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Lapszámajánló
A szak-, és felnőttképzés folyamatosan fejlődő
szakterületén elengedhetetlen a rendszeresen
érkező szakszerű tájékoztatás. Ezt a célt szolgálja folyóiratunk soron következő lapszáma is,
melyet ezúton ajánlok szíves figyelmébe e két terület valamennyi részvevőjének és minden kedves érdeklődőnek.
Jelen kiadványunkban is nagy hangsúlyt helyezünk a felnőttképzés területét érintő jogszabályi háttér változásainak a bemutatására.
Elsőként betekintést nyerhetnek az új felnőttképzési rendszer kiépítésének befejező szakaszába, amely során a szakterület a jogi szabályozás szempontjából teljessé vált. Ezúttal a
szakmai és felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételéről, valamint
a nyelvi és szakmai végzettség megszerzéséről
szóló miniszteri rendeletek főbb tartalmi elemeit ismertetjük. Mindemellett megosztjuk Olvasóinkkal a 2013. év során folytatott felnőttképzési tevékenységet végző intézmények hatósági
ellenőrzése során szerzett tapasztalatokat, statisztikákat.
Nemcsak a felnőttképzésre, de a szakképzésre
vonatkozó jogszabályok értelmezésében is segítséget kívánunk gyújtani Olvasóinknak a gyakran felmerülő kérdésekre adott válaszok közzétételével.
„Projektvilág” rovatunkban már a szakképzés kerül előtérbe. Értékes és érdekes beszámolót olvashatnak a TÁMOP 2.2.5.A-12/12012 „Szakképzés mesterfokon” elnevezésű
projektben megvalósuló programokról, melyek
legfontosabb célja volt az új típusú szakképzési
rendszerben, a 2013/2014. tanévtől kötelezően
bevezetésre kerülő képzési forma előzetes kipróbálása a megelőző iskolai évben.

A hazai szakképzési rendszer fejlesztése során
rendkívül fontos momentum a nemzetközi gyakorlat tanulmányozása, mely révén lehetőség nyílik a bevált külhoni módszerek hazai megvalósítására. Ennek megfelelően „Kitekintő” fejezetünk
első részét a korai iskolaelhagyáshoz kapcsolódó
problémakör hazai és nemzetközi kezelésének bemutatására szenteljük. A rovat második részében
a foglalkoztatás szempontjából lényeges Erasmus+
uniós mobilitási program előnyeiről számolunk
be, mely többek között a kulcskompetenciák és
készségek fejlesztését célozza.
Szeretnénk hozzájárulni egy-egy példaértékű
szakképző iskola bemutatásával is a bevált, eredményesen működő pedagógiai gyakorlatok szélesebb körben történő megismertetéséhez. Jelen
lapszámunkban a művészeti, kulturális és hagyományőrző szakképzést folytató jeles intézmények
világába kalauzoljuk Olvasóinkat a 236 éves budapesti „Kisképző” és a Hagyományok Házának
példaértékű munkáján keresztül.
Nagy örömömre szolgál, hogy beszámolhatunk
a magyar szakképzésben részt vevő tanulóknak
a Lille-i EuroSkills nemzetközi versenyen elért
sikereiről, illetve a hazai és határon túli magyar
szakképzés egyre szélesebb körben körvonalazódó stratégiai együttműködése, valamint fejlesztése
érdekében folyó munka eddigi fejleményeiről és
eredményeiről.
Kívánom, hogy jelen kiadvány minden kedves Olvasónknak hasznára váljon, és segítse ezen
szakterületeken való tájékozódásban.
Palotás József,
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
szakmai főigazgató-helyettese,
felelős lapkiadó
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fókusz
Tóth Erzsébet

Az új felnőttképzési rendszer
kiépítésének befejező állomásai
A felnőttképzési szakmai és a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények
nyilvántartásba vételéről, valamint
a nyelvi és szakmai végzettség
megszerzéséről szóló miniszteri rendeletek
A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a
továbbiakban: Fktv.) végrehajtását szolgáló rendeletek sorában fontos helyet foglalnak el azok a
miniszteri rendeletek, amelyek kiadásának célja
a nyelvi, valamint az egyéb szakmai képzésekre
vonatkozó egységes követelményrendszer kialakítására irányuló szabályok megalkotása. Kimondhatjuk, hogy a bemutatásra kerülő két miniszteri
rendelet megjelenésével vált teljessé a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges követelményrendszert meghatározó szabályozási rendszer,
amely – a felnőttképzési szakértői és programszakértői tevékenységet szabályozó miniszteri rendeleten túl a felnőttképzés átalakításának a jogi szabályozás szempontjából – befejező szakasza. Az Fktv.
a felnőttképzést folytató intézmények számára
előírja, hogy az egyéb szakmai, valamint a nyelvi
képzések engedélyezésére irányuló kérelemhez kizárólag olyan képzési programot mellékelhetnek,
amely a felnőttképzési szakmai programkövetelmények vagy a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásában szereplő programkövetelmény alapján kidolgozott képzési program.
A felnőttképzési szakmai, valamint a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények átláthatóbbá teszik ezeket a képzéseket, egyben hozzájárulnak a felnőttképzés rendezettebbé, szakmailag is
irányítottabbá tételéhez. A programkövetelmények
nyilvántartásának nyilvánossága biztosítja, hogy az
érintett intézmények a képzést meghatározó követelményeket figyelembe vehessék a képzési prog-

2

ramjuk elkészítése során, illetve a képzésre jelentkező számára lehetővé teszi, hogy tájékozódjon a
képzés tartalmáról, követelményeiről.
A bemutatásra kerülő miniszteri rendeletek a
szakmai, illetőleg nyelvi programkövetelmények
nyilvántartásba vételének követelményeit és eljárási szabályait tartalmazzák, valamint rendelkeznek
a szakmai végzettség és a nyelvi képzettségi szint
megszerzésének feltételeiről.

A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének
követelményeiről és eljárási rendjéről,
valamint a szakmai végzettség
megszerzésének igazolásáról szóló
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet
főbb tartalmi elemei
A szakmai programkövetelmények kapcsolata
az OKJ-val és a felsőoktatási szakképzéssel
A felnőttképzési szakmai programkövetelmények
nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló miniszteri rendelet
részletesen meghatározza azokat a követelményeket, amelyek alapján – az Fktv.-ben foglaltak figyelembevételével – a hatáskörrel rendelkező Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: Kamara) dönt arról, hogy a benyújtott felnőttképzési
szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslat felvehető-e a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásába. E követelmények olyan módon kerültek meghatározásra, hogy
egyértelmű legyen a viszony az Országos Képzési
Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben
(a továbbiakban: Szvk.) foglalt modulok, kompetenciák és a felsőoktatási szakképzés kompetencia
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fókusz •
moduljai, illetve a szakmai programkövetelményekben meghatározott modulok és kompetenciák
között. A szabályozás ebben a vonatkozásban – a
szakmai képesítési rendszerek integritásának védelme, illetve annak megteremtése érdekében – a
rendszerek között átfedéseket nem enged meg,
ugyanakkor a javaslat az Szvk.-ban megjelölt kompetenciák továbbfejlesztésére, elmélyítésére, és természetesen az eddigiekhez képest új kompetenciák kialakítására irányulhat. A rendszerek közötti
átfedések elkerülését szolgálják azok az előírások
is, melyek szerint a felnőttképzési szakmai programkövetelmény (a továbbiakban: szakmai programkövetelmény) megnevezése nem egyezhet meg
az OKJ szerinti szakképesítés megnevezésével, és
nem vehető nyilvántartásba a javaslat, ha valamely
modulja megtalálható az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendeletben.
A szakmai programkövetelmény
nyilvántartásba vételének követelményei

A nyilvántartásba vétel további követelményei elsősorban a gazdaság igényeit figyelembe vevő javaslatok kialakítását segítik elő. Így a rendeletben
foglaltak szerint a javaslat – többek között – akkor megfelelő, ha a szakmai programkövetelmény
megnevezése
• alkalmas – a képzéssel megszerezhető kompetenciák alapján – a legjellemzőbb tevékenység,
munkaterület azonosítására;
• összhangban áll a szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység, munkaterület leírásával;
• segíti a munkaadót az érintett munkakör beazonosításában;
• tájékoztatja a munkavállalót a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia tartalmára vonatkozóan.
A javaslatnak, a fentieken kívül, a szakmai követelmények meghatározásánál az alábbiaknak
kell megfelelni:
• a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetenciákkal a szakmai tevékenység, a mun-

katerületi feladat elvégezhető vagy magasabb
szinten gyakorolható;
• a szakmai tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat
leíró szakmai ismereteket, készségeket, személyes kompetenciákat, társas kompetenciákat és módszerkompetenciákat a javaslat tartalmazza.
A nyilvántartásba vétel érdekében a javaslatnak
tartalmaznia kell annak bemutatását és indoklását
is, hogy a tervezett képzésre mely társadalmi-gazdasági területek és miért tartanak igényt. A szabályozás mindezzel azt kívánja elősegíteni, hogy
a szakmai programkövetelmények olyan felnőttképzési programok kialakításának tartalmi keretét
jelentsék, amelyek hozzájárulnak az egyes gazdasági-társadalmi területeken megvalósuló fejlesztésekből, technológiai váltásból, illetve a gazdasági
hatékonyság növeléséből fakadó szakmai továbbképzési igények viszonylag gyors kielégítéséhez.
A rendeletben foglaltak szerint a felnőttképzést
folytató intézménynek a szakmai programkövetelmény alapján megvalósuló képzésben szerezhető
szakmai végzettség igazolására tanúsítványt kell
kiállítania, melynek tartalmát és formáját a rendelet melléklete határozza meg. A tanúsítvány kiadásának feltétele a részvétel a képzés óraszámának kilencven százalékán, illetve a felnőttképzést
folytató intézmény által szervezett szakmai záró
beszámoló sikeres teljesítése.

Szakmai programkövetelmények
modulrendszere
A rendelet nem zárja ki a szakmai programkövetelmény modulrendszerű felépítését, azonban
e lehetőség jogszabályi rendelkezésben történő
konkrét megjelenítésére – a szakmai programkövetelmények rendszere nagyfokú rugalmasságának biztosítása érdekében – nem került sor.
Ugyanakkor a rendeletben foglaltak szerint lehetséges, hogy egy modulrendszerű szakmai programkövetelmény egy vagy több modulja, illetve
akár egy teljes szakmai programkövetelmény beépüljön egy másik szakmai programkövetelmény-
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fókusz
be. Ezzel biztosítható, hogy a szakmai programkövetelményeken belül valódi moduláris rendszer
alakuljon ki.

Szakmai programkövetelmény
módosítása, törlése
A rendelet lehetővé, illetve – meghatározott esetekben – kötelezővé teszi a szakmai programkövetelmények módosítását, és – a rendszerek integritásának elvét szem előtt tartva – meghatározza a
nyilvántartásból történő törlésük szabályait.

A kamarai szerep és a Program Bizottság
A szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartás módosításáról és a
nyilvántartásból való törlésről az Fktv. 18. § (2)
bekezdése szerinti, öt tagból álló kamarai Program Bizottság dönt, amely kizárólag felnőttképzési programszakértőkből állhat. A törvényi szabályozás folytán a szakmai programkövetelmények
nyilvántartásának vezetése a Kamara jogköre, illetőleg a Kamara biztosítja a bizottság működésével
kapcsolatos feltételeket és állja a felmerülő költségeket is.
A nyilvántartás vezetésének Kamarához történő telepítése biztosíték arra, hogy az egyéb szakmai képzések képzési programjainak szakmai
tartalma a gazdaság igényeit tükrözze. E szabályozási célhoz kapcsolódik az a rendelkezés,
mellyel a jogalkotó bárki számára (jogi személyek és egyéni vállalkozók) lehetőséget biztosít
javaslat benyújtására, hiszen erre csak olyan intézmények, szervezetek vállalkoznak, amelyek
érdekeltek az adott képzés megvalósulásában.
A rendelet a bizottság eljárásának szabályait
az Fktv.-ben foglaltak érvényesítésével és a tartalmi követelmények szem előtt tartásával alakította ki. Az eljárási rendelkezések – többek
között – meghatározzák a javaslat adattartalmát,
az eljárási határidőket, a hiánypótlásra vonatkozó rendelkezéseket, a nyilvántartás bizottsági
felülvizsgálatával kapcsolatos rendelkezéseket,
valamint a bizottsági döntésről történő értesítés
szabályait.
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A testületi működéssel összefüggő rendelkezéseket – az Fktv.-ben foglaltak szerint – a bizottság
szervezeti és működési szabályzata, valamint ügyrendje határozhatja meg, mely dokumentumokat
a Kamara elnöke az Agrárkamara elnökének és a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek az egyetértésével hagy jóvá.

A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének
követelményeiről és eljárásai rendjéről,
valamint a nyelvi képzés követelményei
teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014.
(IV. 4.) NGM rendelet főbb tartalmi elemei
A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények
nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló miniszteri rendelet részletesen meghatározza azokat
a követelményeket, amelyek alapján a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) a
benyújtott felnőttképzési nyelvi programkövetelményre (a továbbiakban: nyelvi programkövetelmény) vonatkozó javaslatnak a felnőttképzési
nyelvi programkövetelmények nyilvántartásába
történő felvételéről dönthet. E követelmények a
felnőttképzés keretében folytatott nyelvi képzés
sajátosságaira, eddigi tapasztalataira figyelemmel – felnőttképzési nyelvi szakértők, szakmai
szervezetek, valamint nyelvi képzést folytató
intézmények bevonásával – kerültek meghatározásra.

Nyelvi programkövetelmény-javaslat
tartalma
A rendeletben foglaltak szerint a nyilvántartásba
történő felvételre javaslat nyújtható be bármely
élő és holt idegen nyelvre, valamint a magyarra,
mint idegen nyelvre. A nyelvismeret és -használat jól meghatározható, egymásra épülő szinteken
valósul meg, ezért a nyelvi programkövetelményekkel kapcsolatos legfontosabb előírás az, hogy
modulrendszerű legyen, és a modulok kialakítása
igazodjon a nyelvi képzés kimeneti követelmé-
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nyeihez. A rendelet – az Fktv.-nek megfelelően,
szakmai konszenzusra törekedve, a kontaktórás
és a távoktatási típusú képzésekre külön-külön –
meghatározza a nyelvi képzés minimális és maximális óraszámait, amelyeket az Európa Tanács
Közös Európai Referenciakeretében (a továbbiakban: KER) megfogalmazott képzési szintekhez
köt. A szabályozás az egyes KER szinteken belüli
minimális és maximális modulszám előírásával
behatárolja az egyes nyelvi programkövetelmények modulokra történő bontásának lehetőségeit
és így a kialakítható különböző nyelvi programkövetelmények számát, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a nyelvi képzést folytató intézmények
képzési programjaik elkészítésekor egy nyelv vonatkozásában is több programkövetelmény közül
választhassanak. A minimális és maximális óraszámok, valamint a modulok számának meghatározása a nyelvi képzések eddigi tapasztalatain
alapul, és széleskörű szakmai egyeztetések eredményeképpen alakult ki.
A nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba
vételéhez szükséges továbbá
• a nyelvi képzés nyelvének, szintjének, fajtájának, típusának a tisztességes tájékoztatás követelményeinek megfelelő megnevezésére;
• a képzés bemeneti követelményeinek meghatározására;
• az általános nyelvi képzésre irányuló programkövetelmény minden KER szintre történő kiterjedése, valamint
• az, hogy – a távoktatási típusú képzés kivételével – egy modul óraszáma ne legyen alacsonyabb harminc tanóránál.

Nyelvi programkövetelmény-javaslat eljárása
A szabályozás részletesen meghatározza a nyilvántartásba vétellel összefüggő eljárási szabályokat, így – többek között – a javaslat adattartalmát,
az eljárási határidőket, a hiánypótlásra vonatkozó
rendelkezéseket, a nyilvántartásba vételhez szükséges azonosítószám képzésével összefüggő rendelkezéseket, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság (a továbbiakban: FSZB) eljárásba

történő bevonásának szabályait. E rendelkezések
közül kiemelendő, hogy az FSZB szakértői testületként közreműködik az NMH eljárásában oly
módon, hogy az NMH felkérésére megvizsgálja a javaslat nyilvántartásba történő felvételének
megfelelőségét. Az FSZB a vizsgálatba felnőttképzési szakértőt vonhat be. A testület – amen�nyiben megállapítja a javaslat követelményeknek
való megfelelőségét – javaslatot tesz az NMH
számára a nyilvántartásba történő felvételre, vagy
véleményében megjelöli a javaslat nyilvántartásba
vételét akadályozó hiányosságokat.
A rendelet lehetőséget nyújt a nyilvántartás módosítására irányuló javaslat benyújtására is, valamint meghatározza a nyilvántartás módosításának
eljárási feltételeit is.

Fogalmi háttér
A jogalkotó a nyelvi képzés sajátosságaira tekintettel fontosnak ítélte az ehhez kapcsolódó fogalmak meghatározását is, így a rendeletben megtalálhatjuk a nyelvi képzés fajtáinak, az egyéb nyelvi
képzésnek, a kombinált nyelvi képzésnek, a nyelvi
képzés típusának, a kontaktórának, a nyelvi képzés
szintjeinek, valamint a nyelvi képzettségi szintnek
a fogalmait.
A fenti fogalmak közül különös jelentőséggel
bír a nyelvi képzettségi szint új fogalma, amely a
nyelvi készségek, képességek és ismeretek felnőttképzési nyelvi programkövetelményben meghatározott szintjét jelenti.

Nyelvi képzettségi szint tanúsítása
A nyelvi képzettségi szint megszerzését a felnőttképzést folytató intézmény által tanúsítvány
formájában kiállításra kerülő dokumentum igazolja. Az intézmény a nyelvi programkövetelményen alapuló nyelvi képzés bármely képzettségi
szintjére kiállíthat tanúsítványt. A tanúsítvány
kiadásának feltétele a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának nyolcvan
százalékán való részvétel és a felnőttképzést folytató intézmény által szervezett képzést záró vizsga sikeres teljesítése. Ugyanakkor a szabályozás
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lehetővé teszi igazolás kiállítását is a képzésben
történő részvételről, ha a résztvevő hiányzásának
mértéke nem haladja meg a képzés óraszámának
húsz százalékát, ám a képzési programban meghatározott képzést záró vizsga követelményeit a
résztvevő nem teljesíti.

Új szakértői rendszer a felnőttképzésben
A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet főbb
tartalmi elemei

Differenciált szakértői rendszer
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvénnyel (a továbbiakban: Fktv.) bevezetésre
került új felnőttképzési rendszer működésének
kulcseleme a szakértők magas színvonalú tevékenysége, mely – a korábbi szabályozáshoz képest
– a szakértői tevékenység megkezdése és folytatása vonatkozásában szigorúbb feltételek érvényesülését kívánja meg. A törvényi szabályozás
folytán két szakértői kör – felnőttképzési szakértő és felnőttképzési programszakértő – láthat el
szakértői feladatokat a felnőttképzésben. A differenciált, engedélyen alapuló szakértői rendszer
kialakítását a felnőttképzési tevékenység folytatásának széleskörű, az egyes képzési körök alapján is eltérő feltételrendszere, valamint a hatóság
ellenőrzési tevékenységének megfelelő ellátása
indokolta.

A szakértői tevékenység engedélyezése
A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának
részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet
– az Fktv.-ben foglalt szabályozási keret alapján
– meghatározza azokat a feltételeket, amelyek
teljesülése esetén a szakértői tevékenység folytatására irányuló engedély kiadható, és amelyek
alapján a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) a felnőttképzési szakértőket,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pedig a
felnőttképzési programszakértőket veszi nyil-
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vántartásba. E feltételek a felnőttképzési tevékenység engedélyezési és ellenőrzési eljárásában
közreműködő felnőttképzési szakértőkkel és
felnőttképzési programszakértőkkel szemben támasztott követelményeknek megfelelően, azokra
figyelemmel, a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői szakterületek szerint differenciáltan – felnőttképzési szakértők és
szakmai szervezetek bevonásával – kerültek meghatározásra.
A rendelet a szakértői szakterületek megállapításánál igazodik az Fktv.-ben szabályozott képzések sokféleségéhez. A felnőttképzési szakértők
vonatkozásában a jogalkotó azért tartotta szükségesnek az igazgatási szakterület megállapítását,
hogy a felnőttképzési tevékenység engedélyezési
és ellenőrzési eljárásában kirendelt felnőttképzési
szakértő az engedély kiadásához és az intézmény
működéséhez a felnőttképzési tevékenységet szabályozó rendeletekben, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben előírt általános, nem
konkrét képzéshez kötődő, nem speciális jellegű feltételek fennállását meg tudja vizsgálni. Az
Fktv. alapján felnőttképzési szakértői engedély
birtokában folytatható a nyelvi programokra irányuló szakértői tevékenység, így a rendeletben a
felnőttképzési szakértő szakterületeként jelenik
meg a nyelvi szakértői szakterület, melynek részszakterületeit a nyelvek alkotják. A felnőttképzési programszakértők vonatkozásában a szakterületek azonosak az Országos Képzési Jegyzék
szerinti szakmacsoportok, valamint a felsőoktatásban előforduló képesítések megnevezésével. A
rendelet a felnőttképzési szakértői tevékenységre
vonatkozó korábbi szabályozáshoz képest részletesebb és egzaktabb feltételeket határoz meg a
szakértők szakmai képesítését és a felnőttképzés
területén szerzett gyakorlatát illetően. Ennek
megfelelően szakértői tevékenységet kizárólag
felsőfokú végzettséggel és legalább – szakterületek szerint differenciáltan – 2, 4 vagy 6 éves felnőttképzési területen szerzett gyakorlattal lehet
folytatni.
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Szakértők továbbképzése
A rendelet – elsődlegesen a szakértők hatósági
eljárásban történő közreműködésére tekintettel – nagy hangsúlyt helyez a szakterületeknek
megfelelő továbbképzésre is, azzal, hogy a szakértőknek az engedély megszerzését követően a
vizsgával záruló továbbképzési kötelezettséget
első alkalommal fél éven belül, ezt követően kétévente kötelezően kell teljesíteniük. A szabályozás meghatározza a továbbképzés fő tartalmi és
szervezeti kereteit, így a továbbképzési program
időtartamát, a továbbképzés szervezésével, valamint annak teljesítésével összefüggő rendelkezéseket is. A szakértők továbbképzését és a továbbképzést záró vizsgát az NMH a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság közreműködésével szervezi.

A szakértői tevékenység ellenőrzése
A szabályozásnak – a korábbi szabályozáshoz
képest – új eleme a szakértői tevékenység ellenőrzése során alkalmazott jogkövetkezmények
esetkörének bővítése. Ezen túlmenően új elem,
hogy az ellenőrzéshez kapcsolódó szankciórendszer a fokozatosságra épül, illetőleg a jogsértés
jellege alapján differenciált. Így az engedélyező
hatóság a tevékenységre vonatkozó jogszabály
vagy hatósági határozatban szereplő előírások
megsértése esetén a szakértőt figyelmeztetésben részesíti, és majd csak ezen rendelkezések
ismételt megszegését követően alkalmazza az
engedély visszavonásának jogkövetkezményét. A
szabályozás – kizárólag a továbbképzési kötelezettség nem teljesítése esetén – lehetőséget nyújt

a hatóság számára a szakértői tevékenység legfeljebb egy évi időtartamra történő felfüggesztésére, mely időszak alatt a szakértő újabb szankció
kiszabása nélkül tehet eleget továbbképzési kötelezettségének.

Szakértői tevékenység szüneteltetése
A rendelet a szakértői tevékenység folytatására
irányuló kérelemhez, a szakértők nyilvántartásba
vételéhez, valamint a szakértői nyilvántartás módosításához kapcsolódó eljárási kérdések szabályozásán túlmenően a szakértő számára lehetővé teszi
szakértői tevékenységének legfeljebb két év időtartamra történő szüneteltetését.

Átmeneti rendelkezések
A jogszabály átmeneti rendelkezései azt a célt
szolgálják, hogy a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló
10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet alapján vezetett felnőttképzési szakértői listán szereplő személyek a rendelet szerinti engedélyezési eljárás
mellőzésével – a szakértői szakterületük új szakértői szakterületeknek és azok követelményeinek
való megfeleltetésével – vagy nyelvi szakértői
szakterületen „egyszerűsített” engedélyezési eljárással kerülhessenek felvételre a felnőttképzési szakértői, illetőleg a felnőttképzési programszakértői nyilvántartásokba. E rendelkezések a
szakértői tevékenység végzésének, valamint a
felnőttképzési engedélyezési és ellenőrzési rendszer működésének folyamatosságát hivatottak
biztosítotani.
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A felnőttképzési tevékenységet folytató
intézmények 2013. évi ellenőrzésének
folyamata és tapasztalatai
A felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzése az új felnőttképzési törvény
és kapcsolódó rendeleteinek megjelenése előtt
kétféleképpen valósulhatott meg. A területileg
illetékes munkaügyi központok valamennyi intézmény esetében folytathattak ellenőrzéseket,
ugyanakkor az akkreditált intézmények ellenőrzése a Felnőttképzési Akkreditáló Testület
(FAT) által kirendelt szakértők közreműködésével történt. A 2013-as jogszabályváltozások
eredményeként – a FAT megszűnését követően
– az akkreditált intézmények és képzési programjaik ellenőrzése a felnőttképzésről szóló
2013. évi LXXVII. törvény (új Fktv.) 30. § (1)
bekezdésének felhatalmazása alapján a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal (NMH) hatáskörébe került.
Ennek eredményeként a 2013. évi ellenőrzések a
felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 13.
§ (2a) és (2b) bekezdése és az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 36.
§ (1)–(2) bekezdése alapján a hatóság (NMH)
irányításával valósultak meg. A következőkben
áttekintjük ennek folyamatát, s bemutatjuk legfontosabb tapasztalatait.
Az NMH főigazgatója 2013 márciusában
jóváhagyta az akkreditált intézmények és az
akkreditált programok 2013. évi ellenőrzéséről készített költségtervet. A nemzetgazdasági
miniszter döntése – figyelemmel a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 13. § (3)
bekezdésében foglalt felhatalmazásra – az akkreditált intézmények és akkreditált programok
ellenőrzésének megvalósítására biztosított fedezetet.
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Az ellenőrzés célja, tárgya, típusa
2013-ban összesen 270 akkreditált intézmény ellenőrzése valósult meg.
A 270 intézmény közül 120 esetében úgynevezett „hagyományos” típusú ellenőrzés történt,
amelyek az intézmények előzetes értesítését követően, szakértők bevonásával, a képző intézmény
székhelyén helyszíni vizsgálattal folytak, hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához.
150 intézmény esetében „új” típusú ellenőrzésre került sor, a felnőttképzésről szóló 2001. évi
CI. törvény 13. § (2a) és (2b) bekezdése alapján,
melynek során az intézmények előzetes értesítése
nélkül folyt az ellenőrzés, először az intézmény
adatszolgáltatási kötelezettsége szerint lejelentett és folyamatban lévő támogatott képzésének
képzési helyszínén, majd a felnőttképzési nyilvántartásban szereplő székhelyén. A székhelyen
történő ellenőrzést nem minden esetben lehetett
megvalósítani a képzés ellenőrzésének napján,
például az esti órákban vagy a hétvégén megvalósuló képzések esetében. Ezek az ellenőrzések
azt vizsgálták, hogy a felnőttképzést folytató
akkreditált intézmények eleget tettek-e a támogatott képzések indításáról szóló bejelentési
kötelezettségüknek, képzéseiket a szolgáltatott
adatokban foglaltaknak megfelelően folytatják-e, valamint a képzés időarányosan megvalósult-e a jogszabályi előírásoknak megfelelően
az ellenőrzés lefolytatásának időpontjában. A
korábbi gyakorlattól eltérően nem került sor az
intézmények előzetes értesítésére. A szakértők
egy adott, előre meghatározott képzés időpontjában érkeztek a helyszínre, ahol megvizsgálták,
hogy a bejelentésben foglaltaknak megfelelően
történik-e a képzés.
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Az ellenőrzések hatósági eljárás keretében, a
közigazgatási hatósági eljárás és a szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
alapján valósultak meg. Ennek megfelelően az
ellenőrzések a jogszabályokban foglaltaknak való
megfelelés vizsgálatára irányultak, az intézmények
működésére vonatkozó dokumentumok vizsgálatával, az intézmények működési gyakorlatának
helyszíni ellenőrzésével.

