a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskolával, hogy kísérleti jelleggel a számunkra legmegfelelőbb szakma képzésében részt vehessünk.

A képzési irány kiválasztása
Az egyeztetést megelőzően, illetve azzal párhuzamosan felmértük azokat az elvárásokat, melyeket
az üzemeink támasztanak egy leendő munkavállalóval szemben, különös tekintettel az olyan műszaki ismeretekre, mint például a pneumatikus
és elektro-pneumatikus rendszerek, az elektronikai méréstechnika vagy a mechanikai mérések.
Ezeket összevetve az aktuális Országos Képzési
Jegyzékben kínált szakmák szakmai és vizsgakövetelményeivel választottuk ki azt a szakmát, ami
legjobban lefedi az üzemek igényeit. Választásunk
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a mechatronikai technikus szakmára esett, ami
mellett több érv is szólt. A gyakorlatnak 60%-nyi
része van a szakma szerkezetében, ami jól illeszkedik a vállalat elvárásaihoz. Az üzemek által
megkövetelt ismeretek nagy része megtalálható a
szakma tantárgyai közt, sőt olyan ismereteket is
tanulhatnak a diákok, amik az új technológiák
bevezetésekor nagyon hasznosak lesznek. A technikusképzés érettségin alapul, ami feltételez egy
bizonyos mértékű felelősségtudatot, komolyságot
is, amire szükség is van a több 10 millió forint értékű berendezések biztonságos üzemeltetéséhez.
A tanulók a képzés két éve alatt megismerkedhetnek egy multinacionális vállalat belső értékeivel,
folyamataival és ez a tapasztalat egy kezdő – külsős – munkavállalóval szemben nagy előnyt jelent
a számukra, de a vállalat részére is.

Az együttműködés kereteinek kialakítása
az elméleti képzőhellyel és a tanulókkal
A Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskolával az
egyeztetések során rögzítettük azokat az igényeket, amelyek biztosítják a vállalatnál tanuló, majd
munkát vállaló diákok számára, hogy minél jobban megfeleljenek az elvárásoknak. Fontos volt az
is, hogy a Szakképző Iskolával megismertessük
azokat a speciális vállalati ismereteket, amelyek
elméleti oktatása különösen fontos számunkra.
Terveink szerint tíz mechatronikai technikust fogadunk a gyakorlati képzés időtartamára, míg az
iskola vállalja az elméleti képzésüket. Az EPCOS
Kft. tanulmányi szerződést is köt ezzel a tíz tanulóval a tanulószerződés mellett. E szerződés
rögzíti, hogy a tanulmányi idő (2 év) alatt a tanulók pénzbeli juttatást kapnak, amelynek összege a tanulmányi eredménytől függ. Az iskolával
egyeztetve a szerződésbe belekerült a tanulmányi
eredmény mellett az igazolatlan hiányzásokra vonatkozó pont is, amely szigorúbb feltételeket szab,
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mint ami az iskolában előírás. Leegyszerűsítve ez
annyit jelent, hogy igazolatlan hiányzás esetén a
tanuló szerződést szeg, melynek következménye
végső esetben annak felbontása is lehet, ami maga
után vonja a vállalattól kapott juttatás visszafizetését is. Az elmúlt időszakban e pont gyakorlati
érvényesítésére nem volt szükség, mert nem volt
igazolatlan hiányzás. A vállalat nem csak biztosítja a feltételeket, de ennek ellentételezéseként követelményeket is támaszt. Többek közt a tanuláshoz
való pozitív hozzáállást, egy majdani dolgozóhoz
méltó magatartást, ami a mai világban lehet, hogy
kissé utópisztikusan hangzik, de az eddig eltelt idő
az ellenkezőjét bizonyítja. A tanulókkal kötött tanulmányi szerződésben ezen túl szerepel még egy
mindkét félre – a vállalatra és a tanulóra egyaránt
– vonatkozó kötelezettségvállalás. A tanulóinknak vállalniuk kell, hogy a bizonyítvány megszerzését követően két évet a vállalatnál töltenek.

Kezdeti lépések
a tanműhely biztosítása érdekében
Mivel a vállalatnak a kezdeti időszakban még nem
volt saját tanműhelye, ami a legjobban tudta volna szolgálni ezt a célt, így a „tesztelési” időszakra
keresnünk kellett egy áthidaló megoldást, ami a
nulladik évfolyam tanműhelyi képzését lehetővé
tette. Erre a célra a Savaria TISZK műhelyei voltak a legmegfelelőbbek. Ennek az időszaknak az
volt a célja, hogy megkeressük azokat a pontokat,
ahol a vállalat speciális igényeit beilleszthetjük a
tananyagba. Az együttműködés nagyon sikeres
volt, mert az általunk támasztott igényeket igyekeztek maradéktalanul kielégíteni, ami jelentősen
megkönnyítette a képzés beindulását. Ez illeszkedett eredeti terveinkbe is, hisz a 13. évfolyamon a
gyakorlatot tanműhelyben, míg a 14. évfolyamos
gyakorlatot a termelésben terveztük megvalósítani. A Savaria TISZK épületében rendelkezésünkre bocsátottak egy gépészeti műhelyt, egy automatikai labort és egy elektronikai labort is, amelynek
eszközállománya megfelelő volt az elinduláshoz.
A tanterv szerint a gépészeti ismeretek oktatásával kell kezdeni a tanévet, ami a kézi és villamos

kisgépes fémmegmunkálást jelenti. Igyekeztünk
olyan feladatokat a tanulók elé állítani, amelyekkel
a termelésben is találkozhatnak.

1. kép. A saját munkahelyek kialakítása nagyon fontos.
Praktikus és rendezett legyen

A vállalati kultúra érvényesítése
a gyakorlati képzésben
Mivel a vállalatnál kiemelt fontosságú a Kaizen,
Lean, 5S elvek betartása, már az oktatás ezen
kezdeti szakaszában is, ahol lehetett, alkalmaztuk ezeket. Ezen elvek szerint cselekedtünk akkor is, amikor a tanulók maguk alakították ki a
kézi szerszámok elhelyezésére szolgáló szekrényeket. Szem- és vállmagasságba kerültek azok
az eszközök, amiket gyakran, az alsóbb polcokra pedig azok, amelyeket ritkábban használunk.
Minden eszköznek saját, süllyesztett helye van,
ami lehetővé teszi, hogy az adott szerszám mindig ugyanoda kerüljön vissza, ne kelljen keresni,
illetve ne csak addig tartson a rend és tisztaság,
amíg a kialakítás folyamatban van, hanem ez egy
állandó tényező legyen a mindennapi munkavégzés során. Később a gyártásban ez már előírás
lesz a tanulók, illetve a munkavállalók számára,
amit be kell tartani, hisz ellenkező esetben a hatékonyság jelentősen csökken.
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2. kép. Rendezetlen, majd az 5S elvek szerint kialakított szerszámos szekrény

A motiváció jelentősége
A legelső perctől kezdve arra törekedünk, hogy a
gyakorlati képzés során, olyan feladatokat adjunk
a tanulóknak, amelyek azon felül, hogy alkalmasak a szakmai ismeretek elsajátítására, motiválják
is őket. Erre több lehetőség is van, de a legfontosabb, hogy a diákok által elkészített termékek,
munkadarabok soha ne legyenek haszontalanok.
Jó néhány évvel ezelőtt láttam, hogy egy lakatos csoportnak kalapácsfejet kellett készítenie.
(Aki „vasas” szakmát tanult ismeri a feladat lényegét.) Az alapanyag darabolása után az alakító
műveletek akár néhány napig is eltartottak. Ez
fizikailag is megterhelő volt, de a végén ott volt a
tanulók kezében egy kész munkadarab, mindenkinek beleütve a monogramja. A diákok büszkén
sorakoztak fel, hogy az oktató lemérhesse és leosztályozhassa az elkészült munkát. Eddig ez
rendjén is volt. Ami azonban ezután következett,
megdöbbentő volt. Az oktató lemérte, elmondta a véleményét, leosztályozta, majd függetlenül
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attól, hogy a munkát 3-asra vagy 5-ösre értékelte beledobta a fémhulladék közé. A diák ebből
mit szűr le? Amit csináltam az szemét. Innentől kezdve kis energiabefektetéssel csak a minimumra törekszik, mert arra tanítják, hogy többre
nincs szükség. Ez a hozzáállás 2-3 év alatt anynyira beleivódik a személyiségbe, hogy a munkahelyen már nem tud ezen változtatni és motiválatlan, gyengén teljesítő munkaerő lesz. Mi
az EPCOS-nál ezt mindenképp szeretnénk elkerülni, és olyan feladatokat adunk a tanulóinknak,
amelyek gyakran az üzemekből érkeznek, nem
ritkán szoros határidővel.
Az SMD üzemnek például egy alkatrésztartó
állványra volt szüksége. Megadták az elkészítéshez szükséges paramétereket (szélesség, magasság, hány polcot akarnak tárolni…). A tanulókkal
kiszámoltuk az anyagszükségletet, elkészítettük
az alkatrészrajzokat, megterveztük a munkafolyamatokat, kiválasztottuk a munka elvégzéséhez
szükséges szerszámokat. Felosztottuk a diákok
közt a feladatokat úgy, hogy mindenki minden
munkafolyamatban részt vehessen, ezáltal minden felmerülő technológiát kellőképp elsajátítson.

3. kép. Néhány hónap után megkaptuk az első igazi
feladatot. Egy gyártósorról kiemelt berendezést
kellett átalakítanunk, az üzem igényei szerint.
Kaptunk rá egy műszaknyi időt. Épp a feladat
ismertetése folyik.
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Az oktatás rendjének kialakítása
A fentiekből kiderülhetett, hogy a tantárgyakat
nem párhuzamosan oktatjuk napi 2-3 órában,
hanem tömbösítve, moduláris jelleggel 3-4 hétig
csak egy témakörre fókuszálunk. Ez azt jelenti,
hogy a tanév gyakorlati tantárgyait átnézve sorrendet állítottunk fel közöttük, az alapján, hogy
milyen mélységű elméleti ismeretet igényelnek.
Így azok a tantárgyak kerültek a sor elejére, amelyekhez minimális előzetes elméleti tudás szükséges, mint például a gépészeti alapismeretek.
Az elméletigényesebb tantárgyaknál az iskola így
előnyre tehet szert, amit a gyakorlati képzésnél
mi fordíthatunk az előnyünkre, hisz nem kell arra
várni, hogy a tanulók mikor érnek el már ahhoz
a tananyagrészhez, amire szükségünk van a gyakorlati feladatok megvalósításánál, hanem rövid
ismétlés után elkezdhetjük a feladat végrehajtását.
Ennek a besorolásnak egy másik előnye is van.
Az elméletigényesebb tantárgyak egyre összetettebbé is válnak, tehát nem elég egy tantárgyat
tudni, ismeretcsoportot elsajátítani, hanem több
ilyen ismeretegyüttes alkalmazásával lehet csak
előre haladni. Például a mechatronikai szerelések
tantárgy esetében nem elég a gépészeti ismeretek birtoklása, az elektromos áramkörök ismerete
is szükséges. Ezek elsajátításához vettük igénybe
az elektronikai és az automatikai labort, de emellett a tantárgy oktatásához nagy segítséget nyújt
az ipari környezet is, mert az üzemek lecserélt,
rendszerből kivont eszközei a legjobb feladatokat
állítják elénk. Nem valamilyen szimulált környezetben kell a tanulóknak az eszközöket szerelniük,
hanem valós (pár héttel korábban még gyártógép
részeként működő) eszközökkel kell valós problémákat megoldaniuk.
A laboreszközök mellett sokszor nagyobb
szükség van a használt alkatrészekre, amiket az
üzemekben találtunk meg. A karbantartásokat
körbejárva mindig találunk olyan alkatrészeket,
gépelemeket, amelyeket készülnek kidobni, mert
javításuk túl drága vagy egyszerűen javíthatatlanok. Egy tanműhely számára ezek az eszközök
is értékesek, ugyanis egy jól működő alkatrészen

4. kép. Az automatika labor. Az iparban alkalmazott
energiaközegek mindegyike megtalálható itt
(pneumatika, hidraulika, villamos energia)

nem tudjuk megmutatni, csak elmondani, milyen
hibái lehetnek, s ezek a hibák milyen formában jelentkeznek, hogy vehetők észre, ugyanakkor egy
hibás alkatrészen meg is tudjuk mutatni, illetve ha
az alkatrész jellege engedi, még ki is lehet próbálni. Egy pneumatikus munkahenger tömítésről el
lehet mondani, hogy ha elkopik, akkor ilyen, vagy
olyan hiba lesz érzékelhető, de ebben az esetben is
igaz a mondás, hogy ”Hiszem, ha látom!”.
Mikor ezek az ismeretek már a tanulók birtokában vannak, akkor következhet a mechatronikai
gyakorlat tantárgy, ami az első technikus év eddigi
tantárgyait gyúrja egybe. Itt szükség van a mechanikai, elektronikai és pneumatikus ismeretekre is.

