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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, tematikailag igen
sokszínű lapszáma is, melyet ezúton ajánlok szíves figyelmébe e két terület valamennyi részvevőjének és minden kedves érdeklődőnek. A teljesség igénye nélkül a következő témaköröket
emelném ki.
Jelen kiadványunkban elsőként a szakképzés
területét kormányrendeleti szinten érintő szabályozás változásait vesszük számba. 2014 áprilisában kihirdetett, jogtechnikai szempontból „saláta” rendelet keretében nyolc kormányrendelet
kisebb-nagyobb módosítására került sor, amely
érintette többek között a szakiskolai tanulmányi
ösztöndíjat, a szakmai vizsga megszervezésére
vonatkozó előírásokat, valamint magát a vizsgaszabályzatot is, továbbá a gyakorlati képzés
költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére
történő elszámolását, és a szakmaszerkezetet.
A változások tételes ismertetésén túl feltárjuk
a korábbi szabályozástól való leghangsúlyosabb
eltéréseket is. A foglalkoztatáspolitika nyomán
haladva érdekes és megfontolandó elképzeléseket
tárunk fel az időskorúak oktatásának lehetséges
módszertanáról, tartalmáról, és mindenekelőtt a
várt társadalmi hasznosságáról a munkaerő-piaci
szempontból általában igen kiszolgáltatott helyzetük javítása érdekében.
Módszertan rovatunk első írása szorosan kapcsolódik a 2014/2015. tanévre meghatározott
szakmaszerkezet újdonságaihoz, nevezetesen a
vájárképzés újraindításához. Rövid áttekintést
vehet kezébe az Olvasó a bányászat területéhez
kapcsolódó szakképesítések oktatásának huszadik századi történetéről, mely számot vet e képzések jelenlegi munkaerő-piaci relevanciáiról is.

Nemcsak a szak-, de felnőttképzésre vonatkozó
jogszabályok értelmezésében is segítséget kívánunk nyújtani Olvasóinknak a gyakran felmerülő
kérdésekre adott válaszok közzétételével a Joggyakorlat c. fejezetünkben.
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” fejezetünket a
német szakpolitika a több évszázada bevált és ma
is hatékonynak bizonyuló duális szakképzési modelljének szenteljük, hiszen a külföldön jelenlévő
német nagyvállalatok USA-tól Kínáig sikerrel alkalmazzák. Mindemellett összefoglalót olvashatnak a 2013 májusában Kuala Lumpurban immáron
negyedszer megrendezett Asia Europa Meeting of
Ministers of Education and Training (ASEM ME)
c. rendezvényéről, ahol jelentőségteljes megállapodás született mely az alap-, és középfokú oktatás
rendszerében megvalósuló innovatív és vállalkozói
készségeket fejlesztő programok összegyűjtéséről,
bemutatásáról és kommunikálásáról.
Szeretnénk hozzájárulni egy-egy példaértékű
szakképző iskola bemutatásával is a bevált, eredményesen működő pedagógiai gyakorlatok szélesebb körben történő megismertetéséhez. Nagy
örömömre szolgál, hogy a szegedi Hansági Ferenc
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és
Szakközépiskola 2012-ben megvalósuló sikeres
nemzetközi együttműködéséről számolhatunk be.
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
Klész Tibor

A szakképzési tárgyú
kormányrendeletek módosítása1
A szakképzés rendszerének átalakításához kapcsolódóan 2012 óta jelentősen megnövekedett
a szakképzés területéhez tartozó kérdésköröket
kormányrendeleti szinten meghatározó jogszabályoknak a száma, igazodva a szabályozás átfogó
ágazati szerepéhez. A szakképzés és a felnőttképzés területén – a három új ágazati törvény 2011
végén és 2013 nyarán történt elfogadását követően
– további tíz új vagy módosított kormányrendelet
jelent meg, amelyek többsége legutóbb egy 2014
áprilisában kihirdetett, úgynevezett „saláta” kormányrendelet keretében esett át kisebb-nagyobb
változáson. A módosításokra elsősorban a jogszabályokat alkalmazók (szakképző iskolák, felnőttképzési intézmények, gazdasági kamara) jelzései,
javaslatai alapján kerül sor.
Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2014. (IV.
24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módosító
Kormányrendelet) az iskolai rendszerű szakképzésre, a szakképzési hozzájárulás egyes területeire
és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre irányuló, összesen nyolc kormányrendeletet módosított, egészített ki, illetőleg pontosított. A módosuló kormányrendeletek számosságának oka részben
az is, hogy az Országos Képzési Jegyzék, az abban
szereplő szakképesítések adatainak módosulása
a legtöbb esetben (mint később látható, most is)
„automatikusan” maga után vonja több más jogszabály módosítását is. A módosítások hatálybalépésének ideje egységesen 2014. május 2. volt.
A szakképzés és felnőttképzés rendszerének
zavartalan és hatékonyabb működését elősegítő
változásokat részben az érintett területekkel ös�szefüggő jogszabályi környezet megváltozása,
részben szakmai és szakmapolitikai javaslatok,
1.

2

részben pedig szakmai, illetve működési tapasztalatok tették indokolttá. A módosítással érintett
nyolc kormányrendelet a következő:
1. 
a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló
328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakiskolai Ösztöndíj Kormányrendelet);
2. 
a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó
engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól
szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vizsgaszervezési Engedély Kormányrendelet);
3. a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési
hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák
mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyakorlati Normatíva Kormányrendelet);
4. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ Kormányrendelet);
5. az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.
9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Követelménymodul Kormányrendelet);
6. a komplex szakmai vizsgáztatás általános szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Új Vizsgaszabályzat);
7. a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények
nyilvántartásának vezetésére, valamint a fel-

A tanulmány a 2014. év első félének jogszabályi állapotát tükrözi. (szerk.)
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nőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013.
(XI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Felnőttképzési Kormányrendelet);
8. 
a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi
ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint
egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 562/2013.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Szakmaszerkezeti Kormányrendelet).
A Módosító Kormányrendelet megszületését
elsősorban a Vizsgaszervezési Engedély Kormányrendelet módosításának időszerűsége indokolta, a
változások tömör, rövid bemutatására azonban
nem „fontossági” rend alapján, hanem a nyolc
kormányrendelet kihirdetésének eredeti időpontja
szerinti sorrendben kerül sor a következőkben.

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj
A Szakiskolai Ösztöndíj Kormányrendelet módosításának elsődleges célja a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjat folyósító szakiskolákat terhelő
adminisztráció csökkentése volt, amely elősegíti,
hogy a tanulók nagyobb biztonsággal határidőre
kapják meg az ösztöndíjukat. Az új rendelkezések
szerint a Szakiskolai Ösztöndíj Kormányrendeletben előírt adatlapokat a szakiskolai tanulmányi
ösztöndíjat folyósító szakiskola minden évben – a
szeptember 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra szeptember 15-éig, a február 1-jétől augusztus
31-éig terjedő időszakra február 15-éig – köteles
benyújtani a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak.
Mindez azt jelenti, hogy a korábbi négy helyett
csak kettő, azaz iskolai félévenként egy-egy igénybejelentési határidő került meghatározásra.
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj fedezetét
biztosító összeget, valamint az iskolát megillető
lebonyolítási költségtérítést, stb. biztosító összeget
ugyanis a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a szakiskolával kötött támogatási szerződés alapján és a
szakiskola igénybejelentése alapján az előző időszakról készített elszámolás egyidejű benyújtása

mellett folyósítja az iskolának. Az ösztöndíjrendszer eddigi működési tapasztalatai alapján a ritkább igénybejelentések is megfelelően biztosítják
a források folyamatos folyósítását. A Szakiskolai
Ösztöndíj Kormányrendelet egyéb rendelkezései
nem módosultak, így a tanulóknak járó ösztöndíj
mértéke, az arra jogosító tanulmányi átlaghatárok
és a hiány-szakképesítések köre meghatározásának szabályai is változatlanok maradtak.