Az ellenőrzés lebonyolítása
A tervező és koordinációs munkacsoport a hatályos jogszabályoknak megfelelően készítette elő
az ellenőrzés ütemtervét. Meghatározta az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyintézési (titkársági) feladatokat, valamint elvégezte ennek koordinációs
feladatait, szakmai irányítását az ellenőrzések
megvalósulásának teljes időtartama alatt. Elkészítette az ellenőrzések eljárásrendjét és a hozzá kapcsolódó mellékleteket. Kapcsolatot tartott a többi
munkacsoporttal, az adminisztrációt és az ügyintézési feladatokat ellátó kollégákkal.
Az „Akkreditált felnőttképzést folytató intézmények adatszolgáltatása” elnevezésű informatikai adatbázisból (továbbiakban: FINY2) statisztikák lekérdezése is megtörtént, az „új” típusú
ellenőrzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
A módszertani útmutatót készítő munkacsoport meghatározta az ellenőrzés lebonyolításához
szükséges szakértői létszámot és összetételt, elvégezte a szakértők kiválasztását, előkészítette a
felkészítésükkel kapcsolatos feladatokat, elkészítette az ellenőrzési módszertani útmutatót.
A szakértők ellenőrzésre történő felkészítése
érdekében szakértői továbbképzésre került sor,
amely a tananyagfejlesztéssel vette kezdetét. A
felkészítés fontosságát az is alátámasztotta, hogy
2010 óta nem történt ellenőrzés az akkreditált
intézmények körében, valamint további fontos
szempont volt, hogy „új” típusú ellenőrzéseket
most tartottak először. A felkészítés tananyagának meghatározásakor különös figyelmet kellett
fordítani arra, hogy a tananyagokban hangsúlyos

részt kapjon a jogszabályi előírások ismerete,
azok követésének fontossága. Át kellett tekinteni
az ellenőrzés során vizsgálandó dokumentumok
körét, a vizsgálat követelményeit is. Az „új” típusú ellenőrzések során pedig a hagyományostól eltérő helyszíni ellenőrzés lebonyolításának
formájáról, követelményrendszeréről kellett információt szolgáltatni a szakértő kollégák számára, valamint az alkalmazandó módszereket is
egyeztetni kellett. A tananyagot nagy tapasztalattal rendelkező szakértő kollégák fejlesztették.
A tananyagfejlesztést követő felkészítés szakértők bevonásával, előadások formájában került
megvalósításra az ellenőrzésekben kirendelésre
kerülő szakértők részére, érintve mind a „hagyományos,” mind az „új” típusú ellenőrzéseket.
Az előadások – a műfaj nyújtotta lehetőségeken
belül – gyakorlati jellegűek voltak. A prezentációkkal támogatott előadások részletesen kitértek
a jegyzőkönyvek megfelelő kitöltésének módszertanára is.
Az adminisztrációs feladatok ellátása a hatóság
részéről 2 kolléga teljes munkaidejét kitöltötte az
adott időszakban. A kiegészítő munkálatokat
(adminisztráció, pénzügyi feladatok, koordináció, adatösszesítések) további hivatali munkatársak segítették az ellenőrzések lebonyolításának
teljes időtartama alatt, amely 2013 szeptemberétől 2014. év január 31. napjáig tartott.
A hatóság az intézmények ellenőrzését az
akkreditáció érvényességi idejének figyelembe
vételével tervezte. A panaszbejelentések tárgyában érkezett megkeresések esetében is a hatályban lévő ellenőrzési eljárásrendben foglaltaknak
megfelelően járt el, az érintett intézmények
indokolt esetben kerültek be az ellenőrzésbe
vontak körébe. Ennek alapján 16 intézmény
esetében panaszbejelentés alapján indult meg
az ellenőrzési eljárás. Ezeknek az intézményeknek az ellenőrzése 11 esetben „hagyományos”,
5 esetben „új” típusú ellenőrzés keretein belül
valósult meg. Az ellenőrzésre kiválasztott intézmények régiós megoszlását az 1. sz. ábra szemlélteti.
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1. ábra. Intézmények megoszlása régiók szerint – ellenőrzött intézmények száma alapján

A hatóság – ahogy az előzőekben már említettük – az ellenőrzések lebonyolításába felnőttképzési szakértőket vont be. Kirendelt felnőttképzési
szakértői közreműködésre a Nemzetgazdasági
Minisztérium nyilvántartásába bejegyzett személyek közül kiválasztott szakértők kaphattak megbízást. Meg lett határozva az összeférhetetlenség
tényének igazolási módja is az adott intézményekkel kapcsolatban.
Összesen 136 felnőttképzési szakértő lett bevonva, majd kirendelve. A szakértői díj összege,
a kialakult gyakorlatnak megfelelően, magában
foglalta a helyszíni szemlére történő utazás során
felmerült költségeket is.
A végleges szakértői lista kialakulását követően történt a szakértők intézményekhez rendelése, annak figyelembevételével, hogy az ellenőrzésre kijelölt intézmény székhelye és a szakértő
lakóhelye más, de lehetőség szerint ne túl távoli
régióban helyezkedjen el. Az ellenőrzéseket intézményenként 2 fős szakértői bizottság végezte,
helyszíni szemle lebonyolításával. A vezető szakértő irányította az ellenőrzést, és a jegyzőkönyv
elkészítése is az ő felelőssége volt, de az abban
foglaltak szakmai tartalmáért mindkét szakértő egyformán felelősséget vállalt. A szakértők
intézményekhez történő hozzárendelését, és az
összeférhetetlenségek előzetes egyeztetését követően kerülhetett sor a szakértők felkérésére, majd
megbízására.
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Az értékelés módszere és célja
Az értékelés során a dokumentumelemzés és a
statisztikai kiértékelés módszereit alkalmaztuk.
Feldolgozásra kerültek a végrehajtott ellenőrzések
helyszíni szemléjén készített jegyzőkönyvek.
A szakértők által kötelezően alkalmazott jegyzőkönyvsablon strukturált felépítése lehetővé tette
a szakértői megállapítások rögzítését, kigyűjtését,
illetve alapot adott a rendszerezett összehasonlító
elemzésre. Ennek alapján bemutathatóak a statisztikailag feldolgozható adatok és a jellemző nem
megfelelőségek.
A „hagyományos” típusú ellenőrzésnél 10 esetben, az „új” típusú ellenőrzésnél 30 esetben azt állapították meg az ellenőrzési eljárás során kirendelt
szakértők, hogy az intézmény a székhelyén nem
volt elérhető, így ennek alapján a 40 intézmény
esetében ismételt ellenőrzést rendelt el a hatóság.
Az értékelés célja volt, hogy objektív és átfogó
kép alakuljon ki arról, mely akkreditációs követelmények teljesítése okoz gondot az intézmények
számára, illetve melyek azok az elsősorban eljárás
szintű lehetőségek, módszerek, amelyek a követelményeknek való megfelelés objektív megállapítását segíthetik.
Az értékelést az alábbi részcélok mentén végeztük:
• az elemzésbe bevont intézmények tevékenységjellemzőinek, tevékenységprofiljának, képzési
kapacitásának/volumenének meghatározása;
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•
az akkreditációs követelményeknek való
megfelelés vagy nem megfelelés vizsgálata az
akkreditációs követelményrendszer, és a hatóság ellenőrzési jogköre alapján.
Vizsgáltuk a szakértői megállapítások relevanciáját is, a megállapításokat három csoportba
sorolva:
• megfelelő;
• nem kellően tényszerű, vagy ellentmondásos;
• jogszabállyal nem alátámasztható.

Az ellenőrzött intézmények jellemzői
Földrajzi eloszlás
Az alábbiakban az ellenőrzött intézmények régiónkénti eloszlása számszerűen, illetve területi elhelyezkedéssel is bemutatásra kerül. A 270 intézmény kiválasztása területileg és szervezeti formát
tekintve is arányosan történt. (2. ábra)
Az ellenőrzések döntő hányada a Közép-magyarországi régióban valósult meg, számszerűen
108, ami az összes ellenőrzés 40%-a.
A legtöbb intézmény ellenőrzésére a fővárosban (35,5%) került sor. A fővárosi székhellyel rendelkező akkreditált intézmények száma a 2013.
szeptember 1-jei adat szerint 636, s ezt összevetve
az összes akkreditált intézmény számával, amely
2013. szeptember 1-jei állapot szerint 1593, az
arány 39,9%. Feltételezhető, hogy az ellenőrzések

időpontjában is hasonló mértékű volt az arány, így
a földrajzi elhelyezkedés szempontjából a minta
megfelelőnek tekinthető.
Szervezeti forma
Az ellenőrzött intézmények 79%-a gazdasági
társaság volt. A gazdasági társaságokon belül a
forprofit, illetve a nonprofit gazdasági társaságok
megoszlásánál egyértelműen a forprofit szervezetek mutatnak többséget. A teljes mintán belüli
részarányuk 70%, a gazdasági társaságokon belüli
részarányuk 88,3%.
A társadalmi szervezetek aránya 7,8%. Az
egyéni cégek és egyéni vállalkozók aránya 1,5%.
A felsőoktatási intézmények aránya 2,6%, a
köznevelési intézmények aránya 8,1%. A társadalmi szervezetek aránya 7,8%. (3. ábra.)
Az ellenőrzésbe vont intézmények között a társadalmi szervezeteken belül az egyesületek, az alapítványok és a szövetségek képviseltetik magukat.

Az ellenőrzés megállapításai
Az „új” típusú ellenőrzési eljárás eljárásmódjából
következik, hogy az ellenőrzési tevékenység fókuszában az adatszolgáltatásban foglalt, a képzők által szolgáltatott adatok megfelelőségének
és naprakész vezetésének vizsgálata volt. Az ellenőrzések helyszíni szemléje előzetes bejelentés nélkül történt, az intézmény által a FINY2
Dél-Dunántúl
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2. ábra. Intézmények megoszlása régiók szerint – ellenőrzött intézmények százalékos aránya alapján
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3. ábra. Az intézmények megoszlása szervezeti forma szerint

rendszerbe szolgáltatott adatok alapján. A cél az,
hogy az intézmények a képzési tevékenységük során naprakész dokumentumvezetést végezzenek
és pontos adatbejelentést szolgáltassanak, a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A „hagyományos” típusú ellenőrzések során az
eljárás a jogszabályi előírásoknak való megfelelés monitorozását szolgálta dokumentumelemzés
alapján, amely az intézmény előzetes értesítését
követően annak székhelyén valósult meg.
Az „új” típusú ellenőrzés – amit az előzőekben már bemutattunk – csak eljárásrendjében
új, lebonyolítása azonban még nem az új, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
alapján folyt. Új elemként a képzési helyszínen
folyamatban lévő képzés vizsgálata jelent meg,
ami bejelentés nélkül valósult meg a Hivatal által gondozott FINY2 rendszerben megtalálható
adatok alapján, amelyeket a képző intézmények
szolgáltattak a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2013. január első napjától.
A szakértők által készített jegyzőkönyvek
tartalma alapján azt lehetett megállapítani,
hogy a szakértői kör munkájának minőségét
összességében szükséges javítani. Hangsúlyozni
kell a jegyzőkönyvek tényszerűségének fontos-
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ságát, s ebben segíteni kell a szakértőket a jövőbeni továbbképzések keretében is. A szakértők
számára az ellenőrzési gyakorlatban is segítséget nyújthat a továbbképzéseken feldolgozásra
kerülő gyakorlati esetek megvitatása. A jövőben
előtérbe kell helyezni az eljárásokban közreműködő szakértők felkészültségének folyamatos
fejlesztését, ennek az alapját és lehetőségét az új
szakértői rendeletben előírt továbbképzési kötelezettség megteremtette. A szakértői munkában
a jogszabály-, illetve jogalkalmazás ismeretein
túl nagyon fontos még az objektív mérlegelés
képessége, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
valamint az informatikai eszközök alkalmazásának képessége.
A szakértők által jegyzőkönyvekbe foglalt,
többször előforduló főbb nem-megfelelőségek:
• a rendelkezésre álló dokumentációk alapján
az óraszámok tekintetében ellentmondás volt
tapasztalható a meghirdetett, akkreditált és
a megvalósított program között;
• a résztvevők száma magasabb volt az akkreditált programban jelzett maximum létszámnál;
• a felnőttképzési szerződés, a képzési program és a megvalósított képzés nem volt összhangban;
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•
a felnőttképzési szolgáltatásokról vezetett
kimutatások hiányosak voltak (vagy nem
megfelelően vezetettek), arról, hogy mikor
ki és milyen szolgáltatást vett igénybe;
• mulasztások történek a lemorzsolódási adatok jelentésében;
• a képzések indításának/befejezésének dátuma eltért a lejelentett indítási/kezdési adatoktól;
• a jelentett ütemezés és a lebonyolítás között
eltérés volt.

nem volt lehetősége a szakértőknek a székhelyen
történő ellenőrzésre, vagy a képzési helyszín és a
székhely közötti nagy távolság nem tette lehetővé, hogy az adott napon eljussanak a szakértők az
intézmény székhelyére. Erre a lehetőségre a tervezés során már számítottak az előkészítést végző munkatársak, így az ismételt ellenőrzésekre is
biztosított volt a fedezet.
A helyszíni szemlén tett szakértői megállapítások alapján a 270 intézmény közül 183
akkreditált felnőttképzést folytató intézmény
teljesítette maradéktalanul az akkreditációs követelményeket. „Hagyományos” típusú ellenőrzés esetében 98 intézménynél került lezárásra az
eljárás, „új” típusú ellenőrzés esetében 85 intézmény tett eleget hiánytalanul az akkreditációs
követelményeknek. (1. sz. táblázat)
„Hagyományos” típusú ellenőrzésnél 13 intézmény esetében volt szükség hiánypótlási felhívásra, míg az „új” típusú ellenőrzés esetében 58
intézmény esetében.
„Új” típusú ellenőrzés esetében 6 intézménynél
bírságot szabott ki a hatóság, míg a „hagyományos” típusú ellenőrzésnél 3 esetben került erre
sor.
A legsúlyosabb szankcióra, az akkreditációs
tanúsítvány visszavonására, „hagyományos” típusú ellenőrzésnél 6 intézmény esetében került sor,
„új” típusú ellenőrzésnél mindössze 1 esetben. (4.
ábra.)
Összességében megállapítható, hogy a „hagyományos” típusú ellenőrzés eredményei az elvárt
eredményt hozták, alacsony nem-megfelelőségi

Összefoglaló adatok, hatósági döntések
Követelményeknek való megfelelés
a szakértői megállapítások összességében
A szakértők 7 esetben voltak akadályoztatva, s a
kirendelés során nem tudták lefolytatni a helyszíni szemlét. Ebből 2 esetben az intézményről
kiderült, hogy felszámolás alatt áll. 40 esetben
a hatóság ismételt ellenőrzési eljárást rendelt el
az intézményeknél, amelyek során az intézmény
igazolni tudta a követelményeknek való megfelelést.
A „hagyományos” típusú ellenőrzésnél az ismételt helyszíni szemle jellemző oka az volt,
hogy az intézmények nem értesültek időben az
ellenőrzésről, így a szakértők senkit sem találtak
a képző intézmény székhelyén. Ennek több esetben az ünnepek miatti szabadságolások, a postai
küldemények késői átvétele, illetve azoknak az
átvételt követő „elkallódása” volt az oka. Az esti
órákban lefolytatott „új” típusú ellenőrzéseknél
I. táblázat. Az ellenőrzések alapján született döntések
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4. ábra. Követelményeknek való megfelelés adatai

aránnyal és viszonylag kisszámú hiánypótlási kötelezettséggel, illetve súlyos mulasztással.
Az „új” típusú ellenőrzések súlyos hiányosságainak aránya is az elvárható értékeken belül maradt,
viszont a támogatásból megvalósuló képzésekre
vonatkozó adatbejelentési kötelezettségek terén a

jövőben mindenképpen javulást kell elérni, mert
az új jogszabályi környezet az ellenőrzések során
feltárt jogszabálysértéseket az eddigieknél súlyosabban szankcionálja, és a bejelentési kötelezettség
kiterjed valamennyi engedély alapján szervezett
képzésre.

A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!

A foglalkoztatás alapjai
Szerző: Brusztné Kunvári Enikő

Mérete, kivitele: B5, fekete-fehér, 104 oldal, 11 ábrával.
Felhasználható: 11499-12 Foglalkoztatás II.

Fejezetcímek: 1. Munkajogi alapismeretek; 2. A munkaviszony; 3. Karriertervezés,
Álláskeresés; 4. Munkanélküliség

Kiadói ajánlás: A tankönyv felhasználható az Országos Képzési Jegyzékben lévő, iskolarendszerű 500 óra feletti szakképesítésekhez, illetve a felnőttképzéshez. A tankönyv a 11499-12-es számú közös modul tantárgyának összes
témakörét tartalmazza. Így megtalálhatóak a könyvben a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek, valamint
az álláskeresés, a karriertervezés módszerei, technikái. A fejezetek elején lévő esetfelvetések a munka
világába való belépést, a pályakezdők bizonytalanságát mérséklik. Az ismeretek között lévő olvasmányok,
internetes források, jogszabályrészletek, szerződés- és önéletrajzminták segítik a munkaerőpiac elvárásainak való megfelelést. A szakmai információ-tartalmat követő gyakorlatok és feladatok elvégzésével, a
kérdésekre adott válaszokkal fejleszthetők a képzésben résztvevők készségei, képességei és kialakíthatók
a munkaerőpiacon való foglalkoztatáshoz szükséges kompetenciák.

Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.

Megtekinthető: A hivatal bemutatótermében: 1085 Budapest, Baross u. 52. Telefon: +36 (1) 431 6539.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

14

www.nive.hu

projektvilág •
Hegedűs Zoltán

A TÁMOP 2.2.5.A-12/1-2012
„Szakképzés mesterfokon” projekt tapasztalatai
„Két úton juthatunk el a megismeréshez, okoskodással és tapasztalattal.”
(Roger Bacon)
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ
Szakiskola és Szakközépiskola a 2012/2013-as
tanévben az új OKJ szerinti, rövidebb képzési idejű
szakképzések bevezetésére mindösszesen 48 424
298 forintotot fordított. Az Integrált Szakképző
Központ három tagintézményének öt osztályában
kezdődhetett meg az új képzési forma, a vendéglátásszervező-vendéglős, a pincér, a mechatronikai
technikus, a gyakorló fodrász, a fehérnemű-készítő
és kötöttáru összeállító, a gépi forgácsoló, valamint
a hegesztő szakmák esetében.
A „Szakképzés mesterfokon” című pályázat célja
az új típusú szakképzés egy tanévvel korábbi bevezetése volt a 2013/2014. tanévi kötelező bevezetés előkészítése érdekében. Az innovációra kész
szakképző intézmények támogatásban részesülhettek a törvény bevezetéséből adódó új feladatok
magas színvonalú teljesítése, a fejlesztések elindítása, a korszerű képzési struktúra mielőbbi stabilizálása és a megújult képzési tartalmak hatékony
disszeminációja érdekében. Az iskola mindig is
nyitott volt a változásokra, azokban rendre úttörő
szerepet vállalt. E pályázatban is a megújulás, az
új módszerek megismerésének lehetőségét látta,
ami egyben komoly szakmai kihívást is jelentett az
intézménynek. Az egy évvel korábbi indítás lehetőséget biztosított a számukra, hogy a 2013. szeptemberi kötelező bevezetést már egy évnyi tapasztalattal tudják elkezdeni.

A TÁMOP 2.2.5. A-12/1-2012 „Szakképzés mesterfokon” elnevezésű pályázat tevékenységei
A projekt nyitórendezvényére 2012 decemberében került sor. Már akkor kiderült, hogy a hódmezővásárhelyi intézmény nagy feladatra vállal-

kozott. Augusztus végén az oktatási egységről
készült egy szükségletfelmérés és helyzetfeltárás
a tudatos és végiggondolt projektmegvalósítás
érdekében, illetve megtörtént az iskola alapdokumentumainak módosítása. Szeptember elején
hét szakmai munkacsoport és hét közismereti munkacsoport alakult, elsősorban az érintett
osztályokban tanító pedagógusokból. Az 55
tanárnak, illetve szakoktatónak az oktatás mellett az volt a feladata, hogy munkaterv alapján
minden tantárgyhoz elkészítse a tanmeneteket,
feladatgyűjteményeket, tanítási segédleteket, valamint a fejlesztési koncepciót az érintett szakképzéshez kapcsolódóan. A kerettantervek csak
ajánlás formájában léteztek a projekt indulásakor,
s ez nagyobb szabadságot, ugyanakkor kevesebb
kapaszkodót biztosított. A munkacsoportokban
sok vita folyt az értelmezések kapcsán, melynek
köszönhetően kreatív, újszerű megoldások is
születtek. A dokumentumok könnyebb kezelése
és a mindenki általi elérés érdekében internetes
dokumentumtárat hoztak létre, ebben gyűjtve
össze a projekt során keletkezett valamennyi információt.
A munkacsoportok minden egyes tagja bemutató órát tartott. Ezek közül többet videóra is rögzítettek, ami lehetővé tette az utólagos elemzést,
továbbá ezek dokumentumtárban való elhelyezése a partner iskoláknak való közvetlen átadást.
A tagok tapasztalataik alapján vállaltak mentorszerepet tantestületükön belül. Ez a munka a
projekt zárását követő 2013/2014-es tanévben is
folytatódott. A mentorszerepen túl 30 órás módszertani továbbképzésen is részt vettek, melynek
deklarált célja volt, hogy készség szintjén legyenek képesek alkalmazni a hagyományostól eltérő
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tanulásszervezési módszereket (kooperatív tanulás, projektmódszer, tantárgytömbösített oktatás, témahét, moduláris oktatás), illetve fejlődjön
szakmai eszköztáruk a tanulók önálló ismeretszerző tevékenységének és tanulási motivációjának fejlesztéséhez kapcsolódóan.
A pályázat lehetőséget nyújtott egynapos szakmai kirándulások szervezésére is. Ezek megvalósítására 2013 tavaszán került sor, amikor a diákok
ellátogattak a budapesti FESTO-AM gyárba, a
Textilmúzeumba, a Fodrászmúzeumba, a szeghalmi Csaba Metál Zrt. Fémszerkezet Gyárba, illetve
Arad-hegyalján a Ménesi Szőlőbirtok Balla pincészetébe. A programok a szakmához való kötődés
erősítését szolgálták.
Az érintett szakmák alaposabb megismertetésére két pályaválasztási börze is lehetőséget adott.
Az érdeklődő diákok és szülők koktélokat, marcipán figurákat készíthettek, varrhattak, robotot
irányíthattak, hajfonást tanulhattak, fodrászbemutatón vehettek részt, de betekintést nyerhettek
a hegesztés és a gépi forgácsolás technikai részleteibe is. A projekt vezetői úgy gondolták, hogy nem
lehet elég korán kezdeni a pályaválasztást, ezért
néhány óvodás csoportot is meghívtak a börzére.
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A gyermekek és az óvónők visszajelzése is rendkívül pozitív volt. Az óvodások nagyon aktívak és
érdeklődőek voltak.
A szakmák hatékonyabb elsajátítása érdekében
több mint 3 millió forint értékben taneszközöket,
szemléltető eszközöket vásároltak.
A projekt megvalósításához kapcsolódó tapasztalatcserére a disszeminációs találkozókon adódott lehetőség. Az augusztusi zárórendezvényen
az együttműködő partnerintézmények ünnepélyes
keretek között vehették át az elkészült szakmai
anyagokat.

Szűcs Lászlónak, a mechatronikai
technikus munkacsoport vezetőjének
projekttapasztalatai
„A szakma tanítását előíró kerettantervi ajánlást
az SZVK-ban rögzített követelménymodulokból
készítették, így a tananyag, a követelménymodulban leírt feladatokhoz van rendelve. Mivel ezek
a követelménymodulok több szakmához is hozzá
vannak rendelve, ezért a tartalmuk nem teljesen
igazodott a szakma valós követelményeihez. Voltak olyan tartalmi elemek, amelyek nem igazán
tartoztak a mechatronikai szakmához. Ez a szakma speciális, mert három határterület átfedésén
fekszik (gépészet, elektronika, irányítástechnika
és ezekre épülő informatika). Voltak olyan feladatok is, amelyeket nem tartalmazott a kerettantervi
ajánlás, de a szakma igényelné, például a korszerű
forgácsolási technikák. Ugyanakkor olyan feladatok (gépészeti tervezés) ellátását is megkövetelte
a kerettanterv, amihez a csak érettségivel rendelkező jelentkezőknek nem volt megfelelő felkészültségük, például mechanikai alapismeretük. A
tananyag eloszlása a tantárgyak között nem volt
egyenletes, előfordult az 1:5 arány is. A tananyaghoz rendelt óraszámok is igazítást igényeltek, az
előzőkben leírt problémák miatt.
A tavasszal megjelent új kerettanterv a problémák jelentős részét orvosolta. Bekerültek az új követelménymodulokba olyan feladatok is, amelyek
eddig hiányoztak, például a CNC, a mechanika
alapismereti feladatok.
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Az új kerettantervben található, tantárgyakhoz
rendelt óraszámok módosulása miatt természetesen át kellett dolgozni a szakmai programot, módosítani kellett az óraterveket. Ezzel az új programmal indult a 2013/2014-es képzés.
A pilot program során igyekeztünk alkalmazni
a tanítás-tanulás korszerű módszereit. Ennek keretében vezettük be a MOODLE nyílt forráskódú
eLearning keretrendszert, amelyet a klasszikus
eLearning keretrendszerek osztályozása alapján
egy LMS (Learning Management System) rendszernek tekinthetünk.
A kurzusok során a diákok képesek kooperatívan, csapatban dolgozni, melynek során egymásnak tehetnek fel kérdéseket, vagy a megoldással
kapcsolatban honlapokat, könyveket ajánlhatnak
egymásnak. A résztvevők aktivitása is könnyen és
megbízhatóan nyomon követhető feladatok megoldásaiban, így ezt is bele lehet számítani a félévi,
illetve az év végi érdemjegy megállapításába.
Másik előnye ennek a keretrendszernek, hogy
a diákok értesülhetnek arról, ha egy új anyagrész,
esetleg feladat kerül kiadásra számukra, illetve a
kurzus szervezője szintén értesítést kap, amikor a
kurzusban tanulói aktivitás történik. Az esetleges
kérdéseikkel sem kell megvárniuk a következő
tanórát, hanem az erre kialakított fórumon, vagy
egy üzenettel jelezni tudják a problémájukat, ame-

lyet azonnal orvosolni tud a pedagógus.
Saját tapasztalataink szerint harmadik pozitív
eredmény a diákok otthoni feladathoz való hozzáállásában a határidők betartása, mivel a leadás
végleges időpontját követően már nem tölthetik fel
a megoldását.
A MOODLE környezet eddigi alkalmazásából
azt lehet leszűrni, hogy a tanulók fogékonyak az
otthoni munkára, de csupán olyanokra, amelyeket a
számítógép és az internet segítségével tudnak megoldani, s az elvégzett munkájukról is ilyen módon
kapnak visszajelzést, akár azonnal a megoldás után.
A tanulmányi kirándulás értékeléseként elmondható, hogy a tanulók itt szembesültek először
tanulmányaik hasznosíthatóságával. Több tanulónál szemléletváltozást eredményezett a megfelelően kiválasztott üzem meglátogatása, fontos a
megfelelő szakmai előkészítés és a tanulmányok
kezdeti időszakában való lebonyolítás.”

A „magyar és kommunikáció”
munkacsoport vezetőjének,
Szombathelyi Anitának véleménye a projektről
„A tanév elején, már a tanmenet átolvasásakor feltűnt, hogy a projektben más tananyagot és máshogyan kell tanítani, mint azt korábban tettük.
Az írói életrajzok, a verselemzések, a novellák bemutatása része ugyan a tananyagnak, de nem kap
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akkora hangsúlyt, mint korábban. A kétheti dupla
órákon az alapkészségeket – az írást, a helyesírást,
a szóbeli kifejezőkészséget, az olvasást – kell fejleszteni, fel kell kelteni a gyerekek érdeklődését,
bővíteni kell látóterüket, művészeti, irodalmi tájékozottságukat. Úgy kellett tehát az órai munkát
szervezni, hogy minden alkalommal jusson idő
minden fejlesztendő területre. Ez meglehetősen
nehéz és időigényes feladat volt.
A dupla órákra való felkészülés általában sok
gondolkodást, anyaggyűjtést igényelt. Ehhez nagy
segítséget nyújtottak az OFI oldalán megtalálható munkaanyagok. A tanulói feladatlap bőséges
kínálata lehetőséget adott a válogatásra, de sok
esetben kellett eltérni ettől a csoport tudásszintje,
érdeklődési köre, munkatempója miatt. Örültünk
a kétheti 2 órának. A mi tanulóinknál ez sokkal
célravezetőbb volt, átfogóan tudtunk egy-egy témával foglalkozni.
Munkacsoportunk már a tanév elején leszögezte, hogy az eredményes és sikeres szakmai, pedagógiai munkához ennél a képzési formánál és
ezeknél a tanulóknál új, egyéni eszközökre, módszerekre és segédanyagokra lesz szükség. Emellett
alapkövetelmény volt a minden órára való felké-
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szülésünkben a csoport életkori, szociális és fejlettségi szintjéhez való maximális igazodás.
Az órákon minden alkalommal használtuk
az interaktív táblát, főként ppt-k levetítésére. Ez
lehetővé tette, hogy az órák változatosabbak legyenek. Ezzel oldottuk meg a szemléltetést, és a
szóbeli megoldást igénylő feladatokat is az interaktív táblán néztük meg. Gyakran látogattunk az
óra anyagához kapcsolódó internetes oldalakat is.
Ez nagyon tetszett a tanulóknak. Sikert aratott a
zárt Facebook csoport létrehozása minden osztályban. Ezen a felületen keresztül tájékoztattuk
a diákokat, adtunk feladatokat, és ugyanitt fel is
tölthették munkáikat. Az év folyamán az osztály
virtuális közösségi terévé vált, rajta keresztül folyamatosan elérhetőek voltak a tanárok és a diákok
is. Természetesen gyakran az oktatáshoz kevésbé,
de a diákok életéhez szorosan kapcsolódó egyéb
információk is megosztásra kerültek az oldalon.
Csoportunkban úgy gondoltuk, hogy a lehetőségekhez mérten mindhárom oktatott osztályban
igyekszünk beilleszteni az oktatómunkába a szakmai tartalmakat, akár a kreatív, vagy az ismeretelmélyítő feladatoknál. Ebben a munkában leginkább a mi kreativitásunk vizsgázott.
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A tanév elején tartottunk attól, hogy a tananyag
jellegének változása, a dolgozatok, feleltetések elmaradása miatt a tanulók nem fognak teljes erőbedobással dolgozni. A gyerekek többsége azonban
lelkesen oldotta meg a feladatokat, szívesen mondta el véleményét, osztotta meg társaival gondolatait. A tanulók értékelésére így elegendő volt az
– ajánlásban is szereplő – órai munka osztályzása,
valamint a házi feladatok értékelése. A tantárgyi
átlagok sikeresek lettek.
Kihívást jelentett számunkra az új tantárg�gyal kapcsolatos elvárásoknak való megfelelés. Az
órákat igyekeztünk változatossá tenni a különféle
módszerek és tevékenységi formák váltogatásával,
alkalmazásával. Törekedtünk arra, hogy mindenki
sikerélményhez jusson, és jól érezze magát ezeken
az órákon. Az osztályokkal szívesen dolgoztunk
együtt, ehhez nagyban hozzájárult a gyerekek lelkesedése és nyitottsága is.”

Kecskemétiné Nánai Marianna
projektvezető gondolatai
„Habár a projekt szakmai megvalósítása már
2012 szeptemberében megkezdődött, az elkülönített bankszámla elhúzódó elkészülése (2012.
április 4.), a szerződéskötés csúszása (2012. április 24.), illetve az előleg folyósításának késése

(2012. június 17.) miatt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak kellett vállalnia a
program előfinanszírozását. Az előleg folyósítása
után a pénzügyi folyamatok a helyükre kerültek,
a kifizetések megkezdődhettek. A vállalt tevékenységeket 2013. augusztus 31-ig teljesítette az
iskola, majd megtörtént a teljes körű pénzügyi
elszámolás is.
A projekt egyik számunkra igen fontos hozadéka a közösségépítés. A tagintézményeinkből
vegyes munkacsoportok lettek kialakítva, melyek
a közös munka során közelebb hozták a tagiskolákat és a kollégákat egyaránt. Új, eddig nem
működő információs csatornák és személyes kapcsolatok alakultak ki.
A projekt befejezése után is rendszeresen fordulnak segítségért a kollégák a programban mentori feladatokat ellátókhoz.
Az elkészült pedagógiai dokumentumok, a kerettantervi változásoknak megfelelő aktualizálás
után jól hasznosíthatóak. Ennek köszönhetően a
2013/2014-es tanévet sokkal gördülékenyebben
indította az iskola.
2013 decemberében megtörtént a pályázat ellenőrzése is az ESZA részéről, mely a projekt
gondos kivitelezését és a pontos elszámolását állapította meg.”

A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!

A munk ahelyi egészség és biztonság alapjai
Szerző: Dr. Koch Mária

Kiadói ajánlás: A könyvben megtalálhatóak a munkavédelmi alapismeretekre, a munkahelyek kialakítására, a munkavégzés személyi feltételeire, a munkaeszközök
biztonságára, a munkakörnyezeti hatásokra, a munkavédelem jogi ismereteire vonatkozó alapismeretek. A szakmai információtartalmat követő
gyakorlatok és feladatok elvégzésével fejleszthetők a képzésben résztvevők
készségei, képességei és könnyen alakíthatók az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz
szükséges kompetenciák. A témakörök fejezeteiben bemutatott példák elősegítik a valóságos munkahelyzet közelebbi megismerését. A színes képekkel,
táblázatokkal gazdagon illusztrált kiadvány a 2014-ben hatályos legfontosabb jogszabályokat is felsorolja,
lehetőséget biztosítva ezzel a témában szerzett ismeretek elmélyítésére, a továbblépésre.

Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.