Nyári gyakorlat
A 160 órás nyári gyakorlaton a tanulók már termelési területekre vannak beosztva, és az ismereteiket már valós körülmények közt is használ-
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hatják, természetesen oktatói felügyelet mellett.
A három nagyobb karbantartási területen a nyári
időszakban a helyi műszakrendhez illeszkedve
járnak gyakorlatra a diákok, és betekintést kapnak akár a folyamatos műszakrendben történő
munkavégzésbe is. Az eddigi tapasztalatok alapján ebben az időszakban némelyik tanuló nagy
változáson megy át. Ez főleg azoknál tapasztalható, akik eddig lassabbak, ráérősebbek voltak.
Szeptemberben teljesen más hozzáállással érkeznek a tanműhelybe, mintha más sebességfokozatba kapcsoltak volna. Ennek talán az a magyarázata, hogy a folyamatos jelenlét a termelésben
felnyitotta a szemüket azzal kapcsolatban, hogy
mik az elvárások egy munkavállalóval szemben,
hisz egy-egy üzemlátogatás alkalmával nem érzékelhető reálisan egy üzem tempója, lüktetése.
A második évben már jobban megoszlanak a feladatok a tanműhely és az üzemek közt. A heti
három nap gyakorlatból kettőt üzemben, egyet
a tanműhelyben töltenek a tanulók. Az üzemekben az egyedi, tanműhelyben nem modellezhető
berendezések működését, jellemzőit ismerik meg
a diákok, de emellett a termékeket, a gyártáshoz
szükséges dokumentációkat, eljárásokat is jobban
megismerik, ami azért fontos, mert szűk egy év
elteltével már önállóan kell elvégezniük a munkájukat. Az üzemi gyakorlaton lehetőség nyílik

arra, hogy a kötelező tananyag mellett a vállalat
speciális technológiáit is megismerhessék. Ebben
az időszakban az üzemek és a személyügy közt
már intenzívebb kommunikáció zajlik arról, hogy
a tanulókat milyen konkrét pozíciókba tudjuk
majd felvenni. Az üzemek a lehető legtöbbször
arra a területre osztják be a gyakornokokat, ahol
várhatóan majd munkába kell állniuk, ezzel is lényegesen rövidítve a betanulási időszakot. Persze
figyelembe veszik, hogy a munkába állás alapfeltétele a tanulók sikeres szakmai vizsgája, így természetesen az élvez elsőbbséget.
A heti háromnapos gyakorlat harmadik napján
olyan ismereteket tanítunk a diákoknak, amelyeket csoportos oktatásban lehet a leghatékonyabban
oktatni. Ilyen a robottechnika vagy a PLC programozás. Ezekben a tantárgyakban olyan feladatokat tűzünk ki magunknak, amelyekben a termelésből emelünk ki folyamatokat, tehát élő példákat
tudunk mutatni, vagy éppen olyanokat, amiket a
hétköznapi életben is lehet hasznosítani, s a kreativitáson, a saját ötleteken van a hangsúly.
A robottechnika oktatásnál épp ellenkező a példánk, mert ott egy a termelésben található robottípussal teljesen azonos példányt üzemeltünk be a
tanműhelyben. Itt nem a kreativitás az elsődleges
cél, hanem a meglévő gépparkunk minél alaposabb ismerete.

5. kép. Robottechnika oktatás
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Niedzielsky Katalin

Ifjúságnevelés és felnőttképzés
„A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület szervezeteket és magánszemélyeket tömörítő, országos hatókörű ernyőszervezet,
amelynek küldetése, hogy fórumot teremtsen
a magyarországi és határon túli katolikus ifjúsági és felnőttképző intézményeknek, kezdeményezéseknek és szakembereknek. A KIFE
törekszik a képzés minőségének folyamatos
fejlesztésére, a felnőttképzési és ifjúságnevelési
munka támogatására, tagjainak hazai és külföldi érdekképviseletére” – kezdte egyesülete
bemutatását B. Balogh Edit ügyvezető igazgató. Alapvető céljuk, hogy az ifjúságnevelés
és a felnőttképzés területén szolgáltatásokat
nyújtsanak, segítsék az új és hatékony képzési
formák és módszerek alkalmazását, a képző
szervezeteket, trénereket értékorientált szakmai projektekben fogják össze.
A múlt fejezetei
„Az 1994-ben alapított szervezet létrejöttének
célja a hasonló alapelveken működő és a katolikus egyház társadalmi tanításának szellemében tevékenykedő szervezetek összefogása volt;
közös platform teremtése az eszmecseréhez, a
tapasztalatok megosztáshoz, a tudásgyarapításhoz, az együttműködések kialakításához. A
KIFE önálló, független civil szervezet, amely
története folyamán számos változáson ment
keresztül, de mindig szem előtt tartotta a képzési világ fejlesztését” – magyarázta B. Balogh
Edit.
Alapítványok, egyesületek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek voltak az
alapító tagok, és elsősorban a megerősödés volt
a céljuk a rendszerváltás utáni években. Új képzési programok kifejlesztése indult meg az élet
számos területén, ami a résztvevőknek elsősorban a nem formális képzések alkalmával je-

lentett tudásgyarapodást és készségfejlesztést.
Már az első öt-hat évben kialakultak azok a témák, amelyekben rendszeresen kínálnak ma is
képzéseket: család-életvitel-párkapcsolat, pedagógia, pszichológia, mentálhigiéné, vezetésszervezés-ügyvitel,
kommunikáció-média,
teológia-vallás, közélet, művészet-kultúra,
természettudomány, társadalomtudomány. A
kínálat így az élet csaknem teljes spektrumát
felöleli.
„A KIFE életében különösen fontos alaptézis, hogy az embert az élet valamennyi területére felkészítse, hiszen akkor lesz magabiztos, aktív, a munkaerőpiacon is helytálló
felnőtt tagja a társadalomnak” – emlékeztetett az egyesület vezetője, majd a ’90-es
évek második felét jellemezte, amikor egyre
inkább a tapasztalatcserére került a hangsúly.
Ez egyrészt a már addig összegyűlt magyarországi tapasztalatok megosztását jelentette,
másrészt megjelent a külföldi példák megismerésének igénye. Akkor a közös találkozási
fórumok, konferenciák, szakmai napok jelentették a tudáscsere alapját. E rendezvényeken
rajzolódott ki, hogy a képzési piacon a KIFE
és tagszervezetei elsősorban a nem formális
képzések területén töltenek be jelentős szerepet.
„Ennek lényege, hogy igazodik a képzésben
résztvevők igényeihez, előzetes tudásszintjéhez, és olyan szükségletekre válaszol, amelyek
a szakképzési piacon nem találhatók. Kimutatott tény, hogy a nem formális képzések szükségesek ahhoz, hogy döntésképes, önálló, felelős felnőtteket képezzünk, ezért ma, amikor
elsősorban a munkaerő-piaci képzések gazdasági hasznát ismerik el, mi továbbra is valljuk,
hogy nemcsak szakismeretre van szüksége egy
személynek, hanem olyan kiegészítő ismere-
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Az Európai Katolikus Felnőttképzési Szövetség
(FEECA) idén ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

tekre és készségekre is, amelyek elsősorban
a szabadabb képzési formákban szerezhetők
meg” – emelte ki B. Balogh Edit.
A külföldi példák megismerése, a nemzetközi kapcsolatok építése érdekében 1996-ban a
KIFE belépett az Európai Katolikus Felnőttképzési Szövetségbe (FEECA), ahol számos
ország részvételével európai szinten folyik a
felnőttképzés fejlesztése. A FEECA idén ünnepelte fennállásának 50 éves jubileumát, ami
azt is mutatja, hogy félévszázados hagyományra és tapasztalatra alapozhatnak a nemzetközi
munkában.
Minőség a középpontban
A KIFE vezetője elmondta: a századforduló
után jelent meg Magyarországon az első felnőttképzési törvény, amely jelentősen hatott a
tagszervezetek életére is. Egyre inkább középpontba került a minőség iránti elköteleződés.
Bár a tagszervezeteknek csak harmada szerzett intézményi akkreditációt vagy akkreditáltatta képzési programjait, de a magas minőség
biztosítása valamennyi tag számára alapvető
szemponttá vált. A minőség iránti igény a mai
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napig töretlen, ezért jelentősek a szakmai konferenciák, tájékoztatók, információs napok,
workshopok. Ezek a rendezvények kiemelt
figyelmet fordítanak az európai trendek nyomon követésére, a magyarországi szabályozás
megértésére, az új módszertani alapok bemutatására, valamint a képzések fejlesztéséhez
szükséges ismeretek és készségek átadására.
„2007-től a hálózatok és szakmai kapcsolatok kerülnek előtérbe, növekszik az érdekképviseleti igény a tagok részéről. 2009-ben
alakul a Felnőttképzési Civil Hálózat, amely
jelenleg több mint 240 civil szervezetet és közel 1100 szakembert tömörít. A határon túli
kapcsolatok is felerősödnek a felnőttképzéssel foglalkozó vajdasági és erdélyi civil szervezetekkel annak hatására, hogy a környező
országokban is elkezdenek komolyan foglalkozni a felnőttek képzésével. A KIFÉ-nek ma
is aktív partnere a szabadkai Keresztény Értelmiségiek Köre, valamint a Gyulafehérvári
Főegyházmegyében működő Pro Educatione
Egyesület, mely szervezetekkel közös szakmai programok és projektek valósulnak meg.
– mondta B. Balogh Edit, majd leszögezte:
– A KIFE rendszeresen hangot ad véleményének, amelynek alapját a katolikus egyház
értékrendje képezi.” Munkájuk során mindig az ember fejlesztése áll a középpontban
akár az ifjúságnevelés, akár a felnőttképzés
területén. A tagok képviselete, az érdekek
egyeztetése a felnőttképzésben, a szabályozások társadalmi véleményezése, a szakmai
érdekegyeztető fórumokon való részvétel – ez
mind a szervezet feladata. A KIFE delegáltja részt vett a Felnőttképzési Akkreditáló
Testület tevékenységében, illetve 2012-től a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács munkájában.
Komoly stratégiai váltás
„Az utóbbi években komolyabb stratégiai váltáson ment keresztül a szervezet, ami struktúrájában és szemléletében is változást hozott.
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Alapvetően nagyobb figyelmet kap a felnőttképzésben dolgozó szakember, a képző, a fejlesztő. Ennek nyomatékosítására a KIFE-hez
2013-tól magánszemély tagok is csatlakozhatnak, így a katolikus felnőttképzés területén
működő szervezeteket, csoportokat és szakembereket tömöríti. A KIFE jelenlegi tagsága
szerteágazó tevékenységet folytat, közös kapcsolódási pont a képzés és tanulás segítése” –
idézi a közelmúltat B. Balogh Edit.
Az uniós gyakorlat az „ifjúság” alatt a 14–30
éves korosztályt érti, így számos esetben a tanköteles életkor utáni felnőttképzés valójában
ifjúsági képzésnek is minősül. A KIFE megkülönböztetett figyelmet fordít a fiatal korosztály nevelésére, mert a jövőben az új generáció
nagymértékben fogja befolyásolni a társadalmi és gazdasági folyamatokat. Ezért kiemelten
fontos a fiatalok értékekre nevelése, az élet reális szemléletének kialakítása, amelyben helye
van a testi, lelki és szellemi fejlődésnek egy
egész életen keresztül.
„Fontos a tagok közötti közös gondolkodás a felnőttképzés területén is: az alapvető
képzési értékek elfogadása, a közös jövőkép,
amelyhez mindenki a maga módszereivel és
tématerületén teszi hozzá a saját értékeit.
Olyan felnőtt nevelésére törekszenek a képzők, aki képes önállóan, felelősen gondolkozni, döntést hozni, nyitott a tanulásra és
a fejlődésre, személyiségével tisztában van,
ismeri saját értékeit, törekszik arra, hogy az
élet minden területén aktív, igényes, jövőt
építő legyen. Ahhoz, hogy a képzők ezt magabiztosan tudják képviselni, maguknak is
egy fejlődési folyamaton kell átmenniük, számos képzésen és tapasztalatcserén szükséges
részt venniük. E folyamathoz kapcsolódva
2011-től felnőttképzési csoportvezetők részére immár harmadik alkalommal hirdettünk
meg oktatást, amelynek célja a pályája elején
levő szakember felkészítése és szemléletformálása” – összegzi vezetői hitvallását B. Balogh Edit.

2011-től felnőttképzési csoportvezetők részére harmadik alkalommal hirdettek meg oktatást.