Vizsgaszervezési engedély
A Vizsgaszervezési Engedély Kormányrendelet
módosításának célja elsősorban a szakképzési és a
felnőttképzési rendszer törvényi változásaiból fakadó, a koherencia megteremtését célzó, valamint
az engedélyezési rendszer működési tapasztalatai
alapján indokolttá vált korrekciók és pontosítások
átvezetése volt. Az engedélyezés alapvető szabályai, eljárási rendje nem változott, csak egyes részletszabályok, feltételek módosulnak, illetve kerültek pontosításra, egyértelműsítésre.
A legfontosabb változások a következők:
–
Egyértelműen kimondásra került, hogy a
szakképesítés tekintetében kiadott vizsgaszervezési engedély a szakképesítés részszakképesítéseire is automatikusan kiterjed.
Erre az ad lehetőséget, hogy a szakképesítés
tekintetében meglévő ellenőrzött feltételek
minden esetben megfelelnek a szakképesítés
rész-szakképesítése(i) esetén is, mivel a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei,
illetve az abban található eszköz- és felszerelés jegyzékek minden esetben és maradéktalanul magukban foglalják a kapcsolódóként
megjelölt rész-szakképesítések ismereteit,
követelményeit, eszközeit is. Ennek az engedélyezési folyamat során egyrészt adminisztráció-, másrészt költségcsökkentő hatása is
lehet.
– Tekintettel arra, hogy 2013 nyarán megjelent
a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (Új
Vizsgaszabályzat), amely a Vizsgaszervezési
Engedély Kormányrendelet által is alkalma-
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zott egyes fogalmakat is módosította és megváltoztatta a szakmai vizsgák lebonyolításának módját is, indokolt volt a Vizsgaszervezési
Engedély Kormányrendeletnek az Új Vizsgaszabályzat előírásaihoz, terminológiájához
történő igazítása. Ezek közül kiemelendő a
vizsgaszervezési engedély kérelemhez csatolandó, a vizsga lebonyolításával kapcsolatos
dokumentumra történő utalás pontosítása, és
az, hogy – tekintettel arra, hogy a komplex
vizsgáztatás során már nincs kérdező tanár
– törlésre került a szóbeli vizsgatevékenység
esetén vizsgáztatási feltételként előírt kérdező
tanárra vonatkozó feltétel.
– A vizsgaszervezési engedély kiadásával kapcsolatos feladatokat korábban egyedül az Oktatási Hivatal látta el. E feladatok időközben
a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz
települtek, ezért az átlátható jogalkalmazás érdekében a kérelmek beadása, továbbá
az ellenőrzési feladatok ellátása tekintetében
a vizsgaszervező székhelye vagy a szakmai
vizsga helyszíne szerint illetékes kormányhivatalok kerültek megjelölésre eljáró hatóságként.
– Az Új Vizsgaszabályzat (ahogyan elődje is)
lehetővé teszi, hogy a vizsgaszervezővel kötött megállapodás alapján a képző intézmény
fizesse ki a vizsgáztatók díjazását, költségtérítését. Bár ez a lehetőség egyszerűsítést, adminisztráció csökkenést jelent, és gyorsíthatja
a kifizetési eljárást, az esetlegesen nem fizető képző intézmények esetén problémákat is
okozhat. Ezért a módosítás révén a bírságolás
lehetősége ez esetben kiterjesztésre került, így
a megállapodás alapján „átadott” kifizetési
esetekkel összefüggésben felmerült szabálytalanság esetén a bírságot – a vizsgaszervező
helyett – a képző intézménnyel szemben kell
kiszabni.
– Tekintettel arra, hogy az Országos Képzési
Jegyzék változásai érinthetik a már kiadott
vizsgaszervezési engedélyek érvényességét,
ezért az engedélyek nagy száma és korlát-
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lan idejű érvényessége miatt egy általános
szabály került megfogalmazásra az ebben
az esetben követendő eljárásról. Rögzítésre
került, hogy a szakképesítésért felelős miniszterek által kiadott szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó jogszabályok
mellékleteiben szereplő úgynevezett megfeleltetési (vagy más néven „konverziós”) tábla
alapján kell az engedélyekben szereplő szakképesítések egymással való megfeleltetését is
elvégezni. Ennek alapján tehát a korábban
kiadott vizsgaszervezési engedély a „konverziós” táblákban foglaltakhoz igazodóan lesz
érvényes az Országos Képzési Jegyzék változásai következtében módosult szakképzési
struktúra esetén.
– Fontos garanciális szabály került megfogalmazásra annak rögzítésével, hogy az engedélyek érvényességéhez kapcsolódó adatváltozás
esetén a változások bejelentéséig nem folytatható vizsgáztatás. Így nem fordulhat elő,
hogy névváltozás esetén a vizsgaszervező nem
az új nevén, hanem – az érintettek számára
nehezebben beazonosítható módon – még a
korábbi néven vizsgáztasson. Ez csökkentheti
a bizonyítványok érvénytelenségének kockázatát is.
– Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.
23.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadására
irányuló engedélyezési eljárás és a vizsgaszervezési tevékenységgel összefüggő ellenőrzési eljárás során hozott döntések esetén
a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként a szakképzésért felelős minisztert jelölte meg. E jogszabály hatályon kívül helyezésével e rendelkezés is megszűnt, bár a
hatáskörrel továbbra is a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszternek kell
rendelkeznie. A módosítás ezt a szabályozási
hiányt pótolta.
– 2013 nyarán elfogadásra került a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, amely
a vizsgaszervezési engedély alapjául szolgáló
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korábbi feltételrendszert is megváltoztatta.
Ennek lényeges eleme, hogy megszűnt az intézményi akkreditáció, és OKJ-s képzés az
új rendszerben csak hatósági képzési engedély birtokában folyhat. Ehhez kapcsolódóan
pontosításra kerültek a vizsgaszervezési engedélyek megszűnésére, törlésére vonatkozó
szabályok, továbbá – az átmeneti időszakra
tekintettel – rögzítésre kerültek a korábban
kiadott vizsgaszervezési engedélyek új rendszerbe történő „átvitelének” szabályai is.
A vizsgaszervezési engedély kiadására, érvényességére vonatkozó alapvető egyéb szabályok
nem változtak, így az engedélyek továbbra is „vis�szavonásig” és területi korlátozás nélkül az egész
ország területére vonatkozóan lesznek érvényesek,
az engedélyeket pedig változatlanul a területileg
illetékes kormányhivatalok adják ki közigazgatási
hatósági eljárás keretében.

Gyakorlati képzési normatíva
A duális képzés keretében a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés arányos állami
támogatását segíti a Gyakorlati Normatíva Kormányrendelet. A tanulószerződés keretében folyó
gyakorlati képzés költségeinek elszámolásához
ugyanis valamennyi, az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítés esetén egy előre
meghatározott (elsősorban a szakképesítés anyagigényességét és eszközszükségletét figyelembe
vevő) szempontrendszer szerinti gyakorlati képzési
normatíva súlyszorzó kerül meghatározásra. Ezért
az Országos Képzési Jegyzék változásait egyidejűleg a Gyakorlati Normatíva Kormányrendeletnek is követnie kell, ha egy új, iskolarendszerben
oktatható szakképesítés jelenik meg a jegyzékben.
Az Országos Képzési Jegyzékbe 2014. január 8-án
került be új szakmaként a Vájár szakképesítés, a
Dietetikus szakács és az Államháztartási ügyintéző pedig a Módosító Kormányrendelettel 2014.
május 2-án.
A gyakorlati képző által „elszámolható” költség összege a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott gyakorlati alapnormatíva

(2014-ben 453 000 forint évente és tanulónként) és
az adott szakmára meghatározott súlyszám szorzata. A Gyakorlati Normatíva Kormányrendelet 2.
melléklete a fentieknek megfelelően a Vájár esetén
2,0076-et határozott meg súlyszorzóként, amely
909 443 forint költségelszámolást tesz lehetővé,
az Államháztartási ügyintéző esetén 0,7200-et,
amely 326 160 forintos gyakorlati normatívát jelent, a Dietetikus szakács esetén pedig 1,8368 a
súlyszorzó, amely 832 070 forintos gyakorlati normatívának felel meg ténylegesen.
A Gyakorlati Normatíva Kormányrendeletben
más szakképesítésekre meghatározott súlyszorzók
nem változtak.