Megtekinthető: A hivatal bemutatótermében: 1085 Budapest, Baross u. 52. Telefon: +36 (1) 431 6539.
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ASEM MEse
Az Asia-Europe Meeting of Ministers of Education (ASEM ME) Innovative Competences and
Entrepreneurship 2. Munkacsoport találkozója
2014. január 26. és 29. között zajlott.
Az oktatási és képzési miniszterek (ASEM
ME) legutóbbi találkozójára 2013 májusában
került sor Kuala Lumpurban (Malajzia), ahol elfogadták az „Innovatív Kompetenciák” című két
évre szóló együttműködési program tervezetét.
Koppenhágában a program végrehajtására szervezett munkacsoport úgy határozott első ülésén,
hogy munkája során az innovatív kompetenciák
körébe tartozó vállalkozói kompetenciák fejlesztésére fókuszál.
A munkacsoport második ülésére Szingapúrban került sor. Az első napon a szervezők egész
napos program keretében mutatták be az iskolai
rendszerű köznevelés keretei között folyó innovatív programokat. A látogatások és az elhangzott előadások a szingapúri oktatási rendszer
minden szintjére kiterjedtek, és bemutatták a tanulók vállalkozóvá válásához szükséges kompetenciák elsajátításának lehetőségeit, módszereit
és típusait.
Szembetűnő volt a néhány évtizedes múltra
visszatekintő szingapúri iskolák felszereltsége, az
oktatás során alkalmazott célirányos módszerek
sokszínűsége, a tanulók érdeklődése és részvétele
a csoportmunkákban, valalmint a tanárok elhivatottsága és felkészültsége. Mindezek egy sikeres és
jól szervezett oktatási rendszert engedtek láttatni.
A bemutatott rendszer hatékonysága négy olyan
alappilléren nyugszik, amely a magyar képzések
sikerességének is a záloga lehet:
• Az első: az iskolai rendszerű oktatásban specifikus részt képez azon iskolák és intézmények
rendszere, amelyekben a fiatalok vállalkozói
képzése folyik.
• A második: az említett iskolákban a munkaerő-piaci szereplők bevonásával készült innovatív tananyag, tanterv.

20

• A harmadik: az oktatás nyelve a legalsó szinttől kezdve az angol.
• A negyedik pedig az, hogy a tananyagokban
megfogalmazott vállalkozói ismeretek, kompetenciák elsajátítása mellett nagy szerepet
kapnak azok a módszerek, amelyek a tanulók
munkaerő-piaci elhelyezkedését és vállalkozások sikerességét segítik. Ilyen például a
probléma-központú tanulási módszer (PBL)
(http://w w w.tp.edu.sg/centres/problembased-learning.asp)

A munkacsoport második ülése
A munkacsoport ülésére a részt vevő országok
sokféle, az iskolai rendszerű oktatáshoz kapcsolódó programot hoztak, hogy szemléltessék az
adott ország jó gyakorlatait. A részletekbe menő
elemzések azonban éppen arra mutattak rá, hogy
közös kihívást jelent a 21. századi feltételeknek
való sikeres megfelelés, és a felmerült problémák
könnyedén rendezhetők országhatárokon átívelő
közös értékek mentén.
A vállalkozói kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos gyakorlatok elemzései azt támasztották
alá, hogy sikerességük három egyszerű lábon áll:
a) az adott korosztálynak megfelelő és a munkaerő-piaci szereplők bevonásával készült oktatási anyag,
b) a rendszeres képzésekkel felkészített oktatók,
c) maguk a tanulók, akik nemcsak alanyai az
innovatív fejlesztéseknek, hanem aktív résztvevői is.

Összefoglalalásul
A munkacsoport ülésein bemutatott és részleteiben is megvitatott jó gyakorlatok hasznos
információkkal szolgálhatnak a fiatalok vállalkozóvá válását segítő képzések alakításában.
A magyar oktatási rendszer sajátosságait is figyelembe véve a többségük adaptálható a hazai
képzésekbe.
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Kérdések és válaszok
a szakképzés és a felnőttképzés területéről
A Joggyakorlat rovat hónapról hónapra valós jogi kérdésekre adott válaszokon keresztül kíván segítséget
nyújtani a szakképzés és a felnőttképzés területén dolgozó „jogalkalmazóknak,” azaz a szakképzést
folytató intézmények vezetőinek, munkatársainak, fenntartóinak és működtetőinek, valamint a gyakorlati képzésben érdekelt vállalkozásoknak. A rovat egy-egy kiemelt téma alaposabb körbejárásával is
rámutat a szak- és a felnőttképzés joggyakorlatának mindenki által hasznosítható bonyolultabb elemeire,
melyeket a képzésben részt vevők és egyéb érdekeltek is beépíthetnek a mindennapokba, és könnyebben
igazodhatnak el a gyakran változó szabályozási környezetben.

Jelen lapszámunkban feltett kérdések témakörei:
• A pénzbeli juttatás emelésének egységes szempontjai a gyakorlati képzésen tanulószerződés keretében részt vevő tanulók esetén;
• Felnőttképzési intézmény szakmai vezetőjének végzettségével kapcsolatos követelmények;
• Térítési, vizsgáztatási díj megállapításának jogszerűsége;
• Együttműködési megállapodás kötésének lehetősége Ügyvitel szakmacsoport esetén;
• Iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzés indítására vonatkozó szabályok;
• A nyári gyakorlat megszervezése az átmeneti időszakban;
• Szakképzési kerettantervek alkalmazása.

A pénzbeli juttatás emelésének
gységes szempontjai a tanulószerződés
keretében gyakorlati képzésen részt vevő
tanulók esetén
A feltett kérdés:
A tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő
tanuló pénzbeli juttatatásának megállapítására vonatkozó jogszabály pontos értelmezésében kérnénk szíves szakmai véleményüket. Az Szt. 63. § (3) bekezdése, valamint a 48. § (1) bekezdés g) pontja kimondja:
„(3) A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatását a szakképzési évfolyam további féléveiben a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével
emelni kell, a tanuló tanulmányi előmenetelének, a
gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és
szorgalmának figyelembevételével.”
„[48. § (1) A tanulószerződés tartalmazza] g) az
f) pontban meghatározott tanulói juttatás emelésének, csökkentésének a gyakorlati képzést szervező
szervezetnél képzésben részt vevő valamennyi ta-

nulóra érvényes egységes feltételeit és szempontrendszerét,” továbbá egy gazdálkodó szervezet a tanulószerződéseiben az Szt. 48. § (1) bekezdésének
g) pontjában meghatározott, az emelés, csökkentés
valamennyi tanulóra érvényes egységes feltételeként
és szempontrendszereként a következőt szerepelteti: „A tanulmányi kötelezettség eredményes teljesítése esetén a tanulói juttatás 1%-kal emelkedik.”
A gazdálkodó tehát az emelés mértékének meghatározásakor nem tesz különbséget a tanulmányi előmenetel, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítmény és
szorgalom alapján.
Kérdésünk, hogy jogszerűen megteheti-e ezt a gazdálkodó?

A Joggyakorlat válasza:
A gyakorlati képzésben részt vevő tanulók pénzbeli juttatásának emelése esetén a mérték tekintetében tehető – és általában teendő is – különbség
éppen a tanulmányi előmenetel, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítmény és szorgalom alapján áll fenn.
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 63. §-ának (3) bekezdése szerint ugyanis a tanulói pénzbeli juttatást a
tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével emelni kell a „tanuló tanulmányi
előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott
teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével”. A jogszabályban meghatározott, vizsgálandó szempontok a tanuló további eredményes és
szorgalmas tanulmányi előmenetelének ösztönzése
szempontjából kiemelt fontosságúak, amelyeket
szükséges minden esetben szem előtt tartani.
Amennyiben ugyanis a pénzbeli juttatás egységes a tanulók esetében, amely az érintett gazdálkodó esetében 1%-os emelést jelent, úgy a gazdálkodó szervezet éppen az ösztönző szándékot hagyja
figyelmen kívül. A gazdálkodó eljárása ebben az
esetben nem felel meg az Szt-ben a tanulói juttatással kapcsolatban rögzített általános szakmai elveknek, továbbá a konkrét előírásoknak sem. Azt
sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tanulókkal szemben sem lenne „korrekt” ez az eljárás,
hiszen a teljesítményük és a szorgalmuk növelése
tekintetében válnának érdektelenné, ha mindegy
lenne, ki hogyan teljesít.
Az Szt. 48. §-ának g) pontjában előírt, előre
meghatározandó egységes feltétel- és szempontrendszer nem azt jelenti, hogy a pénzbeli juttatást
kell minden esetben egységesen emelni, hanem
azt, hogy a tanulószerződésben egységes módon
jelenjenek meg azok a szempontok, amelyek szerint a tanuló pénzbeli juttatása – a tanulmányi előmenetele, a gyakorlaton nyújtott teljesítménye és
szorgalma alapján – a későbbiekben megemelésre kerül, és amelyek minden tanulóra egyformán
érvényesek. Az egységes szempontok kialakítása
nem csak a gyakorlati képző irányából közvetítené, hogy a gyakorlati képzés megvalósítására átgondolt elképzelése van, hanem a tanulók számára
is kiszámíthatóvá válik a tanulói pénzbeli juttatással elérhető ösztönzési mechanizmus.
A gazdálkodó szándéka szerinti, egységes 1%os emelés a fenti szempontokon kívül azért sem
jogszerű, mert igen ritka, hogy az ugyanazon gaz-
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dálkodónál gyakorlati képzésben részt vevő tanulók tanulmányi előmenetele, teljesítménye és szorgalma teljesen egyforma legyen, és ezt a speciális
körülményt előre meg is lehetne állapítani.
Azt a mértéket továbbra sem állapítja meg a
törvény, amellyel a gyakorlati képzőnek az emelést végre kell hajtani, éppen azért, hogy a tanulók eltérő szorgalma, előmenetele és hozzáállása
alapján ő maga állapíthassa meg az emelésnek azt
a konkrét mértékét, amelyet kellően ösztönzőnek
ítél meg a tanulók szakmai vizsgára történő eredményes felkészítése érdekében.
A fentieket figyelembe véve a gyakorlati képző
akkor jár el jogszerűen, ha a pénzbeli juttatás emelésének és csökkentésének a szempontrendszerét
előre megállapítja, amely alapján később a tényleges előmenetel, teljesítmény és szorgalom alapján
emeli meg tanuló juttatását.
(A választ készítette: dr. Klész Tibor)

Felnőttképzési intézmény
szakmai vezetőjének végzettségével
kapcsolatos követelmények
A feltett kérdés:
A 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bb)
pontjában foglaltak alapján a felnőttképzési intézmény szakmai vezetőjének pedagógiai vagy andragógiai egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló okirattal kell rendelkeznie. Kérdésünk, hogy a főiskolai
szintű, szociálpedagógus végzettség megfelel-e a rendeletben előírt követelményeknek?

A Joggyakorlat válasza:
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a
szociálpedagógia szak a társadalomtudományi
képzési terület szociális képzési ágához tartozik. A
szociálpedagógus főiskolai szintű szakképzettség
tehát – képzési terület, illetve képzési ág szerinti
besorolását tekintve – a szociális felsőoktatásban
szerzett szakképzettségnek számít. Ugyanakkor a
szociálpedagógus szak pedagógiai jellegű szaknak
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is tekinthető. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 3. számú melléklete szerint a
köznevelési intézmények pedagógus munkakörként szociálpedagógus munkakört is létesíthetnek.
Mindezek alapján a szociálpedagógus főiskolai
oklevél elfogadható 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. rendeletben a felnőttképzési intézmény szakmai vezetője számára
előírt andragógiai vagy pedagógiai főiskolai végzettségként.
(A választ készítette: Tauszig Judit)

Térítési, vizsgáztatási díj
megállapításának jogszerűsége
A feltett kérdés:
Egy magán szakképző iskola tájékoztató levelet adott
ki, amelyben a Szakoktatási tv. 29. szakaszára hivatkozik a hozzá beíratott tanulókkal kapcsolatban.
Az iskola erre a helyre hivatkozva kér vizsgadíjat, de
megítélésem szerint ez alapján a paragrafus alapján
nem érvényes a követelésük.
Az esettel kapcsolatban érintett tanuló jelenleg egy
kétéves OKJ-s képzésben vesz részt ebben az érettségizetteknek létrehozott iskolában, nappali tagozaton, iskolai rendszerű képzésben. Idén végezne. Első
szakmája lenne, a tanfolyam eddig rendben ment,
de most az igazgató kijelentette, hogy mivel az iskola gazdasági helyzete megromlott, ezért a tanfolyam
végén a vizsgáért díjat kell fizetnünk (24 ezer Ft-ot).
Érdeklődésemre annyit mondott, el lehet menni másik iskolába, vagy akárhová, itt ennyi lesz a vizsgadíj. Tudtommal a törvény szerint az első szakma
megszerzése ingyenes, beleértve a vizsgadíjat is, és az
esetleges pótvizsgadíjakat is. Kérdezném, változott-e
valami a törvényben, mert én nem találtam erre utaló
változtatást, ha pedig nem változott, akkor hol tudok
panaszt tenni, illetve kihez fordulhatok. Legalább 20
tanulót érint egyébként a dolog.

A tanuló 1993. 04. 03-án született, tehát még a
kora alapján is jogosult az ingyenes lehetőségre, a képzése indult 2012. szeptember 1-jén. Ez kétéves képzés, többet ilyet nem indítanak, ők az utolsó osztály. A
hivatkozás a díjfizetésre az volt, hogy az „iskola ros�szul áll, ezért kell fizetni!”

A Joggyakorlat válasza:
A megadott információk alapján a vizsgadíj térítés
kérdésében egyértelmű szabályokat állapít meg az
Szt. A törvény 29. § (1) bekezdésének f) pontja
kimondja, hogy a tanuló számára az állam által
költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai
rendszerű szakképzésben az első komplex szakmai
vizsga és első alkalommal a javító- és pótló vizsga
ingyenes, tehát az előzőek szerinti képzés esetén
az iskola vizsgadíj címén nem kérhet térítést a tanulótól.
Az Szt. 84. §-ának (12) bekezdése azt is kimondja, hogy a magán (nem állami, azaz egyházi,
alapítványi stb.) szakképző iskola, melynek fenntartója csak költségvetési hozzájárulásra jogosult,
abban az esetben kérhet a tanulótól térítési díjat,
ha a térítési díjat a tanulói jogviszony kezdete előtt
megállapította és azt a tanuló tudomására hozta.
A térítési díj fizetésekor meg lehet jelölni, hogy az
tartalmazza-e a vizsgadíjat is, és amennyiben igen,
azt is, hogy a későbbiekben a vizsgával összefüggésben az iskola nem fog további díjat felszámolni.
Vagy tartalmazhatja azt is, hogy az előre meghatározott térítési díj nem tartalmazza a vizsgadíjat, és
az iskola azt később, külön szedi be, de már ennek
tényét és későbbi pontos összegét is a tanulói jogviszony kezdete előtt kell megállapítani és a tanuló
tudomására hozni. Ennek értelmében tehát, ha a
tanulói jogviszony kezdete előtt az iskola nem állapított meg térítési díjat és ezzel egyidejűleg nem
tájékoztatta a tanulókat erről a kötelezettségről,
úgy a képzés folyamán, később nem kérheti azt.
Az Szt-nek a 29. §-ában szabályozott ingyenességre vonatkozó rendelkezései és a 84. §-ban
a finanszírozásra vonatkozó előírásai együttesen
alkalmazandók, külön-külön ugyanis szabálytalanságokhoz vezethet. Fontos, hogy a térítési díj
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fizetését csak akkor lehet megkövetelni a tanulótól, ha még azt megelőzően felvilágosították erről,
mielőtt a képzést megkezdte volna. Ez biztosítja a
választás lehetőségét, mérlegelését, amelynek eredményeként esetleg úgy is dönthet, hogy nem az
adott képzést, vagy nem az adott szakképző iskolát választja. A kellő időben történő tájékoztatás és
általában az együttműködési kötelezettség egyébként az Szt. más rendelkezéseiből és a törvény elején megfogalmazott alapelvekből is következik. Az
Szt. 1. §-ában foglalt egyik alapelv szerint ugyanis
„a szakképzés e törvény hatálya alá tartozó szereplői (különösen a tanuló, a szülő, a szakképzést
folytató intézmény, a gazdálkodó szervezet és a
gazdasági kamara) a szakképzési feladatok megvalósítása során kötelesek egymással együttműködni.” A térítési, illetve vizsgadíj megállapítása szempontjából a törvény másik alapelve még fontosabb
kötelezettséget ró az iskolára, ugyanis kimondja,
hogy „a szakképzés e törvény hatálya alá tartozó
szereplői az e törvényben meghatározott szakképzési feladatok megvalósítása és együttműködésük
során kötelesek egymást a feladataik ellátásához
szükséges körülményekről, adatokról, egyéb információkról kellő időben tájékoztatni.”
Az iskola eljárásának jogszerűségével kapcsolatos
panasszal elsősorban az iskola fenntartójához, ennek
eredménytelensége esetén pedig a helyileg illetékes
kormányhivatalhoz lehet fordulni. Az azonban a
fenti szabályozásból is látható, hogy arra való hivatkozással, miszerint a szakképző iskola „gazdasági
helyzete megromlott” – időközben, azaz a tanulói
jogviszony létesítését követően – utólag nem állapíthat meg tandíjat, térítési díjat vagy vizsgadíjat.
(A választ készítette: dr. Klész Tibor)

Együttműködési megállapodás kötésének
lehetősége Ügyvitel szakmacsoport esetén
A feltett kérdés:
Az Szt. 56. § (1) bekezdése értelmében: „56. § (1) A
tanuló gyakorlati képzése a gyakorlati képzést folytató és szervező szakképző iskola és a gyakorlati
képzés feltételeivel részben vagy egészben rendel-
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kező szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet vagy a »43. § (2) bekezdés a) pont
aa)–ac) alpontjában meghatározott szerv, szervezet«, őstermelő közötti együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha…”
A 43. § vonatkozó pontja: „43. § (2) A tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet
a) a köznevelési intézmények kivételével az
Egészségügy, az Egészségügyi technika, a Szociális, a Pedagógia, a Képző- és iparművészet, a
Hang-, film és színháztechnika ágazatba tartozó,
valamint a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervező
aa) költségvetési szervként működő intézmény,
ab) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy,
ac)–ab) alpontban meghatározottak fenntartásában működő intézmény, továbbá
b) a Mezőgazdaság, a Kertészet és parképítés,
valamint az Élelmiszeripar ágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező őstermelő.”
Jól értelmezzük-e, hogy az 56. § (1) bekezdésében
szereplő „43. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott szerv, szervezet” kifejezés
nem csak a 43. § (2) a) pontjában felsorolt ágazatokba
tartozó, hanem ágazattól függetlenül bármely költségvetési szervként működő intézményt, alapítványt,
egyesületet, egyházi jogi személyt, az ab) alpontban
meghatározottak fenntartásában működő intézményt
jelenti? Ennek megfelelően jól gondoljuk-e, hogy bármely költségvetési intézmény Ügyviteli szakmacsoportba tartozó szakképesítésre köthet együttműködési
megállapodást?

A Joggyakorlat válasza:
Az úgynevezett egyéb szervezetek által köthető
együttműködési megállapodás szabályozási köre
némileg átalakult az Szt. 2012. január 1-jével történő hatálybalépésével. A törvény ezt követő módosításai tovább pontosították az együttműködési
megállapodás szabályozását, amelynek az volt a
célja, hogy a korábbi együttműködési megállapodási formák megtartása mellett az új tanulószerződés-kötési formákhoz is illeszkedjen a szabályozás.
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A szakképző iskolai tanulók kétféleképpen vehetnek részt az iskolai tanműhelyen kívül gyakorlati képzésben: az iskola és a gyakorlati képzést
folytató szervezet között létrejött együttműködési
megállapodás, vagy a gyakorlati képzést folytató
szervezet és a tanuló között közvetlenül létesített
tanulószerződés alapján. (A korábbi szakképzési
törvény alapján – a jelenlegi eseteken kívül – lehetőség volt együttműködési megállapodást kötni akkor is, ha a tanuló gyakorlati képzésére több
gazdálkodó szervezet által közösen működtetett
üzemközi tanműhelyben, az állami felnőttképzési
intézmény által működtetett tanműhelyben, vagy a
térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhelyen került sor. Ezeket a lehetőségeket azonban az Szt. már nem tartalmazza.)
Az Szt. 56. §-a azokat a szervezeteket és azokat
az eseteket sorolja fel, amelyek esetén a tanulószerződés helyett együttműködési megállapodás is
köthető. A szabályozás tehát azon az elven alapul,
hogy a tanuló – amennyiben a tanuló gyakorlatára
nem az iskolában kerül sor – elsősorban tanulószerződéssel vegyen részt a gyakorlati képzésen,
és csak bizonyos feltételek esetén megengedett az
együttműködési megállapodás megkötése. Mindez azt is jelenti, hogy amennyiben egy szakma esetén a tanulónak tanulószerződés és együttműködési megállapodás kötésére is van lehetősége, úgy
indokolt, hogy elsősorban tanulószerződés kerüljön megkötésre, hiszen az előnyösebb a gyakorlati
képző (közvetlenebb kapcsolat a tanulóval) és a
tanuló (tanulói juttatás a külsős gyakorlati képzés
teljes időszakára) számára is.
Az együttműködési megállapodásra vonatkozó,
jelenleg hatályos szabály a korábbi, 1993-as szakképzési törvény hasonló rendelkezéseinek továbbfejlesztése alapján került az Szt-be. Az új törvény
kiszélesítette azon, úgynevezett egyéb szervezetek
gyakorlati képzésben való részvételét, amelyek
nem minősülnek szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek. Ez az oka annak, hogy az Szt. 63. §-a
az együttműködési megállapodás megkötésére jogosult alanyi kör meghatározásakor a szakképzési
hozzájárulásra kötelezetteket vagy az egyéb szer-

vezeteket jelöli meg. Annak érdekében, hogy ezt a
kört ne kelljen a törvényben részletesen megismételni, az Szt. visszautal a 43. §-ra, amelyben a tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szervezetek
kerültek felsorolásra, mely szervezetek alanyi köre
az együttműködési megállapodás megkötésére jogosult alanyi körrel azonos.
Az Szt. 43. §-ában valóban egyes ágazatok,
szakmaterületek is meghatározásra kerülnek, de
ezt a szűkítést csak a tanulószerződés megkötése
tekintetében kell figyelembe venni. Ezért fogalmaz úgy az Szt. 56. §-a, hogy együttműködési
megállapodás kötésére „a 43. § (2) bekezdés a)
pont aa)–ac) alpontjában meghatározott szerv,
szervezet,” stb. jogosult, és nem teszi hozzá azt,
hogy csak a 43. §-ban meghatározott ágazatokban.
Az együttműködési megállapodás megkötésének ugyanis éppen az a lényege, hogy például a
nyári gyakorlatra olyan esetben is sor kerülhessen,
amelyben tanulószerződés megkötésére egyébként
nincs lehetőség. A két jogintézmény (együttműködési megállapodás, tanulószerződés) ilyen módon
egészíti ki egymást.
Mindez azt jelenti, hogy mivel az Szt. szerint
a gyakorlati képzés „együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható” – többek között – „ha … a tanuló gyakorlati képzésére
költségvetési szervnél kerül sor,” ezért például az
Ügyvitel szakmacsoportba tartozó szakképesítések esetén is köthető együttműködési megállapodás (akár a képzési idő egészére is), ha a tanuló a
gyakorlatot költségvetési szervnél teljesíti.
(A választ készítette: dr. Klész Tibor)

Iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzés indítására vonatkozó szabályok
A feltett kérdés:
Szervezetünk 2012 nyarán munkahelyi képzés támogatását segítő TÁMOP programon belül pályázott
egy 52 343 01 0000 00 00 azonosítószámú „banki
befektetési termékértékesítő” OKJ képzés megvalósítására. Nyertes pályázatunk végül 2013 végén került be
a tartaléklistáról a támogatott projektek közé. Kérdé-
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sünk, hogy – a nevezett szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek időközbeni változása ellenére –
van-e lehetőségünk mégis arra, hogy az OKJ képzést a
TÁMOP program keretében a szakképesítés pályázat
beadásakor érvényes szakmai és vizsgakövetelményei
alapján indíthassuk el.

A Joggyakorlat válasza:
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új OKJ) 9. §-ának (3) bekezdése alapján
2013. szeptember 1-jétől iskolarendszeren kívüli
szakképzés főszabályként csak az új OKJ szerint
indítható.
Az új OKJ 9. §-ának (6) bekezdése azt is kimondja, hogy iskolarendszeren kívüli képzések
a – levélben hivatkozott – 2012. augusztus 31-én
hatályos (régi) OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint 2013. augusztus 31-ig
voltak indíthatók.
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján a képzés indításának a felnőttképzést
folytató intézmény által megtartott első képzési
nap minősül. A fentiekből következően az 52 343
01 0000 00 00 azonosítószámú, Banki, befektetési
termékértékesítő elnevezésű szakképesítésre felkészítő iskolarendszeren kívüli szakképzést a szakképesítés 2012. augusztus 31-én hatályos szakmai
és vizsgakövetelményei szerint a munkahelyi képzést segítő TÁMOP program keretein belül is csak
2013. augusztus 31-ig lehetett elindítani.
2013. szeptember 1-jétől kezdve azonban a
TÁMOP program keretein belül is csak az új OKJ
szerinti, 51 343 01 azonosító számú, Banki, befektetési termékértékesítő elnevezésű rész-szakképesítésre felkészítő iskolarendszeren kívül szakképzés elindítására van lehetőség a részszakképesítés
hatályos szakmai és vizsgakövetelménye szerint.
A rendeleti szabályzásban foglaltaktól való eltérésre nincs mód és lehetőség.
(A választ készítette: Tauszig Judit)

A nyári gyakorlat megszervezése
az átmeneti időszakban
A feltett kérdés:
Milyen hatással vannak a szakközépiskolai képzések
esetén az összefüggő szakmai gyakorlat megszervezésére, tartalmára a szakképzés átmeneti időszakának
rendelkezései?

A Joggyakorlat válasza:
Erre a kérdésre a képzés megvalósulásának konkrét eseteit számba véve lehet válaszolni.
1. Nem befolyásolja a jogszabályi háttér változása
a szakközépiskolai képzést abban az esetben,
ha a képzés a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
honlapján 2013 tavaszán megjelentetett – az átmeneti időszakra vonatkozó – tájékoztatóban1
leírtak szerint, a korábbi képzési szabályoknak
megfelelően indult (utoljára 2012 szeptemberében a kilencedik évfolyamon), és a tanulók
még a régi OKJ-ban szereplő szakképesítések
megszerzésére irányuló felkészülést választották oly módon, hogy a kilencedik–tizenkettedik évfolyamos tanulmányaik beszámítása
révén képzésük befejeződik a tizenharmadik
évfolyamon. Ekkor a képzés teljes mértékben
a korábbi szabályok szerint történik és az ös�szefüggő szakmai gyakorlat megszervezésére a
szakképző intézmény korábbi képzésekre vonatkozó helyi programja alapján kerülhet sor.
2. Nincs hatással az átmenet a képzésre abban
az esetben sem, ha az előzetesen megszerzett
szakmai ismeret beszámítására nem kerül sor.
Ekkor a tanuló a tizenkettedik évfolyamot
követően már csak az új, 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelettel kiadott OKJ szerinti kétéves képzésre iratkozhat be, és e képzés során
az összefüggő szakmai gyakorlata már az új
szakképzési kerettantervekben meghatározottak szerint kerül megszervezésre.
3.	Az Szt. 92. §-ának (1) bekezdése azonban
lehetőséget ad arra is, hogy a tanulmányait

1. www.nive.hu - „Közlemény a 2013 szeptembere előtt indult iskolai rendszerű szakképzésekről”
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korábban megkezdő tanuló választása alapján bekapcsolódhasson az új OKJ-ban szereplő (7 számjegyű azonosító számú) szakképesítés megszerzésére irányuló képzésbe, a
szakképző iskola igazgatójának engedélyével
és az Szt. beszámításra vonatkozó szabályai
szerint. Ekkor a tanulók a korábbi szabályok
szerinti kilencedik–tizenkettedik évfolyamos
tanulmányaik beszámítását követően szakmai
tanulmányaikat az új OKJ szerinti képzésben folytatják és képzésük a tizenharmadik
évfolyamon befejeződik. Erre azonban nincs
automatikusan lehetőség, mert az új képzésbe
történő átlépés megvalósíthatóságát az intézményi feltételrendszer lehetőségeinek esetleges korlátai mellett a szakmai tartalmak változása is jelentősen befolyásolja. Az adott régi
és az új szakképesítés gyakorlati képzésére vonatkozó tartalmi előírások eltérése megnehezítheti az új képzési formára történő áttérést,
amelyet a következő példák érzékeltetnek.
3/a. Zavartalanul megvalósulhat az új képzésbe
történő átlépés, ha a régi OKJ szakképesítés
kilencedik–tizenkettedik évfolyamos tanulmányok alatti gyakorlati képzési óraszáma és
a korábbi helyi program által előírt összefüggő gyakorlat időtartama biztosítja az új képzés tizenharmadik évfolyamát megkezdőktől
elvárt gyakorlati felkészültséget, tehát a korábbi tanulmányok megfelelő beszámítási alapot jelentenek az átlépéshez.
3/b. Ha az új képzés a korábbinál magasabb óraszámú összefüggő gyakorlatot ír elő, akkor
megvizsgálandó annak a lehetősége, hogy az
összefüggő gyakorlatok időtartamai közötti
eltérés a szakképzési kerettanterv szabadsávjának kerete terhére a tizenharmadik évfolyamon szervezett többlet gyakorlati órákkal
kompenzálható-e. Kedvező eredmény esetén
elegendő a korábbi program szerinti összefüggő gyakorlat teljesítése.
3/c. Abban az esetben viszont, ha jelentős a különböző programok közötti összefüggő gyakorlatok időtartamainak eltérése – s ezért a

korábbi képzési program, összefüggő gyakorlat alapján a szakmai gyakorlati követelmények időarányosan nem teljesülnek maradéktalanul –, úgy mindenképpen indokolt már az
új előírások szerinti idő- és tananyagtartamú
összefüggő gyakorlat teljesítése.
3/d. Előfordulhat, hogy míg a korábbi szakképesítés képzési programja nem tartalmazott ös�szefüggő szakmai gyakorlatot, az új szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye rögzít
ilyen előírást. Ebben az esetben valószínűsíthető, hogy a szakképesítés szakmai tartalma, feladatprofilja is jelentősen változott.
Ekkor lehetséges, hogy a szakmai tartalmak
jelentős eltérése okán egyáltalán nem is valósulhat meg az átlépés, de az mindenképpen
valószínűsíthető, hogy az új szakképesítéshez
előírt összefüggő gyakorlat teljesítése hiányában nem lesz eredményes az új szakképesítés
szakmai vizsgájára történő felkészülés. Ebben
az esetben tehát figyelmen kívül kell hagyni a korábbi képzési program előírásait (azt,
hogy nem volt összefüggő gyakorlat), és az
előző pontban leírtakhoz hasonlóan a tizenharmadik évfolyam megkezdését megelőzően
mindenképpen teljesíteni kell az új szakmai
és vizsgakövetelmény (és a szakképzési kerettanterv) által előírt összefüggő gyakorlatot.
3/e. Lehetséges olyan összetett eset is, amikor az
összefüggő szakmai gyakorlat előírásán vagy
előírásának elhagyásán túl a képzés elméletgyakorlat aránya is változott (nőtt vagy csökkent, például 30/70%-ról 40/60%-ra). Ez a
bonyolultabb helyzet nem von magával új átlépési utat, az előző pontok szerinti lehetőségek figyelembe vételével kell megvizsgálni az
átlépés lehetséges módozatait. Ebben az esetben azonban olyan átmenet is elképzelhető elméletileg, hogy az elméleti ismeretek irányába
eltolódott elmélet-gyakorlat arány következtében az átlépő tanulók mentesülhetnek az új
képzésben előírt összefüggő szakmai gyakorlat alól, mert időarányosan már teljesítették a
szükséges gyakorlatot.
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		 Az előzőekben felsorolt lehetőségek vizsgálata, a képzések (képzési programok) tartalmainak összevetése, és ennek alapján a lehetséges további képzési utak kijelöléséről,
beszámítási lehetőségekről szóló döntések
meghozatala, továbbá a tanulók kellő időben történő tájékoztatása az átmenet lehetőségét biztosító, felajánló szakképző iskola
feladata. A szakképző iskola intézményvezetőjének azt kell összességében mérlegelnie, hogy a szakképzési kerettantervek
szerinti második szakképzési évfolyam teljesítéséhez és a szakmai vizsga gyakorlati
részére történő felkészüléshez (összefüggő
gyakorlattal vagy nélküle) elegendőnek bizonyulnak-e a korábbi tanulmányok, illetve
az összefüggő gyakorlat esetleges elhagyása
esetén összességében biztosított-e a megfelelő gyakorlati idő.
4.	A tárgyalt témakörhöz kapcsolódóan előfordulhat olyan eset is, amikor egy tanuló vagy
tanulók másik szakképző iskolában kívánják
folytatni tanulmányaikat. (Például a tanuló át szeretne lépni az új szakképzésbe, de
a „saját” iskolája nem tudja biztosítani ezt a
lehetőséget.) Ebben az esetben felmerülhet
a kérdés, hogy milyen módon, melyik iskola
„égisze alatt” teljesítse a tanuló az előírt ös�szefüggő szakmai gyakorlatot? Erre az esetre
a jogszabályi háttér nem tartalmaz konkrét
szabályozást, útmutatást. Ugyanakkor a tanulók érdekeit, a szakképesítés megszerzésére irányuló képzés folyamatosságának és zavartalanságának biztosítását célzó általános
jogi elveket, továbbá kötelező köznevelési
feladataikat szem előtt tartva az intézményeknek és a fenntartóknak kell e tekintetben
egyezségre jutniuk. A kérdés eldöntésében
segíthet az is, hogy a fentiekben vázolt átmeneti esetek közül melyik valósulhat meg. Ha
a korábbi képzéshez kapcsolódó összefüggő
szakmai gyakorlat beszámítása lehetséges,
akkor a gyakorlatról gondoskodhat a régi
iskola, míg ha az új képzéshez előírt össze-
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függő gyakorlat teljesítése szükséges, akkor
kézenfekvő a másik (a tanulót átvevő) iskola
közreműködése.
(A választ készítette: Soós László)

Szakképzési kerettantervek alkalmazása
A feltett kérdés:
Az iskolánk szakmai programjának összeállításával kapcsolatban szeretnénk megkérdezni, hogy a
2014/2015-ös tanévtől kezdődően milyen dokumentumok alapján kell dolgoznunk? Milyen jogszabályok
határozzák meg a szakképzési dokumentumokat és
azok alkalmazását, illetve milyen képzési formában
lehet szakmai oktatást folytatni?