PONT Te kellesz!
B. Balogh Edit azt is elmondta, hogy az átalakítási folyamat részeként megújult a KIFE
arculata, megújulnak programjai, tevékenységei. Újra teret hódítanak a közös nagyprojektek, amelyekben a tagok szakmai munkát
végeznek, az ügyvezetés pedig a menedzsment
feladatokat látja el. Valamennyi projektben a
célcsoport fejlesztése, az egész életen tartó tanulás elsajátíttatása a cél. Jelenleg is fut hat nagyobb projekt: „Nők a civil életben”, „PONT
Te kellesz! Ifjúságfejlesztés városon és vidéken”, „Képzők képzése”, „Kerülj képbe!, Légy
jelen a médiában!”, „Az egyház társadalmi tanítása az interneten” című, valamint a Kerkai
Jenő Népi Kulturális Tanoda.
A „Nők a civil életben” című programban a civil szférával ismerkedő vagy már az
e területen tevékenykedő hölgyek bentlakásos
műhelymunka-sorozatokon vehettek részt.
Több hátrányos helyzetű kistelepülésen női
kerekasztal-beszélgetésekkel buzdították a
helyben élő nőket társadalmi szerepvállalásra. „A PONT Te kellesz! Ifjúságfejlesztés városon és vidéken” címmel a TÁMOP
5.2.5/b-10/2-2010-0147 számú projekt ke-
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retein belül, három régióban ifjúsági információs pont indult a megyeszékhelyeken
(Szombathely, Székesfehérvár, Eger) élő ifjúság számára. A környező hátrányos helyzetű
településeken élő fiatalok számára helyben,
mobil információs pontokkal biztosított a
szolgáltatás. A „Képzők képzése” projekten
belül felnőttképzési csoportvezetői, valamint
a „Vezetői helyzetek és megoldások a felnőttképzésben” című képzés zajlik, de ez utóbbi a
már gyakorló képzők számára. A cél a felnőtt
képző szerepének megerősítése, a résztvevők
módszertani készségeinek és csoportvezetői gyakorlatának fejlesztése. „Kerülj képbe!
Légy jelen a médiában!” Ezzel a projekttel a
civil szervezetek nyilvános szereplését, kommunikációját fejlesztik akkreditált képzésen
keresztül, szervezetfejlesztési folyamatsegítéssel és szakmai fórumok, konferenciák
rendezésével. „Az egyház társadalmi tanítása az interneten” programban a legfontosabb
katolikus értékekre koncentrálva, az egyház
társadalmi tanításához kapcsolódóan készül
honlap, amely a jó gyakorlatok bemutatását a
mindennapi élet szereplőinek bemutatásával,
interaktív formában, videó üzeneteken és fotóprezentációkon keresztül valósítja meg. Ez
az ismeretátadás interaktív és modern formája, alkalmazkodik a 21. század technikáihoz,
tanulásra szólítja a virtuális térben mozgókat.
A honlap ez év decemberétől lesz nyilvános. A Kerkai Jenő Népi Kulturális Tanoda
a TÁMOP-3.3.9.-A-1262-2012-0054 számú
projektben, az ifjúság számára indult, és kiegészül a nem formális tanulás számos elemével. Így klubfoglalkozások, műhelymunkák,
tanulmányutak, bentlakásos képzések segítik
elsősorban a hátrányos helyzetű, illetve roma
fiatalok mindennapi életre nevelését.
Ismeretekhez kompetenciák
A közös projektek fokozzák az együttműködési készséget, közös alapot teremtenek a
munkára, emelik a képzések színvonalát, haté-
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kony fejlesztést érnek el a résztvevők körében.
A projektek eredményeként vidéki települések polgárai aktivizálódtak, új felnőttképzési
programok indultak el, fejlődtek a civil szervezetek munkatársai, aktivizálódtak a városon
élő és vidéki fiatalok. Kimutatható minőségi
hatás az egyes egyén életében azonnal jelentkezhet, társadalmi és gazdasági szinten azonban ez hosszú távú befektetés. A tagszervezetek körében dolgozó képzők és oktatók nagy
része nem fizetett alkalmazottként vagy megbízottként tevékenykedik, hanem önkéntesként.
B. Balogh Edit elmondta: – „A KIFE közel 20 éves múltja alatt törekedett, törekszik
a katolikus felnőttképzés meghonosítására, értékeinek bemutatására, az egész életen tartó
és az élet teljes spektrumára kiterjedő képzési kínálat megteremtésére. A képzések során
a mélységre is gondot fordítanak a képzők: a
kompetenciafejlesztés hármasságában – ismeret, készség, attitűd – az attitűdformálásra
helyezik a nagyobb hangsúlyt, ellentétben az
ismeretorientált szak- és szakmai képzéssel.
Ennek következményeképpen egy-egy képzés
esetén fontos az egyén véleménye, elképzelése,
hozzáállása az adott témához.”
„Mivel manapság a különböző képzéseknél
általában az egyre több ismeretátadáson van a
hangsúly, a nem formális képzéseket gyakran
azzal vádolják, hogy nem elég szakszerűek.
Mindennapi döntéseinket és viselkedési modelljeinket azonban nemcsak racionális alapok jellemzik, hanem hozzáállásunk szerint
is alakítjuk életünket. Ha egy témában sok az
ismeretanyagunk, de a gyakorlati készségek
fejlesztése nem történt meg és az attitűdről
nem esett szó, akkor kérdéses, hogy a képzés
elérte-e célját. Ezt ismerték fel a KIFE-hez
kapcsolódó ifjúságnevelők és felnőttképzők,
képzési programjaikban ezért kap hangsúlyt
a kompetenciafejlesztési területek közötti
harmónia” – hangsúlyozta a KIFE ügyvezető
igazgatója.
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Piacképes szakmákkal az agrároktatásban
– Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági
Szakképző Iskola
„Kultúránk az erdő irtásával kezdődött, és csak az erdő fenntartásával maradhat fenn.”
(H. Leibundgut, XIX. századi svájci erdőművelő)
Tudják ezt Somogyzsitfa-Szőcsénypusztán is, ahol 1963-ban
alapították az Erdészeti Szakmunkásképző Iskolát. Az idei
évben 50 éves jubileumát ünneplő intézmény fennállása óta
nemcsak Somogy megye, de az egész
Dunántúl meghatározó szakképző iskolája, ahol
elsősorban erdőgazdasági szakmunkásokat képeztek. A profil megújításával a társadalmi-gazdasági
változásokat követték, s a mindenkori igazgatók a
partnerekkel – elsősorban az erdőgazdaságokkal – a
piac igényeit kívánták kielégíteni a kiváló szaktudással rendelkező szakemberek képzésével.
A fejlődés töretlen maradt, melyet segített a
szakképzés reformja 1970-ben, amikor is elindult
a hároméves ifjúsági erdőgazdasági szakmunkásképzés, az erdőművelő-fakitermelő szakma megnevezésével. Az iskola életében az igazi fejlesztés
és fejlődés 1980-ban kezdődött és tulajdonképpen
a mai napig tart. Először tantermekkel, kollégiummal, saját konyhával, tornateremmel és újabb
tanműhelyekkel bővült az iskola, majd a szakmai
sokszínűség jegyében jelentek meg olyan szakmák, amelyek az agráriumhoz kötődnek. Ekkortól
datáljuk a dísznövénykertész szakma bevezetését,
a lányok bekerülését az iskolába. A szakmai képzést segíti az 1995-ben iskolai kezelésébe került
1786 hektár tanerdő jellegű erdőterület és a 4500
hektáros vadászterület. A képzés struktúrájában a
legnagyobb változást a 2001/2002-es tanév hozta, hiszen megjelent a palettán a szakközépiskolai

osztály, és ma már feladatunk a technikusok képzése is. Lépést kell tartani a változásokkal, ezért
az intézmény részt vett a „XXI. Század Szakiskolája Fejlesztési Program”-ban, világbanki osztályt
indított, bevezette az előrehozott szakképzési
struktúrát. A nappali képzés mellett folyamatosan
indult érettségire felkészítő levelező osztály, szakmunkásvizsgára épülő kétéves érettségire felkészítő képzés, valamint levelező technikus képzés. A
múlt építőkövei tették lehetővé, hogy az oktatásban-nevelésben, szakmunkásképzésben bekövetkező változásokra jól reagáljon az intézmény. De
a múlt sikerei felelősséget is rónak a tanulókra,
pedagógusokra, dolgozókra egyaránt. Tisztelegni
az elődök előtt, továbbvinni a szakmaiságot, újabb
lehetőségeket kihasználni, ez a siker záloga.
Sikerként könyvelhetjük el, hogy 2013. augusztus 1-jétől – a Nemzeti Köznevelési Törvény
alapján – az intézmény a Klebersberg Intézményfenntartó Központtól a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz került, mint fenntartóhoz. Ennek előkészítéseként 2012 novemberében Fazekas Sándor
miniszter úr ellátogatott az intézménybe, ahol előrebocsátotta az átvétel lehetőségét. Az előkészítést
tett követte, így kerülhetett sor az új tanév elején
az átvételre. Ezáltal a szakmaiság továbbra is biztosított, az önálló gazdálkodás pedig lehetővé teszi
a jövőben, hogy az iskola saját bevételeit további
fejlesztésekre fordíthassa. Ehhez nemcsak jól felkészült szakembergárdára, hanem a szakma iránt
elhivatott diákokra is szükség van. Tanulóink a
következő szakmákból választhatnak nappali ta-

77

intézményi élet
gozaton: erdészeti szakmunkás, dísznövénykertész, kertész, virágkötő és virágkereskedő, gazda,
mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó, halász, haltenyésztő.
Az érettségi után bekapcsolódhatnak a technikusi képzésbe, ahol erdészeti és vadgazdálkodási
technikusok, erdészeti gépésztechnikusok, mezőgazdasági gépésztechnikusok, mezőgazdasági
technikusok, parképítő és fenntartó technikusok
lehetnek. Az intézmény országos vizsgaközpontként is működik, ahol elsősorban a felnőttképzéshez kapcsolódóan az Országos Képzési Jegyzéken
szereplő szakmák közül közel nyolcvanban végzünk képzést és szervezünk vizsgáztatást.

Mivel tudunk többet adni,
mint más szakképző intézmény?
Szőcsénypuszta Somogy megyében található, Somogyzsitfa szerves része. A Balatontól délre, Marcalitól 15 km-re, nyugatra fekszik. A XIX. század
fordulóján készült el az eklektikus stílusú Véssey
kastély, amelyet angolkert és ahhoz kapcsolódóan
parkerdő vesz körül. Ebben a gyönyörű természeti
környezetben működik az intézmény immár ötven
éve. A tanítást napjainkban 1786 hektár tanerdő,
5300 hektár vadászterület, 1000 m 2 fűthető fóliaház, 2,8 hektár vadaspark, dísznövény és kertészeti
gyakorlókert, erdészeti csemetekert és lőtér segíti.
Tanítványaink a szakma tudásán és szeretetén
kívül a természet közelségét és világlátást is megkapják. A sokoldalúságunkat szeretnénk minden
alkalommal megmutatni a hozzánk érkezőknek, legyen az szakmai nyílt nap, pályaválasztási nap vagy
éppen a május utolsó hétvégéjén megrendezésre
kerülő megyei Vadásznap, amelynek több ízben is
házigazdái lehettünk. Aki nem tudott eljutni eddig
iskolánkba, kérjük, tegye meg, hiszen az év bármely
napján várjuk az iskola bemutatásával, a természeti
kincsek megóvásával, az állandó kiállításokkal (Iskolatörténeti kiállítással és a Széchenyi Zsigmond
életét bemutató emlékszobával). Iskolánk 2002. április 7-én vette fel a híres vadászíró, Széchenyi Zsigmond nevét. Az Ő szellemiségében oktatjuk vadásztanulóinkat: „Minden trófea önálló emlékmű”.
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A közel 500 diák részese ennek a családnak, s
nemcsak a nehéz hétköznapoknak, de a sikereknek is. A sikerhez pedig mindig hosszú és kitartó út vezet, és mi ezen az úton járunk, így tudta
megnyerni egyik diákunk az Erdésztechnikusok
Országos Sokoldalúsági Versenyét az elmúlt tanévben. A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen első
helyet szerzett diákunk a gyakorlatból, és minden
évben többen is mentességet kapnak – a kimagasló
versenyszerepléseik alapján – a szakmunkásvizsga moduljai vagy a teljes vizsga alól. Megnyitotta kapuit az Erdei iskolánk és természetismereti
versenyünkre is évről évre mind több iskola nevez. A szakmaiság, a tudás mellett nagy hangsúlyt
fektetünk a kapcsolatok ápolására, a partnerségre. Támogatóinkkal, a velünk kapcsolatban álló
munkaadókkal, gazdálkodó szervezetekkel, a kamarákkal napi szintű egyeztetés folyik, amelynek
középpontjában a gyakorlati képzés minőségének
megtartása vagy javítása áll.

Hogyan tudunk piacképesek lenni?
„Az agrárium ma kiemelten fontos gazdasági
kérdés. Az oktatás pedig a jövő záloga. A ma általános iskoláiban tanuló diákoknak már más az
érdeklődési körük, nekünk őket kell megszólítanunk olyan szakmakínálattal, amellyel biztosított
később az elhelyezkedésük” – emelte ki iskolánk
igazgatója Markhard József úr. A munkaerőpiacon
csakis olyan szakemberek állják meg a helyüket,
akiknek a tudása is piacképes. Az adott helyzet
elemzése megmutatta, hogy a fiúk körében egyre
népszerűbb a gépész szakirány. Szaktantermeinkkel – az erdő élővilágával és a Marót-völgye életközösségének bemutatásával – lehetőség kínálkozik az erdész- és vadásztechnikus, illetve a halász
és haltenyésztő szakma képzésére, képviseletésre.
Piacképességünk megtartásához és előremozdításához rendelkezésre állnak a tanműhelyek, eszközparkunk fejlesztésére folyamatosan keressük
a pályázati lehetőségeket, miközben törekszünk
a meglévő gépeink, berendezéseink megóvására.
Szakmai gyakorlati képzéseinken a tanműhelyeken kívül külső gyakorlóhelyeken, tanulószerző-
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déssel végezhetik gyakorlatukat diákjaink. Az elmélet és gyakorlat összhangját segítik az elméleti
és gyakorlati szakembergárda, akik tudásuk legjavát adják át a szakmát elsajátítani akaró diákoknak.
A piacképesség záloga továbbá a kiterjedt kapcsolatrendszer a szakképzési támogatást nyújtó
gazdálkodó szervezetekkel, az agrároktatást folytató szakképző iskolákkal és a nagy hagyománnyal
rendelkező erdészeti képzést folytató középiskolákkal, valamint a határokon túli szlovák, lengyel
és német testvériskolákkal. Alapító tagjai voltunk
a Szakképzési Szervezeti Társulásnak, amely
Barcs, Marcali, Kadarkút és Nagyatád szakképző
intézményeinek részvételével alakult a szakképzés fejlesztése, a pályázati lehetőségek kihasználása érdekében. Folyamatosan keressük a fejlődést
elősegítő pályázatokat is, így részesei voltunk, vagyunk és a jövőben is részesei kívánunk lenni a decentralizációs pályázatnak, a TÁMOP és KEOP
pályázatoknak. Az Európai Unió támogatásával
az elmúlt három évben több erdésztechnikus tanulónk vehetett részt Németországban hathetes
gyakorlaton.

Hétköznapok
Intézményünk nemcsak iskola, kollégium, gyakorlóhely, hanem egy közösség és „család” is, ahova
a szülők úgy engedik el gyermekeiket vasárnap
délután és úgy várják haza őket péntek délután,
hogy tudják jó helyen, biztonságban, szeretetben,
sok örömet okozva, sikert elérve a kamaszból egyszer csak fiatal férfiak, nők lesznek. Ehhez járulunk hozzá a kollégiumi férőhelyek biztosításával,
a finom, házias ételekkel, az érdeklődési köröknek
megfelelő szakkörök indításával, könyvtárral, szá-

mítástechnika teremmel és a jogosítvány megszerzésének lehetőségével. Pedagógusaink, kollégiumi
nevelőink mind-mind azon fáradoznak, hogy a
diákok személyisége is fejlődjön a számtalan közös programmal, hagyományos iskolai rendezvénnyel, a versenyeken való megmérettetésekkel,
az arra történő felkészítéssel, a korrepetálással és
tehetséggondozással. Iskolánk tanulói sok esetben
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek;
tanulási, szociális, családi és anyagi nehézségekkel
küzdenek. Gyógypedagógusunk, fejlesztő pedagógusaink a tanulási nehézségekkel, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat egyénileg is fejlesztik, így
is segítve tanulmányaikat. Kollégáink szívesen vállalnak versenyfelkészítést, hiszen mindig van olyan
diák, aki valamiben tehetséges, ezért igyekszünk
minden megmutatkozási lehetőséget biztosítani
a számukra (például Bársony István Prózamondó
Verseny, Helikon Ünnepségsorozat, Helytörténeti
versenyek, Természetismereti verseny).
A teljesség igénye nélkül, egy kis ízelítőt kaphattak iskolánk mindennapjaiból, hagyományaiból, szakmai elhivatottságunkból. A tisztelet sem
hiányzik belőlünk azok iránt, akik megteremtették e nagy hírű iskolát. Nap, mint nap velünk
vannak, ha ránézünk a jubileumi ünnepségen felállított kopjafára, az iskola falait díszítő tablókra,
ha meghívjuk – nem vendégként, inkább családtagként – ünnepeinkre azokat, akik még velünk
együtt örülhetnek sikereinknek. Ilyenkor velünk
van Ott Györgyné, Mária néni, iskolánk alapító
igazgatójának özvegye, Kiss Vince nyugalmazott
igazgató és névadónk, Széchenyi Zsigmond özvegye, a „grófné”. Pál Endre vadászíró szavait idézem: „Istennel élni a jövőt a jelenben, hogy múlt
lehessen!”
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Az iskola, amely mindig a munkára nevelt
80 éves a mezőgazdasági szakoktatás
Jánoshalmán
A Vidékfejlesztési Minisztérium Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium 2013. szeptember
27-én ünnepelte az első osztály indításának 80.
évfordulóját. A megemlékezés jó alkalmat kínált
a számvetésre és az újratervezésre, hagyomány és
a korszerűsítés összehangolására az oktatási intézményben. Cikkünkkel a jánoshalmi központ történetébe, működésébe, képzési rendszerébe, sikerének hátterébe nyújtunk bepillantást.
„Jánoshalma, a Hunyadiak egykori birtoka
egy kiemelkedő történelmi tett, a nándorfehérvári győzelem emlékét őrzi. Ezen a történelmi
magaslaton áll a 80 esztendős jánoshalmi iskola.
Épp úgy, mint egy terebélyes fa, amely kiállta az
idők próbáját. Gyönyörű lombkoronája messziről
hirdeti, hogy erős, éltető gyökerei még évtizedeken, évszázadokon át táplálják a tekintélyes oktatási intézményt” – kezdi köszöntőjét dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter az évfordulóra az
intézmény által kiadott, „80 éves a mezőgazdasági
szakoktatás Jánoshalmán” című évkönyvben. Majd
arra emlékeztet, hogy 1925-ben a jánoshalmi iskola még csak reményteli gondolat, „facsemete volt,
amelyet bátor kezek elültettek és hűséges utódok
szorgosan gondoztak hosszú évtizedeken át”.