Országos Képzési Jegyzék
Ahogy az előzőekben már történt rá utalás, az Országos Képzési Jegyzék is folyamatosan változik az
OKJ Kormányrendeletben meghatározott eljárási
rendnek megfelelően, amely változásokat át kell
vezetni a hozzá szorosan kapcsolódó jogszabályokban is.
Az OKJ Kormányrendelet a 2012-es megjelenését követően érkezett jelzések alapján legutóbb
az alábbi négy kérdéskörben változott:
– Új szakképesítésként került felvételre az Államháztartási ügyintéző, amelynek két új
rész-szakképesítése is meghatározásra került,
az Adóügyintéző és a Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző.
– Az Országos Képzési Jegyzékben korábban
már szereplő Diétás szakács szakképesítés
ismét felvételre került az állam által elismert
szakképesítések közé, jelenleg „Dietetikus
szakács” elnevezéssel. A Szakács szakképesítés ráépüléseként ismét bevezetett új szakképesítést a gyermekek egészséges táplálkozásának elősegítése, a már gyermekkorban
jelentkező táplálkozási kockázatok csökkentése érdekében a közétkeztetésre vonatkozóan
kialakított táplálkozás-egészségügyi előírások hívták életre, ugyanis a közétkeztetésben
is fontos, hogy biztosított legyen a megfelelő
diétás ételek készítésének lehetősége.
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A Töltőállomás-kezelő szakképesítés (és a
Gázcseretelep-kezelő
rész-szakképesítése)
esetén bővítésre került a képzés munkarendje,
és megengedetté vált a képzések távoktatási
formában történő megvalósítása is. A változás
a szakképesítés tartalmát, egyéb adatait nem
érinti.
–
2 014. január 1-jétől a vízgazdálkodással
kapcsolatos feladatok felügyelete a vidékfejlesztési minisztertől a belügyminiszter
hatáskörébe került. Ezzel összefüggésben
a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szakképesítések esetén szakképesítésért felelős miniszterként is a belügyminiszter, mint a
vízgazdálkodásért felelős miniszter került
megjelölésre (például Víz- és csatornaműkezelő, Vízgazdálkodó szaktechnikus, Vízügyi technikus).

Szakmai követelménymodulok
A Követelménymodul Kormányrendelet módosítását és kiegészítését is elsősorban az Országos
Képzési Jegyzék fenti változásai indokolták. Ennek megfelelően az új képzések mielőbbi megkezdhetősége érdekében az új szakképesítések
képzési tartalmait rögzítő, összesen öt új szakmai követelménymodul került kiadásra, továbbá
a vonatkozó jogszabályi háttér módosulása miatt
megújításra került a Termékdíj-ügyintéző, illetve
az Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítésekhez tartozó, összesen négy szakmai követelménymodul is. A változások követhetősége és
a könnyebb alkalmazás érdekében a megváltozó
négy modul azonosító számának első öt számjegye
változatlan maradt, és csak a kiadás évét tartalmazó utolsó két számjegy módosult. (Ez utal arra,
hogy nem a korábbi modul teljes átalakítására, hanem csak részleges átdolgozására, korszerűsítésére
került sor.)
A Követelménymodul Kormányrendelet más
tekintetben nem módosult, igaz e változást megelőzően 2014. március 15-vel néhány fogalom az
új Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséhez igazodóan pontosításra került.
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Vizsgaszabályzat
A 2013 nyarán kiadásra került Új Vizsgaszabályzat bevezetése megtörtént, folyamatosan zajlanak
a komplex szakmai vizsgák, azonban a korábbi
moduláris vizsgáztatásról történő fokozatos átállás zavartalanságának biztosítása érdekében egy
átmeneti rendelkezést indokolt volt módosítani. Az Új Vizsgaszabályzat 2014. május 2. előtti
rendelkezései szerint ugyanis 2014. június 30-ig a
korábbi – azaz a moduláris – szakmai vizsgák esetén is teljes körűen át kellett volna térni a szakmai
vizsgák törzslapjainak elektronikus rendszerben
történő rögzítésére, és 2014. június 30-át követően
a korábbi papír alapú törzslapok már nem lettek
volna használhatók. A komplex szakmai vizsgák
esetén már elkészült és bevezetett elektronikus
dokumentációs rendszer átalakításának zökkenőmentes megvalósítása és a megfelelő hosszúságú
átmeneti időszak biztosítása érdekében a tervezett
bevezetési időpont 2015. június 30-ra módosult.

Felnőttképzés
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
előírásainak megvalósulását, végrehajtását célzó Felnőttképzési Kormányrendelet 2013 végén
került kihirdetésre. E jogszabály Módosító Kormányrendelet szerinti változásait a felnőttképzési
tevékenység folytatásához előírt személyi és tárgyi
feltételek jogértelmezést elősegítő korrekciója és a
gyakorlatban nehezen alkalmazhatónak bizonyult
előírások megszüntetése, valamint a jogalkalmazást megkönnyítő és jogtechnikai jellegű pontosítások indokolták.
A Felnőttképzési Kormányrendelet kihirdetett
szövege olyan rendelkezést tartalmazott, amely
kizárólag az iskolai rendszerű képzésben volt értelmezhető, hiszen a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény szerint az iskolai rendszerű
szakképzésben elméleti oktató elsősorban pedagógus végzettségű személy lehet, illetőleg ennek
hiányában a foglalkoztatás feltétele a pedagógus
végzettség öt éven belüli megszerzése. A felnőttképzés területén ugyanakkor az oktatók alkalma-
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zásának formája jellemzően a rövidebb időtartamú
– néhány hónapos – megbízásos jogviszony. Ezért
az OKJ-s, valamint az úgynevezett egyéb szakmai
képzést végző, felnőttképzést folytató intézmények
oktatóinak – a végzettséget érintő – alkalmazási
feltételeire vonatkozó, a szakképzési törvény előírásait követő szabályok nem voltak minden esetben zavartalanul alkalmazhatók.
A módosult rendelkezések az OKJ-s és egyéb
szakmai képzés esetén pontosították az oktatók
szükséges végzettségét, és az így kialakult kedvezőbb szabályozás lehetővé teszi az intézmények
számára a nem kizárólag pedagógus végzettséggel
rendelkező oktatók foglalkoztatását is. Így az érintett képzések esetén bármilyen felsőfokú végzettséggel és középszintű szakképesítéssel rendelkező
oktatók alkalmazására is lehetőség nyílik.
Egy további pontosítás megszüntette az elégedettségmérést szolgáló kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó tartalmi bizonytalanságokat, az átmeneti
rendelkezések módosítása révén pedig megfelelő
felkészülési idő áll a jogalkalmazók rendelkezésére a változásokhoz való alkalmazkodásra, így az
érintett intézmények a már engedélyezett képzések képzési programjaihoz előírt feltételeket hos�szabb idő alatt teljesíthetik.