A Joggyakorlat válasza:
Az iskolai rendszerű szakképzésben a képzés 2013.
szeptember 1-jétől a szakképzési kerettantervek
alapján folyik. A szakképzési kerettantervek kötelező alkalmazását az Szt. 8. §-ának (1) bekezdése
írja elő. A szakképzési kerettantervek azért kerültek jogszabályban kiadásra, mert az új rendelkezések értelmében már nem az úgynevezett kimeneti
szabályozás, hanem ismét a folyamatszabályozás
alapján folynak a képzések. Az előzőleg hatályos
jogszabályok szerint (1993. évi LXXVI. törvény és
végrehajtási rendeletei) a szakmai és vizsgakövetelményekre épülve központi programok jelentek meg
közleményként, de mivel nem jogszabály keretében,
ezért a teljes körű alkalmazásuk nem volt kötelező
érvényű. A szakképzési kerettanterv a szakmai és
vizsgakövetelmény alapján kidolgozott, a szakképesítés követelményei átadásának tartalmát és menetét
leíró egységes, kötelezően alkalmazandó dokumentum, amelyek a szakiskolai képzésben szakképesítésenként, a szakközépiskolában ágazatonként és
szakképesítésenként kerültek kiadásra a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM
rendelettel (a továbbiakban: NGM rendelet).
A szakképzési kerettantervek megjelenését
megelőzte az új OKJ, amely az államilag elismert
szakképesítéseket tartalmazza, továbbá az állam
által elismert szakképesítések szakmai követel-
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ménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm.
rendelet, amely az új OKJ valamennyi szakmájára
tartalmazza szakmai követelménymodulokat, valamint a szakmai és vizsgakövetelményeket magában foglaló miniszteri rendeletek, amelyeket a
szakképesítésért felelős miniszterek adtak ki.
A szakképző iskolákban a szakmai képzés mellett közismereti képzés is folyik. A közismereti kerettantervek a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelettel kerültek kiadásra. A közismereti és a
szakképzési kerettantervek igazodnak egymáshoz,
a szakképzési kerettantervek a közismereti kerettantervekre épülnek. A szakmai képzésre rendelkezésre álló óraszámok és a közismereti óraszámok
adják ki együttesen a tanuló kötelező óraszámát az
egyes évfolyamokon, illetőleg egy tanítási héten. Az
Szt. előírása alapján a szakiskolai képzésben – a három évfolyam átlagában – harminchárom százalék,
a szakközépiskola kilencedik–tizenkettedik évfolyamán hatvan, illetőleg hetven százalék közismereti képzést kell biztosítani a Nemzeti alaptanterv
szerinti közismeret átadására.
Az új típusú, három éves szakiskolai képzés
szakmai elméleti és gyakorlati oktatása rövidebb
idő alatt is megszervezhető az Szt. 23. §-ának (2)
bekezdése alapján, amennyiben a szakiskola olyan
tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki
a szakiskolai közismereti kerettantervben előírt
követelményeket vagy a középiskola tizedik évfolyamát eredményesen teljesítette. Ebben az esetben a szakképzési évfolyamok száma az OKJ-ban
az adott szakképesítésre meghatározott képzési
időnél eggyel kevesebb, azaz kettő évfolyam.
A szakképzési kerettantervek alkalmazására
vonatkozóan – az NGM rendelet mellett – kiadásra került egy közlemény is, amely a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal honlapján ismerhető meg.
Az egyébként kötelezően alkalmazandó szakképzési kerettantervek tartalmaznak nem kötelezően, csak ajánlásként funkcionáló információkat
is, amelyet a szakképző iskola belátása szerint
alkalmaz, illetőleg vesz figyelembe. A nem kötelezően alkalmazandó elemek a tantárgyak té-

maköreire meghatározott óraszámok, valamint a
kifejezetten ajánlásként megfogalmazott elemek,
ilyenek például a képzés javasolt helyszíne, a tantárgy elsajátítása során alkalmazható módszerek és
tevékenységformák.
Az NGM rendeletben kiadásra kerültek egyes,
a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a HÍDII. programban képzést folytató iskolák számára szóló szakképzési kerettantervek is. Emellett
közleményként – a szakképzési kerettantervekre
épülve – szakképzési kerettantervi segédleteket,
tanmeneteket is nyilvánosságra hozott a honlapján
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, amelyek „szakmai
tantervi adaptációk” néven jelentek meg.
A szakmai tantervi adaptációk célja alapvetően
két intézménytípus, illetve képzési forma tantervének meghatározása, a speciális szakiskolában
és a Köznevelési Hídprogramok közül a HÍD-II.
programban szakmát tanulók számára. Mindkét
képzési formában rövidebb és hosszabb képzési
időre is készült szakmai tantervi adaptáció, a speciális szakiskolai képzésben hallássérült, látássérült, mozgáskorlátozott és tanulásban akadályozott tanulók számára.
A speciális szakiskolában két évfolyam alatt
megszerezhető részszakképesítésre készült tantervi adaptációk jellemzően a 21-es és a 31-es szintkódú részszakképesítésekhez készültek, a négy
évfolyamos képzések esetében pedig általában a
34-es szintkódú szakképesítésekhez, de lehetőség
van 32-es szintű szakképesítések megszerzésére is.
A HÍD-II programhoz is készültek rövidebb és
hosszabb képzési idejű tantervi adaptációk, amelyekkel 21-es és 31-es szintű részszakképesítések
szerezhetőek meg. Az NGM rendelet, illetve a
tantervi adaptációk megjelenésével lehetővé vált,
hogy 2013. szeptember 1-jétől már nem csak az új,
hároméves szakiskolai képzés és a tizenkettedik
évfolyam végén szakmai érettségi végzettséget is
biztosító, új típusú szakközépiskolai képzés indulhasson, hanem már a speciális szakiskolai, illetve
a HÍD-II. programban részt vevő iskolákban is
elindulhatott az új OKJ szerinti szakmai képzés.
(A választ készítette: Barna Anikó)
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A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem kulcsa:
egyéni szintű figyelem,
szektorközi együttműködések,
szemléletváltás, hosszú távú tervezés
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A 18 és 24 év közötti, legfeljebb általános iskolai
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Miért fontos a korai iskolaelhagyók
arányának csökkentése?

ben részt nem vevő fiatalokat soroljuk a korai iskolaelhagyók kategóriájába1. Az Európai Unió 28
országában 2012-ben átlagosan csaknem 13% volt
az arányuk, míg Magyarországon a 2012-es érték
11,5%. A 2020-ra kitűzött EU-s és egyben hazai
célérték is 10%.
A korai iskolaelhagyás mutatója Magyarországon 2010-ig lassú ütemben csökkent, az elmúlt két
évben azonban a legtöbb tagországban tapasztalt
trenddel, illetve az EU átlagérték mozgásával ellentétben növekedett.
Az Európai Unió 2020-ig kidolgozott gazdasági-társadalmi stratégiájában (EU2020) öt kiemelt
célérték került meghatározásra, melyek egyike a
korai iskolaelhagyók EU-s szintű arányának 10%
alá szorítása. Ennek oka, hogy a gazdaság fejlettsége, a foglalkoztatottság és az iskolai végzettség
szoros összefüggést mutat, ezért az Európai Unió
kiemelt figyelmet fordít a korai iskolaelhagyás

D
Dánia

A korai iskolaelhagyás témájában a szektorközi
együttműködések erősítésének jegyében a Tempus
Közalapítvány 21 megyei szakemberrel karöltve
szervez hétalkalmas konferenciasorozatot. A három, már lezajlott esemény után 2014. márciusában
négy regionális rendezvényre került sor: Szombathelyen, Szegeden, Pécsett és végül Budapesten.
Az eseménysorozat a QALL (Qualification for
ALL) – „Végzettséget mindenkinek!” című projekt
része, amely három hazai partnerszervezet: a Tempus Közalapítvány, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konzorciumában
valósul meg 2013 márciusa és 2014 májusa között.

5
0

1. ábra. A korai iskolaelhagyók aránya az EU országokban (2012)

Forrás: Education and Training Monitor 2013

1. A Eurostat által használt definíció.
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2. ábra. A korai iskolaelhagyók aránya az EU néhány országában (2003-2012)

problémájára. Az alacsony iskolai végzettségűek
között jelentősen magasabb a munkanélküliség,
amelynek komolyak a társadalmi következményei.
A prognózisok az alacsony iskolai végzettségűek
iránti kereslet további csökkenését jelzik 2. A 1564 évesek között Magyarországon alig minden
harmadik alacsony iskolai végzettségű személynek van munkája, míg európai uniós átlagban az
ugyanilyen végzettségi szinttel rendelkezők csaknem fele tud elhelyezkedni. (3. ábra)
A 25 év alatti, alacsony iskolai végzettségű fiatalok munkanélkülisége tekintetében is kedvezőtlen a helyzet: az európai uniós átlagérték 30,4%,
míg a hazai 44,7%. Magyarországon a fiatalok

EU-27

kiszorulása a munkaerőpiacról az esetek jelentős
hányadában egész életükre szóló munkanélküliséget eredményez. Ezért az egyik legfontosabb
gazdaságpolitikai célkitűzés a foglalkoztatottak
arányának növelése, amely a korai iskolaelhagyás
problémájának érdemi kezelése nélkül nem valósítható meg.
A korai iskolaelhagyás csökkentését célzó európai uniós ajánlások 3 szerint a megoldások középpontjában a szektorközi együttműködések
erősítése, az egyéni nyomon követés, a korai jelzőrendszer és az egyén szintjén történő beavatkozások, továbbá a hosszú távú, stratégiai tervezés és a
szemléletváltás állnak.
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3. ábra. Foglalkoztatási arány az Európai Unióban és hazánkban a különböző iskolai végzettséggel rendelkező
aktív korúak (15-64 évesek) körében, 2012
2.	
CEDEFOP: Skills forecast: http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/forecasting-skill-demand-andsupply/skills-forecasts/main-results.aspx?CountryID=31&case=LFBQ
3.	A TANÁCS AJÁNLÁSA (2011. június 28.) a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról, http://ec.europa.
eu/education/school-education/leaving_en.htm
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A fentiek elősegítésére született meg a QALL
projekt, amelynek célja a korai iskolaelhagyás
problémájának tudatosítása, a szektorok közötti együttműködés elősegítése és a helyi, működő
megoldások feltérképezése és terjesztése.
A projekt hazai és nemzetközi kutatási tevékenységgel, széleskörű társadalmi konzultációval
– megyei koordinátor hálózat létrehozásával, képzéssel összekötött műhelymunkákkal és regionális
konferenciák szervezésével – továbbá szakpolitikai
ajánlások megfogalmazásával igyekszik támogatni a korai iskolaelhagyás elleni küzdelmet. (www.
qall.tka.hu)

Mit mutatnak a korai
iskolaelhagyással
kapcsolatos kutatások?
Az iskola „elhagyása” összetett folyamat, amelyben általában szerepet játszanak mind az egyénnel kapcsolatos (társadalmi-gazdasági háttér, családi problémák, személyiség stb.) jellemzők, mind
az iskolai körülmények (például mennyire nyitott,
befogadó az intézmény) és az oktatási rendszerből
fakadó (buktatás, szelektivitás, átjárhatóság stb.)
tényezők.
Vannak olyan személyes jellemzők is, amelyek
gyakrabban megfigyelhetők az iskolaelhagyók
esetében, például a hátrányos társadalmi-gazdasági háttér, illetve azonosíthatóak olyan intézményi és rendszer szintű tényezők, amelyek
hajlamosítanak a korai iskolaelhagyás mértékének növekedésére, például a tanulókkal szembeni
alacsony elvárások vagy a tanulási utak rugalmatlansága.
Habár az iskolai teljesítményre a személyes tulajdonságok és a családi, társadalmi háttér nagyon
erős hatással van, az iskola nélkülözhetetlen szerepet tölt be a lemorzsolódás csökkentésében. Ezzel együtt a nemzetközi példák azt mutatják, amit

az Európai Unió ajánlása is kiemel, hogy valódi
és tartós változás csak a különböző hátterű szakemberek együttműködésével érhető el. Az iskola
tehát nem egyedüli felelőse a korai iskolaelhagyás
mérséklésének, abban feladatot kell vállalniuk.–
többek között – a szociális, a foglalkoztatási, a
közművelődési, a sport és egészségügyi szakterületeknek is.
A megoldás kulcsa a minőségi oktatáshoz való
hozzáférés kiterjesztésében, a rugalmas, egyénre
szabott tanulási utak biztosításában és a tanulási utat támogató szolgáltató rendszerben rejlik.
Ehhez olyan társadalmi összefogásra van szükség, amelyben összehangoltan tervezett és hatékony módon működtetett megelőző, beavatkozó
és kompenzációs intézkedések segítik a fiatalokat, kiemelten támogatva a korai iskolaelhagyás
által leginkább érintett társadalmi csoportokat.
Mindezek megvalósulásához szükséges az átfogó,
szektorközi együttműködés, amely kiterjed mind
a szakpolitikai, mind az intézményi szintre.

Nemzetközi kitekintés:
a korai iskolaelhagyás csökkentésére
szolgáló megoldások
Hollandiában és Svédországban
Bár a hátrányos társadalmi-gazdasági háttér az
egyik, a korai iskolaelhagyással összefüggésbe
hozható tényező, ugyanakkor Európa-szerte jelentős különbségeket tapasztalunk abban a tekintetben, hogy az oktatási rendszerek milyen
mértékben képesek ellensúlyozni a tanulók családi hátteréből adódó hátrányokat. Az oktatási
rendszerek ilyenfajta ellensúlyozó hatását méltányosságnak nevezzük, és azzal mérhetjük, hogy
milyen erős összefüggést mutat a tanulók családi
háttér-indexe4 a méréseken nyújtott teljesítmén�nyel. A PISA mérés eredményeit tekintve Magyarország a kevéssé méltányos oktatási rendsze-

4.	A PISA felmérésben használt „családi háttér-index” (economic, social, cultural status (ESCS) index = gazdasági, társadalmi,
kulturális helyzet-mutató az alábbi aspektusokat tömöríti egy számba: szülők foglalkoztatottság alapján becsült jövedelmi
helyzete; szülők iskolázottsága; család vagyoni helyzete; otthon fellelhető, tanulást támogató eszközök/források; klasszikus
kultúrához kapcsolódó családi tulajdon mértéke.
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rek közé sorolható, míg például Svédországban és
Hollandiában hatékonyabban képesek kompenzálni az tanulók közti különbségeket. (4. ábra)
Ennek okai – a QALL projektben végzett nemzetközi tanulmányutak tapasztalatai, illetve egy a
Svéd Önkormányzatok Szövetsége által végzett
kutatás5 eredményei alapján – olyan szemlélet- és
működésbeli különbségekből adódhatnak, mint
például a tanár és az iskolavezetés felelősségének
felismerése, a bizalom és az együttműködés erősítése, az elfogadás, az odafigyelés és a támogató
hozzáállás biztosítása.
Az OECD PISA 2012 Results: Excellence
through Equity című tanulmánya szerint a méltányosság erősítésének leghatékonyabb szakpolitikai eszköze az iskolai társadalmi befogadás
mértékének növelése.6 Ennek fényében figyelemre
méltó az, hogy az említett országokban milyen az
OECD által számított társadalmi befogadás mértéke. Ez azt jellemzi, hogy mennyire vannak jelen
az iskolákban a különböző társadalmi-gazdaságikulturális háttérrel (ESCS index alapján számítva) rendelkező tanulók, illetve milyen mértékű az
eltérés az iskolák között a tanulói összetétel tekintetében (vagyis milyen mértékű a szegregáció).
Láthatjuk, hogy Magyarország az OECD országok sorában a kevéssé befogadó iskolarendszerek
közé tartozik.

Hollandia
A holland oktatásirányítás államilag szabályozott,
de a központilag meghatározott keretrendszernek
megfelelő oktatásért és irányításért az általános és
középiskolák helyi szinten maguk felelősek. Saját
költségvetésük felett is a maguk igényei szerint
gazdálkodnak, de az iskolafelügyelet hagyja jóvá
a helyi programot. A tanulók egyéni oktatási azonosítószámmal rendelkeznek, mely az iskola és a
kormányzat számára is láthatóvá teszi a tanulói
teljesítményt és a hiányzások követését a teljes iskolai életút során.

Az országban átfogó intézkedést indítottak el
2002-ben a korai iskolaelhagyás csökkentésére. A
lisszaboni célokat szem előtt tartva akkor tűzték
ki azt a célt, hogy az adott tanévben (2002/2003)
lemorzsolódók számát 71 ezerről a felére, 35
ezerre csökkentsék 2012-re. Ehhez kapcsolódóan 2005-ben szakpolitikai reformot (Aanval op
schooluitval) vezettek be, amely több irányból célozta meg a korai iskolaelhagyás csökkentését, és
mérhető mutatókkal vizsgálták is annak eredményességét. Az Eurostat adatai szerint 2000-ben
15,4% volt, míg 2011-ben 9,1% az érintett populáció aránya. A holland nemzeti felmérés adatai
szerint az újonnan kilépő lemorzsolódók aránya
45%-kal csökkent 2002 és 2011 között, azaz évi
5,5%-ról 2,9% lett az adott tanév eleji diákpopulációhoz viszonyított lemorzsolódási arány.
A 2008-2011 közötti időszakra a szakminisztérium 39 önkormányzat oktatási intézményeivel
és önkormányzataival kötött megállapodást a további csökkentési célokról, melyhez többoldalú finanszírozást is kapcsolt. 2010-ben újabb célkitűzést határoztak meg, mely szerint 2016-ra 25 ezer
főre csökkentenék az újonnan belépő lemorzsolódók számát, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a
lemorzsolódók aránya 2020-ra az EU-s célkitűzés
alá, 8%-ra csökkenjen.
A rendszer egyrészt a tartományokat finanszírozza, másrészt az oktatási intézményeket, illetve
a célzott oktatási programokat. A tartományok
a kapott összeget szabadon használhatják fel a
korai iskolaelhagyás csökkentését helyi szinten
leginkább támogató módon, az együttműködésre
fókuszálva. Az iskolák támogatása a korai iskolaelhagyók számában elért számszerű csökkenéshez
kapcsolódik, s jelenleg 2500 EUR-t jelent minden olyan gyermek után, aki az előző évi kiesési
számhoz képest csökkenést jelent. Emellett létezik a tanulókat célzó támogatási rendszer is, melyet integráltan kezelnek a korai iskolaelhagyást
csökkentő nemzeti programmal.

5.	Preventing early school leaving, Swedish Association of Local Authorities and Regions, 2013
6. PISA 2012 Results: Excellence through Equity, OECD 2013 (59. old.)
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A program bázisát központi finanszírozásként
az oktatási minisztérium biztosítja, amely a benne dolgozó önkormányzati projektmenedzserek
és iskolai projektvezetők munkáltatója.
A finanszírozás mellett többféle kiterjedt, rendszerszintű elem teszi fenntarthatóvá a programot.
Ilyen a többoldalú együttműködések ösztönzése,
amely egy úgynevezett arany háromszög kapcsolatrendszert jelent az állam, az önkormányzatok
és az intézmények között, azok folyamatos kommunikációja és közös tervezése mentén.
Egy másik elem a fiatalok végzettséghez jutásának ösztönzésében 2007 óta a tankötelezettség
megnövelése 18 évre, vagy a minimum ISCED3as szintnek megfelelő végzettség megszerzése
esetén a 16 év. Mindezt az országostól a települési szintig követhető monitoring rendszerrel
egészítik ki, ahol regionális adatok kérhetőek le
a korai iskolaelhagyásra vonatkozóan.
A program talán legfontosabb adminisztratív
eleme a digitális hiányzásvezető portál, kitöltése
2009 óta teljes körűen kötelező. Az igazolatlan
hiányzásokat követően a tanárok rögtön kapcsolatba lépnek a szülőkkel. Ha az igazolatlan órák
száma egy hónapon belül meghaladja a 16-ot, akkor az iskola jelenti az önkormányzatnak, ahonnan egy szociális munkás felkeresi a családot, és
egyben értesíti az iskolát is. Ha a szülők nem biztosítják a gyermekük iskoláztatását, bírságot kapnak. Az önkormányzatnál futnak össze a szálak,
tudnak a korai iskolaelhagyás kezdeti jeleiről,
például azt is tudják, hogy a megelőző képzési
szakaszokban mennyit hiányoztak a fiatalok. Van
arra példa, hogy az általános iskolai vagy szakképzést előkészítő, megelőző iskolai mentor tájékoztatást ad a középfokú intézmény mentorának
a fiatalokról.
Ami szintén nagyon lényeges, hogy a szoros
folyamatkövetést nem szankcionáló, hanem beavatkozó és támogató attitűddel és intézkedésekkel egészítik ki. Ilyen a jól szervezett pályaorientáció, melyben a középfokon ez elsősorban
a gyakorlati helyeken történő tapasztalatszerzésben és a nagyon rugalmas pályamódosítási
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lehetőségekben jelenik meg. Már a belépéskor
feltérképező tesztet íratnak a fiatallal, és az is
előfordul, hogy másik intézményt javasolnak
érdeklődésének megfelelően, de az adott intézményben is, akár tanév közbeni szakmaváltásra is
van lehetősége. A tanulót nehézségei során személyes mentora vagy az iskola tanácsadó irodája
segíti döntései meghozatalában. Az átmenetek
segítésére speciális, egyéni támogatórendszert
alkalmaznak, amely eredményesen csökkenti a
lemorzsolódást.
Az oktatás és az ellátórendszer közelítése érdekében speciális bizottságok alakultak, amelyek
különböző szolgáltatásokat nyújtanak a veszélyeztetett diákpopuláció segítésére: ifjúságsegítők, szociális munkások, rendőrök és jogi képviselők működnek együtt. Ez napjainkra minden
iskola számára elérhető szolgáltatássá vált.

Svédország
Svédország oktatási rendszere a világ leginkább
decentralizált rendszereinek egyike. Kormányzati hatáskörbe az egységes elv- és célrendszert
meghatározó alapdokumentumok kiadása, és a
jogszabályokban foglaltakkal összhangban történő működés ellenőrzése tartozik. A kormányzati alapdokumentumok (a 2011-ben megújított
közoktatási törvény, a nemzeti alaptanterv és
kerettantervek) részletesen és átláthatóan adják
meg az oktatás kereteit, amelyek valóban keretek,
mert a megvalósítás módja már önkormányzati,
illetve intézményi hatáskörbe tartozik.
Svédországban az oktatási szolgáltatások biztosítása az önkormányzatok felelőssége. Az önkormányzati fenntartású/irányítású és a „független”
iskolák egyaránt az önkormányzatoktól kapják
működési költségeiket normatíva formájában. A
normatíva mértéke azonban az iskolavezetés és
az önkormányzat közötti alku tárgyát képezi,
amely az éves költségvetésről szóló tárgyalásokon
dől el. Ez a finanszírozási mód nagymértékű rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy az intézmények
a tanulók igényeihez, szükségleteihez igazodva
működhessenek, illetve változhassanak.
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Speciális tevékenység
Polikai tevékenység

2%

1%

Infrastruktúra

8%

40%

Kultúra és szabadidő

5%

44%
Oktatás

4. ábra: Helyi önkormányzati kiadások megoszlása Svédországban

A helyi önkormányzati kiadások legnagyobb
hányadát az oktatási (44%), illetve a szociális és
egészségügyi kiadások (40%) adják. Politikai tevékenységre a költségvetés mindössze 1%-át költik, az infrastrukturális kiadások 2%-ot tesznek
ki. (6. ábra)
Svédország a GDP-jének 6,98%-át költi oktatásra. (EU átlag: 5,44%; Magyarország: 4,88% forrás Eurostat.)
Az oktatási intézmények működéséért és a pedagógiai vezetésért a magas fokú autonómiával
rendelkező intézményvezetők felelnek.
A kis létszámmal működtetett Oktatásért és
Kutatás-fejlesztésért felelős Minisztérium mögött
erős szakmai háttérintézmények állnak, s közöttük legfontosabb a Svéd Nemzeti Oktatási Ügynökség (Skolverket), a Nemzeti Iskolafelügyelet
(Skolinspektionen) és a Sajátos Nevelési Igényű
Tanulók Oktatásáért Felelős Nemzeti Ügynökség (Specialpedagogiska Skolmyndigheten).
A „kicsi” minisztériumok, az erős szakmai
háttérintézmények és a különböző érdekképviseleti szervek közösen alakítják ki az oktatásirányítás kereteit, miközben szorosan együttműködnek
a társszektorok (a szociális és az egészségügy, továbbá az ifjúságpolitika) háttérintézményivel.

Forrás: SALAR, 2012

A szektorközi együttműködések nemcsak rendszerszinten, de intézményeken belül is jellemzőek:
az iskolákban a tanulók problémáit szektorközi
(tanárokat, iskolai pszichológust, védőnőt, szociális munkást, pályaorientációs szakembert magába
foglaló) munkacsoportok beszélik meg legalább
havi rendszerességgel. A szülőkkel való intenzív
kapcsolattartás is részét képezi a rendszeres konzultációknak. A svéd iskolák mottója: „senkit se
tévesszenek szem elől, senki ne vesszen el.” Ennek
érdekében, ha valaki mégis elhagyná az iskolát, akkor az az önkormányzatokkal szoros együttműködéssel zajlik, ugyanis az önkormányzatok kötelesek
felkeresni és a programba bevonni azokat a fiatalokat, akik nem járnak iskolába. Ez az önkormányzatok úgynevezett „beavatkozási kötelezettsége,”
amely szerint az önkormányzatoknak regisztrálniuk kell a nem tanuló fiatalokat, és mielőbb fel kell
venni velük a kapcsolatot, hogy bevonják őket valamilyen programba, elkerülve ezzel az iskolától és
a munkaerőpiactól való további távolodást.

A QALL projekt tevékenységei
A QALL projekt hazai és nemzetközi kutatási
tevékenységgel, széleskörű társadalmi konzultációval, megyei koordinátor hálózat létrehozá-
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sával, képzéssel összekötött műhelymunkákkal
és regionális konferenciák szervezésével, továbbá szakpolitikai ajánlások megfogalmazásával
igyekszik támogatni a korai iskolaelhagyás elleni
küzdelmet.
A fentiekben némi betekintést adtunk a kutatási
eredményekbe. A részleteket bemutató dokumentumok – például a témában készült hazai helyzetelemzés, a társszektorok megközelítéseit bemutató
tanulmányok, a tanulmányutak termékeiként készült országjelentések – a Tempus Közalapítvány
„Oktatás és képzés az EU-ban és itthon” honlapján
(oktataskepzes.tka.hu/pages/content/index.
php?page_id=1145) oldalon ismerhetők meg.
A projekt egyik kulcseleme a helyi szakemberek bevonása, és kapcsolatrendszerük kiaknázása
a regionális rendezvényeken. A megvalósítási időszak elején 21 megyei szakember toborozása történt meg, szem előtt tartva a szektorköziséget, a
kiterjedt kapcsolathálót és a korai iskolaelhagyás
témájában való jártasságot és fogékonyságot. A
megyei koordinátorok három alkalmas, felkészítő műhelyeken vettek részt, ahol a téma hazai és
nemzetközi aktualitásait ismerhették meg, illetve
interaktív műhelymunkákon keresztül maguk is

megélhették a szektorközi együttgondolkodást.
Mindezzel felkészültek arra is, hogy a Tempus
Közalapítvánnyal együttműködésben regionális
konferenciákat szervezzenek. Egy-egy régióban
három megyei szakember alakítja ki a programot
és állítja össze a meghívotti listát, majd a projekt
koordinátorával való egyeztetések révén áll ös�sze a végleges rendezvény. A hét alkalmas konferenciasorozat célja a tudatosítás, a különböző
szektorok szakemberei közötti együttműködések
támogatása és a helyi, jó gyakorlatok, működő
megoldások terjesztése, megismertetése szélesebb
nyilvánossággal. Az átfogó cél, hogy országos
szinten téma legyen a korai iskolaelhagyás és figyelem irányuljon a probléma fontosságára, a közös cselekvés szükségességére.
A projekt végterméke a korai iskolaelhagyás
témát sok szempontból bemutató, összegző tanulmánykötet, amely tartalmazza a kutatásból
és a társadalmi konzultáció alapján megmutatkozó következtetéseket, és az ezek alapján
megfogalmazható szakpolitikai ajánlásokat is.
A kötet megtalálható az oktataskepzes.tka.hu/
dokument.php?doc_name=Projektek/2013/qall_
zarokiadvany_final.pdf oldalon.