Csak a cégtábla változott
1929-ben Jánoshalma több mint két hold földet
ajánlott fel az iskolaépítéshez, s a Magyar Királyi Földmívelésügyi Minisztérium a kezdeményezés mellé állt, így 1933-ban megnyithatta kapuit
a Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola. Az első
évfolyam megkezdhette tanulmányait a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben. A
jánoshalmi iskolának azóta csak a neve változott,
a fenntartó és az oktatási cél ma is ugyanaz, mint
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Az intézmény 17 osztályában 400 tanulót oktatnak.

nyolc évtizeddel ezelőtt. A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium feladata, hogy
„hazafias szellemben nevelt, jól képzett gazdák
és kiváló agrárszakemberek alkossák a magyar
mezőgazdaság gerincét; ezért a fiatalokat megtanítja azokra az elméleti és gyakorlati ismeretekre,
amelyekkel boldogulni tudnak a szülőföldjükön,
bátran családot alapíthatnak, önállóan gazdálkodhatnak és kiszámítható módon gyarapodhatnak”
– hangsúlyozza a miniszter. Így folytatta: – „Az
iskola és korszerű tangazdasága az elméleti és a
gyakorlati tudás kincses szigete, tanulói mégsem
elszigeteltek, hiszen az oktatási intézmény a Vidékfejlesztési Minisztérium által fenntartott iskolák nagy családjába tartozik, emellett büszke
kiterjedt hazai és külföldi kapcsolatrendszerére is.”
„Mára kiépült hazánkban egy 59 agrár-szakképző iskolából álló hálózat, amely lehetővé teszi,
hogy a tanulók országszerte magas szintű ismeretekre tegyenek szert a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a környezetvédelem és a vízgazdálkodás
terén. Magyarország akkor lehet sikeres a harmadik évezredben, ha megőrizzük az agrárszakma
becsületét; ezért fontos, hogy a fiatalok számára

Szak- és felnőttképzés – 2013. II. évfolyam 11-12. szám

intézményi élet •
vonzóvá tegyük a mezőgazdaságot és megerősítsük a gazdatársadalmat” – szögezi le Fazekas
Sándor. Majd intézményfenntartóként személyes
felelősségét aláhúzva arról szól, hogy a VM iskoláiban a pedagógus életpálya kiszámítható, évtizedeket átívelő, biztonságot nyújtó hivatást kell,
hogy jelentsen. Az intézményvezetők, a tanárok,
a nevelők, az oktatók kezében van a magyar mezőgazdaság jövője, ami egyet jelent a fiatalokban
rejlő tehetség kibontakoztatásával, a sokrétű tudás
átadásával.

A tantestület fogékony az újdonságokra
A jánoshalmi születésű Taskovics Péter gyermekkorától kezdve figyelte az iskola életét, látta fejlődését, kötődik az intézményhez. 1983-ban került
az iskolába frissen végzett mérnökként, szakoktatói munkakörbe, és 30 év alatt minden területen, szinte valamennyi beosztásban dolgozott: volt
szakoktató, tanár, igazgató-helyettes, kollégiumvezető és főigazgató-helyettes. „Egy időben jöttem
az iskolába Győry Jánossal, aki igazgatóhelyettesként került ide és már a kezdetektől az iskola megújításával kezdett foglalkozni. Ipari végzettséggel,
de szüleim révén is több emberöltőre visszanyúló
mezőgazdasági kötődéssel rendelkeztem, így nem
jelentett túl nagy feladatot a szakterület megismerése. Az akkori közvetlen munkatársaimtól nagyon sok segítséget kaptam. Az iskola már
akkoriban is nagyon jó közösség volt, amely igen
sokat tudott tenni a fejlődés érdekében – mondja
Taskovics Péter főigazgató. – Szerencsés módon
részese lehettem annak a fejlődési folyamatnak,
ami már ekkor elindult és azóta is folyamatosnak
tekinthető. Az újdonságokra nagyon fogékony volt
a tantestület és nagy erőbedobással vett részt a fejlesztések megvalósításában. Így a szaktantermek
kialakítása, a műhelyek átalakítása vagy az informatika bevezetése során mindig voltak kollégák,
akiknek lelkesedése sikerre tudta vinni az iskolavezetés elképzeléseit.”
A rendszerváltás során bekövetkező társadalmi
és gazdasági változások új lehetőséget teremtettek
az iskola fejlődéséhez. A kialakuló magángazda-

Taskovics Péter főigazgató: „A fejlődés nem állhat
meg!”

ságok, a valódi mezőgazdasági környezet olyan
változtatásokra sarkallta az intézmény akkori vezetését, amely szinte teljesen átformálta az addigi
„egyszakmás” berendezkedést. A magángazdaságok és vállalkozások számára kellett szakembereket képezni. Ehhez volt szükség a tangazdaság
kialakítására, ami szerencsés módon találkozott a
fenntartó elképzeléseivel is, így nem jelentett nagy
gondot a beruházás anyagi feltételeinek megteremtése sem.

Elsők között képeztek gazdaasszonyokat
A kilencvenes évek elejéhez kötődik a képzési szerkezet teljes megújítása. 1991-ben – az országban
az elsők között – indult el a gimnáziumi érettségire épülő gazdaasszony képzés és a gazdaosztály
Jánoshalmán. A legnagyobb eredmény az iskola
történetében az érettségit adó szakközépiskolai
képzés megszervezése volt, amely a főigazgató
szerint azóta is biztosítja az iskola egyre nagyobb
elismertségét, az oktatás színvonalának folyamatos emelését és megteremtette a technikus képzés
alapjait is.
„A saját tangazdaság létrehozásának célja 1990ben a farmergazdálkodás bemutatása, a tanulók és
hallgatók gyakorlati oktatása volt, de ez teremtette
meg a lehetőséget a jelentős bevételszerzésre is. Az

81

intézményi élet
iskola nyitottsága ettől az időszaktól kezdve egyre
fontosabbá vált. Kerestük a lehetőségeket a szakmai területünkhöz tartozó termelő és gyártó cégekkel és vállalkozásokkal a kapcsolatteremtésre.
Az országos mezőgazdasági gépkiállítást és vásárt
is ezért szerveztük meg 1990-ben. Szakmai előadásokat tartottunk, bemutatóknak adtunk helyet
külföldi cégek számára, hogy segítsük a parasztgazdaságok sikeresebb beindítását. A rendezvény
nagyon fontos volt, hiszen országosan is ismertté
tette nemcsak az iskolánkat, hanem Jánoshalmát
is” – sorolja Taskovics Péter a meghatározó mérföldköveket.
Az utóbbi években a felnőttképzés területén
megszokott bentlakásos tanfolyamokra megszűnt
a kereslet. Az induló vállalkozások már nem tudták és nem is akarták finanszírozni dolgozóik tanulmányait. A képzéseket új alapokra kellett helyezni, a valóságos igényekhez kellett igazítani az
időtartamot, az időpontot és a költségeket is. Az
azóta eltelt időszak bebizonyította, hogy Jánoshalmán helyes utat választottak. Ma már a tanfolyamaik száma újra megközelíti a rendszerváltás előtti időszakét, ami annak köszönhető, hogy
önköltséges és költség-visszatérítéses formát is választhatnak a tanulni vágyó gazdálkodók. Ez nagyon fontos az iskola számára, hiszen az itt tanuló
felnőttek viszik el az intézmény jó hírét, ami nagyon komoly segítséget jelent a beiskolázáskor is.
2007-ben az intézmény akkreditált Területi
Szaktanácsadási Központ lett, amely piaci alapon,
EU-konform szaktanácsi hálózatként működik.
Az elmúlt években szaktanácsadóik több száz ember számára nyújtottak segítséget a pályázatokhoz
kapcsolódó, kötelező képzések teljesítéséhez.
A termelésben részt vevő cégek, termelő üzemek
és gazdálkodók nagyon fontos partnerek voltak,
mert volt olyan időszak, amikor csak az általuk átadott szakképzési hozzájárulás biztosított lehetőséget a fejlesztésekre. Az elmúlt évtizedben ez
kiegészült azokkal a pályázati forrásokkal, amelyeket igyekeztek kihasználni. Kiemelt szerepe volt a
Munkaerőpiaci Alap decentralizált részére benyújtott, valamint a megyei és uniós pályázatoknak is.
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2008-tól szakképző központ
„Nagyon jelentős változás volt az iskola életében,
hogy 2008-ban a megalakuló Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ székhelyintézménye lettünk. Ezt az iskolánk minden dolgozója
az általa végzett munka elismeréseként értékelte,
de nagyon sok olyan plusz feladatot jelent, ami
elvesz energiát a jánoshalmi iskolától – mutat rá
Taskovics Péter. – A központ megalakulása óta a
sajáton kívül még öt másik tagintézményt (Gyomaendrőd, Mátrafüred, Kétegyháza, Pétervására,
Szentes) is mi koordinálunk. Körülbelül 2000
diák és 400 dolgozó által végzett munkáért és a
hat iskola által kezelt vagyonért tartozunk felelősséggel.”
A főigazgató úgy látja, hogy képesek voltak
megbirkózni a néha lehetetlennek látszó feladatokkal, így az iskola munkáját sikeresnek értékeli. Tanulóik kiváló eredményeket érnek el az
országos szakmai versenyeken, és az elsajátított
ismereteket a napi munkájuk során kamatoztatják. Gazdálkodásuk eredményes, s oktatási intézményként is fel tudják venni a versenyt a termelő üzemekkel. A tejtermelés területén például
a legjobbak között vannak már több mint tíz éve.
Továbbra is feladatuknak tekintik, hogy mintát adjanak a gazdálkodóknak és olyan oktatási
körülményeket biztosítsanak, ahol használható
gyakorlati tudást és tapasztalatot szerezhetnek
diákjaik és hallgatóik. Informatikai képzésük feltételei a kor igényeinek megfelelőek, és minden
tanuló számára lehetővé teszik a kezelői képesítés
megszerzését.

A vidéki életformát népszerűsítik
Taskovics Péter harminc évvel ezelőtt egy hatosztályos, 150 tanulóval működő iskolába érkezett,
ma ez az intézmény tizenhét osztállyal és 400
tanulóval indította a tanévet. A fejlődésük annak
ellenére folyamatos, hogy országosan csökken a
beiskolázható tanulók száma. „A fejlődés nem
állhat meg! A szakképzés olyan mélyreható változáson megy át, amire régóta nem volt példa. A
hároméves szakképzés bevezetésével és a tech-
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nikus képzés átalakításával a tanulók gyakorlati
oktatása ismét előtérbe kerül. Helyes volt tehát az
irány, amit mindig is követtünk, hiszen nálunk a
gyakorlati képzés feltételeinek javítása volt mindig
a legfontosabb cél és feladat, a hasznosítható tudás elsajátíttatását tartottuk szem előtt – mondja
a főigazgató. – Nem volt hiábavaló, hogy az előrehozott szakképzés bevezetésével már korábban
elindultunk ebbe az irányba. Ez az iskola mindig
a munkára nevelt, a vidéki életformát gyakoroltattuk és igyekeztünk megszerettetni a nálunk végzettekkel. Ezt a célt kell kitűznünk az elkövetkező
években is.”
Taskovics Péter szerint a képzési szerkezet ma
is megfelelő, az OKJ szűkítése sem okozott alapvető változást. Az elért eredményeik igazolják,
hogy a választott területeken kiválóan tudnak
teljesíteni. A főigazgató úgy véli, a törvényi változások segíteni fogják a munkájukat az ifjúsági
és a felnőttképzés területén is. Terveik közül kiemelte az iskolaépület teljes energetikai felújítását,
valamint a tantermek és a tanműhelyek számának
növelését. Továbbra is fontos feladat a gyakorlati képzés feltételeinek fejlesztése, hogy diákjaik a
legmodernebb ismeretek birtokában léphessenek a
munkaerőpiacra.