Szakmaszerkezeti döntés
A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó Szakmaszerkezeti Kormányrendelet módosítása elsősorban
az Országos Képzési Jegyzékbe 2014 januárjában
visszakerült Vájár szakképesítés hat megyében

történő hiány-szakképesítéssé nyilvánítását tartalmazza. A Vájár szakképesítés „felélesztését” a 2013
végén megjelent, a hazai bányászat jövőbeni fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1870/2013.
(XI. 22.) Korm. határozat indokolta, amely a hazai
bányászat helyzetének és jövőbeni fejlesztési lehetőségeinek mérlegelése alapján rendelkezett többek között a komlói vájáriskola újraindításáról.
A Szakmaszerkezeti Kormányrendelet ennek
megfelelően kiegészült azzal a bekezdéssel, amely
szerint az Országos Képzési Jegyzékben szereplő,
34 544 01 azonosító számú Vájár szakképesítés a
Szakiskolai Ösztöndíj Kormányrendelet alapján
ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek minősül azokban a megyékben, amelyekben a Vájár
szakképesítés a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó
szakmaszerkezeti döntés alapján támogatott szakképesítésnek minősül. Így Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, Baranya megyében, Heves megyében,
Komárom-Esztergom megyében, Nógrád megyében és Veszprém megyében (ott tehát, ahol a beiskolázás korlátlanul támogatott lehet) a vájárképzésben a 2014/2015-ös tanévtől részt vevő tanulók
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban is részesülhetnek, amennyiben a tanulmányi eredményük eléri a 2,51-es átlagot a Szakiskolai Ösztöndíj Kormányrendelet szabályainak megfelelően.
A Szakmaszerkezeti Kormányrendelet módosítása egyebekben csak a kihirdetett normaszöveg
pontosításait és a mellékletek címének korrigálását
tartalmazza, amely elősegíti az egyértelmű alkalmazhatóságot.
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Évfolyamtársam az unokám:
életkori diverzifikáció az oktatásban
Jelen tanulmányunk célja, hogy rámutassunk arra,
hogy a napjainkban tapasztalt demográfiai változás milyen hatást gyakorolhat az oktatás szerkezetére, módszertanára és a munkaerőpiac kínálatikeresleti oldalára.

Az idősödő társadalom
mint munkaerő-piaci kihívás
Európa és benne Magyarország lakosságának
elöregedése nem új jelenség. Ha figyelembe
vesszük, hogy a népességcsökkenés alaptendencia, amelyet az idős népesség arányának
növekedése kísér, akkor „2050-re elképzelhető, hogy a népesség fele 50 évnél idősebb lesz”.1
Megváltozott az idősebbeknek 2 a munkaerőpiachoz való viszonya is, hiszen jóval tovább kell
a munkaerőpiacon aktívnak lenniük, munkaképességüket megőrizniük, mint szüleiknek. A
munkaerőpiacon való folyamatos jelenlét egyik
feltétele a formális és az informális oktatásban
való részvétel, azaz a Life-long learning típusú
aktivitás. A többi feltétellel (mint az életkori
diszkrimináció és az egészségi állapot) jelen írás
keretében nem foglalkozunk; ez nem azt jelenti,
hogy nem tartjuk fontosnak. Ez utóbbi tényezőt
most csak az oktatási sajátosságok szempontjából tárgyaljuk.
Az EU 28 országának átlagához képest (67%) hazánkban az érintettek oktatásban, képzésben való részvétele még mindig nagyon alacsony, 2005 és 2013 között 1% körül mozgott.

Ugyanebben az időszakban a kérdéses korosztály
munkaerő-piaci részvételi aránya hazánkban 6165%, amely igencsak elmarad az EU 28 országának 66-70%-os átlagától. Annak érdekében,
hogy Magyarországon az érett korú munkavállalók legalább megközelítőleg azonos arányban
legyenek foglalkoztatottak, mint az uniós átlag,
a gerontagógia szélesebb körű megismerésére és
alkalmazására lenne szükség. A gerontagógia
egyes szerzők szerint az andragógia részét képezi, mások szerint a pedagógia és az andragógia
mellett egy új tudományterület. Mi azt a véleményt képviseljük, amely szerint a gerontagógia
az andragógia részét képezi. A következő fejezetben áttekintjük, hogy az idősebb korosztály
oktatásának milyen előnyei, nehézségei és lehetőségei vannak.

Az időskorúak oktatásának
társadalmi előnyei
Az oktatás során nemcsak a humán tőke értéke
nő, amely a munkaerőpiacra való integrációt segíti, hanem az oktatásban résztvevő életminősége
is javulhat: „azok az idősek, akik megőrzik társadalmi kapcsolataikat, mozgékonyak, nyitottak
maradnak, teljesebb öregkorra számíthatnak”. 3
Ez előrevetíti a kevesebb egészségi problémát,
ami kisebb szociális kiadást jelent az államnak,
a társadalomnak és az idős egyénnek egyaránt.
Az aktív társadalmi részvétellel minden szereplő
bizonyosan nyer.

1.	Lásd Hablicsek László (2000), Demográfiai forgatókönyvek 2000-2050. Hipotézisek és eredmények (kézirat). Budapest:
KSH NKI.
2.	A Commission of the European Communities (1999) alapján az EU 50-64 éves kor között definiálja az idősebb munkavállalókat. Adler szerint a 45-49 évesek gazdasági aktivitása viszonylag magas, azonban az 50 év felettieké csak 43 %.
Amennyiben a 45 év felettieket is a veszélyeztetett korcsoportnak tekintjük, talán megelőzhető az, hogy öt év múlva
(vagy később) munkanélkülivé váljanak, vagyis időseken jelen írásunkban a 45 éven felüli munkavállalókat értjük.
3. Vö. Bajusz, 2008.
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Az időskorúak oktatásának
egészségi gátjai, lehetőségei
Az öregedés folyamatára külső és belső faktorok
hatnak, mint például a társadalmi, az anyagi, a
kulturális és a genetikai tényezők. A tanulási képesség csökken: ez a változás nem rohamos, hanem
fokozatos, és elsősorban a hosszú távú memóriát
érinti. A szókincs magas hatásfokkal fejleszthető,
ahogyan az értelmezési képesség és a vitakészség
is. Előfordulhat, hogy az idősek mozgásukban
korlátozottak, vagy valamely érzékszervük nem
megfelelően működik. Ezeket a feltételeket az oktatás szervezésekor figyelembe kell venni.

Az idősoktatás módszertana és tartalma
Módszertan tekintetében érdemes különválasztani
a munkaerőpiaccal kapcsolatos direkt képzéseket
az informális, hobbiszintű képzésektől. A kettő
között lényeges különbség van. A munkaerő-piaci
képzések estén egy szakma követelményeinek kell
megfelelni, vagyis a számonkéréstől, vizsgától nem
lehet eltekinteni. A hobbiszintű képzés esetén ez
opcionális lehet. A két képzéstípus kapcsolatban is
lehet egymással, mert a hobbiból is lehet szakma és
fordítva. A munkaerő-piaci képzések esetén nemcsak a képzésen résztvevő igényeit kell figyelembe
venni, hanem a munkaerő-piaci igényeket is. Ezért
az idős potenciális munkavállalók esetében kiemelten fontos a személyre szabott oktatási, pályaválasztási vagy pályafejlesztési tanácsadás. Az idősoktatás
módszertanának alkotóelemei a következők:
•
nem hierarchián alapuló „okítás,” hanem
egyenrangú felek kommunikációjára épülő
eszmecsere;
• a „babytalk” (a túlzott diák-szerep) vagy az
„overaccommodation” (a magányosság leküzdésének problémája) kezelése;4
• az „underclass” szegmens speciális igényeinek
alapos felmérése;
• speciális eszközigény (1. ábra).5

Forrás: http://www.foreignlanguagekeyboard.com
1. ábra. Nagyméretű betűk a billentyűzeten a látási
nehézségek leküzdésére

Az idősoktatás tartalmának alkotóelemei (az
elsajátítandó szakmai ismereteken felül) a következők:
• önbizalom-erősítő foglalkozások beiktatása;
• az idős korosztály egészségi állapotára vonatkozó ismeretek;
•
az életkorhoz kapcsolódó életvezetési tanácsok;
• alapszintű gyakorlati pénzügyi ismeretek;
• a számítógép, és internet felhasználói szintű
kezelésének elsajátítása;
• angol (esetleg német) nyelv kommunikációs
szintű ismerete.

Az életkori diverzifikáció az oktatásban
Az életkori diszkrimináció fő oka a generációk
egymástól való eltávolodása. A fiatal generációk
családban is csak kevés időt töltenek az idős családtagokkal, nem ismerik gondolataikat, igényeiket.
A generációk nem beszélnek egymással, munkahelyeken még a saját korcsoporttal való együttműködés sem zavartalan, nem is szólva a különböző
életkori csoportok együttműködéséről. Előfordul,
hogy a munkahelyeken egyszerűen nem vesznek
fel 30 év feletti munkavállalót, aminek több oka
lehet: egyrészt anyagi okok, másrészt az egymás
nem ismeréséből adódó sztereotípiák, amelyekből
egyenes út vezet az életkori diszkrimináció egyes
szintjei felé.