A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!

Vegyes iparcikk áruk
ismerete és forgalmazása
Szerző: Bicsákné Furcsa Mária

Kiadói ajánlás: A tankönyv a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az Eladó szakképesítéshez készült. Az áruforgalmazás tantárgy
vegyes iparcikk témakörének elméleti és gyakorlati részét dolgozza fel. A
vegyes iparcikkek árufajtáit és jellemzőiket fejezetenként csoportosítva mutatja be. A tanulás során a felhasználók elsajátíthatják azokat a minőségi követelményeket, amelyek ismeretében segítséget nyújthatnak a vevőknek az
áru kiválasztásában. A fejezetek elején lévő esetfelvetések mintát adnak a
mindennapi munkában adódó helyzetekre, melyek megoldásához a szakmai információtartalom elsajátítása szükséges. A fejezetek végén található gyakorlatok és feladatok megoldásával mélyül az ismeretanyag
és kialakul az áruforgalmazáshoz szükséges fogyasztó-centrikus szemlélet.

Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.
Megtekinthető: A hivatal bemutatótermében: 1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefonszám: +36 (1) 431 6539.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
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Stratégiai szemlélet az Erasmus+ mobilitási
projektek tervezésében
Az Európai Unió 2014-ben indult Erasmus+
programjának célja a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a foglalkoztatás szempontjából fontos készségekre, úgymint:
a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés
szintjének növelése az oktatási-képzési intézményekben; a szakpolitikai reformok és az oktatásiképzési rendszerek modernizációjának támogatása; valamint a nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi
sokszínűség népszerűsítése.
A program magyarországi nyitóeseményén
Androulla Vassiliou, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, soknyelvűségért és ifjúságért
felelős biztosa fogalmazta meg az iskola társadalmi szerepét: „Az oktatás feladata nem csak
az, hogy megfeleljen a munkáltatók igényeinek,
hanem az egyik leghatékonyabb eszközünk a társadalom jövőjének formálására, beleértve azt is,
miként gondolkozunk a munka világáról, hogyan
szervezzük azt. Ha nyitott, igazságos, demokratikus és dinamikus társadalmat akarunk, annak
megalapozása az iskolában kezdődik.”
A megoldásra váró problémák között szerepel
a korai iskolaelhagyás, a gyenge alapszintű készségek, a nyelvtudás hiánya, az új technológiák felé
való nyitás, a szakképzési rendszerek megújítása, valamint az oktatási intézmények és a cégek
együttműködése. Az Európai Unió minden eddiginél több támogatást és forrást tud most ehhez
nyújtani. Az üzenet egyértelmű: mindenképpen
folytatni kell az oktatásba és a képzésbe történő
beruházást, még akkor is, amikor az Uniónak más
területeken vissza kell fognia a közkiadásokat.
Az Erasmus+ program 14,7 milliárd eurós
költségvetéssel mintegy 4 millió embernek ad
lehetőséget arra, hogy egy másik országban tanuljon, dolgozzon, illetve szakmai gyakorlaton

vagy önkéntes munkában vegyen részt. Magyarországra vetítve ez hozzávetőleg 31 millió euró
támogatást jelent, ami 100 000 fiatal tapasztalatszerzését segíti majd 2014 és 2020 között.

Mit jelent és miért fontos a stratégiai szemlélet az Erasmus+ mobilitási projektek
tervezésében?
Az Erasmus+ program filozófiájának központi
eleme a támogatott projektekben elért eredmények intézményi beépülésének elősegítése. Ez az
elem az elődprogramokhoz képest markáns változást hozott a mobilitási projektek tervezésébe és
megvalósításába, hiszen megszűntek az „Egész
életen át tartó tanulás” programból ismert egyéni
pályázati lehetőségek. Az új programban új szerepbe kerülnek az intézmények, hiszen az egyéni
mobilitásokat támogató háttérszereplőkből a mobilitási tevékenységeket meghatározó, tervező és
lebonyolító szervezetekké válnak.
Az Erasmus+ program finanszírozásával az
Európai Bizottság egyértelmű szándéka, hogy az
egyes országok oktatási és képzési rendszerei révén támogassa az európai szinten kitűzött célok
megvalósulását. Ez a törekvés akkor valósulhat
meg, ha a támogatott tevékenységek eredményei
becsatornázódnak az oktatási és képzési rendszerekbe. Első lépésben – a projektek szintjén –
ehhez az szükséges, hogy a projekteredmények
beépüljenek az intézmények életébe, azaz a projektek hatása túlmutasson az egyéni fejlődésen,
és az intézmények továbbfejlődését is szolgálja.
Az intézmények részéről az eredmények hos�szú távon is fenntartható, hatékony beépülésének biztosítása nagyfokú tudatosságot, stratégiai
gondolkodást igényel, amelynek már a projektek
tervezési fázisában is meg kell jelennie.
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„A tanárok számára itthon hiányzik vagy nagyon kevés a konzultációs lehetőség, az eszmecsere, az
egymástól való tanulás lehetősége, amit a nemzetközi programok meg tudnak adni a számukra, ráadásul
sokszor merőben új, szokatlan szempontokkal találkoznak külföldön. Új célok jelentek meg az iskolavezetés számára is. A Leonardo programban való részvétel jelentős szemléletváltást eredményezett: a végrehajtó típusú szemlélet helyett a menedzselő, problémamegoldó, konstruktív iskolavezetés felé tettünk
lépéseket.”
Kóbor Zoltán igazgató, Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, Budapest

Az intézmény stratégiai gondolkodásának
alapját a helyzetelemzés adja. Ez a kiindulópont
az intézmény valós szükségleteinek és igényeinek
meghatározásakor. Az alapvető kérdés – amelyre az igényekből megfogalmazódó célok fogják
megadni a választ – a következő: „Az intézményemnek miért van szüksége a projektre?” Természetesen a pályázat ötlete érkezhet olyan munkatárstól is, aki valamilyen külföldi mobilitásban
szeretne részt venni, de csak olyan egyéni képzési
célok támogathatók, amelyek szervesen illeszkednek az intézményi célokhoz. Kulcsfontosságú
tehát, hogy a pályázatokban megjelenjen, illetve
megerősödjön a pedagógiai (oktatási, képzési)
programon alapuló, intézményi szintű tervezés.
Ezzel párhuzamosan figyelni kell arra is, hogy
a projekt célrendszere kapcsolódjon az Erasmus+
program európai célkitűzéseihez és prioritásaihoz. Ezek a prioritások olyan általános fejlesztési célokat fogalmaznak meg, mint az oktatás és
képzés minőségének javítása, a tanulók és munkatársak készségfejlesztése, az esélyteremtés, az
együttműködés erősítése az oktatásban és kép-

zésben vagy a modernizáció, s így nem nehéz velük összehangolni az intézményi célokat.
A következő lépés, hogy biztonsággal elérhető
eredményeket rendeljünk a körültekintően meghatározott reális célokhoz a projekt időtartamán
belül, egyéni és intézményi szinten egyaránt. Az
eredményeknek a célokkal arányban kell állniuk: érdemes ambiciózus terveket összeállítani,
de nem szabad irreális várakozásokat megfogalmazni, hiszen az csökkenti a terv hitelességét. Az
eredmények tervezésével párhuzamosan az azok
mérésére szolgáló mutatókat, sikerkritériumokat,
indikátorokat is ki kell dolgozni.
A konkrét tevékenységek tervezése csak ezután
következik, hiszen ezeket az elvárt eredmény, és
az azokhoz vezető út határozza meg. A mobilitási
projektek legfontosabb tevékenysége maga a külföldi mobilitás, de a tervezés során az előkészítéshez és az utómunkához kapcsolódó feladatokat
is részletesen ki kell dolgozni. A tevékenységek
azonosítása után dönteni kell a mobilitásban
résztvevők kiválasztásának szempontjairól, a tanulók és munkatársak felkészítéséhez és általá-

Az Erasmus+ program prioritásai a szakképzés területén:
• készségek és kulcskompetenciák (vállalkozókészség, digitális kompetenciák, nyelvi készségek stb.), valamint újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;
• az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban;
• a készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;
• a képzés és a foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek kialakítása;
• a felsőfokú szakképzés kialakítása az EKKR-nek megfelelően;
• a szakképzési politikák helyi, regionális és nemzeti gazdaságfejlesztési stratégiákkal történő összehangolásának támogatása.
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ban a szervezéshez kapcsolódó tennivalókról, de
azt is be kell mutatni, hogy milyen tevékenységek
révén biztosítják majd a tapasztalatok terjesztését és az eredmények fenntarthatóságát. A projekttevékenységek azonosításának legfontosabb
szempontjai, hogy azok célszerűek, indokoltak
és reálisak legyenek. Minden egyes tevékenységnek egyértelműen kell szolgálnia a meghatározott eredmények elérését, ugyanakkor csak annyi
külföldi mobilitást kell tervezni, amennyi ténylegesen szükséges a várt hatás eléréséhez. Fontos
szempont az is, hogy a tervek reálisak legyenek,
azaz a rendelkezésre álló intézményi erőforrások
– kiegészülve a megpályázott pénzügyi támogatással – tegyék lehetővé a tevékenységek megvalósítását.
A stratégiai gondolkodásban nagy szerep jut
az értékelési folyamat (ütemezés, módszerek,
eszközök) előzetes megtervezésének is, hiszen
az alapvető fontossággal bír egyrészt az elvárt
eredmények azonosításában, másrészt a projekt
megvalósulásának nyomon követésében, illetve az esetlegesen felmerülő problémák azonnali
kezelésében. A projekt értékelésének eredményére építve lehet azután új célokat meghatározni,
melyek akár a jövőbeni projektek kiindulópontjaként is szolgálhatnak.
A várt hatás eléréséhez nélkülözhetetlen a jól
kidolgozott disszeminációs terv, amely a különböző, intézményen belüli és kívüli célcsoportokra
szabottan (tanulók, munkatársak, szülők, fenntartó, szakmai fórumok stb.) összegzi a tapasztalatok terjesztésének tartalmát, módszerét és
eszközeit.
A tapasztalatok terjesztésén túl törekedni kell
azok minél szélesebb körű beépítésére is, hogy
az előzetesen várt hatásokat biztosítani lehessen.

Gondoskodni kell arról, hogy a mobilitás során
fejlesztett szakmai kompetenciák, megszerzett új
ismeretek valóban meghatározó elemei legyenek
az intézményi gyakorlatnak, valamint a projekt
hatásainak fenntarthatóságát azzal is biztosítani
kell, hogy a releváns tapasztalatokat beépüljenek
az intézmény működését meghatározó dokumentumokba.

Egy sikeres példa
az Erasmus+ elődprogramjából:
Gyógypedagógusok
szakmai tanulmányútja
egy írországi intenzív biokertészetben
A 26 éve működő Komárom-Esztergom Megyei
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon sérült, sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásával foglalkozik.
A Leonardo mobilitási projektjük keretében 8
speciális képesítésű gyógypedagógus szakoktató
10 napos tanulmányúton vett részt Írországban,
ahol organikus biokertészetek működését tanulmányozták, különös tekintettel a fogyatékkal
élő fiatalok szakképzésére, munkába állítására.
A külföldi tanulmányúton tapasztaltakat beépítették az intézmény pedagógiai programjába,
és fejlesztették a szakképzési struktúrát, aminek nyomán a kerti munkás és kertész szakmák
képzési tananyaga is korszerűsödött. A projekt
segítségével a munkaerőpiacon többszörös hátránnyal induló, fogyatékkal élő fiatalok munkavállalási esélyeit tudták közvetve javítani.

Az Erasmus+ program által kínált pályázati lehetőségekről további információ a Tempus Közalapítvány honlapján található: www.tka.hu
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Interjú Veress Gábor Balázzsal,
a Nemzetgazdasági Minisztérium
Versenyképességi Főosztályának
főosztályvezető-helyettesével
Veress Gábor Balázs 1979-ben született Debrecenben. Gimnáziumi
tanulmányai után a Debreceni Egyetemen tanult tovább, 2003-ban
szerzett közgazdász diplomát. Diákévei alatt aktív szerepet töltött be az egyetemi közösségben, ezért a diploma átvételekor külön
elismerést is kapott. Egy rövid kitérőt követően 2004 óta dolgozik
a központi közigazgatásban elemző közgazdászként, 2010 óta pedig a Nemzetgazdasági Minisztériumban. 2009-ben a New York-i
Columbia egyetemen szerzett Master of Public Administration
másoddiplomát, és az ehhez kapcsolódó szakmai gyakorlatát pedig
New York városának közigazgatásában töltötte. Fő szakterülete a
gazdaságpolitika strukturális, vállalati oldala. A Versenyképességi
Főosztályon – melynek 2012 ősze óta főosztályvezető-helyettese – a
vállalkozások működési környezetének egyszerűsítésével, illetve az
állami szabályozás vállalatokra gyakorolt hatásainak vizsgálatával
foglalkozik.
– A Nemzetgazdasági Minisztérium Európai
Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Versenyképességi Főosztálya több mint két éve
kezdte meg működését. Azzal, hogy önálló főosztályi
felelősséggé vált a versenyképesség ügye, azzal nagyobb hangsúlyt kaptak a minisztériumi stratégia
megvalósításában a szervezeti egység feladatkörébe
tartozó tevékenységek. Melyek a főosztály legfontosabb
feladatai?
– A főosztály és a hasonló feladatokat ellátó
elődök folyamatosan léteztek a minisztériumban,
a névváltoztatás elsősorban azt a megközelítést
tükrözi, hogy a versenyképesség szempontja fontos a gazdaságpolitika alakításában. Az elmúlt
időszakban főosztályunk feladatkörébe tartozott
a vállalkozások versenyképességét meghatározó szempontok vizsgálata, elemzése, valamint
lehetőség szerint érvényesítése is. Fontos lépés
volt ebből a szempontból az elmúlt évek egyik
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legfontosabb programja, a vállalkozások terheinek csökkentését célzó Egyszerű Állam Program. A program kiinduló pontja az volt, hogy
Magyarországon nagy a kis- és közép-, sőt a
mikrovállalkozások aránya, melyekre a szabályozási környezet jelentős adminisztrációs terhet ró,
és ezt egyszerűsíteni kell. A program 106 intézkedése nyomán egyszerűsödött az adórendszer, a
számviteli szabályozás és a hatósági ellenőrzési
gyakorlat, valamint számos speciális ágazati szabályozás, így az agrárgazdaság, az élelmiszerbiztonság vagy a környezetvédelem. A program
egyik fontos elemeként folyamatosan figyelemmel követjük az előkészületben lévő jogszabálytervezeteket is, megvizsgálva azok lehetséges
(pozitív, esetleg negatív) hatásait a vállalati szektorra. Úgy véljük, a magyar vállalatok versenyképességét nagyban támogatná egy egyszerűbb,
betarthatóbb szabályozási környezet.
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– 2013. december 31-én jelent meg a Magyar Közlönyben „a képesítési követelmények ésszerű csökkentésével kapcsolatos kormányzati feladatokról” szóló
kormányhatározat. A kormányhatározat előkészítése
az Ön által vezetett főosztály feladata volt. Milyen
hazai és nemzetközi aktualitása van a képesítési feltételek újragondolásának?
– Válaszom arra az egyszerű kérdésre, hogy
milyen tevékenységet milyen képesítéssel lehet
végezni Magyarországon: egy nagyon bonyolult
és sokszor átláthatatlan rendszer alakult ki, ezért
jelentős volt az igény a szabályozás rendbetételére.
Az egyszerűsítést két irányból kezdtük el, mert
egyrészt a képesítésekre vonatkozó jogszabályi
környezet átláthatóságát növeltük, másrészt eltöröltük a felesleges követelményeket. Hogy kön�nyebben érthető legyen, elmondok két történetet:
Például nemrég egy neves írónak – több könyv
után – nem akarták megadni a vállalkozói engedélyt, mondván: „nincs írói végzettsége.” Itt
az a megoldás, hogy mostantól a képesítésekre vonatkozó jogszabályok egyetlen jegyzékben,
rendszerezetten álljanak rendelkezésre, és ez a
jegyzék mindenki számára nyilvánosan elérhetővé váljon a kormányablakokban – ezzel is segítve
a követelmények áttekinthetővé és követhetővé
válását. A lista már elérhető a Nemzeti Munkaügyi Hivatal oldalán (https://www.nive.hu/index.
php?option=com_content&view=article&id=492:
kepesitesi- kovetelmenyhez-kotott-tevekenysegekjegyzeke&catid=10:hir-fj&Itemid=166,) és folyamatosan fejlesztjük.
Egy másik érdekesség volt, amikor kiderült,
hogy a gyorséttermi felszolgáláshoz is tartozott
kötelező képesítés, miközben ebben a munkakörben jellemzően diákmunka keretében dolgoznak
a fiatalok, szakirányú végzettség nélkül. Ez a tevékenység tipikusan betanított munka elvégzését
jelenti, amit a gyorsétterem-láncok belső – igen
szigorú – minőség-, és folyamatellenőrzési előírásai szabályoznak, amelyek a kockázatokat is jól
kezelik. Tehát ez a képesítési előírás nem védte a
fogyasztókat, ugyanakkor a cégeknek egy felesleges terhet jelentett.

Azt is el kell mondanom, hogy nem vagyunk
egyedül ezekkel a problémákkal. A kérdés nemzetközi aktualitását tükrözi, hogy az Európai Bizottság 2013 végén olyan ajánlást adott ki, mely
minden tagállam számára előírja képesítési követelményrendszerük áttekintését, azok tagállamok
közti összehangolását, valamint minden tagállamnak készítenie kell egy nemzeti akciótervet a
képesítési követelmények egyszerűsítésére.
– Egyes munkakörökben a feladat ellátásához
szükséges minimum szerint állapítanának meg új képesítési feltételeket. Hogyan kapcsolódik ez az alapelv
a versenyképesség javításához?
– A felülvizsgálat alapelgondolása az, hogy az
állami szabályozásnak csak a szükséges minimális
mértékben szabad beavatkoznia a piaci viszonyokba. E minimális feltételeknek ki kell terjedniük a
kockázatok megfelelő kezelésére, például garanciát
kell nyújtaniuk arra, hogy a tevékenység során kizárható legyen a károkozás emberi életben, egészségben, vagyoni vagy tárgyi eszközben, ugyanakkor ne jelentsen hátrányt a szakmával rendelkező
magas szintű szaktudással rendelkező munkavállalóknak sem. A régió, illetve Európa országaiban
az egyik legfontosabb kezelendő munkaerő-piaci probléma éppen a tanult képességek és a piaci
igények közötti eltérés. A Német-Magyar Ipari
és Kereskedelmi Kamara 2013-as konjunktúrajelentése szerint a magyarországi szakképzettség
megfelelőségének megítélése elmarad a közép-kelet európai régiós átlagtól. Véleményünk szerint a
képesítési követelmények minimális – de szükséges – szinten történő meghatározása megnyitja a
munkaerőpiacot a képzetlen munkavállalók, illetve azok számára, akik korábban a meglevő képesítésükkel nem végezhettek olyan tevékenységeket,
amelyhez a szakmai hozzáértésük egyébként adott
volt. Másrészt a vállalkozások számára megszűnik
vagy egyszerűsödik számos komoly, de jellemzően adminisztratívnak számító képesítési előírás is.
Az is egyértelmű, hogy a vállalatok nagyobb hatékonysággal képesek felismerni a képzettségre vonatkozó saját igényeiket, illetve tevékenységüket
ezekhez adaptálni; a munkaerőpiac megnyitásá-

41

interjú
val pedig nagyobb körből választhatják ki leendő
munkavállalóikat. Ez a folyamat vezethet el a piac
öntisztulásához, amely során a károkozás lehetőségének leszorítása mellett a megfelelő szakembereket a fogyasztó választja ki.
– A kormányhatározat melléklete jobbára a kereskedelem, vendéglátás, ipar, mezőgazdaság és sport
területén sorol fel tevékenységeket és képesítési követelményeket, ahol a túlszabályozottságot szeretné megszüntetni. Más ágazatokban nem jelent a képesítési
követelmények szigorúsága versenyhátrányt? Vagy a
kormányhatározat ágazati vonatkozása csak egy első
lépésként értelmezhető?
– A kormányhatározatban szereplő javaslatok többszakaszos szakmai egyeztetést – amibe
bevontuk a Központi Statisztikai Hivatal és a
Gazdasági Versenyhivatal szakértőit is – követően kerültek végső kiválasztásra. Az egyszerűsítések minden esetben az adott képesítési
követelmény szabályozásában hatáskörrel rendelkező szaktárca döntése alapján történtek.
Ezeket a döntéseket kiegészítettük a nagyobb
szakmai érdekképviseletek javaslataival is, amelyek szintén fontos visszajelzéseket adtak a valós
piaci körülményekről, továbbá az egyes képesítések gyakorlati előnyeiről, illetve módosítási
lehetőségeiről. A módosításokból eredő potenciális kockázatok mérlegelését követően közel
100 tevékenység esetében alakult ki konszenzus
a változatás szükségességéről a szabályozásért
felelős szakterület, illetve az érdekképviseletek
között. Emellett természetesen még számos területen mutatkozik igény a felülvizsgálatra, így
a kérdésre válaszolva: ez még csak az első – de
annál fontosabb – lépés egy hosszú folyamatban.
A munka továbbvitelét indokolja az is, hogy a
jelenlegi felülvizsgálat fókusza nem terjedt ki az
ország teljes képesítési rendszerére, így például a felsőfokú végzettséghez kötött tevékenységek elemzése még nem volt a vizsgálat feladata.
Őszintén remélem, hogy, összhangban az EU
Bizottság ajánlásával, a jelenleg megkezdett
feltérképezési folyamat is ösztönözni fogja a további egyszerűsítési lépéseket.
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– A képesítési követelményeket meghatározó jogszabályi környezet felülvizsgálata és átalakítása milyen
alapelvek érvényesítése mellett és milyen ütemezés szerint valósul meg?
– A mi főosztályunk által koordinált feladat
két lépcsős volt: elsőként az 1589/2012-es számú
kormányhatározat írta elő a képesítési követelmények felülvizsgálatát. Ez a munka zajlott le 2013
során, és ennek az eredménye a télen elfogadott
2054/2013-as kormányhatározat. Ez a határozat a feladat második szakaszát határozza meg,
amelynek lényege a felülvizsgálat eredményeinek
jogszabályi átültetése. Ebben a fázisban az egyes
szaktárcáknak már nem kell – legalábbis ezen
kormányhatározat alapján – felülvizsgálati tevékenységet kifejteniük, hanem csak a szükséges
jogszabály-módosításokat kell kidolgozniuk. A
kormányhatározat azt is biztosítja, hogy új képesítési követelmények bevezetése csak megalapozott szakmai szempontok alapján, a kockázatok
és költségek figyelembe vételével történhet. A mi
részünkről a nemzetgazdasági tárca hatáskörébe
tartozó képesítési követelmények megfelelő módosításait tartalmazó jogszabály-tervezet jelenleg
a szakmai szervezetek szoros együttműködése
mellett kidolgozás alatt áll, annak elfogadása előreláthatólag 2015 elején várható.
– A képesítési követelmények előírása helyettesíthető-e a fogyasztót védő más minőségbiztosítási eszközzel, kiváltható-e például szakmai gyakorlattal?
– A teljes felülvizsgálati munka kiindulópontja az a gondolat volt, hogy a jogszabályi képesítési
követelményeket csak egyetlen komponensként
fogtuk fel egy komplex rendszerben, amely számos más eszközzel együtt képes biztosítani bármilyen tevékenység során a megfelelő szakmai
színvonalat, illetve a tevékenységgel járó kockázatok kiküszöbölését. Itt olyanokra gondoltunk,
mint például a meglévő minőségbiztosítási rendszerek (pl. HACCP), a hatósági engedélyezés és
ellenőrzés, a belső képzési rendszerek. A szakmai
gyakorlat mellett ezek a rendszerek képesek garantálni azt, hogy a fogyasztó megfelelő színvonalú szolgáltatást, illetve terméket kapjon, és az
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esetleges káresemények lehetősége minimalizálva
legyen. Viszont a jogszabályi előírások sok esetben
nem garantálnak magasabb szakmai színvonalat
ezeknek az eszközöknek a működése mellett, hanem éppen hogy negatív hatásuk van, torzítják a
piac működését, ami a magasabb árakban, a bürokráciában, illetve az indokolatlan foglalkoztatási korlátokban testesül meg. A jogszabályok,
természetükből adódóan, egyébként sem képesek
minden esetben haladni a korral, sokszor találkoztunk azzal, hogy a jelenlegi piaci körülmények
egyáltalán nem indokolják már azt a szigorúságot,
amelyet a képesítési követelmény bevezetésekor az
adott társadalmi körülmények, kockázatok tettek
szükségessé.
– Hogyan teljesül „a munkavégzéshez minimálisan
szükséges védelem és a maximálisan szükséges garancia" elvének érvényesítése azon tevékenységek esetén,
ahol a kormány szerint „a képesítési követelmények
további fenntartása nem szükséges"? Ilyenek például
a rendezvényszervezés, utazásszervezés, különböző
műszaki cikkek értékesítése és különböző kisipari tevékenységek, mint a kalapkészítés, kosárfonás, fajátékvagy az ékszer-, hangszerkészítés.
– Az említett követelmények egy része olyan
előírás, amelyet más tevékenység megjelölése alatt
is lehet végezni, így a párhuzamos szabályozást
szünteti meg a kormányhatározat. Más esetekben olyan az előírás, amelyet a piaci visszajelzések
alapján nem alkalmaznak a vállalatok, a meghatározott követelmények tulajdonképpen nem életszerűek, gyakran csupán piacvédelmi funkciót
látnak el. Ezek lebontása hozzájárul a versenyképesség erősödéséhez. A megszüntetésre kerülő követelmények további csoportja olyan követelmény,
amelyhez a szükséges végzettség már nem megszerezhető, továbbá a követelmény hiánya nem jár
anyagi, egészségi kockázatokkal. E megfontolások
mellett azt is szem előtt kell tartani, hogy bármely
követelmény megszüntetése vagy egyszerűsítése
nem azt jelenti, hogy az alapjául szolgáló végzettséggel nem végezhető az adott tevékenység, vagyis

elértéktelenedik, feleslegessé válik az oktatása. A
végzettséggel rendelkező vállalkozó, munkavállaló a képesítéshez nem kötött tevékenység végzése
során magasabb szintű szolgáltatást vagy termelést képes nyújtani, így a képesítés egy újabb, de
nem kötelező garanciaként funkcionál ezekben az
esetben a már meglévő, más jellegű biztosítékok
mellett. Természetesen a munkaadó továbbra is
előírhatja adott végzettség meglétét a munkavállalói számára.
– Véleménye szerint milyen hatással lesz a képesítési
követelmények csökkentése az iskolai rendszerű és az
iskolarendszeren kívüli képzésre?
– Véleményünk szerint a képzőhelyeket nem
éri hátrány, hiszen a diákok létszáma nem csökken. A vállalati igények fokozottabb figyelembe
vétele révén a képzési kínálatuk jobban tükrözi
a piac elvárásait, ami stabilabb működést tesz
lehetővé számukra. Emellett a belső képzések
átjárhatósága is növekedhet, hiszen az, hogy a
képesítési követelményeket nem a külső szabályozásnak, hanem az adott vállalkozásban megszokott oktatási eljárásrendnek, belső minőségbiztosítási elveknek (a fent leírt államilag szabályozott
garanciaelemek betartásával) megfelelően lehet
meghatározni, az növeli a hozzáértő munkavállalók számát. Ugyanakkor a gyakorlati idő figyelembe vételével a munkavállaló foglalkoztatási és
előrelépési lehetőségei is növekedhetnek a rendszer rugalmasabbá válásával.
A belső képzések rendszerének átjárhatósága
a duális szakképzés terjedéséhez is hozzájárul. A
duális rendszer – amely Németországban jelenleg
is jól működik – a képzőhely és a vállalat közötti
együttműködést feltételezi már a képzés folyamata
során is. A képzőhely és a vállalkozás megosztja
a képzés idejét, vagyis a gyakorlatot a vállalkozás
műhelyében végzik a tanulók, így tudást és gyakorlatot szereznek, a vállalat pedig a tevékenységét
ismerő, ahhoz igazodó szaktudással rendelkező
szakembereket vehet fel a képzés végén.
(Az interjút Marton József készítette)
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Vizuális nevelés a szakképzésben I.
236 éves a „Kisképző”
A 236 éves „Kisképzőről”, a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskoláról és Kollégiumról, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájáról kérdeztük Szűcs Tibort, az iskola igazgatóját. Arra is megkértük adjon
rövid áttekintést a középfokú vizuális képzésről. Az interjú első részében az intézmény hagyományait és az ott
folyó képzést mutatjuk be.

– Kérem, mutassa be röviden az iskola történetét,
hagyományait!
– Az iskola története azonos az intézményesített
magyar szakoktatás történetével. Mária Terézia
1777-ben kiadta aRatio Educationist, mely először
szabályozta országos szinten az oktatásügyet. Rá
egy évre a rendelet értelmében a Budai Kancellária
megalapította a Budai Rajziskolát, ahol az iparos
legények közül a tehetségeseknek, akiket kiemeltek a mesterek az inas sorból, már intézményes keretek között biztosítottak rajzoktatást, méghozzá
mai fogalmak szerint is világszínvonalon.
A rendelet hatására Budán, Pesten és a vidéki
nagyvárosokban is több iparrajziskola kezdte meg
működését. Már a kezdetektől nagynevű mesterek
tanítottak, például a ’48-as honvéd, Vidéky János,
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aki a kiegyezés után tér vissza az emigrációból, s
rábízták a teljes iparrajz oktatást, azaz iparoktatáshoz köthető vizuális oktatás szervezését és irányítását. Ő gondozta és igazgatta ezeket az iparrajz
iskolákat, egészen a haláláig.
Az iparrajzoktatás, majd később a rajzoktatás változása követhető az archívumunkban, ahol
közel 20 000 dokumentum található, egészen
az intézmény alapításától. Ennek a feldolgozását még mindig nem fejeztük be. A legkorábbi
rajz 1779-ből való. Szerencsére a gyűjtemény a
nehéz időket is túlélte. Szép pillanatok, amikor
egy 1848-as ünnepséget úgy tudunk megtartani, hogy a falon az 1848-as diákok eredeti rajzait
nézhetik a mai fiatalok. Ez nem sok iskolának
adatik meg.