Érdekességek a múltból
A mezőgazdasági iskola létesítésének gondolata
1925-ben merült fel, és a következő évben BácsBodrog vármegye alispánja kinevezte Mokros
István magyar királyi kertészeti intézőt, hogy
Jánoshalmán és Bácsalmáson rendszeres, főleg
kertészeti előadásokat tartson, és szervezzen téli
gazdasági oktatást. Jánoshalma község 1929-ben
terjesztette be a Magyar Királyi Földmívelésügyi
Minisztériumhoz igényét az iskolaépítésre, amelynek előirányzati összköltsége 156 000 pengő volt.
Az építést 1931. július 6-án kezdték meg, és 1932
novemberében már be is fejezték.
Kollégiumot nem építettek, az elöljáróságok
arra számítottak, hogy a környékbeli gazdák gyermekei népesítik majd be az iskolát. A vidéki tanulók nagy létszáma miatt azonban megoldást kellett

Életszerű tapasztalatok a növendékmarha-istállóból.

találni, ekkor kötött szerződést az iskola Németh
Frigyes vendéglőssel és Simon Ferenc asztalos
mesterrel, akik a tanulók elszállásolására adtak
bérbe épületeket.
Az 1932-es iskolaindítás nem sikerült, így főleg
a lányok részére – helyi iparos mesterek segítségével fiúknak is – szerveztek háztartás-, kosárfonás-,
méhészetoktatást. Így 1933. november 8-án indult
az első osztály 38 tanulóval, hogy megszerezze az
„Aranykalászos gazda” képesítést.
Az iskola célja az volt, hogy a „kizárólag kisgazdák és kisbérlők fiait hazafias szellemben
nevelt, tanult gazdákká képezze ki, akik az iskola elvégzése után, visszatérve a szülői földre,
szerzett tudásuk alapján képesek legyenek saját
birtokuk okszerűbb kezelésére és vezetésére”.
Növénytermelést, állattenyésztést, üzemtant,
kertészetet, „szőlőmívelést” oktattak, de hangsúlyt fektettek a közismereti tárgyakra is (számolás, írás-olvasás). A tanulmányi idő a beiratkozástól a bizonyítvány elnyeréséig két év volt.
A gazdálkodók kora tavasztól késő őszig tartó
elfoglaltsága miatt az elméleti oktatás csak a
téli hónapokra szorítkozott, amikor a nagyobb,
sürgősebb munkák szüneteltek, s így a kisgazda
felnőtt fiát nélkülözni tudta. „Az iskola ily módon a hasznos művelődés mellett az ifjakat el-
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vonja télen a káros szórakozásoktól, az esetleges
tétlenségtől, munkátlanságtól” – szól a korabeli
leírás.
A Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskolában a
tanítás ingyenes volt, a növendékek sem beíratási, sem tandíjat, sem vizsgadíjat nem fizettek. A
vasúton bejáró tanulók kedvezményes havi bérletjegyet kaptak néhány pengőért. A 60 személyes internátusban egy iskolai évre, vagyis novembertől márciusig a teljes ellátás 120 pengőbe
került, amit 30 pengős havi részletben is ki lehetett fizetni. Olvasom az évkönyv történeti részében, hogy a bentlakás által nemcsak oktatással,
hanem neveléssel is foglalkozik az intézet, „arra
törekszik, hogy a haladás iránt fogékony, egyéni
jó tulajdonságokkal bíró, fegyelmezett, hazafias
és megértő gazdatársadalomnak az alapját vesse
meg”.

Feddhetetlen politikai előélet!
Idézet dr. Marschall Ferenc m.kir. titkos tanácsos
kerületi országgyűlési képviselő leveléből, amelyet
az 1938-ban végzett gazdaifjakhoz írt: „Ma, amikor szent remények töltik el az egész magyarságot,
és amikor bizakodó szemünk lázasan keresi a diadalmas magyar jövő tartóoszlopait – az aranykalászos gazdák nagyszerű gárdája fokozottabb mértékben kelti fel bennem annak tudatát, hogy ezt a
fiatalságot bízvást odasorozhatjuk a szebb magyar
jövő tartóoszlopai közé. Adja Isten, hogy a magyar
föld e nemesi gárdája, minél hívebben teljesíthesse
a magyar gazdához és a magyar férfiúhoz egyaránt
méltó feladatát!”
A háborús viszonyok, a katonai besorozás miatt egyre nagyobb gondot okozott a tanárhiány, és
a jánoshalmi iskola – amely egy bő évtized alatt
több száz aranykalászos fiatal gazdát bocsátott ki
– 1944 őszén megszűnt. Jánoshalmát 1944. október 23-án megszállták az oroszok, az iskola és az
internátus épületébe is beköltöztek, hadikórházat
rendeztek be, rövid ideig itt működött a városparancsnokság, majd 1945 nyarán távoztak végleg.
Az oktatást 1946-tól átszervezték; háziasszonyképző lett az intézet, ahol csak lányok tanultak, a
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fiúkkal okleveles gazdák foglalkoztak, külső tanfolyamokon. A képzési idő négy év volt, érettségi
vizsgával zárult.
A 40-es évek végén, az 50-es évek elején megkezdődött a központi irányítású gépesítés a mezőgazdaságban, és sok jól képzett gépkezelőre, traktorosra, brigádvezetőre volt szükség, még hozzá
gyorsan. A gépészet lett a képzés fő iránya és több
évtizeden keresztül az iskola meghatározó profilja. Egy-egy évben ötször nyolchetes, 100-200 fős
tanfolyam indult, 17-től 50 éves korig traktorosnak
képeztek ki férfit és nőt, mígnem kiderült, hogy az
akkori gépeken a nők igen komoly egészségkárosodást szenvedtek. Akkor a felvétel feltétele volt a
két év munkában eltöltött idő, a küldő gazdaság
javaslata és a feddhetetlen politikai előélet.
Az 1956-os forradalom idején a tanítás szünetelt, a következő évtől a Mezőgazdasági Gépészképző Szakiskolában katonás rendben folyt az
oktatás, kötelező volt az egyensapka. A felnőttek
részére három hónapos traktoros gépész és öthónapos mezőgazdasági gépszerelő tanfolyamot
szerveztek. 1965-től a nyolc osztályt végzett fiúk
részére hároméves képzés indult a szántóföldi növénytermesztő gépész szakmában.

Saját földön „termelve oktatás”
1950-től 1990-ig csak fiúkat képeztek mezőgazdasági szakemberekké, és a 1990-es évek elejének
nagy változása volt, hogy a lányok számára újra
megkezdődött a szakmai oktatás. A fiúk a hagyományos gépész szakmákat tanulják azóta is, csak
új elnevezésekkel és korszerűsített tartalommal.
1991-től gazdaképzéssel egészítették ki részükre a
szakmai kínálatot, a lányoknak ettől az évtől mezőgazdasági gazdaasszony, majd falusi vendéglátó
szakmát oktatnak.
A rendszerváltozás első éveiben, felismerve, hogy
a jövő útja az egyéni gazdálkodás és az új típusú szövetkezeti szerveződés, Jánoshalmán ismét jelentős
változást hajtottak végre. Az intézetben létrehozott
állattartó telep, a saját földterület megkövetelte „a
termelve oktatás módszerét”. „Mondd el, de lehet,
hogy elfelejtem; Mutasd meg és megjegyzem; En-
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gedd, hogy csináljam és megértem.” – Kung Fu-Ce
mondása jó mottója a szakemberképzésnek, ahol a
legfontosabb, hogy a végzettek megalapozott gyakorlati tudással kerüljenek ki az iskolából.

A kollégium 174 diák otthona
A kollégium elődje, az internátus, 1938-ban épült,
és három nagy hálóterme 20-20 diáknak adott
szállást. Az iskolarendszerű szakmunkásképzés
beindításával a férőhelyek számát 120-ra, majd
140-re emelték. 1972-ben tovább bővült a diákotthon, 160-an nyertek elhelyezést, majd az 1991-ben
befejezett új emeleten 4 személyes hálótermeket
alakítottak ki, családias és komfortos körülményeket biztosítva. A kollégium akkor nyerte el mai
formáját, és jelenleg 174 diák befogadására alkalmas. A tanulás, a pihenés és a szórakozás lehetőségét teremti meg az iskolába járó tanulók közel fele
számára. Az oktató-nevelő munkát négy főállású
nevelőtanár végzi a kollégiumvezető irányításával.

Tanulmányúton Ausztriától Nigériáig
A csehszlovákiai Brnóban, a Zetor traktorgyárban 1972-től 1978-ig a gépész tanulók gépgyári
gyakorlaton vehettek részt, 1982 és 1988 között
az NDK-ban, a Fortschritt Kombinát gépgyáraiban összeszerelő szalagokon dolgoztak, a
kombájn- és traktorgyártásba pillanthattak be.
1991-ben partneriskolai megállapodást kötöttek
az ausztriai Grabnerhofban működő Land-und
Forstwirtschaftliche Fachschuléval, tapasztalataikat a gazdaasszony- és gazdaképzésben igyekeztek
hasznosítani. Jelentős volt a hollandiai Barneveld
College tanáraival létrejött együttműködés a baromfitenyésztés területén, amit a kiskunhalasi
baromfifeldolgozó üzemmel közösen kötöttek,
és a broilernevelés korszerű módszereinek tanulmányozása volt a cél. A Stuttgart-Hohenheimi
Egyetemmel kialakított kapcsolat keretében a
magángazdálkodás, családi gazdálkodás bemutatására nyílt lehetőség a Baden-Württembergi
tartományban, ahol „a több lábon állás” elvének
érvényesítéséről, a környezetkultúra fontosságáról, a parasztgazdaságok esztétikájáról szereztek

hasznos tapasztalatokat. Szaktanárok, tanulók és
ifjú gazdák jártak tanulmányúton dániai magángazdaságokban.
2005-től együttműködnek a vajdasági topolyai
Mezőgazdasági Iskolával, ahol a szakmai részen
túl nagyon fontos a határon túli magyarsággal való
kapcsolat, az ott élők megismerése. Támogatják a
partneriskolát magyar nyelvű tankönyvekkel, oktatási segédletekkel és szorgalmazzák a kölcsönös
tanulócserét, topolyai és környékbeli gazdálkodóknak oktatást tartottak a falusi vendéglátásról,
gazdálkodásról.
2011-ben együttműködési megállapodást kötöttek Jánoshalma lengyel testvérvárosának mezőgazdasági szakiskolájával, a nawojowai Mezőgazdasági Képzési és Gyakorlati Központtal. Az
együttműködés lehetőséget teremt a hagyományosan jó lengyel-magyar barátság ápolására az oktatás, nevelés, kultúra, a mezőgazdasági és környezetvédelmi oktatás területén.
Nigériában járt négy diák 2010 februárjában a
Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi
Kar, Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszékének
szervezésében, hogy bemutassa az iskolában szerzett ismereteit a harmadik világ központjában, a kameruni határ mellett, 4500 km-re Budapesttől.
A VM Kelet Magyarországi Agrár szakképző
Központ szakmai tanárai és szakoktatói egyhetes szakmai gyakorlaton jártak 2011 júliusában
Olaszországban, a Leonardo da Vinci program
keretében, Lombardia régió agroturisztikai vállalkozásainak működését tanulmányozták: a lovas
turizmust, az ételkészítést helyi alapanyagokból, a
túraútvonalak megszervezését.
A nagy múltú iskolára, a hazai agrárképzés
zászlóshajójára immár nemcsak Jánoshalma lehet
büszke, hanem az ország is, hiszen az intézmény
elismertséget, hírnevet szerzett határainkon túl is.
A szakképzés nyolcvan éven át nem lehetett volna
eredményes a hivatásukat szerető pedagógusok, a
szakértelem és a szellemiség, a hagyománytisztelet
és a folyamatos fejlesztés nélkül. Mindez erőt ad a
mai oktatóknak, ugyanakkor magas mérce a méltó
folytatáshoz.
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szertár
Ifj. Boros István

Életpálya-tanácsadás
szakemberektől szakembereknek
A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani
fejlesztése” kiemelt projekt keretén belül kiadásra
kerülő Életpálya-tanácsadás című folyóirat 2013.
évi második száma már online olvasható a Nemzeti Pályaorientációs Portálon (http://eletpalya.
munka.hu/eletpalya-tancsadas-folyoirat), amely a
négy szaklapot (Szak és Felnőttképzés, Szakképzési
Szemle, Vocation Education and Traning in Hungary) tartalmazó szakképzési és felnőttképzési
lapcsalád tagjaként jelenik meg elektronikus formában a Nemzeti Munkaügyi Hivatal gondozásában. Az életpálya-tanácsadás és a pályaorientációs
tevékenységekkel kapcsolatban közöl fontos információkat. A folyóirat célja, hogy a szakemberek,
kutatók, pedagógusok számára értékelhető, friss,
naprakész, hiteles országos és nemzetközi információkkal szolgáljon, valamint lehetőséget adjon
a kutatási eredmények bemutatására.
A portálra látogatva a legújabb számban betekintést nyerhetünk a szakképzés folyamataiba,
a jól bevált gyakorlatok részletes ismertetésébe, a
szakemberek interjúiba, illetve különböző szak és
felnőttképzéssel kapcsolatos eseményekbe, rendezvényekbe, fesztiválokba, találkozókba, konferenciákba. Az elektronikus folyóiratot lapozgatva
megismerkedhetünk a támogatási rendszerrel és
különböző szolgáltatásokkal. Szakmai összefoglalást, projekt áttekintést kapunk országos és nemzetközi kitekintésben, megismerkedhetünk iskolai
folyamatok és hatások, speciális szituációk részletes
ismertetésével, illetve statisztikai nézőpontokkal.

Első kézből
A főszerkesztő, Török Réka köszöntőszavai után az
„Első kézből” rovatban elsőként Katona Miklóssal
közösen Szakmai összefoglaló a TÁMOP-2.2.2-12/1
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kiemelt projekt legfontosabb eseményeiről 2013. január és augusztus között címmel tekintenek vissza a
projekt 2013-as legfontosabb eredményeire. Elkészült az új, középiskolásoknak és felnőtteknek tervezett érdeklődés-kérdőívek első változata, melyek
közül már több mint 3000 darab került kitöltésre.
A Nemzeti Pályaorientációs Portál folyamatosan
fejlődik, hogy az őszi pályaválasztási idényre friss
és hasznos információkkal lássa el felhasználóit,
akik már ebben az évben több mint 215 ezren voltak. Befejeződött az előkészítése a hatékonyságvizsgálatokat összegyűjtő kutatásoknak is.