4.	Vö. Nelson D. Todd (2005): Ageism: Prejudice Against Our Feared Future Self. Journal of Social Issues 61, no. 2:207221.
5.	Ez a speciális eszközigény egy új és jövedelmező piacot nyithat meg, pozitív externáliaként foglalkoztatást, gazdasági
prosperitást is jelenthet. Ez az ugyancsak fontos terület, téma egy további kutatási irány is lehet.
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fókusz
Ezt a folyamatot lenne hivatott az oktatás mérsékelni. A családok életvitelébe sokkal nehezebb
beavatkozni. Ha ugyanaz az intézmény oktatja a
különböző korosztályokat, azok bizonyos pszichés
felkészítés után képesek egymást segítve, kiegészítve tanulni. Ennek a folyamatnak az explicit
mellett a tacit tudás átadásában is kiemelten fontos szerepe lenne, amely már közvetlen anyagi haszonnal is járhat a vállalkozások és a társadalom
számára. Az idős munkavállalók sikeresen fejlesztett értelmezési képessége és vitakészsége kiegészíti a fiatal pályakezdő generáció jól fejleszthető
hosszú távú memóriáját.

valósítása során az explicit mellett a tacit tudást
is beengedi az egyéni, szervezeti és társadalmi értéktárba, hogy abból versenyképesség-növekedést,
foglalkoztatás-bővülést, életszínvonal-emelkedést
nyerjen. E folyamat nélkül a szakképzésnek nincs
(vagy csak elhanyagolható) munkaerő-piaci jellege
és haszna. Az oktatási intézmények szoros gyakorlati kapcsolat nélkül elveszítik hitelességüket.

Gerontagógus képzés
Véleményünk szerint a gerontagógus képzés bemeneti feltételei között feltétlenül szerepelnie kellene a következőknek:
• az oktatandó szakmáról széleskörű elméleti és
gyakorlati háttér megléte;
• pszichés alkalmasság, mivel az idősek oktatása
során nagy türelemre van szükség.
Az idősoktató képzés tartalmának alkotóelemei
(az elsajátítandó szakmai ismereteken felül) a következők:
• az idősekkel kapcsolatos szociológiai és egészségügyi ismeretek;
• az értelmezési képesség és a vitakészség fejlesztése;
• nyelvészeti, retorikai ismeretek.

Munkaadók képzésbe történő
szélesebb körű bevonásának
lehetőségei
Nagyon fontos lenne, hogy minden oktatási intézmény folyamatosan kapcsolatban legyen az
oktatott képzéseknek megfelelő munkaadókkal,
vállalkozókkal, és őket az oktatási tematikák tervezésébe, alakításába be tudja vonni. Csak ilyen
módszerrel valósítható meg az idős generáció eszmecserére alapozott oktatása, amely később az
életkori diverzifikációnak az oktatásban való meg-

Időseket oktató
képzőhelyek

5.

6.
Foglalkoztatók

1.

Oktatási
koordinátor

2.

Szakmai bizoság
3.

4.
2. ábra. Idősoktató-képzés és az idősoktatás folyamatábrája
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Gerontagógus
képzés
Forrás: saját szerkesztés

fókusz •
Cikkünk eddig említett fókuszai, kulcstényezői
figyelembevételével készítettük el az idősoktatóképzés és az idősoktatás sematikus folyamatábráját
(2. ábra). A folyamatba bevont szereplőket a téglalapokban nevesítettük, míg a folyamat irányát,
sorrendjét a körökben jelzett szám szemlélteti.
A folyamat a munkahelyi igényektől indul
(1.), ahol a munkaerőpiac keresleti igényei merülnek fel. Maguk a munkahelyek lehetnek a
multinacionális vállalatok, kis-, közepes, és
mikrovállalkozások, nonprofit szervezetek és állami intézmények. Az igény az idős munkavállaló
felé a demográfiai változás következményeként
alakul ki, vagyis a kereslet a kínálatból elégíthető ki, a munkaerőpiacon pedig egyre több az idős
munkavállaló, továbbá a nyugdíjkorhatár emelésével a vonatkozó arány nagy valószínűséggel
tovább nőhet. A foglalkoztatók fogalmazzák meg
azokat a hiányosságokat, amelyekkel az adott korosztály esetében szembesülnek, ezt jelzik az oktatási koordinátor felé. Ilyen koordinátor lehet az
oktatási feladatokért felelős minisztérium specializált csoportja, vagy a folyamatba bevont szereplők (stakeholderek) által, illetve azok bevonásával
létrehozott új intézmény.
Az oktatási koordinátor jelzi (2.) a szakmai bizottság felé, hogy milyen oktatási tartalommal bíró
gerontagógus-képzés és idősképzés akkreditálását
támogatja. A szakmai bizottság a releváns terület
szakértőiből áll, döntését a folyamatban részvevők elfogadják, tagjait ők választják. A szakmai
bizottság által jóváhagyott gerontagógus képzést
az akkreditált képzőhelyek valósítják meg (3.). A
végzett gerontagógusokat az oktatási koordinátor
nyilvántartásba veszi, és az időseket oktató képzőhelyekre kiközvetíti (4. és 5.). A túlképzés, illetve

a hiány az igények kommunikálásával (1.), vagyis a
kínálatnak kereslethez való igazításával nagymértékben csökkenthető. A képzőhelyek a gyakorlatorientált oktatás érdekében folyamatosan együttműködnek a gyakorlati helyekkel, az oktatás nagy
része a gyakorlati helyeken zajlik (6.), vagyis a
képzési folyamat során szerzett tapasztalat (lesson
learnt) azonnal visszakerül az oktatóképzés és az
oktatás gyakorlatába, a jó gyakorlatok általánosíthatóak, megoszthatóak, az elkerülendő problémák
nevesíthetőek, azokra a szereplők összességének
reagálása alapján születhet hatékony megoldás.
Szakirányú továbbképzés formájában már létezik okleveles gerontagógus képzés, ez viszont
elsősorban nem az idősek munkaerő-piaci orientációját célzó oktatására készíti fel a hallgatókat. Az
általunk javasolt gerontagógus képzés lényegi célja
az idősek munkaerő-piaci orientációját elősegítő
oktatásban való részvétel, továbbá az oktatásban
szélesebb körben megvalósuló életkori diverzifikáció elősegítése.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt, hogy
a folyamat elindításához a témát szívügyüknek
tekintő szakértők, képzőintézmények és a 2. ábrán foglalkoztatóként jelzett szervezetek szoros
együttműködésére van szükség.

Összefoglalás
Az idősebb korosztály oktatása speciális igényeket
és feltételeket támaszt a döntéshozók, a közpolitika alakítói, az oktatásszervezők és a társadalom
elé. Teljesítésük, a vonatkozó folyamat, struktúra
szisztematikus megtervezése, felállítása és működtetése a társadalom számára létfontosságú, ellenkező esetben demográfiai bombák sokaságának
robbanására számíthatunk.
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Krisztián Béla

A vájárképzés kilátásai
A nemzeti ásványvagyon hasznosítása érdekében
az újraiparosítás jegyében hosszabb szüneteltetés
után újrakezdődik a vájárképzés. A szakemberigény szükséglet kielégítése részben aktuális, részben stratégiai feladat.
A bányászat minden időben – a jogi konstrukcióktól függetlenül – királyi, kincstári, állami tulajdon volt, a tulajdonos minden korszakban igyekezett rendszerét érdekei szerint alakítani. 1945
után a bányászati ágazatnak – a bányatelepekből
kifejlődött települések, néhány komplex üzem
számos kisbányája (1944: 131, 1945: 109) mellett
az iparág 46 748 foglalkoztatottjának (munkások:
42 619, szellemiek: 4 129)1 – szembesülnie kellett
a magyar gazdaságot a szovjet gazdaság mintájára szervező szovjet gazdaságpolitikai intézkedésekkel. A fordista mintán épült szovjet bányászat
tanácsadóival és elpolitizált szakmai filozófiájával
azonnal igyekezett megteremteni a tömegtermelő, egységesen szervezett és irányított, nagyüzemi
bányászat elvárásait. A változtatás egyik célja volt
a teljesítmények növelése, a nagyüzemi szervezettség, ehhez a beruházások növelése és nagytömegű
szakemberállomány megteremtése, közte az iskolarendszerű bányász-, illetve vájárképzés bevezetése (az alapképzéstől a felsőoktatásig). A szovjet
nagyüzemi szervezettség, a technológia, a dokumentáció sokban új volt a magyar bányászatnak,
amely kezdettől ellenérzéssel viseltetett a gazdasági tényezőket politikai szempontoknak alárendelő
vezetéssel, a szovjet tanácsadókkal szemben.