Szak- és felnőttképzés – 2014. III. évfolyam 3-4. szám

intézményi élet •
1881-től már rendszeresen megjelennek az iskola évkönyvei, amiből itt is van kettő az asztalon. Már az első kötetekben is felvetődik a kérdés,
hogy érdemes lenne a szakipari oktatásnak az ipari
részét is iskolarendszerhez kapcsolni, vagyis nem
csak rajzot tanítani.
1903-ban jön létre az első iskolarendszerű tanműhely az iskolában, és utána nagyon gyors ütemben tíz év alatt kiépül az iskolánkban ma is megtalálható műhelyrendszer. Az utoljára kialakított
fotóműterem nagyon korszerű volt létrehozásakor,
aminek kialakítását Pécsi József fotóművész kezdeményezte. Az iskolarendszerű fényképészképzés 1914-ben forradalmian új volt, a szakképzés
élvonalához tartozott.
A továbbiakban folyamatosan alakultak még
szaktermek, követve a szakoktatás fejlődését. Létezett például játék szak is az 1930-as években: játéktervezés és -készítés, ami szakkörként indult,
majd a ’40-es években már szakként működött
folyamatosan, de ahogyan a játékkészítő szakma
fokozatosan elhalt, úgy ez a képzés is átalakult. Játékkészítőből lehetett animációs, le tudta modellezni a bábanimációhoz szükséges díszleteket, el
tudta készíteni a bábukat. A ’60-as években még
volt báb- és játékkészítő szak, de már abból az
időből is találhatunk olyan fotókat, ahol már teljes bábanimációra alkalmas maketteket és bábukat
láthatunk. Most – többszörös áttételen keresztül –
éppen mozgókép- és animációs filmkészítő szakot
oktatunk.
A fejlődést szolgáló változások mellett a kényszerű lépéseket is meg kell tennünk. Például az
OKJ legutóbbi átalakításakor két nagyon fontos
szakma került ki a jegyzékből. Az egyik a bútorműves szak, ami többet jelent még a műbútorasztalosságnál is. Ide tartozik az egyedi műbútor
tervezése, a bútor kivitelezése egészen a bútorfelújításig.
– Mi indokolta a bútorműves szakma kiemelését?
– A Nemzetgazdasági Minisztérium meggondolása az volt, hogy egy területről egy szakma
maradjon benn. Miután létezik az asztalosipari szakma, ezért a bútorművességet emelték ki,

vélhetően olyan megfontolás alapján, hogy az országban egyedül itt, illetve a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában, és egy szombathelyi műhelyben tanították ezt. Így nem volt kérdés, hogy
egy évente országosan 20 szakembert kibocsátó
szakmát szüntetnek-e meg, vagy egy nagy asztalosipari szakmát. De ezzel kapcsolatban felvetődik
azért néhány kérdés. Az asztalosipari szakmának
ezzel megszűnt a középiskolai végzettséggel elvégezhető felső szintje, ahol a szakipari részből
kiemelkedő tehetséges szakiparost lehet képezni.
Így most maradt az asztalos szakma és a felsőoktatás, és jelenleg a kettő között tátong egy űr, amelynek a kitöltésére lehetne képezni azt a szakembert,
aki több egy átlagos szolgáltatóipari asztalosnál,
de nem akar tervező művész lenni. Ehhez kapcsolódva meg merem kockáztatni azt az állítást,
miszerint akik bútorműves szakmában tanultak,
azok sok tekintetben tudtak annyit a szakmából,
mint egy felsőfokú végzettségű szakember.
A másik érv a szak megtartása mellett, hogy
ezt a képzést ebben az iskolában, az itteni tanműhelyben találták ki, ráadásul nem is akárki, hanem
Kozma Lajos építész, iparművész, grafikus, a magyarországi szecesszió egyik legkiválóbb, külföldön is elismert művésze. Szellemi értelemben övé
volt ez a műhely, s irányítása alatt folyt terveinek
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kivitelezése. Az a tanműhelyi felszerelés, ami
most is itt található, tőle származik, s amit úgy
állított össze, hogy az 1880-as évekig visszamenően beszereztette az összes műbútoripari gépet.
Azóta itt most egy olyan technológiai együttes
van, ami működésképes és kifogástalan állapotban
van. Az országban nincs máshol ilyen, oktatásra
is alkalmas bútortechnológiai együttes. Ez még
Európában is ritka. Most voltak nálunk látogatók
egy francia iskolából, és nem hittek a szemüknek,
hogy ilyen még létezik. Ez mutatja, milyen hatalmas űrt pótolhat a mi műhelyünk. Európában kivették az oktatásból ezeket a régi technológiákat.
Ezért voltak olyan boldogok, amikor felfedezték,
hogy itt még létezik egy ilyen üzemképes műhely.
Azt mondta a francia kolléganő, hogy ők az ipari
technológiát a sztenderd szintig tanítják, de tervezést, felújítást, a befejező eljárásokat már nem oktatják, az már egy külön szakma. Ők nyers bútorokat gyártanak, majd átadják a kárpitosnak vagy
a fényezőnek. Teljesen elvarázsolódtak, hogy itt
még megtanulhatnának például politúrozni. Várhatóan érkezik is az első francia csoportunk egy
egy hónapos programra, s nekik átadhatjuk ezeket
az ismereteket.
– Ez erősítheti az iskola gazdasági helyzetét, tovább növelheti a presztízsét.
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– Igen, csak közben megszűnik egy szakma és
annak hazai oktatása.
– Van esélye az iskolának arra, hogy megtarthassa
ezt a patinás képzését?
– Mi most minden követ megmozgatunk.
Egyik érvünk, hogy a bútoriparban támadt most
egy hiány, ahonnan pontosan ez a szaktudás hiányzik, másrészt ezt a tudást, tudásátadást nemzeti értékként kell kezelni, nem pedig pusztán
munkaerő-piaci tényezőként.
– Melyik a másik képzésből kiemelt szak?
– A könyvműves szak, ahol hasonló érveket
hallottunk. A klasszikus nyomdaipar nagyon leépült és maga az egész könyvkötészet is eltűnt az
OKJ-ból. A könyvműves szakma még bennmaradt, de az előbbi logika mentén: ha már a könyvkötészetre nincs szükség, akkor a könyvművességet is megszüntetik. Csak az a gond, hogy az
előző szakhoz hasonlóan itt is óriási a különbség
a két szakma között. Mert az utóbbi a magyar
könyvművészet tradícióinak alapjait jelenti, amit
az országban csak itt tanulhattak.
Természetesen elképzelhető egy olyan meggondolás, hogy mit keres az OKJ-ban az a szakma, amiből évente öt-hat embert képeznek.
Ugyanakkor ezt a területet mégsem lehet ezzel a
logikával kezelni, hiszen ha az országban évente
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csak ennyi könyvműves szakembert képzünk, az
nem jelent problémát, inkább értéket, biztos elhelyezkedést.
Ennél a szakmánál is elmondható, hogy a magyar kultúra szerves részét képező, az 1880-as
évekre visszanyúló, és a Kner-féle hagyományokat
ápoló, fenntartó képzésről van szó, amit 1907ben alakítottak ki ebben az iskolában. A magyar
könyvművészet továbbélését jelentette, hogy rögtön Jaschik Álmos vette át a műhely kialakítását,
irányítását. Jaschik az 1910-es évektől a ’40-es
évekig a kor egyik legizgalmasabb tervezőművésze és tanára. Sajnos, a neve kevéssé ismert, mert ő
különös szereplője volt a magyar művész- és pedagógustársadalomnak. A Tanácsköztársaság alatt is
szerepet vállalt, ezért 1919 után el is távolították
az iskolából, de fenntarthatott egy magániskolát.
Sajátos művészsors az övé, a Horthy-időszak alatt
túlságosan baloldali volt, majd a háború után túlságosan jobboldalinak bizonyult, így gyakorlatilag feledésbe merült a neve. Ugyanakkor a ’30-as
években a Nemzeti Színház díszlet- és jelmeztervezője volt. Ő tervezte a száz pengőst, valamint
számos bélyeget, s mindemellett az akkori könyvművészet meghatározó mestere is volt.
– Megmenthető ez a képzés?
– Itt is annak örülnénk, ha visszakapnánk. A
jövő generációja is megtanulhatná a létező ös�szes könyvkötészeti technikát, amit az emberiség
kitalált. A japán vagy a bizánci kódexkötészettől
kezdve az általános kötészeten át egészen a legkülönfélébb kreatív technikákig. Így ez a képzés
megalapozhatná a későbbi könyvrestaurátori tanulmányokat, mert nagyon alapos technikai ismereteket és gyakorlatot ad. Másfelől megismerheti a
könyvkultúrának azt a részét is, amellyel tervező
művésszé válhat.
Ezt a képzési tartalmat úgy tudjuk megmenteni
– amíg nem állhat vissza a képzés –, hogy a grafikus képzés könyv szakirányaként építjük be.
A bútorműveshez hasonlóan a könyvműves
képzést is megpróbáljuk felsőfokú szakképzésként, tehát a felsőoktatáshoz kapcsolódó formában
újraéleszteni.

Megszűnt a bőrműves szak is, de azt a divat- és
stílustervező szakmával össze tudjuk egyeztetni,
s így aki nálunk tanulja a divattervezést, az inkább a bőr divatstílus specializációs ismereteket
fog kapni. Így ezeket a hagyományokat meg tudtuk menteni, de a bútor és könyv szak nem ilyen
szerencsés. A bútornál most még korlátozottak az
esélyek, a könyvnél pedig kompromisszumot kellet kötnünk.
Ugyanakkor pontosan ez iránt a két szakma
iránt nagy és folyamatosan növekvő az érdeklődés a külföldiek körében. Paradox helyzet, hogy
miközben a magyar tanulók nem férnek hozzá
középfokon ehhez a tudáshoz, mi fogjuk átadni
ezeket a szakmai ismeretet és hagyományt a nyugat-európai fiataloknak.
– Mennyire jut el ez az információ a döntéshozókhoz?
– Mi ezt folyamatosan mondjuk, közvetítjük.
Szerencsére a napokban hozott döntést Balog Zoltán miniszter úr, hogy az örökségvédelmi szakmák
körét újból felülvizsgálják. Mindent megteszünk,
hogy az említett két szakma is közéjük kerüljön.
Szerintem minden nemzet megengedheti magának, hogy legyenek olyan szakmák a képzési
rendszerében, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a munkaerőpiachoz, de a kultúra – a vizuális
kultúra is – ettől függetlenül a munkaerőpiac része, még ha áttételesen és lassabban megtérülően
is. A japánok is megengedhetik maguknak, hogy a
kultúrájukhoz kapcsolódó tradicionális szakmákat
megőrizzék, hiszen ha ezek elvesznének, akkor
akár sok évszádos hagyományok szűnnének meg.
Ez a szakoktatásnál azt jelenti, hogy ha egyszer
egy tanműhelyet felszámolunk, ha egy mestert elengedünk, akkor az egész struktúra szétesik. Ez
nem olyan, hogy öt év múlva, ha a munkaerőpiac
szükségét érzi, akkor ott folytathatjuk, ahol abbahagytuk. Ha megszűnik az a folytonosság, ami
egy tradíciót fenntart, azt újraéleszteni már nagyon-nagyon nehéz dolog.
– Milyen helyet foglal el a „Kisképző” a művészeti
képzésben, és milyen feltételek között tudja betölteni a
szerepét?
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– Inkább az általános helyzettel kezdeném,
mert rálátásunk van az országos helyzetre, hiszen
iskolánk a székhelye a Művészeti Szakközépiskolák Szövetségének. Ezen keresztül látjuk az
országos változásokat, igényeket, gondokat. Számunkra az új OKJ sok tekintetben kedvező változásokat hozott azzal, hogy a modulrendszerű képzést leegyszerűsítette. Ezt egy szerencsés szakmai
lépésnek tartjuk, mert a művészeti oktatás nem
modularizálható. Középfokon a művészetoktatás
olyan komplex egész, amit elkezdünk kilencedikben, befejezünk tizenharmadikban, és csak egységesen kezelhető. Nem lehet modulokra szétszedni
ezt a képzést, mert ez egy egységes, nagy ívű személyiségfejlesztési program.
Az is elmondható, hogy a művészeti oktatás
nagyon sok engedményt kapott az elmúlt háromnégy év jogalkotási folyamatában. Ugyanakkor
így sem vagyunk elégedettek, mert a jogalkotás
most elsősorban a szakoktatás általános keretfeltételeinek megalkotására koncentrált, és az
általános szabályozás a legritkább esetben képes
figyelembe venni a speciális igényeket. Pedig a
művészetoktatásnál alig található speciálisabb
képzés.
Így az újonnan felépülő szakképzési rendszerhez is nehezen illeszthető a művészeti képzés.
Azt feltételezem, hogy a duális rendszer általában
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működtethető a szakképzésben, ha sikerül mögé
állítani az ipar szereplőit, de a művészeti szakoktatásban ez a rendszer eleve nem működhet.
Nincs művészeti ipar, és a működő művészekkel
is nehéz elképzelni a tanulószerződést, hiszen az
adott művész szakterületének egy speciális szeletét
műveli, és azt is erősen szubjektív megközelítéssel.
A szakképzésben pedig az általános alapokat kell
átadni a tanulóknak, úgy, hogy a bekerülhessen a
felsőoktatásba, ahol majd ő is megtalálhatja a saját útját, vagy választhasson egy speciális szakmai
területet.
A másik elképzelés, ami nehezen illeszthető a
képző- és iparművészeti szakképzéshez, az hogy
a 4+1-es rendszerből az az elképzelése, hogy a 4
év jelentse az alapozást, az ágazati képzést. Már
a korábbi, modulrendszerű képzés is gondolkozott ebben. Akkor ágazati alapozó képzéseknek
nevezték, de ezt nem erőltették rá a művészeti
képzésre. Most ez úgy alakult, hogy a tánc-, a
zene- és a népművészet kikerült az ágazati képzési rendszerből, de a képző- és iparművészet
nem. Az OKJ kiadása előtti utolsó pillanatban
létrejött egy OKJ-melléklet, a nemzeti örökségvédelmi szakmák jegyzéke, s akkor ezeket a
művészeti ágak átkerültek ebbe a mellékletbe,
de a képző- és iparművészet nem. Ez annyiban
fogadható el, hogy utóbbi valóban közelebb áll
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a szakipar világához, mint a többi művészeti ág,
de semmiképpen nem mosható össze a szakipari
szakmák képzési logikájával.
Legjobban annak örülnénk, ha mi is rákerülhetnénk az örökségvédelmi jegyzékre, de ami
okvetlenül szükséges, hogy mindenképpen kikerüljünk az ágazati képzésből, mert ez a mi esetünkben nem életszerű. Nem kapcsolható ennek a
képzésnek a logikájához, hogy négy éven keresztül
csak rajzol, mintáz és művészettörténetet tanul a
gyerek. Majd utána egy év alatt lesz belőle keramikus, grafikus, üvegműves, bőrös vagy festő. Ez az
elképzelés merőben idegen a művészetoktatástól.
A mi területünkön egyéves alapképzést tudunk elképzelni. A tanulónak már a képzés elején szakosodnia kell, mert ezek olyan speciális szakirányok,
olyan speciális területek, ahol ha elkötelezetten
akarunk felkészült szakembereket kibocsátani,
akkor kell az a 4 vagy 4+1 év a szakmai alapok
megteremtéséhez.
Egyébként is a 14-18 év közötti korosztály a
leginkább fogékony és motiválható. Ilyenkor lehet csak kialakítani számos fontos alapkészséget,
amelyeket később már nem lehet elmélyíteni.
– Például?
– A képző- és iparművészet területén ezt nem
olyan könnyű példával illusztrálni, mint mondjuk
a táncművészetben, ahol ha nem kezdjük el 10

éves korban, akkor nem alakul ki az a testkultúra,
testkép, amire később lehet építeni.
A mi esetünkben egy szemlélet, egy látásmód
kiépítéséről beszélhetünk. Azoknak a kreatív képességeknek a kialakításáról, amik szükségesek
ezekhez a szakmákhoz. Kreativitást már sokkal
nehezebb 18 éves kor után fejleszteni. De nagyon
fontos a kreativitás összekapcsolása, párhuzamos
fejlesztése a szakmai ismeretekével. Ezért lenne
fontos, hogy nálunk egy évig tartson az általános alapozás, és a négy év során párhuzamosan
fejleszthessük a kreativitást és a szakmai ismereteket. Nem lehet általában fejleszteni a kreativitást, s majd 18 éves korban ráragasztani erre egy
szakmát. A szakembernek abban a szakmában
kell kreatívnak lennie, amit tanul, ott kell beégnie a szakmai fogásoknak. Ott kell kialakulnia a
teherbírásnak, a szükséges koncentrációnak, ami
szükséges az adott szakmához. Egészen másképp
fejlődik egy olyan ötvös tanuló, aki 14 évesen 0,3
milliméteres rézlemezen hajszálfűrésszel a minták
kivágását gyakorolja, illetve egy szobrász, aki kőés agyagtömbökkel dolgozik nagy méretekkel és
sokszor hatalmas energiákkal. Ezek igazak az ös�szes többi szakmára is. Az ilyen készségek később
már nem alakíthatók ki ugyanígy.
Érdekes adatok találhatóak az iskola évkönyveiben, például az iskolába jelentkezőkről. Hihetetlenül precíz statisztikákat vezettek akkoriban, amire
persze akkor is panaszkodtak az iskolaigazgatók,
és ez ma sincs másképp. Látszik az évkönyvekből,
hogy már az ügyes kezű 10 éves inasgyerekeket is
be lehetett adni, hogy megkezdjék a rajzi képzését.
1881-ben tíz 10 éves gyerek tanult, majd 11 évestől már kicsit több, és látszik, hogy a legtöbben a
14 és 18 évesek közül kerülnek ki, és a 18 évestől már egyre kevesebben, de még 40 éves tanuló
is akadt, aki mestervizsgát akart tenni. Ebből is
látszik, hogy a rendszernek nyitottnak kell lennie. Az, hogy ennyire széttagolódik ez a struktúra
szakoktatásra, köznevelésre, az szintén probléma.
Látszik, hogy ezt korábban egy sokkal rugalmasabb struktúrában tudták tartani.
(Az interjút Bárány Botond készítette)
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Néphagyomány és felnőttképzés
a Hagyományok Házában

A Hagyományok Háza a Kárpát-medencei néphagyomány ápolására és továbbéltetésére létrehozott nemzeti intézmény, amelyet a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere 2001. január elsején
alapított.
A Hagyományok Háza három nagy egysége
– a Magyar Állami Népi Együttes, a Folklórdokumentációs Könyvtár és a Népművészeti Módszertani Műhely – eltérő eszközökkel, de egyazon
céllal és elkötelezettséggel várja a népi kultúra, a
hagyomány iránt érdeklődő nagyközönséget és a
szakmabelieket. A Hagyományok Háza küldetése
szerint a 21. század embere számára élhető hagyományként közvetíti a paraszti kultúra értékeit.
Ezt a célt követve számos, iskolarendszeren kívüli képzés segítségével ismertetjük meg a
néphagyomány különböző területeit a felnőtt érdeklődőkkel. Az alábbiakban bemutatjuk intézményünk felnőttképzési tevékenységét, annak a
szakmai koncepciónak a keretében, amelybe e tevékenység beleilleszkedik.
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A népművészet egykor közösségi kultúra volt;
jóllehet az egyén szabadságát a közösség korlátozta, lehetőség nyílott az önkifejezésre is. Napjainkban már nem beszélhetünk klasszikus értelemben vett népművészetről, mert megszűnt a
néphagyományok átadásának az a módja, melyet
a kisebb-nagyobb közösségek ízlése szabályozott,
s a közösségen – akár családon belül is – generációról-generációra öröklődött. Régen, amikor
valaki megtanult táncolni, énekelni, vagy elsajátította a kézművesség fortélyait, nemcsak az ehhez szükséges ismeretek birtokába jutott, hanem
benne is élt egy biztos értékrendben, szerves gondolatvilágban.
Célunk, hogy ezt az örökséget megőrizzük és
tovább adjuk a gyermekeknek és felnőtteknek: a
táncot, mesét, zenét, kézművességet együttesen,
nem csak tananyagokba építve, hanem élményeket
kínálva. Tudjunk olyan tárgyakat készíteni, melyek mai környezet-, lakás- és viseletkultúránkba
beilleszthetők, tudjunk énekelni, táncolni, gyer-
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mekeket nevelni, tudjuk élni a hétköznapokat a
fenntartható fejlődés jegyében, és ünnepeinket is
méltón tudjuk megélni.
Így képes megjelenni a hagyományos műveltség élhető műveltségi tényezőként, napjainkban is
érvényes tudásként, kapaszkodót jelentve életünkben. Ebben a szellemben szervezzük programjainkat, képzéseinket, konferenciáinkat, adunk át
információkat, írunk ki pályázatokat, készítünk
kiadványokat, tananyagokat, zsűrizzük a kortárs
kézművesek alkotásait, népszerűsítjük a népi kultúrát itthon és külföldön egyaránt.

Hogyan, miért került be az oktatásba
és közműveltségbe a néphagyomány?
– Előzmények
A néphagyomány reformkori fölfedezése, majd a
nemzeti műveltségbe való bekapcsolódása egy –
az egész Európában végbemenő – folyamat hazai
megvalósulása, melyet a romantika eszmetörténeti
áramlata és a nemzeti öntudat kialakulása inspirált.
A 19. századi nemzeti identitáskereső (és
-teremtő) törekvések a néphagyományban vélték fölfedezni azokat a megőrzött régiségeket,
amelyben kultúránk nemzeti jellegzetességei a
kor elgondolása szerint megvalósulnak. A Habsburg Birodalom keretei között kulturálisan és
politikailag alávetett magyarság emancipációs
törekvései – melyek a kultúra területén bontakoztak ki először – a néphagyományt a nemzeti
műveltség részévé tették.

A hagyományoktatás színterei,
intézményes formái
Az előzmények ismeretében nem meglepő, hogy
a mai magyar oktatási rendszer teljes vertikumában – a közoktatástól a felsőoktatásig – jelen van
a néphagyomány, a népművészet. A közoktatás
keretében az általános műveltség egyik eleme, a

közép- és felsőfokú oktatásban speciális, szakmai
ismereteket adó képzési terület. (A Magyar Táncművészeti Főiskolán néptáncos és néptánc pedagógusi végzettséget lehet szerezni, a Liszt Ferenc
Zenetudományi Egyetem Népzenei Tanszakán
népzenész előadói és népzene tanári képzés zajlik.) Az a hosszú idő, amióta a néphagyomány különböző területei a hazai oktatási rendszer részét
képezik, kétségtelen előny, hiszen volt idő színvonalas tananyagok és módszertan létrehozására.
Kedvezőtlenül hat azonban e folyamatokra, hogy
a néphagyomány területei – a terület szabályozási
nehézségei, szakmai sajátosságai miatt1 – gyakran
esnek áldozatul az átalakításoknak, mert olykor
a könnyen félreállítható mostohagyerek sorsára
jutnak. Ilyen sorsra jutott a közelmúltban a népi

1.	A hagyomány oktatását tartalmazzák a NAT-ból levezetett tantárgyak. Így nemcsak egy szűk kör számára érhetők el az
ezzel kapcsolatos ismeretek, hiszen a kerettanterv alkalmazása, így a hivatkozott tartalom tanítása kötelező. Az OKJ-ban
iskolai rendszerben is oktatható szakképesítésként szerepel a Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével), a Népzenész
(szakmairány megjelölésével), és iskolarendszeren kívüli képzésként megvalósítható módon a Népi játék és kismesterségek
oktatója. (szerk.)
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kézművesség az alapfokú művészetoktatásban, valamint az énekórák számának csökkentése is kedvezőtlenül hatott.

OKJ-s végzettség az iskolarendszeren kívül,
akkreditált képzések pedagógusok,
közművelődési szakemberek számára
Ezek a képzések – iskolarendszeren belül és kívül
egyaránt – nélkülözhetetlen szerepet játszanak a
hagyományos mesterségek fennmaradásában, és
komoly, olykor több évtizedes előzményekre épülnek. Az 1960-as és 70-es évek szakkörvezetői,
közművelődési képzései, tanfolyamai jelentették
az úttörő kezdeményezéseket a népzene, néptánc
és a népi kézművesség területén, s ezek eredményeire épülnek az OKJ-s, a közművelődésben és
a pedagógusképzésen akkreditált felnőttképzési tanfolyamok. Tanfolyamaink intézményesült formában, tananyaggá szervezve (BánszkyBeszprémy-Borbély 2011, 72–77.) közvetítik azt a
tudást, amely egy korábbi időszakban apáról fiúra
hagyományozódott. Napjainkban csak így biztosított e felhalmozott kulturális értékek fönnmaradása. E képzéseknek kiforrott a módszertana, a
közvetített tudástartalmak igazodnak a megszerzendő végzettség elvárásaihoz.
A pedagógusok és a közművelődésben dolgozók számára akkreditált felnőtt tanfolyamokon
évente több száz hallgató vesz részt. A képzések a
néphagyomány sokféle területét átfogják: kézművesség, népi kismesterségek, néptánc (ezen belül
népi játék és népszokás), népi ének, népi furulya,
népmese. A meglévő szakképesítés – jellemzően
pedagógusi – mellé kiegészítő, speciális ismereteket és gyakorlati tudást adnak a jellemzően 60 és
120 órás tanfolyamok. A résztvevők anyagismeretet, néprajzi tudást, valamint módszertani fölkészítést kapnak mindezek oktatásához, továbbadásához. „Útravaló” címmel az óvodai és az iskolai
hagyományközvetítés módszereiről készült kiadványaink a néphagyomány több területét is érintik, az egyes korosztályok életkori sajátosságaira
és a különböző foglalkozástípusokra is kitérnek.
(Benedek – Sándor szerk. 2006, 2010.)
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A népi kismesterségeket modulrendszerben,
az iskolarendszeren kívüli képzési formában
tanítjuk. Az egyéves alapozó modul (játszóház vezetés) keretében a hallgatók sokféle természetes anyaggal találkoznak (csuhé, vessző,
agyag, nemez, gyékény stb.), megismerkednek
a legalapvetőbb kézműves technológiákkal (nemezelés, különböző fonások, szövés, az agyag
megmunkálásának különböző módjai, festés növényi festőanyagokkal). Az egy évet ízelítőnek,
kedvcsinálónak szánjuk, hogy az élmények és tapasztalatok alapján válasszanak maguknak mesterséget (mintegy szakosodjanak) a további időszakban. A második modul egy népi kézműves
szakma fortélyainak elsajátítása a gyakorlatban
és a hozzá tartozó elméleti ismeretek megszerzése: csipkeverés, gyapjúszövés, népi bőrművesség,
kosárfonás, nemezelés, növényi szálasanyagok
(csuhé, szalma, gyékény) megmunkálása, népi
ékszerek készítése közül választhatják ki az érdeklődők a számukra legkedvesebbet.
Az első két modult (játszóházvezetés és egy
kézműves szakma) követően a harmadik lépcsőfok a szakma oktatói képzettség megszerzése lehet
azok számára, akik elkötelezettek abban, hogy e
kihalófélben lévő hagyományos mesterségeket továbbadják mások számára is.
A Hagyományok Háza felnőtteknek szóló tanfolyamait leggyakrabban pedagógusok látogatják.
Óvodai és iskolai nevelőmunkájukat számos területen segíthetik az itt megszerzett ismeretekkel:
a stílusos népdaléneklést (és tanításának módszertanát) alap- és mesterfokon sajátíthatják el. A
néptánc iránt érdeklődők az óvodai és iskolai néptánc- és népi játék tanítás legalapvetőbb fogásaiban ugyanúgy elmélyedhetnek, mint egy tájegység
néptánc hagyományában, népszokásaiban, néprajzi jellemzőiben. Az élőszavas népmesék előadására (mesemondásra) felkészítő kurzusunk nemcsak
hazai viszonylatban egyedülálló, európai léptékkel
mérve is példaértékű.
Szakképesítést nem adó, vizsgával záruló tanfolyamokat, szakköröket, foglalkozásokat is szervezünk, olyan, már képzettséggel rendelkező szak-
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emberek, mesterek, vagy érdeklődők számára,
akik igényét érzik annak, hogy mesterségbeli tudásukat mélyítsék elméletben és a gyakorlat terén.
Ennek jegyében szervezzük meg országos szinten
a népi játszóházvezetők, szövő, hímző, népi bőrműves alkotók mesterkurzusait, gyűjtőútjait, nyári
táborait. Ezeket a kurzusokat igény szerint folyamatosan bővítjük. Tanulmány-, és gyűjtő utakat
szervezünk azon kiváló mesterek, szakemberek
számára, akik igényét érzik annak, hogy a mesterségbeli tudásukat tovább mélyítsék.
A Népművészeti Módszertani Műhely évente
egy-két országos hatókörű konferenciát, egész napos
szakmai továbbképzést rendez a néphagyományok
továbbadásában, oktatásában érintett szakemberek,
pedagógusok számára. Előadások, műhelymunkák,
bemutató foglalkozások, kerekasztal beszélgetések
teszik lehetővé a résztvevők számára, hogy évről
évre gyarapítsák tudásukat, tájékozódjanak a bevált

módszertani eredményekről, eszmecserét folytathassanak a szakmabeliekkel. Gyerekfoglalkozásaink részben a felnőttképzési módszertani műhelymunka szolgálatában is állnak. Itt nyílik lehetőség
az újítások kipróbálására, kidolgozására. Felnőtt
tanfolyami hallgatóink számára állandó hospitálási
lehetőséget kínálunk gyerekprogramjainkon.
Mindezek és a szakmai-módszertani kiadványok megjelentetése segíti a néphagyomány átadása iránt érdeklődők munkáját. A Hagyományok
Háza, e területen mértékadó, helyenként hiánypótló szerep betöltésére vállalkozik. A módszertani munkát kipróbált, bevált gyakorlatok közlésével
segítik a Helyi hagyományok és a Hagyományoktatás – Módszertani füzetek elnevezésű sorozatokban megjelent kiadványokat.
További tájékozódási lehetőséget kínál az intézmény honlapja: www.hagyomanyokhaza.hu
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Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület
története, feladatai, projektjei
Az Egyesület alapadatai
Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület
(OTE) 1999-ben alakult 14 foglalkoztatási célú
szervezet összefogásaként, akik elkötelezettek a
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű célcsoportok
segítésében. Az egyesületet 2000. február 28-án
jegyezték be Debrecenben.
Az OTE-t megalapító szervezetek egyik fő
célja volt, hogy támogassák a tranzitfoglalkoztatási projektek hazai elterjesztését, valamint előmozdítsák külföldi tapasztalatok, hasznosítható
eljárások adaptálását. Ennek érdekében olyan
komplex projekteket fejlesztenek és valósítanak
meg, amelyek képzési, pszicho-szociális és foglalkoztatási elemeket foglalnak magukba. Az
Egyesület alakulásakor felvállalta e szervezetek
érdekképviseletét, valamint nagy hangsúlyt fordít arra is, hogy részt vegyen olyan projektekben,
amelyek a foglalkoztatási célú civil szervezeteket
erősítik szakmailag.
Az Egyesülethez folyamatosan csatlakoznak
foglalkoztatási célú civil szervezetek, és jelenleg a
tagságot 17 jogi személy, 3 pártoló tag, valamint 1
tiszteletbeli tag alkotja.
Az Egyesület tevékenységét közhasznú formában végzi, vállalkozói tevékenységet közhasznú
tevékenységeihez kapcsolódva folytat. Közhasznú
tevékenysége az érdekvédelem, a felnőttképzéskompetenciafejlesztés, a szakemberek továbbképzése, valamint a foglalkoztatáspolitika és a munkaerő-piaci politika területére irányul.

Felnőttképzési tevékenység
Az Egyesületet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2009. január 15-én
felnőttképzést folytató intézményként vette nyilvántartásba. Az Egyesület intézményakkreditá-
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ciós tanúsítvánnyal (akkreditációs lajstromszám:
AL-2222) és négy programakkreditációval rendelkezik:
• PL 3979 Közismereti tárgyak felzárkóztatása;
• PL 5670 Hátrányos helyzetű emberek komplex felzárkóztató képzése;
• PL 5673 Az elhelyezkedést és az önálló életvitelt segítő képzési program hajléktalan emberek számára;
• PL 8506 Kulcskompetenciák fejlesztése, ismeretmegújító képzés.
A TÁMOP 2.6.2-12/1-2012-188 számú „Az
Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kapacitásainak megerősítése” elnevezésű projektben
az álláskereső klub és az álláskeresési technikák
átadása szolgáltatások kerültek bevezetésre a projektben meghatározott sztenderdek szerint.