Országjáró
A rovatban Török Réka az Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások Magyarországon című írásában
a munkaerőpiac egyik speciális célcsoportjáról, a
megváltozott képességű munkavállalókról ír. A
2011-es munkaerő felmérés szerint a 770 000 fő
alkotta csoportból csak 18% aktív munkavállaló.
A szerző bemutatja az inaktivitásuk okait: „alacsonyabb iskolázottság, a munkaképesség csökkenésből eredő alacsonyabb termelékenység, a munkáltatói diszkrimináció és ezekhez kapcsolódóan a
várhatóan alacsonyabb bér, valamint a kapott jóléti
ellátások kedvezőtlen hatása munkavállalásra”.
A tanulmány a nemzetközi gyakorlatból kiemeli a brit „Pathways to Work” (munkához vezető utak ) nevezetű programot amely rendkívül
sikeresnek bizonyult. A program lényege, hogy a
rokkantnyugdíjat kérelmezőknek interjúkon kell
részt venniük. Személyes tanácsadó ismerteti meg
velük a munkalehetőségeket és különféle programokat szervez. A munkába lépőket mentorok
segítik nehézségek megoldásában. Magyarországon különféle szervezetek sajátos célcsoportoknak
megfelelően dolgozták ki szolgáltatásaikat, „mely-
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nek mentén négy fő szolgáltatási program jött létre. Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott
munkaképességű Munkavállalóknak (4M Program ), Komplex Munkaerő-piaci program (KMP),
Támogatott Foglalkoztatás (TF), Látássérültek
Foglalkoztatási rehabilitációja Program (LFRP)
Bemutatásra kerülnek az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatok szolgáltatásai, valamint a partner,
a képző, és a szociális-egészségügyi intézmények.
A civil szervezetek mellett meghatározó jelentőségűek az állami alternatív munkaerő-piaci programok – zárja tanulmányát Török Réka –, melyek
együttesen 3200 megváltozott munkaképességűt
segítettek munkához. A jövőt tekintve ez a hálózat az alternatív munkaerő-piaci programokkal
fogja bővíteni a megváltozott munkaképességűek
munkához jutásának lehetőségeit.”
A rovat még két eseményről ad hírt. A szak-és
felnőttképzési lapcsalád, s ezen belül kiemelten az
Életpálya-tanácsadás elektronikus folyóirat bemutatásáról 2013. április 13-án a Nemzetgazdasági
Minisztérium Szemere utcai könyvtárának konferenciatermében. Továbbá a „Karriergyár” idei,
hét helyszínt érintő turnéjáról egy érdekfeszítő
beszámolót. A tavaly indított Karriergyár először
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal jóvoltából a tavalyi
Hegyalja fesztiválon szerepelt azzal a céllal, hogy
az ifjúsági, zenei, egyetemi fesztiválok hangulatában biztosítson programhelyszínt az állást kereső
fiataloknak, munkáltatóknak és a vállalkozóknak.

Sajátos helyzetben
A rovatban Bogátiné Lakatos Edit Különleges bánásmód a pályaválasztásban című cikkéből megtudhatjuk, hogy az egyéni életpálya-döntések
meghozatalában fontos a sokszínű és gyorsan változó információk megfelelő kezelése, az egyéni
kompetenciák és a munkaerő-piaci szükségletek
egymáshoz hangolása. Megismerkedhetünk a különleges bánásmódot igénylő tanulók helyzetével,
lehetőségeivel, pályaorientációjuk nehézségeivel,
speciális szempontjaikkal hazánkban, és az NSItanulók beiskolázásának problémáival, a pszichológiai, gyógypedagógiai vizsgálati eredményekkel,

javaslatokkal, szakértői véleményekkel, valamint a
szakmai tanácsadás fontosságával, főleg a nehezen beilleszkedő vagy egészségügyi problémákkal
küzdő tanulók számára.

Jó gyakorlatok
Kontár-Halász Emese Pályaorientációs tevékenység
a Budai II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban című
beszámolójában összefoglalja a már hét éve tartó pályaorientációs program folyamatát és eredményeit. A program nemcsak személyre szabott
munkahely-látogatásokat biztosít a 12-13. évfolyamos diákok részére, hanem még tanácsadással
és előadásokkal is segíti a diákokat. A pedagógusokon kívül a szülök szerepe is életbe vágó, ezért
használták a szülök alkotta kapcsolati hálót. Mind
a munkahely-látogatások, mind a délutáni beszélgetések során igyekeztek ezt a kapcsolati hálót
ápolni, és megfelelő instrukciókban részesíteni a
diákokat, és szüleiket egyaránt. Kontár-Halász
Emese beszámolója egy bevált gyakorlat tapasztalatainak átadása a hasonló területeken munkálkodó pedagógusoknak.
Szintén „jó gyakorlatot” mutat be a Pályaorientációs és Állásbörze a Corvin Plázában című ismertető, melyből kiderül, hogy több mint 7 ezer látogató vett részt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és
a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi
Központ közös rendezvényén a Corvin Plázában,
2013.április 19-én. Hat órán keresztül 41 cég és
25 partnerszervezet képviselői várták az érdeklődőket a standoknál. A látogatók 12 előadást és
2 kerekasztal beszélgetést láthattak, hallhattak.
Közülük mintegy 200-an vettek részt komplex
pályaorientációs tanácsadásban. Az elégedettségi
kérdőívek eredményei alapján a ide látogatók pályaválasztással kapcsolatos igényeit nagymértékben sikerült kielégíteni.

Portré
A rovat többek között a Kamarai szerepvállalások
a pályaorientáció területén címmel közöl interjút
Fekete Balázzsal, az MKIK Oktatási és Szakképzési Kollégiumának alelnökével. Fekete Balázs
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kiemeli, hogy a Kamarán belül 11 éve működik
a szakképzési tanácsadó hálózat, amely szorosan együttműködik a szakképzési tevékenységet
folytató intézményekkel és szervezetekkel. Így
a tanácsadó szakemberek gyakran vesznek részt
az osztályfőnöki órákon, hogy segítség a tanulók
pályaorientációját. A Kamara nagy hangsúlyt helyez a duális képzésre is, melyet a munkáltatókkal
közösen végez, s amit segíti, hogy a 23 területi
kamara országos lefedettséget biztosít. A hálózat
segítségével egyre több munkakereső nyer betekintést a munka világába, az üzemi környezetben, főleg a szakmunkák képzésének területén.
A Portré rovat még két eseményről tudósít. A
TÁMOP 2.2.2 – 12 Projekt-végrehajtási Osztály és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
együttműködésében 2013. április 10-én szervezett
workshopról, valamint egy feledhetetlen rendezvényről az Elsöprő siker a Szakma Sztár Fesztiválon
címmel. 2013. április 24. és 26. között ugyanis megrendezésre került a hatodik Szakma Sztár
Fesztivál, melyre a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
is meghívást kapott, ahol munkatársaik kérdőívekkel, interaktív feladatokkal, fi lmekkel és játékokkal, valamint tanulmányi versennyel várták a
látogatókat. A fesztiválra Orbán Viktor miniszterelnök is ellátogatott.

Nemzetközi körkép
Garay Magdolna A német életpálya-tanácsadórendszer jelene II. (az első rész a korábbi számban
jelent meg) című ismertetőjében a német oktatási
és életpálya-tanácsadási rendszert vázolja fel. Ebben a részben az internetes, online tanácsadásra
helyezi a hangsúlyt. Bemutatja a német pályaorientációs portálkínálatokat, valamint a megváltozott munkaképességű csoportoknak szánt tanácsadási szolgáltatásokat. Hasznos nemzetközi
tapasztalatként írja le a szerző a német életpálya-tanácsadási rendszer Európai Unió irányelveihez hangolását, a tevékenység céljait és jövőbeli
fejlesztési és terjeszkedési területét. Ezt követően
a Kiemelt projektünket érintő nemzetközi események
című kitekintésben a Dublinban 2013. február
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27-én és 28-án megrendezett Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat 12. Plenáris Üléséről számol be a szerző, valamint a 2013-2014re vonatkozó munkaprogram szerinti első Policy
ReviewMeeting-ről.
2013. június 6-án és 7-én Tallinnban került
megrendezésre az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) részeként a 20132014-re vonatkozó második Policy Review Meeting. A rendezvényen hazánkat Dr. Lukács Éva
Fruzsina képviselte. A 2. Policy Review Meeting
célja a tagállami szinten már elvégzett feladatok
munkacsoportokban történő megvitatása.

Adatok és tények
Dr. Lukács Fruzsina A pályaválasztási bizonytalanság az identitás összefüggései középiskolás mintán II.
rész címmel folytatja az előző számban megkezdett
kutatási beszámolóját a pályaválasztási és identitás
problémák kérdőíves felmérésének eredményeiről
és konklúziójáról. Az úgynevezett empirikus kutatást 683 tanuló által kitöltött kérdőívek alapján végezték. Az eredményekből négy klaszteres
klaszteralanízis végzése után három főbb csoportot alkottak a kutatók, melyben az első, az irányt
keresők csoportjához tartozó „személyek esetében
legmagasabb az önismeret, illetve a pályaismeret
iránti igény (kognitív faktorok). Ugyanakkor ez
a csoport az átlagosnál alacsonyabb pályaválasztási szorongással és általános bizonytalansággal
jellemezhető”. A második a szorongó választók
csoportja: „A pályaválasztási szorongás értéke kiemelkedően magas az ebbe a csoportba tartozó
személyeknél. A pályaválasztási bizonytalanság
másik három faktorán azonban alacsonyabb értékek jellemzik a szorongó személyeket, mint a
minta átlaga, illetve mint a másik három csoportba tartozó személyeket.” A harmadik csoport a
döntésképes csoport: „pályaválasztási szorongásuk
alacsonyabb, mint az átlagos (bár magasabb némileg, mint az irányt keresőké). Esetükben az általános bizonytalanság, amely a döntési helyzetekben
való visszatérő döntésképtelenséget mutatja, szintén alacsony. Pálya- és önismeret iránti igényük a

Szak- és felnőttképzés – 2013. II. évfolyam 11-12. szám

szertár •
közepes és magas értékek között mozog.” A csoportok alapján megállapítható, hogy minőségi különbség áll fenn a pályaválasztási bizonytalanság
típusai között.
Ebben a rovat olvashatjuk Pásku Judit Az iskolai
teljesítményt befolyásoló pszichológiai sajátosságok és
összefüggésük a munkára vonatkozó értékekkel című
kutatási beszámolóját. A szerző a továbbtanulási
döntés előtt álló középiskolás, 19-20 éves tanulókat vizsgálta. Rámutat a tanulók iskolai teljesítményét befolyásoló pszichológiai tényezőkre,
valamint jövőbeli munkájukkal kapcsolatos értékeikre. A kutatást így foglalja össze a szerző: „Különösen differenciált megközelítést tett lehetővé,
hogy vizsgálati mintánkban tehetséges, vagy legalábbis az átlagnál jobb képességű gyerekek vettek részt, akiknek egy része a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának a részvevője volt. A képességeken túl olyan

pszichológiai sajátosságokat vontunk be a vizsgált
változók közé, mint amilyen a tanulók énképe, iskolai motivációja, szorongása és jellemző tanulási/
munkamódja. A kapott eredmények elemzésével
támpontot adhatunk egyrészt a hátrányos helyzetű tehetségesek pályaorientációját segítő szakemberek számára, másrészt az érintett fiatalok
számára, akik differenciáltabb és tudatosabb önismeretük birtokában hatékonyabb pályadöntéseket
hozhatnak.”
(Életpálya-tanácsadás folyóirat, 2013. II. szám.
Mindig van választás. Főszerkesztő: Török Réka.
A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani
fejlesztése” kiemelt projektkeretén belül kerül kiadásra. Megvalósító: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Projekt-végrehajtási Főosztály. A folyóirat a http://
eletpalya.munka.hu/eletpalya-tanacsadas-folyoirat
portálon tekinthető meg.)

Az Életpálya-tanácsadás folyóirat
a TÁMOP-2.2.2-12/1 azonosítószámú
„A pályaorientáció rendszerének
tartalmi és módszertani fejlesztése”
című kiemelt projekt
tudományos-ismeretterjesztő
stílusban megjelenő szaklapja.
A folyóirat az életpálya-tanácsadás
és a pályaorientáció témakörében
közöl érdekes és naprakész
információkat az érintett
szakemberek számára.
Tekintse meg a folyóirat aktuális
és korábbi lapszámait
a Nemzeti Pályaorientációs Portálon!
www.eletpalya.munka.hu
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F. Kárpát Kinga – Ferencz Csaba Zsolt

Kamarai tanácsadók
a tanulószerződés szolgálatában
A magyar duális szakképzés egyik alappillére
a tanulószerződéses rendszer. Ennek keretében
jelenleg közel 47 ezer tanuló gyakorlati képzése folyik iskolán kívül, gazdálkodó vagy egyéb
szervezeteknél. Ez a képzési forma számos
előnnyel jár mind a képzők, mind pedig a diákok számára.
A tanulók megismerkedhetnek a valós piaci
körülményekkel, a munkáltatói igényekkel, a
munkakörnyezettel, az alkalmazott módszerekkel, technológiákkal, eszközökkel és berendezésekkel. Értékes gyakorlati tapasztalataik révén
elhelyezkedési esélyeik is kedvezőbbek. Számos
esetben a végzést követően az adott képzőhelyen
helyezkednek el. Már a képzés során rendszeres
havi pénzbeli juttatást kapnak, melynek nagyságrendje 10 ezer forinttól 19 ezer forintig terjed, a tanult szakmától függően. Ezen felül bekerülnek a társadalombiztosítás rendszerébe.
A képző szervezetek számára is több szempontból előnyös a tanulószerződéses oktatás. A
képzés során – az előírt kereteken belül – saját
igényeik szerint képezhetik ki a tanulót, aki a
végzést követően akár azonnal teljes értékű munkaerőként alkalmazható. A tanulószerződés így
lehetőséget biztosít a munkaerő kiválasztásával
és felvételével kapcsolatos költségek, kockázatok
minimalizálására. A rendszer fontos eleme, hogy
a képzést az állam anyagilag is támogatja.
A magyar szakképzés az elmúlt két évben
reformszerű változáson ment keresztül. Az átalakítás egyik alapvető célja az oktatás duális
jellegének erősítése volt. Összességében megállapítható, hogy a korábban tapasztalt problémákat
sikerült részben vagy számos esetben teljes egészében megoldani. A legjelentősebb változások
2012-ben történtek, méghozzá a jogi szabályo-
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zás és a fi nanszírozás területén. Az év első napján lépett hatályba a szakképzési hozzájárulásról
és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló új
törvény a hozzá kapcsolódó, normatívákról szóló rendelettel. Közvetlen célja az volt, hogy – a
gazdasági helyzet adta lehetőségeket figyelembe
véve – növelje a gazdálkodók képzési hajlandóságát, továbbá támogassa azon vállalkozókat,
akik felvállalják a gyakorlati oktatást. A nem
képzőket pedig arra ösztönözze, hogy kezdjék
el ezt a tevékenységet, vagy járuljanak hozzá az
oktatás költségeihez. Az átalánydíjas elszámolás
általánossá tételével jelentős mértékben csökkent
az adminisztráció és annak költsége. A havi elszámolás bevezetése gyakorlatilag megszüntette
az előfi nanszírozást, amely korábban akár 13-14
hónapig is elhúzódhatott. A normatívák időközben megemelt átlagos szintje és szakmánkénti
meghatározása jól követi a tényleges költségszintet, tehát a támogatás mértéke is ösztönző
jellegűvé vált.
A jogi szabályozás terén szintén számos, pozitív irányba mutató változás történt. A 2012.
január 1-jén hatályba lépett új szakképzési törvény a vállalkozások részéről korábban kifogásolt
számos elemet a gazdaság igényeinek megfelelően módosított. A tanulószerződés intézményének
kiterjesztésével erősíti a képzés duális jellegét,
ösztönzőleg hat mind a tanulmányi eredményre,
mind pedig a tanulók magaviseletére, munkafegyelmére. Csökkenti a tanulószerződés egyoldalúságát, azaz mérsékli a gyakorlati képzők és a
tanulók jogai és kötelezettségei közötti aránytalanságot.
Az új szakképzési rendszer egyik célja a duális jelleg meghatározóvá tétele, a tanulószerződés keretében folytatott gyakorlati képzés
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Hatályban lévő tanulószerződések maximális száma
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1. számú diagram. Hatályban lévő tanulószerződések maximális száma*
*A diagramon az évek jelölése nem naptári éveket, hanem pályázati ciklusokat jelent.
A 2013 tehát a 2012. december 1-től 2013. november 30-ig tartó programidőszakra vonatkozik.)