Az állami bányászat
megteremtése és megszüntetése
Az új állam 1945. évi első intézkedései között
szerepelt a bányászat államosítása. A nagy erőfe-

szítésekkel végigvitt változtatások nyomán kialakult bányászati rendszer a gazdasági környezet
átalakulása következtében már az 1953. évi gazdaságpolitikai változás nyomán, majd folyamatosan a gazdasági reform mentén (1968) az 1970-es
évektől egyre súlyosabb nehézségekkel küzdött.
A fejlesztések tőketerhei és a veszteséges – idővel
fel nem használható (lásd a kokszolható feketekőszén) – termelés együttesen vezettek oda, hogy az
1980-as évek végére a szénbányavállalatok és kiszolgáló szakvállalata, a Bányászati Aknamélyítő
Vállalat adósságállománya elérte, sőt meghaladta
könyv szerinti vagyonukat. Az 1980-as évekre a
fizetésképtelenség miatti bérfizetési (leginkább
hűségjutalom-fizetési) nehézségek, az elbocsátások több helyütt elégedetlenséget, sztrájkokat és
tüntetéseket váltottak ki, ami tovább rontotta az
ágazat lehetőségét Az 1980-as évek elejétől a vállalatok sorra csődöt jelentettek és felszámolást kértek maguk ellen. 1989 után a változtatási folyamat
meggyorsult. A korábbi gazdaság- és iparfejlesztési
tervek semmivé váltak, az ipari rendszer kezeléséből kirajzolódó kép nem zárta ki azt a lehetőséget,
hogy a magyar ipar előbb-utóbb teljesen eltűnik.
Gazdasági tervezés, iparpolitika nem vagy alig került említésre, a menedzserizmus piaci stratégiagondolkodása elsősorban nem az ipari vállalatokra
koncentrált, melyek egy része külföldi tulajdonba
került. Az 1990 tavaszán megalakult kormány a
bányászat kezelhetetlenségére, a bányamunkásság
vélt politikai súlyára, hagyományos szervezettségére is tekintettel a szénbányászat kezelésére
konkrét felszámolási programot alkotott, hogy
elkerülje a nemkívánatos politikai helyzetet. Az
1990. augusztus 30-án elfogadott határozat majd
az 1990. szeptember 25-én kelt rendelet (59/1990.

1.	Az 1945. október 1-i állapot szerint. Lásd Hablicsek László (2003): A magyar bányászat történeti statisztikai adattára (Történetstatisztikai tanulmányok 8). KSH: Budapest. 84-85.
2. Botos Balázs (2011), Az iparpolitika metamorfózisa. L’Harmattan. Budapest.
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sz. (IX.25.) Korm. rend.) új szakaszt nyitott a
szénbányászat központilag irányított szerkezetátalakításában: létrehozták a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központot (SZÉSZEK), ami több
mint egy évtizedes munkával elvégezte feladatait.
A bányavidékeken folyamatos gazdasági struktúraváltás történt, a képzési háttér is átalakult. A
bányászképzés az 1970-es évektől folyamatosan
vesztette el humánerőforrás- hátterét, a tulajdonos
állam a bányászat szerkezetátalakításával a foglalkoztatás távlatait és lehetőségeit minimálisra korlátozta. Az 1990-es évekre a szakma eltűnt a képzési
kínálatból. A tömeges felnőttképzés mellett 1949
és 1994 között a hullámzó, ám csökkenő létszámú iskolai rendszerű vájár- és bányaelektrolakatos
képzésben 23 551 fő szerzett szakképesítést, vált
szakmunkássá,3 egyéb iskolai ipari szakképzésből
11 345 fő érkezett a bányászatba.

Bányászat és újrakezdés
1989 után a mindenkori kormányok halogatása
a bányászat deklarált jelentőségének és szükségességének hangoztatása a különböző indíttatású vélemények miatt sokáig nem mozdította elő
a bányászat ügyét. Az energia körüli események4
(hazánkban az energiastratégia átfogalmazása,
szakértői álláspontok érvényesülése is) közrehatott abban, hogy a bányászat jövőjével kapcsolatos
kormányhatározat (2013) ténylegesen új szakaszt
nyitott.5 Ennek nyomán számos változás ment
végbe, így a várható termelésre (és képzésre) előbb
Borsodban majd Komlón szerveződött bányászati
klaszter (2013), tizenhárom szervezettel megalakult a Bányászati Együttműködési Fórum (2014),

hat megyében felvetődött az ifjúsági vájárképzés
megkezdése, és helyi kezdeményezések támogatják a bányászat újrakezdését.
A bányászat újrakezdése a fennmaradás és a lokális érdekek mentén szerveződik, ezt mutatja az
önkormányzatok felelős részvétele, a helyi klaszterek gyors megszületése, a kamarai közreműködés.
Az újrakezdés egyben foglalkoztatáspolitikai ügy
– a létrehozandó munkahelyek újabbakat hoznak
létre, ígérve a terület jövedelmezőségét. A bányászat immár évtizedek óta terveződő újrakezdése
alapos felkészültséget igényel, mérlegelve a lehetőségeket és a piaci feltételeket. A bányanyitás foglalkoztatási szempontból kiemelt, multiplikátor
(többszöröző) hatású.6 Ez a közgazdaságtani fogalom azt a jelenséget írja le, hogy a beruházások
(bányanyitások) megrendelést és bevételt jelentenek a tőkejavakat előállítóknak, az ő rendeléseik
pedig másoknak. A foglalkoztatottak keresletet
támasztanak a fogyasztási cikkek piacán, a serkentő hatás pedig egész láncolaton fut végig. A beruházások saját növekedésüknél nagyobb mértékben
sokszorozzák meg az összkibocsátást, a létrehozott áruk és kínált szolgáltatások összességét.
A hazai termelés szükségességét és lehetőségeit,
továbbá a nemzetközi kapcsolatrendszerből nyíló
tartós szükséglet-lehetőségeket stratégiai aktualitásként a szénfelhasználás kilátásai befolyásolják.
Ennek megfelelően értékelhető a képzési rendszer újjáalakítása is. A szénbányászat felhagyott
területeinek esetleges megnyitása és az új területek művelésbe vonása kockázattal, költséggel járó
vállalkozás. A tervezés, kitermelés feltételeinek
megteremtése évek munkája. A bányászat körvo-