Az Egyesület vezetése, működése
Az Egyesület vezetését a Közgyűlés és az Elnökség
látja el, ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság. Az
Elnökség a Közgyűlés által megválasztott elnökből, tiszteletbeli elnökből, alelnökből, titkárból és
elnökségi tagból álló 5 tagú testület. Az Egyesület a titkárság mellett programirodát is működtet
Debrecenben, amely modellértékű projekteket
valósít meg annak érdekében, hogy a hátrányos
helyzetű emberekkel foglalkozó civil szervezetek
érdekképviselete megvalósuljon, valamint olyan
komplex munkaerő-piaci projekteket bonyolít le,
amelyek hozzásegítik a civil szervezeteket, hogy
magas szakmai színvonalon láthassák el tevékenységeiket. Az Egyesületnek jelenleg kilenc főállású
munkatársa van.
A szervezet gazdálkodásában, céljaiban 2005ben történt jelentősebb változás, ekkortól került
sor nagyobb, európai uniós finanszírozású projek-
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Hálózat

Projekroda

1. ábra. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület
szervezeti ábrája

a társadalmi, szociális helyzetükből és egészségi állapotukból származó hátrányos következmények enyhítését;
• A tranzit- és más foglalkoztatási programokat
megvalósító civil szervezetek érdekvédelmének megteremtése;
• A foglalkoztatás érdekében feladatokat vállaló
civil szervezetek és szakemberek összefogása; szolgáltatásainak, programjainak szakmai
támogatása; új módszerek kidolgozása, elterjesztése, bevezetésük támogatása. Külföldi
tapasztalatok, hasznosítható eljárások adaptálásának előmozdítása; a közhasznú, civil
szervezetek és a munkaügyi szolgáltatások
területén működő állami intézmények együttműködésének elősegítése.

Az OTE küldetése

tek végrehajtására. Ekkor vált lehetségessé, hogy
az Egyesületnek legyenek főállású munkatársai,
és legyen a foglalkoztatásukhoz kapcsolódó infrastruktúrája. 2009-től főleg TÁMOP-os projektekből finanszírozza a tevékenységét.
Az OTE 2009-ig úgy működött, hogy két tagszervezet vállalta fel leginkább a szervezet működtetését:
• az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány adta az Egyesület elnökét;
•
a RÉS Egyesület a Regionális és Lokális
Munkaerőpiac Fejlesztéséért látta el a titkári
feladatokat.
2009. januárjától a debreceni titkársági feladatokat ellátó munkatársak megalakították az OTE
debreceni önálló irodáját, ezzel létrehozva a hálózatnak önálló irányító szervezeti egységet. 2011-től
az elnöki feladatok is a debreceni irodához kerültek.

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület
hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozó civil
szervezetek számára nyújt érdekképviseletet, valamint komplex munkaerő-piaci projekteket véleményez és fejleszt, annak érdekében, hogy a hálózatban részt vevő partnerszervezetek magas szakmai
színvonalon láthassák el tevékenységeiket. Céljai
megvalósítása érdekében tanácsadásokat, képzéseket nyújt, konferenciákat szervez, szakmai kiadványokat állít össze, kutatási tevékenységeket végez.
A hátrányos helyzetű álláskeresők számára
felnőttképzést, foglalkoztatást, pszicho-szociális
gondoskodást, munkaerő-piaci tréningszolgáltatásokat nyújt annak érdekében, hogy képessé váljanak saját helyzetükön változtatni. Mindezt magas szakmai színvonalon teszi, szem előtt tartva az
ügyfelek elégedettségét és a munkatársak szakmai
és általános jólétét.

Az Egyesület fő céljai az alapszabály szerint

A tranzitfoglalkoztatás
és az egyesület története

Az alapszabály alapján meghatározott főbb célok:
• A civil szervezetek szerepvállalásának erősítése a tranzit- és más foglalkoztatási programok
megvalósításában, ezzel segítve a munkanélküliek és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek foglalkoztatását, szakképzését, valamint

Az Egyesület nevében szereplő tranzitfoglalkoztatást bővebben is le lehet írni. A tranzitfoglalkoztatás olyan, a foglalkoztatással szerves egységben
megvalósított, iskolarendszeren kívüli, OKJ-s
szakképesítést nyújtó képzés, amelyet alaposan
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előkészített kiválasztás után pályaorientáció, felzárkóztatás vagy ismeret-felújítás, motiválás előz
meg és kísér; a foglalkoztatottak egyéni pszichoszociális problémáinak megoldását segítő folyamatos szolgáltatás(ok) egészít(enek) ki, amelyeket
a projektből kilépők elhelyez(ked)ése követ, s végül utánkövetésük, utógondozásuk zár le.
A program három fő elemének együttes alkalmazása jelenti a hátrányos helyzetű emberek
foglalkoztathatósága javításának integrált megközelítését. A projektek gerincét a képzés részeként
csoportban és védett körülmények között végzett,
de idővel a piac hatásainak is kitett termelés vagy
szolgáltatás (foglalkoztatás) jelenti.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
először 1996-ban írt ki pályázatot civil szervezetek számára tranzitfoglalkoztatási programok végrehajtására. Az 1999-es első tranzitfoglalkoztatási
konferencián merült fel az OTE megalakításának
gondolata. Az Egyesület megalakulása után az
OFA támogatásával elkezdte kidolgozni, finomítani a tranzitfoglalkoztatás modelljét, amelynek
újradefiniálása jelenleg is folyik a TÁMOP 1.4.7
kiemelt projekt keretében.
Az OFA összesen tíz éven keresztül gondozta,
fejlesztette a pályázati programokat, majd az első
Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjának
pályázati kiírásain keresztül megnyíltak a Strukturális Alapok fejlesztési forrásai. A HEFOP 2.3.1
intézkedése az OFA-s tranzit típusú programok
egyfajta utódja volt. A TÁMOP 1.4.1 programban
már jelentős szakmai tartalomcsökkenéssel lehetett tranzitfoglalkoztatási projekteket végrehajtani. A következő kiírásokra az volt a jellemző, hogy
a tranzitfoglalkoztatás különböző elemeit lehetett
felhasználni az egyes programokban (pl. felnőttképzés és pszicho-szociális gondozás a TÁMOP
5.3.1.-C projektekben), míg a jelenlegi TÁMOP
1.4.6 programban a kiíró visszatért az eredeti, az
OFA által megfogalmazott tranzitfoglalkoztatási
definícióhoz.
Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület rendszeresen szervez országos konferenciákat
tagszervezetei és további foglalkoztatási célú civil

56

szervezetek részére annak érdekében, hogy a szervezetek információhoz jussanak az aktuális kormányzati és európai uniós fejlesztési elképzelésekről, valamint jó hazai és nemzetközi foglalkoztatási
gyakorlatokat ismerhessenek meg, kicserélhessék
tapasztalataikat, megvitathassák elképzeléseiket.
Az Egyesület aktívan részt vesz a tranzitfoglalkoztatás hazai elterjesztésének elősegítésében,
ennek érdekében kiadványokat készít, terjeszt
(Tranzitfoglalkoztatás Módszertani gyűjtemény a
hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásra
épülő szakképzési projektjeihez; 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról; A tranzitfoglalkoztatási projektek
elterjesztését akadályozó tényezők feltárása, Debrecen 2006; A tranzitfoglalkoztatás tapasztalatainak
átadása, elterjesztése feltételeinek kialakítása, Debrecen 2006).
Az OTE nagy hangsúlyt fektet az együttműködésre, részben más foglalkoztatási ernyőszervezetekkel végez közös szakmai és érdekképviseleti
munkát, részben folyamatosan segíti a kezdő és a
már tapasztalatokkal rendelkező, foglalkoztatási
célú civil szervezetek munkáját. Keresi az együttműködési lehetőségeket azokkal a hazai és külföldi
szervezetekkel, intézményekkel, amelyekkel közösen találhat megoldást az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, illetve a középiskolai lemorzsolódással fenyegetett fiatalok komplex problémáira.
Az együttműködés és a tapasztalatátadás keretében az Egyesület rendszeresen képzéseket,
tréningeket szervez a hasonló célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára annak érdekében,
hogy munkájukat minél magasabb szakmai színvonalon láthassák el, saját szakmai programjuk
minél inkább illeszkedjen a résztvevők igényeihez,
szükségleteihez a képzések alkalmával folytatott
tapasztalatcsere révén. Az Egyesület tapasztalatátadó szerepe mellett maga is igen sokat profitál
ezekből az alkalmakból, hiszen lehetősége adódik folyamatosan újragondolni és megújítani saját
szakmaiságát is.
Az ismeretátadó munkát az OTE azzal alapozza meg 2005-től kezdve, hogy maga is megvalósít olyan komplex képzési, foglalkoztatási
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projekteket, munkaerő-piaci tréningeket, amelyek a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűeknek – elsősorban alacsony iskolai végzettségű
fiataloknak – nyújtanak lehetőséget ismereteik
bővítésére, a munkavállaláshoz nélkülözhetetlen
kompetenciáik fejlesztésre, munkatapasztalatuk
megszerzésére.
Az Egyesület életébe jelentős fordulatot hozott
a három éven keresztül tartó EQUAL „Második
Esély” projekt hozta, amelynek témája a munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra történő belépésének vagy
visszailleszkedésének segítése volt.
Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület
(Debrecen), az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
(Budapest), a Kisebbségkutató Intézet (Budapest),
az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány
(Zalaegerszeg), az Első Magyar-Dán Termelő
Iskola Alapítvány Szakiskolája (Zalaegerszeg),
illetve az Eszterházy Károly Főiskola (Eger)
együttműködésében megvalósult program 3 fő tevékenységi területet ötvözött:
• egy Második Esély típusú iskolamodell-kísérletet valósított meg az Első Magyar-Dán
Termelő Iskola Alapítvány Szakiskolájában,
melynek során a civil szféra tapasztalatait
adaptálta a hagyományos szakiskolai képzésbe;
• a modellkísérlet megvalósítását nyomon követte egy akciókutatás, illetve ezzel párhuzamosan
egy feltáró jellegű háttérkutatás is zajlott, amely
összegezte a modellkísérlet tapasztalatait, valamint vizsgálta, összefoglalta a magyarországi
Második Esély típusú kezdeményezéseket;

•
a felsőoktatási tananyagfejlesztés, amely az
előző két tevékenység eredményeit közvetlenül felhasználva egy olyan tananyag kidolgozását tette lehetővé, mely a leendő pedagógusok felkészítését segíti a hátrányos helyzetű
tanulók tanítására, nevelésére.
A projekt eredményei:
•
megvalósult a modellkísérlet, amelyben egy
felnőttképző civil szervezet alakított szakiskolát, ahol integrálásra került a tranzitfoglalkoztatási projektekben kialakított módszertan;
•
akkreditálásra került a tanártovábbképzés
számára egy tananyag, amelyben a szakértők
leírták a hátrányos helyzetű fiatalokkal való
tanítási, nevelési munka módszereit;
• bevonásra került két – a Második Esély iskola
módszereit alkalmazó – szakképző iskola.
Szintén az EQUAL projekt keretében valósult
meg az EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat projekt, amelynek célja egy Komplex Ifjúságsegítő
Modell módszertani leírása és a szakmai módszertan hazai elterjesztése. A modell célja, hogy
a hátrányos helyzetű fiatalok középiskolai lemorzsolódását megelőzze, számukra komplex szolgáltatási csomagot nyújtson, annak érdekében, hogy
sikeresen befejezzék középiskolai tanulmányaikat
és elhelyezkedjenek az elsődleges munkaerőpiacon.
A projekt eredménye, hogy három kiadvány készült el, három célcsoport számára:
• szakemberek számára a módszertan leírása;
• döntéshozók számára a modell elterjesztésének lehetőségei;
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•
a fiatalok számára a Második Esély típusú
intézmények és szolgáltatásaik összegyűjtése
témákban.
Megtörtént a Módszertani Központ szakmai,
személyi, tárgyi feltételeinek, valamint finanszírozhatóságának kidolgozása.

Jelenleg futó projektjeink
TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006
„Nagy lépés a kistérségnek”
Az OTE Sáránd Község Önkormányzatával
partnerségben Derecske-Létavértesi Kistérségben
olyan komplex projektet valósít meg, amelynek célja a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági-oktatási,
kulturális, egészségügyi és szociális ellátórendszerek fejlesztése révén a kistérség felzárkóztatása.
A projektben négy tevékenységcsoport valósul
meg, melynek céljai a következők:
• A térségben élő gyermekek és fiatalok integrációs esélyeinek növelése, egyéni és társas
kompetenciáinak fejlesztése olyan preventív
és intervenciós célú programokkal, amelyek
kompenzálják hátrányaikat, csökkentik devianciáikat, mérséklik vagy megakadályozzák
a deprivációs ciklus újratermelődését, segítik
a megfelelő társadalmi és családi szocializációt, elősegítik a gyerekek és fiatalok iskolai
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karrierjét, valamint a munka világára való
felkészülésüket, illetve erősítik a társadalmi
részvételüket.
• Lehetőség teremtése a kistérség szervezetei számára a helyi társadalomépítő programok, közösségi szolgáltatások megvalósításához szükséges
működési feltételek, kapacitások kialakítására,
valamint a forrásbevonó képesség növelésére.
• A kistérségben élő álláskereső felnőttek kulcskompetenciáinak fejlesztése, képzése, melynek eredményeként a célcsoport tagjai képesek
lesznek tartósan elhelyezkedni az elsődleges
munkaerőpiacon. Képzési programok megvalósítása a kistérség szakemberei számára.
TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0030
„Építünk rád, Püspökladány"
Az OTE tranzitfoglalkoztatási projektet valósít
meg Püspökladány Város Önkormányzatával és a
Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal konzorciumi együttműködésben. A projekt
közvetlen célja, hogy Püspökladány városában 20
álláskereső OKJ-s kőműves-hidegburkoló, illetve
szobafestő szakképesítést szerezzen foglalkoztatással egybekötött képzés keretében, valamint
pszicho-szociális szolgáltatásokkal támogassa a
résztvevőket a szakképesítés megszerzésében és
foglalkoztatásban, a kulcskompetenciáik növelé-
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sében és az elsődleges munkaerőpiacon történő
elhelyezkedésben. Hosszú távú cél, hogy a projekt hozzájáruljon a résztvevők társadalmi integrációjához, a foglalkoztatottság növeléséhez.
A projekt tartalmazza a résztvevők, illetve a
projekt portfóliójának elkészítését is, valamint
egy 30 perces összefoglaló film és egy 100 oldalas kiadvány elkészítését, amely a foglalkoztatási
és pszicho-szociális szakértő által nyújtott tanácsadási alkalmak összefoglalását tartalmazza majd.
TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0085
„Az OTE foglalkoztatási kapacitásának erősítése”
A projekt célja egy pályakezdő fiatal foglalkoztatása, annak érdekében, hogy az Egyesület a fiatal
munkatapasztalat-szerzését támogassa, valamint
saját foglalkoztatási és szolgáltatói kapacitását fejlessze. A projekt keretében foglalkoztatott pályakezdő munkatárs az Egyesület kommunikációjával és arculatával kapcsolatos feladatokat látja el 12
hónapon keresztül.
TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027
„Képzett fiatalok Püspökladány város fejlődéséért”
Az OTE Püspökladány Város Önkormányzatával és a Püspökladányi Városüzemeltető és
Gyógyfürdő Kft.-vel konzorciumban innovatív,

kísérleti foglalkoztatási projektet valósít meg. A
projekt célja, hogy Püspökladány városban 18
és 24 év közötti nem tanuló és nem dolgozó,
alacsony iskolai végzettségű fiatalok számára
új, innovatív, komplex munkaerő-piaci szolgáltatáscsomagot dolgozzon ki, mely személyre
szabott, komplexitása révén tényleges segítséget
nyújt, valamint a módszertani elemeinek kipróbálását és leírását követően átadhatóvá válik
hasonló célcsoporttal dolgozó szervezetek számára.
A projektbe bevonásra kerül 100 fő, akik
mindannyian egyénre szabott szolgáltatásokban részesülnek. Közülük 30 fő szakképzésben
és kulcsképességeik fejlesztésében is részesül.
A 30 főből 15 támogatott foglalkoztatásban és
továbbfoglalkoztatásban vesz részt. Létrejön egy
tanácsadó iroda is, 15 helyi munkáltató pedig érzékenyítő képzésben vesz részt.
A projekt tartalmazza egy olyan multimédiás tananyag kidolgozását és kipróbálását speciálisan a célcsoport számára, mely könnyebben
befogadhatóvá teszi számukra az elsajátítandó
ismereteket. A projekt elemei rögzítésre kerülnek részben írásban, részben film formájában,
így azok terjeszthetővé válnak más szervezetek
körében is.
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A szakképzés újabb sikere
a EuroSkills Lille 2014 versenyen
Magyarország 22 főből álló „Fiatal szakemberek
válogatottja” 2014 októberében a franciaországi
versenyen 16 szakmában, 13 versenyszámban bizonyította felkészültségét.
A versenyen szerzett négy arany, két ezüst, öt
bronz és két kiválósági éremmel versenyzőink
megismételték a 2012-es csapat által elért kimagasló eredményt. A 25 országból érkezett mintegy
450 versenyző vetélkedésében a magyar csapat az
átlagpontszámok alapján a 6. helyet szerezte meg
Németország, Norvégia, Ausztria, Svájc és az
Egyesült Királyság csapati mögött.
A fenti eredmények mellett kiemelkedő nemzetközi sikernek számít, hogy a WorldSkills Europe szervezet döntése értelmében Magyarország
Kormányának teljes körű támogatásával 2018-ban
Magyarország rendezheti meg a Fiatal Szakemberek Európa Bajnokságát, a EuroSkillst.
A EuroSkills Spa-Francorchamps 2012 versenyen elért kiugróan jónak számító eredmény (6.
hely) komoly pszichés nyomást jelentett a Lillebe utazó csapatnak. Elvárásként nem a belgiumi
eredmény túlszárnyalása, hanem a tisztességes
helytállás lett megfogalmazva.
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Hazánk a EuroSkills Lille 2014-en a korábbi
évekhez képest minden eddiginél nagyobb csapattal, 22 versenyzővel, 16 szakértővel, 13 versenyszámban, 16 szakmában 11 egyéni és 7 csapatversenyen mérettette meg magát. A korábbi
EuroSkills versenyhez képest a szakmák köre változott, a Szakács és Pincér szakmákban megfelelő szakmai szponzoráció hiányában nem indultak
magyar versenyzők. Új szakmaként jelent meg a
választható szakmák körében az Ápolás és gondozás, valamint a WorldSkills-en jelen lévő Villanyszerelő és Szépségápoló versenyszámok.
A magyar versenyzők a csapatversenyekben
aranyérmet a Vállalati ICT Team és Tisztítási
technológiák, ezüstérmet a Faipari technológiák és Mechatronika, bronzérmet pedig az Ács,
Ápolás és gondozás, valamint a Virágkötő versenyszámokban szereztek. Az egyéni versenyekben aranyérmet az Épületasztalos és a Felülettisztító specialista, bronzérmet a Bútorasztalos
és a Faipari gépkezelő szakmákban nyertek el.
A dobogós helyezéseken túl a Szépségápoló és a
Fodrász versenyszámokban versenyzőink kiválósági érmet szereztek teljesítményükkel. A „Nem-
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zet legjobbja” címet a magyarok közül a legjobb
eredményt elérő Vállalati ICT Team csapat kapta
meg.
Az alábbi versenyszámokban indultak versenyzőink: Ács csapatverseny (2 fő); Ápolás és gondozás csapatverseny (2 fő); Faipari technológiák
(Bútor-, Épületasztalos, Faipari gépkezelő) csapat
és egyéni verseny (3 fő); Festő, dekoratőr; Fodrász;
Hegesztő; Kőműves; Mechatronika csapatverseny
(2 fő); Szépségápoló; Tisztítási technológiák (Felülettisztító, Karbantartó tisztító specialista) csapat és egyéni verseny (2 fő); Vállalati ICT Team
csapatverseny (3 fő); Villanyszerelő; Virágkötő.
A nemzetközi versenyeken történő megmérettetés, szereplés hozadékai:
• a felkészülés és a versenysorán szerzett tapasztalataikat és a kint szerzett kapcsolataikat a mindennapi munkájuk során kamatoztathatják;
• a jó szereplés hatékonyabban és szélesebb körben
irányítja rá a figyelmet a szakképzésre;
• példát mutat a pályaválasztó fiatalok számára,
hogy jól felkészült szakemberként is lehet valaki sikeres, biztosíthatja családja megélhetését és
építhet karriert;
• a versenyzők és az őket felkészítő szakértők egy
életre szóló élménnyel gazdagodnak.
A magyar csapatot a versenyen meglátogatta dr.
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és munkaerőpiacért felelős államtitkára is.
A kamara által szervezett tanulmányút keretében megtekinthették a versenyt az SZKTV és
az OSZTV versenyek külön díjasai és oktatói, a
Nemzetgazdasági Minisztérium delegáltjai, a
szakmai szponzorok és a területi kamarák képviselői.
A sikercsapat tagjait és szponzoraikat a versenyt követően Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter és a kamara elnöke dr. Parragh László
fogadta.
A dobogós helyezést elértő versenyzők miniszterelnöki jutalomban is részesültek, hasonlóan a
Belgiumban sikeresen szereplő elődeikhez.

Magyarország a negyedik alkalommal indított
versenyzőket a fiatal szakemberek európai versenyén. A EuroSkills versenyeket szervező European Skills Promotion Organization (ESPO) szervezet 2007-ben jött létre (2011-től WorldSkills
Europe).
A kontinensviadalok páros években, a világbajnokságok, a WorldSkills versenyek pedig páratlan
években kerülnek megrendezésre.
A nemzetközi versenyeken szerzett tapasztalatok alapján az MKIK által meghatározott stra
té
giai célkitűzések, változtatások – a mentális
tréning (szakértői, versenyzők és szakértők csapatépítő tréningje, egyéni problémák kezelése,
felkészülések támogatása), a válogató versenyek
országosan egy időben történő meghirdetése,
és azok döntőinek egy időben és helyen történő
megrendezése, a hosszabb versenyzői életút feltételekhez kötése, a versenyzők intenzív felkészítésének anyagi támogatása – pozitívan befolyásolták
a versenyzők felkészülését, szereplését.
A versenyzők által elért sikerek nem jöhettek
volna létre a szakmai felkészítést vállaló gazdálkodó szervezetek, a szakmai szponzorok és a
kamara szervező munkája, támogatása nélkül. A
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szakmai szponzorok biztosítják a felkészüléshez
szükséges anyagi, technikai, személyi hátteret, a
kamara pedig a versenyzéshez szükséges egyéb
feltételeket.

A 2015 augusztusában a brazíliai Sao Paulo
városában megrendezésre kerülő WorldSkills versenyre a „Szakmák olimpiájára” 13 versenyszámban 14 versenyzővel készül csapatunk.

Versenyszámok és szponzoraik
Szakma

Szponzor

1. Ács

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

2. Ápolás és gondozás

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

3. Kőműves

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

4.

Faipari technológiák
csapatverseny*

H-Didakt Kft. és Tooltechnic Systems Kft. közösen

5. Festő

TRILAK Festékgyártó Kft.

6. Fodrász

Hajas Kft.

7. Hegesztés

Mátrai Hegesztéstechnikai Kft.

8. Mechatronika csapat

Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

9. Vállalati ICT Team

HTTP-Alapítvány
(a Microsoft, a Profession, az IT-Services, és a Cisco közreműködésével)

10. Takarító csapatverseny**

Magyar Tisztítás-technológia Szövetség Kft és a Tisztítás-Technológiai Tudományok Intézete Kft. közösen

11. Szépségápoló

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete, Keszthelyi Asbóth S. Szakképző Iskola és Kollégium

12. Villanyszerelő

Legrand Magyarország Zrt.

13. Virágkötő

Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete

* Épületasztalos, Bútorasztalos, Faipari gépkezelő szakmák
** Karbantartó tisztítóspecialista, Felülettisztító specialista szakmák
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Marton József

Szakképzés – határok nélkül
Hajdúszoboszló, 2014. március 7. – Kolozsvár, 2014. október 30.
2014. március 7-én a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának szervezésében „A szakképzésben és felnőttképzésben
oktatók továbbképzése a duális szakképzésről,
mint jó gyakorlatról” címmel Hajdúszoboszlón
megrendezett konferencia nagyszerű alkalmat
jelentett a hazai és a határon túli szakképzésben
érintett szakemberek szakmai konzultációjához.
A konferencia helyszínéül szolgáló hajdúszoboszlói Béke Hotelben az összegyűlt 250 szak- és
felnőttképzési szakember 30%-a a környező országok magyar szakképző intézményeiből és szakmai
szervezetektől érkezett. Már a konferencia előestéjén sokan megérkeztek. Barátsággal köszöntötték
egymást a régi ismerősök, hiszen a TÁMOP 2.2.4

programjaiban, a „Határtalanul” programban, a
testvériskolai együttműködésben és a Pannon-forrás hálózat tagjaiként már korábban is kialakultak
intézményi, szakmai és személyes kapcsolatok. Ez
a baráti, örömteli és alkotó hangulat a konferencia
teljes időtartamát jellemezte.
A konferenciát Komáromi Róbert, a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal (NMH) főigazgatója nyitotta meg. Elmondta, hogy mivel „egy a nyelvünk –
egy a szakmánk,” így kiváló lehetőség kínálkozik
a tapasztalatok, információk megismertetésére a
döntéshozókkal, és ezáltal a jövőben elősegíteni
a közép-európai régiók együttműködését és gazdaságvezérelt régiófejlesztési céljainak elérését.
A tanácskozás fontos céljaként határozta meg „a
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közép-európai országok magyar ajkú térségeiben
működő szakképzési és felnőttképzési intézmények tapasztalatcseréjét, együttműködését, különös tekintettel a duális szakképzési rendszer
kialakítására, működtetésére és fejlesztésére.”
Örömmel számolt be arról, hogy az elmúlt év
végén az NMH 105 ezer szakmai tankönyv átadásával segítette a határon túli magyar nyelvű
szakképzést.
Magdó János, Magyarország kolozsvári főkonzulja köszöntötte a résztvevőket. Elmondta,
hogy másfél évvel ezelőtt kezdte meg főkonzuli
munkáját, és látta, hogy a határon túli magyar
osztályokban tanulóknak nagyon kevés a lehetőségük magyar nyelven részt venni a szakmai
képzésben és megismerni a magyar szakkifejezéseket. Konzultációkat kezdeményezett az egyházak vezetőivel, tanfelügyelőkkel, politikusokkal
és cégek képviselőivel. Mindenki nyitottságot és
együttműködési készséget mutatott a probléma
megoldása érdekében. Magyarországon a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakképzésért felelős vezetői is
támogatásukról biztosították az ügyet felkaroló
konzulátusi munkatársakat és segítőiket. Ma már
láthatók az első eredmények is: magyar tannyelvű
mezőgazdasági osztály indult Válaszúton, a Református Egyház Kolozsváron indít szakképző
iskolát, a Bethlen Gábor Líceum pedig nyomdaipari képzésbe kezdett. Az anyaországi és a
határon túli szak- és felnőttképzési szakemberek tapasztalatcseréjére, illetve a további lépések
megbeszélésére kiváló alkalomnak tekintette a
tanácskozást.
A konferencia első előadását dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára tartotta
a „Gazdaság és munkaerőpiac – a duális képzés
új útjai” címmel. Bevezetőjében hangsúlyozta,
hogy a szak- és felnőttképzést a foglalkoztatás
felől kell megközelíteni. A gazdaság igényeinek
megfelelő szakképesítésű és jól hasznosítható
kompetenciákkal rendelkező szakemberekre van
szükség. A beruházók tárgyalásain ma már az
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első kérdés, hogy van-e megfelelő számú és képzettségű munkaerő. A kormányzat a foglalkoztatás bővítését a duális szakképzés kiszélesítésén
keresztül kívánja szolgálni. A duális szakképzés
során az állam és a gazdaság, a kölcsönös érdekek
elismerése alapján, megosztozik a képzési feladatok felelősségén és költségein. Az előnyök bemutatásával ajánlotta a magyar szakképzés-szervezési metódust a környező országok képviselőnek
is. Az államtitkár úr előadásában kitért arra is,
hogy a szakképzés alapozása az általános iskolai oktatás során kezdődik. Fontos a szakképzés
népszerűsítése, a szakképzéshez fűződő gondolkodás megváltoztatása. Ehhez az új rendszerben
új eszközök is megjelentek, mint a hiány-szakképesítés esetén adott ösztöndíj, a tanulószerződéshez kapcsolódó tanulói juttatások. A duális
szakképzésben a gazdaság szereplőinek részvételét is ösztönzi a kormányzat egy differenciált
támogatási rendszerrel. „Sikeresek leszünk, ha
a szakképzést a jövő zálogának tekintjük és nem
tehernek” – zárta előadását az államtitkár.
A konferencián a gazdaság szereplőinek képviseletében Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara alelnöke tartott előadást „A duális szakképzés – híd az iskolapad és a munkapad
között” címmel. A duális szakképzés bevezetését
megalapozó körülmények bemutatásával kezdődött az előadás, majd az új rendszerben a kamara megnövekedett felelősségét és szerepvállalását
mutatta be. A duális szakképzés a munkatevékenységbe ágyazott szakképzés pedagógiai modellje kíván lenni. „Az eredmények már látszanak
– mondta az előadó – ugyanakkor a gyermekbetegségek korrigálására is szükség van.” A következő időszak feladatai: a szakképzés teljes szabályozása és az intézményirányítás átadása NGM
hatáskörébe, a szakmai képzésben a nappali rendszerű oktatásra vonatkozó 21 éves felső korhatár
felülvizsgálata, a gyakorlati oktatásvezetői munkakör visszaállítása, általános iskolai kimeneti
mérés bevezetése, szakképesítési keretprogramok
finomhangolása, gazdálkodók képzési hajlandóságának növelése, a pályaorientáció megerősítése.
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Az előadás végén az alelnök bejelentette, hogy
Magyarország megpályázta a 2018. évi EuroSkills
verseny megrendezését.
Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője volt a következő előadó, aki a megújuló szak- és felnőttképzés legfontosabb jellemzőinek összefoglalása után elmondta,
hogy jelenleg megközelítően 50 000 tanuló vesz
részt a duális szakképzésben, de az érettségi utáni
szakképzésben csak a tanulók 6%-a. A szakiskolai
képzésben több ösztönző eszköz további működtetésével szeretnék növelni a duális szakképzésben
résztvevők számát. Az érettségivel rendelkezők
szakképzése esetén még további vizsgálódásra van
szükség ahhoz, hogy javítani lehessen az üzemi
körülmények közötti gyakorlati oktatás arányán.
A főosztályvezető úr azzal zárta előadását, hogy
a szak- és felnőttképzés jogszabályi és szervezeti
rendszerének létrehozásával a „szak- és felnőttképzés háza” felépült, most kell berendezni, élettel
megtölteni. Mivel az igények mindig változnak,
még további alakításra is szükség lesz.