megerősítése, számos jogszabályi változás ebbe
az irányba hatott. Azonban a szakképzés rendszerének átalakítása során az elért eredményekkel párhuzamosan új ellentmondások jelentek
meg, amelyek a tanulószerződések számának
csökkenését idézték elő: a tanulószerződés intézményének bevezetése óta 2013-ban első alkalommal csökkent a tanulószerződések száma,
méghozzá közel 3 ezerrel az előző időszakhoz
képest (1. diagram).
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – bevonva a területi kamarákat – elemezte a helyzetet
és levonta a következtetéseket: a csökkenést elsősorban a gazdasági válság, a kedvezőtlen demográfiai trend, a beiskolázás aránytalansága,
illetve az iskolák elosztó szerepe okozta. Jelentős
tényező volt továbbá, hogy az iskolák a TÁMOP
és a decentralizált pályázat miatt a 10. évfolyamot követően áttértek az új rendszerbe. Ugyanakkor ennek keretében mindaddig nem köthető
tanulószerződés tanműhelynek nem minősülő
képzőhelyen, amíg nincs meg a tanuló sikeres
szintvizsgája. A képzést az új rendszerben megkezdők számára a szintvizsga-előírás szintén azt
eredményezte, hogy tanműhely hiányában ők
ugyanúgy nem köthettek tanulószerződést, mint
az átjelentkezők.

A kedvezőtlen trend megfordítására az MKIK
intézkedési tervet dolgozott ki. Ebben megfogalmazta mindazon teendőket, amelyekkel megállítható a tanulószerződések számának csökkenése, illetve a rendszer ismét növekedési pályára
állítható. A tanulószerződések számának növelésében kiemelt szerep jut a kizárólag gyakorlati
képzési célt szolgáló tanműhelyek kialakításának, amelyek létrehozását kamarai rendszerünk
kifejezetten ösztönöz. A következő időszakra
célul tűztük ki a visszaesés megállítását, a képzőhelyek számának, kapacitásának, a tanulószerződések mennyiségének megtartását, illetve
növelését.
A tanulószerződéssel kapcsolatos közjogi feladataik ellátására a kereskedelmi és iparkamarák
2001 óta országos tanácsadói hálózatot működtetnek, melynek tevékenységét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) fogja össze. A
professzionális munkavégzést minőségbiztosítási
rendszer garantálja. A hálózat jelenleg több mint
100 főből áll, és egységes elvek, munkafolyamatok, dokumentumok alapján tevékenykedik. A
tanácsadók felvételénél alapkövetelmény a felsőfokú végzettség. A kiválasztásnál előnyt élvez
az oktatás, szakképzés területén munkatapasztalattal rendelkező jelölt. Általános szabály, hogy
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meghaladja a százezret évente. Kiemelt fontosságúnak tartjuk az iskolákkal való kapcsolatok
ápolását, fejlesztését. A megváltozott jogszabályi környezetben a személyre szóló, teljes körű
tanácsadás biztos alapot nyújt a meglévő tanulószerződéses partnerekkel (gazdálkodó és egyéb
szervezetek) történő együttműködés megerősítésére, illetve új partneri kapcsolatok kialakítására.
Tanácsadóink aktuális éves teljesítményét mutatja a 2. diagram, amelyen a legfontosabb feladatokat szerepeltettük.
Tanácsadóink kiemelt feladata a gyakorlati oktatással még nem foglalkozó gazdálkodó és egyéb
szervezetek megkeresése, valamint tájékoztatása
a képzésbe történő bekapcsolódás előnyeiről. A
személyes látogatások egy másik része azon szervezetekre irányul, amelyek valamikor már ugyan
képeztek, de 2012 előtt abbahagyták ez irányú
tevékenységüket a rendszer akkori problémái miatt.
A tanulószerződés rendszerét erősítette és az
átmenetileg kedvezőtlen folyamat megállítását
segítette az a tény, hogy örvendetes módon új
csoportként léptek be az úgynevezett egyéb szervezetek (például kórházak, egészségügyi intézmények). Ezek a tanulószerződés kötésére 2013.
január 1-je óta jogosult szervezetek a 24/2012.

az új tanácsadók a belépést követően, a régiek
pedig háromévente tesznek szakmai vizsgát. A
jelentős jogszabályi változások miatt a 2013-as
év egyedinek tekinthető: minden kollégának kötelező volt a megmérettetés. A felkészülést egy
háromlépcsős rendszer segíti. A sikeres vizsga a
továbbfoglalkoztatás feltétele. Hatékonyságának
köszönhetően a jövőben más kamarai szakképzési feladatot ellátó munkatársakra is kiterjed
majd a tudásfelmérés ezen formája. Tanácsadóink folyamatosan rögzítik az erre szolgáló online informatikai rendszerünkben az elvégzett
tevékenységeiket, s az ezek során összegyűjtött
információkat. Teljesítményeiket negyedévente
értékeljük.
A hálózat tagjainak feladatköre igen széles.
Éves szinten közel 10 ezer képzőhelyet látogatnak meg személyesen. Ezek során testreszabott
tanácsadással, tájékoztatással segítik a képzés és
a hozzá kapcsolódó egyéb tevékenységek zökkenőmentes lebonyolítását. Aktuális kérdésekben egyeztetnek, pályázati lehetőségekről adnak
információkat. Sok esetben a tájékoztatás nem
a képzőhelyen, hanem a kamara kommunikációs csatornáin keresztül történik. A telefonon,
e-mailben vagy a kamara irodáiban személyesen
történő tanácsadások volumene összességében

Tanácsadók teljesítménye
2012. december – 2013. november

9 900

1. Képzőhely látogatás
730

2. Iskola látogatás
3. Személyes tanácsadás
(A kamarában, vagy egyéb helyszínen)

7 200
117 000

4. Tanácsadás telefonon, e-mailben
150

5. Rendezvényen előadás
880

6. Rendezvényen részvétel
230

7. Tájékoztató anyag (cikk, kiadvány) összeállítása
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szertár •
NGM rendelet alapján az NPA képzési alaprészéből pályázhatnak támogatásra a tanulószerződéses költségeik megtérítésére. Területi kamarai
kollégáink jelentős erőfeszítéseket tettek az új belépők meggyőzésére. Rendkívül alapos tájékoztatást adtak szakembereik, képviselőik részére,
külön hangsúlyozva a tanulószerződés előnyeit.
Kitartó munkájuk eredményeképpen megindult
a kötési folyamat, és az érintett szervezetek be is
nyújtották támogatási szerződés iránti igényüket.
Szakképzési feladatellátásunkat széles körűen támogatja az Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszerünk (ISZIIR). Ez
az online informatikai rendszer – a jogszabályi
előírások szerinti nyilvántartások vezetése mellett – lehetőséget biztosít a hálózat teljesítményének követésére, értékelésére. Továbbá egyedi
és értékes információforrásként szolgál a kamara
részére különböző statisztikák és jogszabályi változásokra vonatkozó javaslataik elkészítéséhez,
megalapozásához.

A tanulószerződések kötéséhez, módosításához kapcsolódó ügyintézés egyszerűsítése és
gyorsítása céljából – az ISZIIR részeként – kifejlesztettünk egy speciális felületet, ahol a tanulószerződést kötő gazdálkodó szervezetek,
képzőhelyek beléphetnek a nyilvántartási rendszerünkbe és maguk kitölthetik a szerződéseiket.
A rendszer ellenőrzi az adatok helyességét, jelzi a
hiányosságokat, a kamara által megadandó információkat betölti a dokumentumba, és lehetőséget
ad az így teljessé váló szerződés kinyomtatására.
Ezzel a megoldással minimálisra csökkenthető a
helytelen vagy hiányos kitöltés miatt jelentkező
többletadminisztráció. A szerződéskötésen kívül
a rendszer segítséget nyújt a módosítások elvégzéséhez, valamint a saját dokumentumok és adatok lekérdezéséhez, nyomon követéséhez.
Terveink szerint a jövőben kiterjesztjük a felület működését az együttműködési megállapodások kötésének folyamatára az iskolák és a képző
szervezetek, mint szerződést kötő felek számára.

Szakképzési szakértők felkészítése
a szakképzési változásokra

Helyszín

Szombathely
Budapest
A Nemze Munkaügyi Hivatal
Székesfehérvár
Szak- és Felnő képzési Igazgatósága
Tatabánya
a Nemzetgazdasági Minisztériummal
Pécs
Veszprém
kötö NFA KA 7/2012. szerződés alapján
Budapest
„Szakképzési szakértők felkészítése
Győr
a szakképzési változásokra" címmel
Győr
tájékoztató napokat szervez az ország nagyvárosaiban
Salgótarján
2014 februárjától áprilisig.
Eger
A program célcsoportja a szakképzés, felnő oktatás
Sopron
és felnő képzés területén dolgozó intézményvezetők,
Szolnok
pedagógusok, szakértők, vizsgaelnökök, vizsgabizo sági
Budapest
tagok, vizsgajegyzők, a szakmai felügyeletet ellátó szerKecskemét
vek képviselői, munkaügyi központok és önkormányzatok Miskolc
képzéssel foglalkozó munkatársai, egyéb
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a téma iránt érdeklődők.
Szeged
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Boros István

Kapcsolódási pontok:
munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés
A Debreceni Egyetem (DE felsőoktatás Kutató és
Fejlesztő Központja, a DE Neveléstudományi Doktori Programja) és a Nemzeti Munkaügyi Központ
2012 novemberében együttműködési megállapodást kötött, annak érdekében, hogy a kutatásokban
és a gyakorlatban szerzett tudást közelebb hozza
egymáshoz, valamint a foglalkoztatás és a szak- és
felnőttképzés szakmai területein közös szakmai tevékenységeket valósítsanak meg, közös kutatásokat,
projekteket, elemzéseket, valamint szakmai műhelyeket szervezzenek.
A kölcsönös informálódást szolgálta a „Kutatások az oktatás és a munkaügy metszetében” címmel
2013. június 21-én, Budapesten rendezett első műhelykonferencia, melynek a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal adott otthont. (Ennek ismertetését lásd
korábbi lapszámunkban: Szak és Felnőttképzés, II.
évf. 7-8. sz. 73-74. o.) Az együttműködés keretében
megrendezett második műhelykonferenciára 2013.
november 16-án került sor Debrecenben, a Debreceni Akadémiai Bizottság Székházában. A rendezvényt Gaál István rektorhelyettes, a DE TEK
elnöke nyitotta meg. Az egyetem átadott tudásnak
felhasználhatónak kell lennie, hogy piacképes diplomát kapjanak a hallgatók. Ennek érdekében kapcsolat kell teremteni más szervezettekkel, intézményekkel és intézményekkel. Különös jelentőségű az
NMH-val való együttműködés, mivel a Hivatalban
tudják leginkább, miféle képzési tartalmak, szakmai ismeretek szükségek a munkaerőpiacon.
A konferencia első részében az előadók a munkaerőpiac szereplői és eszközei témakört járták körbe. Busch Irén főosztályvezető (NMH Kutatási és
Elemzési Főosztály) „Elemzések a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisai alapján” című előadásának bevezetésében bemutatta a NFSZ felépítését,
irányítását és működését. A szolgálat keretében az
NMH adatokat gyűjt, és ezeket adatbázisban rög-
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zíti, majd elemzi. Az adatgyűjtések öt típusba sorolhatók: 1. személyi, intézményi adminisztratív adatbázisok; 2. mintavételes adatfelvételek adatbázisai;
3. esemény adatbázisok; 4. egyéb adatbázisok; 5. az
NMH kezelésében lévő foglalkoztatási adatbázisok
(a NAV-hoz érkező bejelentések). Ezek elsődleges
(nem kérdőíves) adatok, melyek az empirikus kutatások korrekt alapját képezhetik.
Tajti József kutatási főreferens (NMH Kutatási
és Elemzési Főosztály) ismertette a munkaerő-piaci aktív eszközöket. A foglalkoztatási feszültségek
megszüntetésére, a munkanélküliség megelőzésére
és ennek hátrányos következményeinek enyhítésére
munkaerő-piaci szolgáltatásokat és a foglalkoztatást
elősegítő támogatásokat alkalmaz az állam. Ezek
az úgynevezett passzív és aktív munkaerő-piaci
eszközök. A valamilyen jogcímen alanyi jogon járó
támogatást nevezzük passzív eszköznek, például a
korábbi munkaviszony alapján jogosultak álláskeresési támogatását. Aktív eszközöknek azokat nevezzük, amelyek az álláskeresőt aktív módon segítik a
munkaerőpiacra. Ilyenek például a hazai forrásból
finanszírozott munkaerő-piaci eszközök: álláskeresők részére a képzési támogatás (képzési költség), keresetpótlás, vállalkozóvá válás támogatása
(tőkejuttatás), vagy a munkaadó részére bérköltség
típusú támogatások (foglalkoztatás bővítéséhez, pályakezdők munkatapasztalat szerzéséhez, munkahelymegőrző), pályázati úton elérhető támogatások
(munkahelyteremtéshez), illetve a mobilitási támogatások (helyközi utazáshoz, csoportos személyszállításhoz).
Kelemen Hajnalka (NMH, jogász) „Harmadik
országbeli állampolgárok a magyarországi munkaerőpiacon” című előadásában ismertette az ezen állampolgárok foglalkoztatásának szabályait, s részletesen bemutatta a NMH feladatait és szolgáltatásait
a munkaerőpiac e területén.
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szertár •
Egy kvalitatív vizsgálat eredményeiről számolt
be Szőcs Andor (DE, PhD hallgató), aki a nappali tagozatos hallgatók munkaerő-piaci lehetőségeit
kutatta. Azt vizsgálta, milyen motivációk játszanak
szerepet a nappali tagozatos hallgatók munkavállalásában: létfenntartás, tudás és tapasztalatszerzés,
találkozási pont, azaz gazdasági, kulturális és közösségi. A kutatás kimutatta, hogy a nappali tagozatos hallgatók azon túl, hogy egzisztenciális szükségszerűségből vállalnak munkát, nem kizárólag a
pénzért vállalják azt, hanem más értékért is, elsősorban a közösségért. Ugyancsak az egyetemi hallgatók körében végzett kutatás eredményeit mutatta
be Kiss János (DE, PhD hallgató) és Balogh Erzsébet (DE, PhD hallgató). Összehasonlító elemzéssel
vizsgálták a debreceni és a határon túli hallgatók
munkával kapcsolatos értékválasztásait.
A rendezvény második részének előadásai a
pályaorientácó és képzés (kivált a szak- és felnőttképzés) témakörét csoportosultak. Katona Miklós
(NMH) „Pályaorientációs fejlesztések a szakképzésben” című előadásában a szakképzési törvény
alapelveit követve fogalmazza meg az életpályatanácsadás feladatait és szolgáltatásait, melyeket a
nemzeti foglalkoztatási szerv (NMH) koordinálja.
Ennek eszközét a TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt biztosítja, mely a pályaorientációs rendszerének
tartalmi és módszertani fejlesztésével járul hozzá a
minőségi életpálya-tanácsadási szolgáltatásokhoz.