3.	Krisztián Béla – Németh Géza (2006), A magyarországi bányaipari szakmunkásképzés története. Budapest: Bányász Művelődési Intézmények Szövetsége. 263-264.
4.	Változó intenzitással, de Európa-szerte van érdeklődés a szénbányászat új feltételek közötti megújítása iránt, lásd a következő beszámolót: A 23. Európai Szén Kerekasztal. Akcióterv a szénért, Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat 147
(2014). 2. 27-28.
5.	Lásd a Kormány 1870/2013 (XI. 22.) sz. határozata a hazai bányászat jövőjével kapcsolatos feladatokról. Magyar Közlöny
194 (2013. november 22), 82976, valamint Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat 147 (2014). 1. 59.
6.	Lásd például Krisztián Béla (2013), Régiós foglalkoztatás hosszútávra – bányászat a Dél-Dunántúlon. Régiók fejlesztése, 3.
kötet. Pécs: PTE KTK, valamint ugyanő (2013), Válság és tartós foglalkoztatás hosszútávra – a bányászat Dél-Dunántúlon. In: A válságok természetrajza – kiutak és alternatívák. A válságok és a válságkezelés szociológiai és humánpolitikai aspektusai.
Szerk. Szretykó György. Pécs: Comenius. 347-358.
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I. táblázat. A kőszén- lignit- réz- és uránérctermelés néhány létszámelképzelése7
Bányanyitásra
alkalmas
területek

Országosan

Lignit

Térségek

Ásványvagyon
Mt

Hazánkban 1069 bányatelek,
808 bejegyzett bányavállalkozás10
A regisztrált vállalkozások ágazatok szerint
KSH STADAT GF011, 2014 május.
Bányászat, kőfejtés. 2011: 718,
2012: 733,
2013: 714,
2014 május 685 egység11

ipari ásványok,
kő, kavics,
mészkő,
homok,
egyebek

Multiplikácó9

kb. 5-6 000

10 000

Borsod:
bányaüzemenként
a kapacitástól függően
52
1000- 1600 fő lenne
foglalkoztatható
Nógrád:
1000 fő

3 000
2 500

Torony I-II.

1 200

Nagyut-Kál

1 301

Bükkábrány
Füzesabony-Nagyréde

Borsod,
Nógrád

különböző bányák

Barnakőszén

Dunántúl

1 400

Várpalota

122

Ajka II.

181

Mecsek,
Baranya-Tolna

Szászvár,
Máza-Dél
Váralja-Dél
Pécs-Vasas

Réz

Heves

Recsk (RÉB) Rt.,
Oil Capital Limited
(OCL) Inc.

Uránérc

Mecsek

Kővágószőlős

Feketekőszén

Létszámalternativák,
fő8

1 400
3 400
500
50

3 500
8 500
1 250
150

1 000–1 500

2500-3750

1 240

réz:
40 et
kadmium: 21 et
horgany: 18 et
arany:
0,7 t
ezüst:
0,5
1,2

bánya:

ércfeldolgozó:

1 000
3-4 000

2 500
5 500

500
700
1 000

1 250
1 700
2 500

7.	Forrás: OMBKE: Szakmai tanulmány a magyar bányászat és kohászat helyzetéről, javaslatok az ország szempontjából
megteendő feladatokra. Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat 144 (2011).4. 25-36, itt 27, kiegészítésekkel.
8.	Az elképzelt és eltérő létszámtervek a bányák megépítését feltételezik, átlagukat közöljük. Mindegyik a szűken vett szakfeladatra épít, a multiplikatív következmények szakmai összetétel-alakulását, területi vonzatait a vállalat(ok) aktuális és
stratégiai outsourcing céljait nem vagy csak kevéssé, általánosan körvonalazzák.
9.	Feltételezés: egy munkahely 2,5 további munkahelyet hoz létre.
10.	A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a bányászat szolgálatában. Dr. Tamaga Ferenc az MBFH elnökhelyettese
előadása Gyöngyösön a Lignit Baráti Körben 2014. március 18. Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat 147 (2014). 2.
32-33.
11	Regisztrált vállalkozások ágazatok szerint. KSG STADAT GF011. 2014. május.
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nalazott elképzelései nyomán kialakított bányászmunkaerő-szükséglet (I. táblázat) létszámelgondolást és nem konkrét vájárszükségletet jelez. Az
újonnan nyitott/nyíló bányákhoz szükségszerűen
jelenik meg a munkaerő képzésének igénye. Alapelvként a biztonság, az adaptációs képesség, a szakszerű termelés/termeltetés szerepelnek. Tekintve,
hogy központilag (egyelőre) nincs szervezett bányatelepítés, nehezen várható el, hogy a képzés
központi helyről vezérelve gondoskodjék a szükséges bányászképesítésűek képzéséről egy szabad
munkaerőpiacon, ahol ennél könnyebb foglalkozásokhoz sincs meg gyakran a kellő motivációs erő.
Az alkalmazandó technológiákat illetően előtérben állnak a vegyi eljárások, az alagútfurással
kapcsolatos tevékenységek, a külszíni bányászat,
és kisebb arányban szerepel a mélybányászat. Így
a foglalkoztatás csak részben fedi a hagyományos
vájár fogalmat: a szakterület tartalmi változásai
vezetnek a kettős szakma felvetésére, a gép-, és
berendezés-kezelői feladatok közelítésére, a Vájár
foglalkozásnévnek az általánosabb Bányász, bányaművelő szakmunkás kifejezésre változtatására,
ami az OKJ módosítását is jelentené (jóllehet a tanítás idejének változatlanul hagyásával).

Kettős szakma – lehetséges megoldás
A bányászat társadalmi megítélésébe a végletek
uralkodnak. Az iskolai rendszerben megújuló
képességhiányok leküzdése állandó feladat, ami
befolyásolja a szakképzésbe jelentkezők általános
képességének a minőségét is . Így éppen a kívánt
szakmai sokoldalúság (teljes értékű kettős szakmai
képesítés elérése) képzésben történő érvényesítése
jelent gondot. Ennek áthidalására a képző intézmények, akik a lehetőség megnyílásával a portfóliójukba illesztették a vájárképzést, aktuális és
stratégiai megoldással élhetnek.
A bányász emberi erőforrás – a meglévő (esetlegesen a majd létesülő) bányák létszámellátását tekintve – aktuálisan a felnőttképzésre támaszkod-

hat. Olyan volumenű bányászat, mint korábban
volt, az elkövetkező évtizedekre sem prognosztizálható. Így az ifjúsági képzés megteremtése – a
bányalétesítések elhúzódó idejét tekintve – stratégiai lépés. Egyrészt egy kiszámítható bányászkarriert (térségi vagy ágazati foglalkoztatást, szakmai
tanulást, életutat) tudatosít, másrészt a bányalétesítéshez kapcsolódva teremt identifikációt a választott foglalkozáshoz.
A létrejövő bányászat befolyásolja a képzés intézményesülését, ami területileg adott helyre koncentrálódik. Ott, ahol működő bánya van (Heves,
Nógrád), tiszta vájárképzés történhet, a fogadókészség folyamatos. Itt a kettős szakma bevezetése
esetén a vájár szakma melletti második szakmát
kompendium12 vizsgaképes tananyaggal sajátíthatják el a tanulók. A más szakmába történő átlépés esetén az akkor már felnőtt fiatal kiegészítő
képzéssel juthat el a végleges képesítésig.
Ott, ahol érdemi bányakezdeményezés történt
(Máza-Dél, Pécs-Vasas), a stratégiai képzéssel a
jövő szakemberszükséglete teremtődik meg (például a komlói képzés). Ebben a képzési formában
a kettős szakma érdemi formában élhet, a választott szakma mellett a bányászati ismereteket kompendiumszerűen tanulják, a bányászati munkák
megindulásakor átlépnek a bányász foglalkozásba.
Innen a bányászképzés, az általános bányászati
ismeretekre (bányászati kompendium) alapozva,
a helyi viszonyoknak megfelelő különösséggel
történhet, figyelembe véve az olyan tényezőket,
mint a földtani helyzet, a sújtóléges, nem sújtóléges körülmények, gépesítettség, stb. Ott tehát,
ahol működő bánya van (Heves, Nógrád, BorsodAbaúj-Zemplén), a Vájár-ács, Vájár-kőműves, stb.
szakmapárosítás szerepelhet, mert a foglalkoztatás
lehetősége azonnal adott. Ott, ahol még csak előkészületek történtek (Máza-Dél, Vasas külfejtés),
az Ács-vájár, a Kőműves-vájár, stb. párosítás ad
pályaívet (Komló) a hiányszakmákra alkalmazható motivációval. Az első szakma segíti az elhelyez-