Az előadások sorát Palotás József, a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal szak- és felnőttképzési főigazgató-helyettese folytatta. Megemlítette, hogy
a konferencia megrendezéséhez a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Képzési Alaprésze nyújtott támogatást. A projekt szerves előzménye a 2010-ben
Bécsben megszervezett „Közép-európai szakképzési konferencia,” s a határon túli magyar nyelvű
szak- és felnőttképzési szakemberek akkori megállapításai ma is aktuálisak, illetve azokra ma is
lehet építeni. A magyar nyelvű oktatás amellett,
hogy a munkaerőpiacra felkészítő folyamat, egyben a magyar identitás megőrzésének eszköze, a
család és az egyház mellett legfontosabb színtere.
Jól működő programokra van szükség, amelyek
a kormányzati ciklusokon átívelő megújulást célozzák. A jelenlegi projekt legfontosabb célja elősegíteni a határokon átívelő együttműködést és a
határon túli intézményrendszer modernizálását,
a regionális fejlesztések uniós támogatását, a magyar nemzetiségű munkavállalók munkaerő-piaci
pozícióinak javítását. A projekt során megvalósuló
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tevékenységek: a magyar tannyelvű szakmaszerkezetre, a személyi és tárgyi feltételekre irányuló
kutatás, helyzetfelmérés, a jogi környezet elemzése a határon túli magyar tannyelvű szak- és felnőttképzési alternatívák kialakításához, szakmai
kiadványok megjelentetése és konferenciák megrendezése. Az előadó kifejtette, hogy a következő lehetséges fejlesztési irányokra kell figyelmet
fordítani: a meglévő határon túl működő magyar
tannyelvű intézmények megtartása, a leépült vagy
megszűnt kapacitások pótlása, a szórványterületeken új szak- és felnőttképzési módok meghonosítása, tanműhely- és eszközfejlesztés, vállalkozói
kapcsolatrendszer építése, szemléletformálás, oktatók továbbképzése, magyar és kétnyelvű szakmai tankönyvek kiadása, szakmai közélet kialakulásának támogatása.
Molnár György, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) Nemzeti Integrációs és Kárpát-medencei hálózatfejlesztési igazgatója először Szász
Jenő, az NSKI elnökének üdvözletét tolmácsolta, mely szerint XXI. századi módszereket, uta-
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kat kell találni a nemzetegyesítés elősegítésére.
Az új utak közül fontos a szak- és felnőttképzés területén a kapcsolatrendszer megerősítése,
amihez ezt a konferenciát is egy fontos lépésnek
tartja. Az igazgató „A szak- és felnőttképzés
szerepe a nemzeti integráció fejlesztési rendszerében” című előadásában kifejtette, hogy a Kárpát-medencei szintű fejlesztési kezdeményezés
kidolgozásához paradigmaváltásra van szükség
a tervezés, az együttműködés és a finanszírozás
területén. A „Kárpát-haza fejlesztési rendszer”
jövőképe egy összetartó, gyarapodó kárpát-medencei magyarság. A felnőttképzés területén
Pannon-Forrás Klaszter együttműködés keretében már van hagyománya az anyaországi és a határon túli intézmények, illetve szakemberek közötti együttműködésnek, közös fejlesztésnek. A
következő időszakban a hazai és az EU-s források (2014–2020 közötti időszakban az ESZA és
az ERFA alapokból a programterületeken kívüli
műveletek is finanszírozhatók) kivételes alkalmat teremtenek arra, hogy egy jövőképközpontú,
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összehangolt és hálózatszerű fejlesztési rendszer
alakuljon ki. Ebben a szak- és felnőttképzésnek
is fontos szerepet szánnak. A résztvevőket arra
bíztatta, hogy a szekcióüléseken aktívan vegyenek részt a hálózatfejlesztési lehetőségek meghatározásában.
A konferencia azzal folytatódott, hogy a határon túli szakképzés helyzetét, nehézségeket és
sikereket bemutató előadásokat hallgattunk meg
Dr. Orosz Ildikó (Kárpátalja), Pogány Erzsébet
(Felvidék), Pásztor Krisztina (Délvidék) és Klárik
Attila (Erdély és Partium) előadásában. Mindegyik előadót felkértük egy-egy cikk megírására,
hogy lapunk olvasói is részletesen megismerjék a
határon túli szak- és felnőttképzés helyzetét.
A tanácskozás résztvevői két szekcióülésen
vehettek részt. Az egyiket Molnár György vezette, melynek témája a hálózatfejlesztési lehetőségek feltárása volt a duális szakképzés fejlesztésének terjesztése, a pedagógusok és szövetségeinek
együttműködése és a szakképzésben szerepet
vállaló gazdasági szereplők területén. A másik
szekcióban Kovátsné Vörös Ágnes projektvezető
(NFA KA 15/2012) moderálásával a munkahelyi
gyakorlati képzés ösztönzéséről, szakmai tanárok
továbbképzéséről, a mobilitási programok segítségével megvalósítható tapasztalatcsere lehetőségeiről esett szó. A konferencia zárónyilatkozat megfogalmazásával zárult.
* * *

Kolozsvárott 2014. október 30-án valósult meg a
Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész támogatásával „A duális szakképzés lehetőségei az
erdélyi szórványban” című konferencia, melynek
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Természettudományi és Művészeti Kara adott
otthont.
A konferencia a kárpát-medencei szakképzésről Hajdúszoboszlón megkezdett párbeszéd folytatásának tekinthető. A kolozsvári eszmecsere a
magyarországi és az erdélyi magyar szakemberek
között valósult meg az anyanyelvi szakképzésről,
a duális szakképzés bevezetésének és kiterjeszté-

sének állapotáról, illetve arról, hogy a felsőoktatási
szakképzés hogyan integrálódjék az eddigi párbeszédbe.
Először a házigazdák nevében Dr. Dávid László, az egyetem rektora, Dr. Tonk Márton, a kar
dékánja és Horváth Anna, a város alpolgármestere
üdvözölte a résztvevőket, majd Zákonyi Botond,
Magyarország romániai nagykövete mondott köszöntőt. Ezt követően a konferencia résztvevői az
erdélyi szórványterületeken zajló oktatási-szakképzési folyamatokat bemutató előadásokat hallgathattak meg, illetve kerekasztal beszélgetéseken
vehettek részt.
Az első előadóként Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Nemzetpolitikai
Államtitkárság 2015-re tervezett tematikus programjáról beszélt, mely szerint a jövő év a külhoni
magyar szakképzés éve lesz. Az erről szóló végső
döntést a Magyar Állandó Értekezlet hozta meg.
Ennek keretében a duális szakképzés infrastruktúrájának fejlesztésére, ösztöndíjakra, tanulmányi
utakra fordítható források segítségével nőhet az
iskolák és vállalkozások közötti együttműködések
száma, és javulhat az elméleti, gyakorlati oktatók,
módszertani szakemberek közötti kapcsolat.
Ezt követően Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára a magyarországi duális szakképzést mutatta be és kitért a
közeli jövőre vonatkozó továbbfejlesztési tervekre
is. Majd Románia Oktatási Minisztériumának
államtitkára, Király András szólt a szakoktatás,
ezen belül a duális képzés helyzetéről az erdélyi
szórványban. Őket Horváth Levente-Ákos, Románia Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztériuma államtitkára követte a helyi, regionális
és uniós szinten megvalósítható, a romániai duális
szakképzés fejlődését is elősegítő együttműködési
lehetőségekről tartott előadásával.
Mielőtt délután a felvezetett témákról, jó gyakorlatokról megtartott kerekasztal beszélgetések elkezdődtek volna még sor került Borboly
Csabának (Hargita megye tanácsa elnökének)
az együttműködés, illetve széleskörű összefogás
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szükségességéről, Vetési László szociográfusnak
a szakképzés szórványterületeken jelentkező kihívásait feltáró kutatásairól és Baranyai Tibornak
(a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szatmár megyei elnökének) a munkaerő-piaci igényekre szabott szakképzések jellemző szakirányairól szóló hozzászólására.
Az egy napos konferencia résztvevői örömmel
konstatálhatták, hogy a munkaalapú, az üzemi gyakorlatot kiemelten kezelő szakképzésnek
vannak eredményei a romániai magyar nyelvű
szakképzésben is. Erről Kovács Tibor, a Református Kollégium újonnan felavatott kolozsvári
szakképző iskolájának igazgatója, Gindele Imre,
a nagykárolyi Simion Barnutiu Mezőgazdasági Iskolaközpont igazgatója, és Knecht Csaba, a
Polipol SRL ügyvezető igazgatója számolt be. A
jó gyakorlatok bemutatását néhány duális szakképzésben részt vevő diák hozzászólása és a vállalkozásnál folyó gyakorlati képzéseket illusztráló kisfilmek tették életszerűvé.

A konferenciához kapcsolódva elindult egy műhelymunka sorozat, mely a magyar nyelvű határon túli középfokú és felsőoktatási szakképzésben
oktatók számára teszi lehetővé duális szakképzés
előnyeinek és az együttműködési lehetőségeknek
megismerését, valamint a helyi jó gyakorlatok
bemutatását, a problémák feltárását. A résztvevők továbbképzését is szolgáló műhelymunkákra
2014 novemberétől 2015 január végéig kerül sor.
Romániában Szatmárnémeti, Kolozsvár, Marosvásárhely és Sepsiszentgyörgy ad otthont az
eszmecseréknek. Ezzel párhuzamosan Dunaszerdahelyen, Hidaskürtön, Nagykaposon, Beregszászon, Magyarkanizsán és Szabadkán is sor kerül
műhelymunkákra.
A Magyarországon folyó intézményfejlesztések,
szerkezeti változások következtében a projektet a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszűnését követően 2015. január 1-jétől az abból kiváló Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal folytatja.
(szerk.)

A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!

Műszaki cikkek áruismerete
Szerzők: Brusztné Kunvári Enikő, Pongrácz Katalin

Kiadói kód: NS-17100291210

Mérete, kivitele: B/5, színes, 322 oldal, 366 ábrával.

Fejezetcímek: Elektronikai alapismeretek; Háztartási készülékek, berendezések; Szórakoztató elektronikai készülékek; Számítástechnika; Digitális képrögzítés; Mobiltelefonok és navigációs készülékek; Egyéb készülékek; Szerszámok, ipari tömegcikkek (Kéziszerszámok, ipari tömegcikkek, zárak);
Villamos szerelési anyagok; Lakásvilágítási cikkek; Szerelvények, szerszámok, vasáruk

Kiadói ajánlás: A tankönyv a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az eladó szakképesítéshez készült. Felhasználható még a kereskedő szakképesítéshez és
a műszakicikk-eladó részszakképesítéshez is. A tankönyv az áruforgalmazás tantárgy műszaki cikkek
témaköreit dolgozza fel. A műszaki cikkek széles árufajtái és jellemzői fejezetenként csoportosítva ismerhetők meg a könyvből. A tanulás során a felhasználók elsajátíthatják azokat a minőségi követelményeket,
amelyek ismeretében segítséget nyújthatnak a vevőknek az áru kiválasztásában. Az esetfelvetések, a kiegészítő olvasmányok, az ábrákkal, képekkel, táblázatokkal gazdagon illusztrált szakmai információtartalom
segíti a szakmai követelmények elsajátítását. A gyakorlatok, feladatok, kérdések megoldásával mélyül az
ismeretanyag és kialakul az áruforgalmazáshoz szükséges fogyasztó-centrikus szemlélet.

Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.
Megtekinthető: A hivatal bemutatótermében: 1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefonszám: +36 (1) 431 6539.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

68

Szak- és felnőttképzés – 2014. III. évfolyam 3-4. szám

www.nive.hu

szertár •

Eredmények és újdonságok
a Leonardo programban
Az Európai Unió oktatási együttműködési programjainak eddigi eredményeiről és hasznosulásáról
tartott konferenciát a Tempus Közalapítvány. Megvizsgálták, hogy a 2007-2013-ig tartó „Egész életen
át tartó tanulás” program milyen hatással volt az oktatási-képzési intézményekre, és hogy a tapasztalatok hogyan építhetők be a jelenlegi, 2014-2020-ig tartó Erasmus+ programba. A rendezvényen bemutatták a felsőoktatási Erasmus, a közoktatási Comenius, valamint a szakképzési Leonardo és a felnőtt
tanulást támogató Grundtvig programban elért eredményeket.
Tordai Péter, a Tempus Közalapítvány igazgatója a konferencián elmondta, hogy az „Egész életen
át tartó tanulás” program indulásakor, 2007-ben
15 millió euró, 2013-ban pedig már 24 millió euró
állt Magyarország rendelkezésére. Ezzel összesen
86000 ember külföldi tapasztalatszerzését tették
lehetővé az elmúlt hét évben.
A 2014-2020 közötti időszakban a korábbi
Egész életen át tartó tanulás programot az Erasmus+ program váltja fel, amely 40 százalékkal
több forrásból, mintegy 14,7 milliárd euróval támogatja az európai oktatás, képzés, ifjúsági terület és sport megerősítését. Az Erasmus+ a korábbi
program tapasztalatait felhasználva, az alágazatok
közötti együttműködések erősödése érdekében, új
lehetőségeket kínál az oktatás és képzés területén
pályázóknak, és tovább kívánja növelni a résztvevők számát.
Az 1995-ben indult, a szakképzést támogató
Leonardo da Vinci program hídszerepet töltött be
az oktatás és a munka világa között. Színes pályázói kör számára biztosított támogatási lehetőséget, hiszen minden olyan szervezet pályázhatott,
amely a szakképzés valamely szintjén tevékenykedik akár az oktatási, képző oldalon (szakképző,
felnőttképző intézmények), akár a fogadó, munkáltatói oldalon (vállalkozások), vagy a kettő között, közvetítőként helyezkedik el (civil szervezetek, kamarák).
A program két fő irány mentén járult hozzá a
szakképzés és az abban dolgozók, illetve résztvevők, tanulók fejlődéséhez, ezen oktatási szektor

vonzóbbá tételéhez, egyrészt mobilitási programok, másrészt intézményi együttműködési projektek révén.

Mobilitási programok
A mobilitás kulcsszerepet játszik a koppenhágai folyamattal a megerősített, európai uniós szakképzési
együttműködéssel kapcsolatos célkitűzések elérésében, különösen ami a szakképzés vonzerejének és
színvonalának növelését illeti. Ma már a mobilitás
olyan korszerű, egyedi pedagógiai eszköz lett, amely
gyakorlatias formában segíti a résztvevők készségeinek és kompetenciáinak fejlesztését. A program
segítségével szakmai alapképzésben tanulók külföldi szakmai gyakorlata, a munkaerőpiacon aktív
szereplők gyakorlata, és a képzésben tevékenykedő
szakértők tanulmányútja valósulhatott meg.
A program hét éve alatt összesen több mint
1500 pályázat érkezett a Tempus Közalapítványhoz: míg 2007-ben 197 db pályázatot nyújtottak
be, 2013-ban már 283 önálló mobilitási pályázatot
fogadott a nemzeti iroda. A beadott pályázatok
csaknem kétharmada (63%) részesült támogatásban, azaz közel ezer projekt (978 db) tudott megvalósulni a Leonardo mobilitási program nyújtotta
támogatásnak köszönhetően, összesen 26,2 millió
euró támogatást folyósítva a pályázóknak.
A hét év során minden évben Németország volt
a legnépszerűbb célország. A további dobogós helyeken a legnagyobb EU-tagországokat találjuk:
Olaszországot, az Egyesült Királyságot és Franciaországot.
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A legtöbb pályázatot szakképző iskolák, szakképző központok nyújtották be (a támogatást
nyert pályázatok több mint kétharmada mögött
szakképző intézmény állt) így a legtöbb kiutazó a
tanulói célcsoportba tartozott. A programszakasz
ideje alatt a külföldi szakmai gyakorlatot végzők
száma több mint másfélszeresére nőtt: 2007-ben
1190, a 2013-as projektekben pedig már 1934 tanuló kiutazására nyertek támogatást a pályázók.
Így a hét év alatt összesen 10 297 diáknak volt
lehetősége külföldi munkahelyen is kipróbálni
magát.
A megvalósult Leonardo mobilitási projektek
legnagyobb részét a programszakasz egésze alatt
a vendéglátás és idegenforgalom témájú projektek
tették ki. A mezőgazdasági és műszaki területen
megvalósult projektek foglalják el a lista második
helyét. Érdemes még megemlíteni az építőiparhoz,
a közgazdasághoz, valamint az egészségügyhöz és
szociális területhez kapcsolódó projekteket.
A Leonardo mobilitási program egyik célkitűzése, hogy a külföldi szakmai gyakorlatok valós
munkahelyen, valós munkakörnyezetben történjenek. Tendenciaként elmondható, hogy a pályázó
intézmények fokozatosan törekedtek megfelelni
a program ezen elvárásának. Az oktatási intézményen kívül megvalósuló szakmai gyakorlatok
aránya a programszakasz során 40%-ról 56%-ra
nőtt a tanulók csoportjában. Külön vizsgáltuk a
kis-, közép-, és nagyvállalatoknál szakmai gyakorlatot végzők arányát, amely az előbbivel összhangban 10%-os növekvő tendenciát mutat. Elmondható tehát, hogy az iskolai tanműhelyekben
történő mobilitási gyakorlatot fokozatosan váltja
fel a valós munkahelyeken történő gyakorlat. A
programszakasz végére már valamivel több, mint
a gyakorlatok fele valós munkahelyi környezetben
zajlott.

Intézményi együttműködések
Ez a kategória két pályázattípust foglalt magába:
a kezdetektől fogva elérhető, komoly hagyomán�nyal rendelkező innovációtranszfer-pályázatot és a
partnerségek lehetőségét.
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Mindkét pályázattípus jellemzője az erős és kiterjedt nemzetközi partnerség, amit elősegített a
program egyik szabálya, mely szerint minimum 3
különböző ország intézményének a részvételével
kellett pályázni.
Az innovációtranszfer pályázattípusban átlagosan évente 20, az elmúlt 7 évben összesen
143 pályázat érkezett, amelyeknek 35%-a kapott
támogatást, közel 11,6 millió euró értékben. A
pályázati forma összetettsége és projektek koordinációja komolyabb projektmenedzsment-tapasztalatot és humánerőforrás-hátteret igényelt.
Az innovációtranszfer esetében az Európai Bizottság a Leonardo program általános prioritásain túl további szakpolitikai témákat is a fókuszba
emelt. Az erősebb szakpolitikai kapcsolódás és
annak beépülése az adott nemzeti, regionális, ágazati rendszerekbe kiemelt elvárás volt a projektek
esetében.
A legtöbb pályázat a munkaerőpiacon jelen
lévő felnőttek készségeinek fejlesztése, valamint a
szakképzés és a munka világa közötti együttműködés ösztönzése témában érkezett. Ez az egyik
olyan prioritás, amelyet az évek során kisebb pontosításokkal, de közel azonos célokat fogalmazott
meg: az együttműködés segítheti a szakképzés
gyorsabb reagálását a változó munkaerő-piaci
igényekre; a projekteknek azonosítaniuk szükséges az egyes ágazatokhoz kapcsolódó kompetenciákat, készségeket, és segíteniük kell az ezek
megszerzéséhez kapcsolódó gyakorlatok gyors
beépülését, megjelenését a szakképzésben. Több
projekt kapott támogatást ebben a témában, így jó
esély van rá, hogy ez a hazai szakképzés-politika
által is kiemelten kezelt célkitűzés a nemzetközi
együttműködések hozadéka által újabb lendületet
kapjon.
A beadott pályázatok között a második leggyakrabban választott prioritás a szakképzésben
részt vevő tanárok, képzésvezetők és oktatók készségeinek és kompetenciájának fejlesztése volt, a támogatott projektek között viszont a legtöbbször
szerepelt. Talán nem véletlen, hiszen a tanárok
nagy kihívások előtt állnak a megváltozott társa-
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dalmi és gazdasági helyzetben, amelyek új módszereket, technikákat igényelnek. Így szükséges is
új tananyagok, új módszerek elsajátítása, hogy az
új kihívásoknak jobban meg tudjanak felelni.
A partnerségek lehetősége, hiánypótló szerepe
miatt, hamar népszerűvé vált a pályázók körében.
Egyrészt kiemelkedő arányban tudtak belépni új,
korábbi projekttapasztalattal még nem rendelkező
intézmények (az összes nyertes 47%-a), másrészt
a kezdeti pályázati igényt (51) a programszakasz
végére megháromszorozta (154). Ebből a 6 év alatt
– mivel a program 2008-ban indult – összesen 184
projekt kapott zöld lámpát, és ezzel közel 2,9 millió euró támogatást. Ebben a szektorban nem volt
korábban hagyománya az ilyen típusú együttműködéseknek, a projektek mégis magas minőségben
valósultak meg, és a hazai koordinálású együttműködések esetében többen nívódíjat is kaptak
minőségi munkájuk eredményeképp.
A partnerségek esetében a mobilitások száma az
egyik indikátor, itt azonban nem elsősorban célként funkcionált a mobilitás, hanem sokkal inkább
eszközként. Összesen 3013 fő rövidebb látogatása,
tanulmányútja, partnerekkel való találkozója valósult meg a projektek futamideje alatt, és ennek
döntő többsége (2056) szakemberek bevonásával,
míg kisebb arányban (957) tanulók részvételével
történt.
Mindkét együttműködésnél olyan színes a témák köre, hogy a mobilitási pályázattípussal ellentétben nem lehet egyértelműen „legnépszerűbb”
területet hirdetni. Érdekes viszont összevetni az
intézményi háttér szempontjából a három Leonardo pályázattípust: a mobilitási lehetőséggel
elsősorban a szakképző intézmények éltek, sokkal
kisebb arányban jelentek meg más intézménytípusok. A partnerségek esetében is hasonló megoszlással találkozhatunk, bár a vállalatok, cégek itt
már jelentősebb, 20%-os arányban jelentek meg a
nyertes szervezetek között. Az innovációtranszfer
projektek 55%-ának megvalósításáért azonban
vállalatok, cégek és civil szervezetek voltak a felelősek, a szakképző intézmények itt mindössze
9%-ot képviseltek. Ez jól bizonyítja, hogy a Le-

onardo da Vinci program teljes palettája el tudta
érni a szakképzésben tevékenykedő szervezetek
mindegyik típusát és a különböző szervezetek az
eltérő háttér és motiváció ellenére vonzó pályázati
lehetőséget láttak a programban, megtalálva benne a céljaik elérését leginkább támogató pályázati
formát.

A jövő hangsúlyai
A Leonardo da Vinci program tehát 2013-ban befejeződött, az eredmények azonban nem maradnak felhasználatlanul. Egyrészt az utolsó (2012.
és 2013. évi) körök nyertes projektjei még zajlanak, folyik a munka. Másrészt a nagykorúsággal
a program belépőt kapott egy új „klubba”: egy
összetettebb, de a már bevált pályázattípusokat
valamilyen formában folytató, és az eddigi lehatárolás helyett a szektorok közötti együttműködést
kifejezetten támogató új programcsaládba, mely
az Erasmus+ nevet viseli.
A programnak továbbra is lesz szakképzési
fókusza, mely erősen épít olyan témákra, melyek
egyrészt kulcsfontosságúak a szakképzés vonzóbbá tétele szempontjából, másrészt a téma körbejárása már korábban a Leonardo da Vinci program
által generált projekteken belül elindult.
Ilyen témák (a teljesség igénye nélkül):
• a képzési rendszerek átjárhatósága;
• az intézményi működés, versenyképesség növelése a nemzetközesítés segítségével;
• az oktatás, képzés és a munka világa közötti
kommunikáció elősegítése, erősítése.
A jövőben tehát – az elismertetés és az átjárhatóság mellett – a nemzetköziesítés és a stratégiai
(tudatos) gondolkodás lesz a program homlokterében. Míg a felsőoktatás nemzetközivé válásában
komoly eredményeket ért el az Európai Unió –
kifejezetten a korábbi Erasmus program hatására
– addig a szakképzésben még a folyamat elején
járunk. Az első lépéseket néhány nemzeti iroda,
köztük a magyar is, már az „Egész életen át tartó
tanulás programjában” megtette a Leonardo mobilitási tanúsítvány pályázati lehetőség meghirdetésével, de a folyamat a tervek szerint az Erasmus+
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Mit adott a Leonardo da Vinci program az 1 212 projekt megvalósítójának,
és az abban részt vevő 17 136 embernek?
•K
 iterjedt nemzetközi, európai együttműködések lehetőségét.
•A
 hazai szakpolitikai irányok mellett más országok szakképzési rendszerének megismerési lehetőségét.
•A
 mobilitás, mint innovatív pedagógiai eszköz alkalmazását és ezzel az informális és nem formális
tanulási módszer meghonosodását.
•A
 szakpolitikai célkitűzések, elvárások gyakorlatban történő kipróbálását, tesztelését.
•K
 özösen kidolgozott oktatási-képzési anyagokat, eszközöket, módszertanokat.
•B
 elépőt a pályázatok és a projektmegvalósítás világába, egyszerű, könnyű pályázati forma alapján.
•A
 személyes tapasztalatcsere élményét.
• S zakmai kapcsolatokat, barátságokat, új együttműködések alapjait.
• É s nem mellesleg 41,8 millió eurót a 7 éves programidőszak alatt.

Tudta-e, hogy…?
•A
 hét év során a 10297 tanulóból 4166 fő volt hátrányos helyzetű, ezzel a kiutazó diákok 40%-a kapott
olyan lehetőséget, ami a program támogatása nélkül nem lett volna elérhető számukra.
•2
 009-2012-ig 19 intézmény kapott mobilitási tanúsítványt. Tanúsított projekt keretében 1732 tanuló
külföldi mobilitása valósult meg, ami az összes mobilitás közel 17%-a volt.
•A
 z innovációtranszfer program keretében 2009-2013 között 9 vállalkozási témájú, jó minőségű projekt megvalósítását támogatta a Tempus Közalapítvány. Ezek közül a Békés Megyei Munkaügyi Központ Vállalkozás-keltető projektje a 2013. évi „Az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” díj hazai fordulójának győztese, így bekerült az európai fordulóba.
•H
 asonló európai sikert ért el a TENEGEN projekt 2012-ben, a legjobb gyakorlat címet nyerve el a szakképzésben oktató dolgozók készségfejlesztése kategóriában.

programban teljesedik majd ki. Az új programban a támogatások túlnyomó többségét várhatóan olyan pályázók kapják majd, akik tudatosan,
a stratégiájuk részeként tervezik intézményük
nemzetköziesítését, valamint a nemzetközi kapcsolatok, a mobilitások, partnerségek, a közös fejlesztések és más nemzetközi tevékenységek a működésük szerves részévé válnak. Ezzel a tudatos
tervezéssel versenyelőnyre tehetnek szert a többi
intézménnyel szemben, jobban tudják hasznosítani a nemzetközi együttműködéseket és az azok
közötti szinergiát, és mindezt visszacsatornázzák,
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beépítik tantervükbe, működésükbe – ezzel átadva
a tudást, információt azoknak is, akik közvetlenül
nem vesznek részt ezekben az együttműködésekben. Ez a fajta tudatos gondolkodás és tervezés
– már csak a gyakran változó működési körülmények miatt is – egyelőre még nem az intézmények
sajátja, de a diákokért vagy épp a versenytársak ellen vívott „küzdelemben” kulcsfontosságú az alapszolgáltatások mellett a nemzetközi együttműködések biztosítása is.
Az összeállítást
a Tempus Közalapítvány munkatársai készítették
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Szak- és felnőttképzés
Szakképzési és felnőttképzési folyóirat

Kedves Olvasóink!

Felhívás!

Számunkra az Önök visszajelzései a legfontosabbak,
ezért megújult lapunkba szeretettel várjuk leveleiket és véleményeiket
szerkesztőségünk elektronikus levélcímére:
szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
módszertan
új tankönyveinek bemutatása
A néprajz és a népművészet alapjai
Szerző:

Dr. Sándor Ildikó

Kiadói kód:

NS-4106811220

Felhasználható:

a 10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése, 10586-12 Művészetelmélet
és ábrázolás és 10039-12 Művészetelméleti és szakrajz feladatok modulokhoz

Lektorok:

Beszprémy Katalin, Horváth Éva Andrea, Lőrincz Etel

Mérete, kivitele: A/4, színes; 208 oldal, 286 ábrával.

Fejezetcímek:

1. A népi kultúra sajátosságai, továbbélése,
2. Folklór,
3. Az évkör és a család (emberi életfordulók) ünnepei, szokásai,
4. Paraszti ételek, népi táplálkozás,
5. Település – ház – berendezés,
6. A paraszti kultúra tagolódása: Család és rokonság, a falu társadalmi rétegződése, a magyar nép táji-történeti tagolódása,
7. Tájegységek, kézműves mesterségek, korok és stílusok.

Kiadói ajánlás:	A tankönyv a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoporton belül elsősorban a Népi kézműves
szakma szakirányaihoz készült. Bemutatja a magyar néprajztudomány főbb irányait, a magyar hagyományokat, a magyar paraszti társadalom korbeli életét. Megismerhetjük a Kárpát-medence tájegységeinek néprajzát.
A néprajzi, népművészeti alapismeretek között megtalálható gyakorlatok és feladatok elvégzésével fejleszthetők a képzésben résztvevők készségei, képességei és könnyen kialakíthatók speciális szakmai kompetenciáik.
Az autentikus képekkel gazdagon illusztrált kiadvány érdekes olvasmány lehet még a Képző- és iparművészeti
ágazathoz tartozó szakképzésben résztvevőknek is, és mindazoknak, akik érdeklődnek a tárgyi néprajz, a
folklór, az ünnepkörök, szokások és a tájegységek népművészete iránt.

A tervezési folyamat alapvető lépései
Szerző:

Kiadói kód:

Kiss Katalin

NS-4105881231

Mérete, kivitele: A/4, színes, 222 oldal, 286 ábrával.
Felhasználható:

Fejezetcímek:

Kiadói ajánlás:

10588-12 Tervezés és technológia, Tervezés és gyakorlat, Tervezés,
54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus, 10132-12 Gyártmányfejlesztés és
gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban, Bőripari terméktervezés gyakorlat,
Terméktervezés I.

1. A tervezési folyamat alapvető lépéseinek áttekintése;
2. A feladat vagy probléma meghatározása, értelmezése;
3. Az információk és inspirációs források gyűjtése, kutatása;
4. Vizuális jegyzetek, ötletek, felvetések;
5. A tervezés, a tervek kivitelezése;
6. Tervdokumentációk anyagainak összeállítása;
7. Portfólió kialakítása, bemutatása és fejlesztése, prezentáció készítése.

A tankönyv a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoporton belül a Képző-és iparművészet ágazathoz készült. A dekoratőr, a divat-és stílustervező, a festő, a grafikus, a kerámiaműves, a kiadványszerkesztő,
az ötvös, fémműves, a szobrász, a textilműves, az üvegműves szakképesítések közös modulja a tervezési folyamat alapvetéseit összegzi. A szakmai tervezési alapismeretek mellett megtalálható feladatok és gyakorlatok
elvégzésével kialakítható a kreatív tervezői gondolkodás, ami a megoldáshoz szükséges ötletet, a terv kigondolását és megvalósítását jelenti. A képekkel gazdagon illusztrált kiadvány érdekes olvasmány lehet még a
Könnyűipar szakmacsoport szakképzéseiben résztvevőknek is, és mindazoknak, akik érdeklődnek a képző- és
iparművészeti művek tervezési folyamata iránt.
Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.

Megtekinthető: Nemzeti Szakképzésiés Felnőttképzési Hivatal,
1085 Budapest, Baross u. 52. szám alatti bemutatótermében. Telefonszám: 06-1-431-6539.