Ehhez a témához szorosan kapcsolódott Bruckner
László (NMH, főosztályvezető) „Tartalomfejlesztések a szakképzésben” című prezentációja, amely
röviden ismertette egyfelől a szakképzést fejlesztő
TÁMOP 2.2.1 öt alprojektjét, másfelől a 2014–
2020 évek operatív programjait.
Márkus Edina (DE) a 2013. évi LXXVII.
törvényben szereplő felnőttképzést kiegészítő
tevékenységet vizsgálja, melyben a korábbi előadásokhoz kapcsolódik, kivált Katona Miklós prezentációjához. Fontos szempontokat villantott fel a
felnőttképzési szolgáltatások értelmezéséhez.
Györgyi Zoltán (DE, egyetemi docens) a szakképzés társadalmi funkcióját tekintette át az alacsony iskolai végzettségű társadalmakban – portugáliai példa alapján. Alacsony végzettségű, ám igen
mély szakmai tudással rendelkező munkavállalónak
nincs szakmai végzettséget igazoló tanúsítványuk, s
ezért olyan rendszert kell kialakítani, hogy ne szoruljanak ki az munkaerőpiacról. Erre jó példa a portugáliai rendszer.
Utolsó előadásként Kun András (DE) DPR
adatbázis-hatásvizsgálat eredményeiről számolt be.
„Báránybőr effektusként” vizsgálta az abszolutóriumot, ám diplomát még nem szerzett munkaerő-piaci lehetőségeit. A műhelykonferencia Prof. Pusztai
Gabriella zárszavával fejeződött be, aki kiemelte az
együttműködés hasznosságát, s folytatásának, illetve elmélyítésének igényét.

A Nemze Foglalkoztatási Szolgálat felépítése
Magyar Kormány
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium

Nemze
Foglalkoztatási
Szolgálat

Nemzetgazdasági
Minisztérium

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Belügyminisztérium

Foglalkoztatáspolikáért
Felelős Államtkárság

Közoktatás, felsőoktatás, szociálpolika, társadalmi befogadás

Közmunka

Nemze Munkaügyi Hivatal

Megyei szintű kormányhivatalok (19+1)
Munkaügyi központok a kormányhivatalokban (19+1)
Megyei igazgatóhelyees
a közmunka programokhoz

Kirendeltségek (összesen: 169)

• Foglalkoztatási Igazgatóság
• Szak- és felnőképzési
Igazgatóság
• Munkaügyi és Munkavédelmi
Igazgatóság

Nemze
Szint

Megyei
Szint

LAU1/NUTS4
szintek
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Pályaválasztási Kiállítás Debrecenben
Zöldségfaragás, CNC gép kezelése, díszcsomagolás,
könyvkötészet, Lego-robot, rendőrségi pajzs, sisak,
tomfa, gumibot kipróbálása, gépjármű- és motorkerékpár-diagnosztika, traktor, íjász és önvédelmi
bemutatók, valamint a szakács szakma rejtélyeibe
bevezető grillezés – mindez az idén 14. alkalommal
megrendezett „Szelet a vitorlába” Pályaválasztási
Kiállításon. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nagyszabású rendezvényén 54 kiállító részvételével közel 10 ezer érdeklődő jutott hasznos információhoz és tanácshoz a
pályaválasztás, álláskeresés témakörében.
A rendezvénynek otthont adó Debreceni Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferencia Központban
54 kiállító – közép- és felsőfokú oktatási intézmény,
gyakorlati szakképzés feltételeit és munkalehetőséget biztosító munkáltató, iskolarendszeren kívüli
képzőszerv, pályaválasztásban érdekelt egyéb intézmény – gondoskodott arról, hogy a továbbtanulni
szándékozó diákok számára minél több információval szolgáljanak.
A HBMKH Munkaügyi Központ fő célja, hogy
a pályaválasztással kapcsolatos információk és a
munkaerő-piaci igények között minél nagyobb
összhang alakuljon ki, mely elengedhetetlen feltétele a sikeres pályaválasztásnak, illetve munkába állásnak. Mindezt jól példázza, hogy több éve
közös standon jelenik meg a szakközépiskola,
valamint a diákjainak munka- és karrierlehetőséget biztosító cég is. Ezen felül lehetőséget ad a
program a fiataloknak a szakmák, pályák és munkaadók megismerésére, az érdeklődésüknek megfelelő iskolatípus kiválasztására. Segít a szakmával nem rendelkező, vagy szakmaváltásra szoruló
fiataloknak és a szakmájukban elhelyezkedni nem
tudó, pályamódosítás előtt álló álláskeresőknek.
A rendezvény célja továbbá, hogy a megyében
a munkaerő-piaci prognózisok alapján hiányszakmaként jelzett szakmák minél nagyobb számban
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kerüljenek bemutatásra. Idén például az ács, az
épület- és szerkezetlakatos, a mezőgazdasági gépész, a szociális gondozó és ápoló, a hegesztő, a
gépi forgácsoló szakmákat mutatták be az iskolák.
A HBMKH Munkaügyi Központjának munkatársai a „szakma moziban” a szakmaismeret bővítését szolgáló rövidfilmeket vetítettek, a számítógépes
érdeklődési kérdőívekkel pedig az önismeret bővítését segítették a közel 400 végzős diák számára.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy érdeklődés kísérte a kiállítással párhuzamosan megrendezett szakmai fórumot, ahol a Debreceni Egyetem Andragógia Tanszékéről, a Kereskedelmi és
Iparkamarától, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtól, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályáról, valamint a helyi TISZK
szervezettől neves előadók, a munkáltatók köréből
pedig elismert szakemberek tartottak tájékoztatót,
többek között az idei év oktatással és szakképzéssel kapcsolatos aktualitásairól és az OKJ-s rendszer
változásairól. Kerekasztal-beszélgetésre várták a
diákokat a térség sikeres, híres, elismert szülöttei –
Böőr Zoltán a DVSC volt focistája, Mezei József a
Mezei Vill Kft. ügyvezetője, és Gábor Bernadett,
a Desperado együttes énekesnője. Közel 60 diákkal osztották meg érdekes történeteiket, tapasztalataikat. Fontosnak tartjuk, hogy a végzős diákok
jövőbeni foglalkozásukat életszerűen, saját környezetében, gyakorlatorientáltan tekintsék meg, ezért a
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közös szervezésben 6 alkalommal vittük üzemlátogatásra az iskolai kiscsoportokat. Jártunk például a FAG Magyarország Ipari Kft.-nél, a National
Instruments Kft.-nél, 117 gyerek részvételével.
A rendezvényen lehetőség volt az önfeledt szórakozásra is: a Lovardában felállított színpadon
látványos produkciókat adtak elő a diákok, de izgalmas kémiai és fizikai kísérletek, tánc-, ének-, divat-, retro haj-show is színesítették a rendezvényt.
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Nemzetgazdasági Minisztérium
Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

Információk:
Letöltések
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www.kormany.hu
www.nfu.hu
www.nive.hu

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

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

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

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

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

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

1054 Budapest, Szabadság tér 7.
+36 1 474-5100;
mkik@mkik.hu
www.mkik.hu

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

Oktatási Hivatal

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

cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

Szak- és felnőttképzés
Havonta megjelenő szak- és felnőttképzési folyóirat

Kedves Olvasóink!

Felhívás!

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

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001
A szakképzés és a felnőttképzés minőségének
és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt
A projekt nemcsak a fiatalok, hanem a felnőttek elhelyezkedési esélyeit is javíthatja a munkaerőpiacon. Célja a szak- és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretében színvonalas és az EU elvárásainak megfelelő, az alacsony iskolai végzettségű, a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű személyek igényeit is szem előtt tartó képzések megteremtése. Ennek érdekében történik meg a jogszabályi változásokat követő, a képzési folyamatot segítő dokumentumok és rendszerek
kialakítása, valamint a kialakított rendszerek bevezetése, kipróbálása és az alkalmazók felkészítése.
A fejlesztés öt szakmai terület keretében valósul meg
Mérés-értékelés kiterjesztése
A fejlesztés a TÁMOP 2.2.1-08/1 kiemelt projekt Mérés-értékelés alprojektje szakmai eredményeinek kiterjesztését és nagymértékű innovációját valósítja meg. A projekt első szakaszában elkészült egy, az interneten mindenki által elérhető feladatbanki keretrendszer az
addigi modulos vizsgáztatási rendszer feladataihoz, 5 ezer elemi vizsgafeladat-tartalommal feltöltve. A második szakaszban ez a feladatbank bővül ki olyan informatikai funkciókkal, amelyek a felhasználókat segítik a kényelmesebb, sokoldalúbb használatban. További
cél, hogy a feladatbank a későbbiekben is segítséget nyújtson a különböző típusú feladatok befogadásához; tartalmának bővülésére és korszerűsítésére kialakuljon egyfajta automatizmus, szűrve az elavult feladatokat és bővítve az új elvárásokhoz alkalmazkodó feladatokkal.
OKJ összehangolása a hatósági képesítésekkel
Az alprojekt feladata bemutatni az OKJ jelenlegi állapotának kialakulását egy konverziós tábla segítségével és létrehozni a hatósági képesítések és kötött foglalkoztatások jegyzékét. Javaslat készül egy korszerűbb, EU-konform szabályozási rendszerre is. Az elkészülő nyilvántartási rendszer informatikai alapú lesz, segítségével biztosíthatóvá válik a rendszerszintű illeszkedés az OKJ hatálya alá tartozó
szakképesítésekhez, megszüntethető a duplikáció a képzési rendszer különböző szintjein, átláthatóbbá és hatékonyabbá válik a szakember-utánpótlás rendszere, és könnyebb tájékozódást biztosít a munkáltatók és munkavállalók számára a munkakör betölthetőségének elbírálása tekintetében. Ahhoz, hogy meghatározható legyen a különböző időszakokban szerzett szakképesítések beszámíthatósága, megtörténik egy olyan változáskövető rendszer, az úgynevezett „Időgép” bevezetése, mely 40 évre visszamenőleg nyomon követi a szakképesítések
tartalmának, megfeleltethetőségének változásait az aktuálisan hatályos szabályozási állapothoz képest.
Kerettantervek kidolgozása
Az alprojekt olyan szakképzési kerettanterveket dolgoz ki, amelyek segítik a szakmai képzés egységessé válását, minőségének javítását.
Ezzel biztosítható az intézmények közti átjárhatóság, az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés tartalmi kompatibilitása. A bevezetett új kerettantervek implementációjáról történő tapasztalatgyűjtést, elemzést követően az eredmények és visszajelzések
érvényesítésre kerülnek a kerettantervi rendszerben. A minőségi szakképzés követelményeit kielégítő tanítási és tanulásvezérlési gyakorlat nem jön létre automatikusan a kötelező kerettantervek kimunkálásával. Az intézményeknek, a tanároknak sokoldalú szakmai segítséget kell biztosítani ezek felhasználásához, helyi adaptációjához, ezért kialakításra kerül egy webes felületű informatikai rendszer, amely
az iskolák helyi tanterveinek, órarendjeinek, tanmeneteinek elkészítését szolgálja.
Szakmai folyamatellenőrzési rendszer kidolgozása
A szakmai folyamatellenőrzési rendszer célja, hogy a különböző intézményekben megvalósuló képzési folyamat ellenőrzése egységes szemléletben valósuljon meg, az eredmények összehasonlíthatóak legyenek. Az alprojekt feladata a szakmai egyeztetések lefolytatását, tanulmányok, elemzések készítését követően folyamatellenőrzési módszertani kézikönyv összeállítása és a szakmai folyamatellenőrzést szolgáló
informatikai rendszer kialakítása. Ezt követően próbaellenőrzések végrehajtása, a rendszer kipróbálása iskolai környezetben, a próbaellenőrzések tapasztalatainak összegyűjtése, elemzése, a visszajelzések alapján a rendszer véglegesítése, valamint a szakmai folyamatellenőrzési rendszer alkalmazására és bevezetésére történő felkészítések lebonyolítása.
Az MKKR kidolgozása alprojekt (Magyar Képesítési Keretrendszer)
Az MKKR fejlesztése elősegíti, hogy átláthatóvá váljon a magyar képesítések rendszere, illetve az egyes képesítések tartalma. A rendszerbe a képesítések úgynevezett tanulási eredmények alapján lesznek besorolva, amely megmutatja, hogy a bizonyítvány megszerzésével
a tanuló mihez ért majd, mire lesz képes, és tőle milyen magatartás, viselkedés, milyen fokú felelősség és önállóság várható el a képzés végeztével, mire kell képesnek lennie a gyakorlatban. Az MKKR nyolc szintjére besorolható leírások eredményeként megszülető besorolási
javaslatokat szakértők validálják, egy-egy képesítés keretrendszerben elfoglalt helye jogszabályban lesz rögzítve.
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló kiemelt projekt
projektgazdája a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH).
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