12. A
 kompendium összefoglaló kézikönyv valamely tárgyról; esetünkben beszélhetünk például Vájár-kompendiumról, Kőműves-, Ács-állványozó-, stb. kompendiumokról.
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kedést addig, ameddig a bánya ténylegesen nem
tudja fogadni a végzetteket, utána pedig megfelelő
biztossággal teremt foglalkoztatást.
A mecseki kőszénbányászat a korábbi és részben
új kutatások révén a kelet-mecseki területen indult
és folytatódhat, ezzel a terület súlypontja megváltozik. A területen több szénbányász vállalkozás van
jelen: eddig a Calamites Kft./ HHolding Hungary
Zrt. aktuális és stratégiai háttérrel, a Wildhorse
Energy a legkorszerűbb technológia alkalmazásával jelezte részvételét. A Calamites tulajdonváltása, a Wildhorse Energy visszalépése a bányászati
részvételtől más szereplők esetleges megjelenését
vetíti előre, így a növekvő szakemberigény is feltételezhető A Keleti-Mecsekben a hagyományos
és a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával
a széntermelés kivitelezhető, és a bányászképzés
gyakorlati része a korábban e területre tervezett
Tanbányával megoldható.13 A komlói gyakorlati
képzés lehetőségei (távlatban Máza-Dél, jelenleg
a megnyitott Vasas külfejtés) könnyen elérhetőek
a tanulók saját bányájuk megnyitásában szereznek
tapasztalatokat.
Az ipari foglalkoztatási bázist (jövedelmet) jelentő bányászati fejlesztéspolitika a tulajdonpolitikához kapcsolódik, amely feltételezi a szakképzett
munkaerőt. Mára kormányzati cselekvés a nemzeti energiapolitika olyan megoldása, amely az állam
tulajdonosi ellenőrzése mellett garantáltnak jelenti ki az ellátásbiztonságot, valamint előírja, hogy
az energiaszolgáltatásoknak viszonylagosan a leg-

olcsóbbnak kell lenniük (vö. a rezsicsökkentésről
ma vallott változtatásokat).14
Hosszú idő után a Kormány a Nemzeti Energiastratégiában és az Ásványvagyon-gazdálkodási
Cselekvési Tervben tűzte célul tűzte ki, hogy vizsgálja a hazai mélyművelésű szénbányászat megnyitásának lehetőségét. Mindez azt jelenti, hogy
„a szénkitermelés bővítését, a magyarországi szénbányászat újraindítását támogatja a Kormány.”15
A szénbányászat szerepe, az energiakapacitás
bővítése régóta vitatott, energiakeresleti oldalát és
foglalkoztatási indukciós hatását16 nem szükséges
indokolni. Egyes vélemények szerint a szénkitermelés csökkentheti az ország importfüggőségét,
de erre a márkushegyi mélyművelésű bánya bezárásával (2014 decembere) a külszíni bányászat
és a helyi ellátásra telepített erőművek maradnak
(ilyen például a Mátrai Erőmű). Egy vélemény
szerint „a szenes lobbistáknak abban igazuk van,
hogy a globális tendencia szerint a szén masszívan
őrzi pozícióját az energiapiacon. A földtani vagyon
ráadásul gigantikus, ezermilliárd tonnákban mérhető, és ennek a gazdaságosan kitermelhető része
is 860 milliárd tonna, ami pontosan száztíz évre
elegendő a világ tavalyi termelését alapul véve.
Hazánk viszont meglehetősen kedvezőtlen természeti adottságú lelőhelyekkel rendelkezik, így csak
a lakossági felhasználás növekedésében bízhat a
bányászat. Az úgynevezett „tiszta szén” technológia pedig nagyon távol van még attól, hogy eleget tehessen a dekarbonizációs törekvéseknek.”17

13.	A Mecsek keleti részén létesítendő tanbánya becsült költsége 1 milliárd Ft, lásd a Komló és térsége szénbányászatra alapozott
fejlesztési lehetőségei szászországi együttműködésben című munkaanyagot (Gondox Bt., Komló Város megbízásából: Pécs,
2012. szeptember).
14.	Vö. Járosi Márton (2013), Az állam felelősségvállalása az energia közszolgáltatásokért. Polgári Szemle. 2013 május .1-3.
szám.
15.	Németh Lászlóné: a kormány támogatja a szénbányászat újraindítását. MTI, 2013. 12. 4. 13:53., vö.http://www.vg.hu/
vallalatok/nemeth-laszlone-a-kormany-tamogatja-a-szenbanyaszat-ujrainditasat-417279 (letöltés 2015. 05. 05.) .
16. Területünkön ezt két megye (Baranya, Tolna) kistérségi munkaerő-kínálati előrebecslései három egymásra épülő projekciójából, továbbá egy technikai jellegű felbontásból számítottuk: a) népesség-előreszámítás, b) az iskolázottsági előrebecslés,
c) gazdasági aktivitási előrebecslés, továbbá d) a gazdaságilag aktívak technikai jellegű felbontása foglalkoztatottakra és
munkanélküliekre.
17.	Drucker György energetikai elemzőt idézi Markó Anita cikke, A széncsata vége – A Márkushegyi Bányaüzem bezárása.
Magyar Narancs 2013, 28. szám, illetve http://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/a-szencsata-vege-85605 (hozzáférés
2015. 05. 05-én).
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Ugyanakkor nem elhanyagolhatóak a fosszilis
energiahordozókkal szemben megfogalmazott
ellenérvek, amelyek ezen energiaforrások határozottabb kiiktatását szorgalmazzák, befolyásolva a
hazai bányanyitások alakulását is.
A Nemzeti Energiastratégia18 keretében minden bizonnyal a változó feltételekhez igazodóan újabb elképzelések születnek a bányanyitások
lehetőségeiről. Az eddig működő, működtetett
(vagy szünetelő) kiskapacitású szénbányászat a
helyi energiaellátásban játszik szerepet. Az érc-,
és kőszénkitermelés földtani viszonyai kedvezőtlenek: a kitermelési költség nagy, még ha az előfordulásokat különböző meggondolásokból éppen
kiaknázhatónak is ítéljük. Az újrakezdés költségei

jelentősek, komparatív költségelőnyök kevéssé realizálhatók. A kitermelő ipar tehát önmagában
„nem üzlet.”
Ma hazánkban, részarányától függetlenül,
szükséges a bányászat mint foglalkozás, szakma
megtartása, a fenntartható utánpótlás biztosítása. Az ásványi nyersanyagok értékét végső soron
az újraiparosítás során a tartós felhasználási cél, a
feldolgozóipari orientáció és megvalósulás, társadalmi oldalról pedig a tartós foglalkoztatás lehetősége, a képzés mint hozzáadott érték növeli. A
felnőttképzés mellett az iskolai rendszerű vájárképzés eddigi újraindítása Komlón (12 fő), Nagybátonyban (21 fő) és Lőrinciben (15 fő) ezt a folyamatot teszi teljessé a Jó szerencsét! jegyében.

A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!

A népi kézműves
vállalkozás és a marketing alapjai
Szerzők: Beszprémy Katalin, Dr. Laczkó Zsuzsanna

Kiadói kód: NS-4106811250

Mérete, kivitele: B/5, színes; 128 oldal, 50 ábrával.

Felhasználható: a 10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése modulhoz

Fejezetcímek: 1. Vállalkozásokról általában – vállalkozók Magyarországon, 2. Mi
kell a vállalkozás indításához? 3. Vállalkozások lehetséges jogi formái,
4. Vállalkozások működtetésének jogi és egyéb feltételei, 5. Célkitűzés,
helyzetelemzés, stratégia, 6. Az üzleti tervezés, 7. A vállalkozás működtetése, 8. Vállalkozások adózása, 9. Pénzügyi és finanszírozási terv, 10.
Tipikus kockázatok, tipikus kockázat-csökkentési eszközök, 11. Védjük meg, ami a miénk, de hogyan? A
szellemi tulajdonvédelem legfontosabb eszközei, 12. Hogyan lehetünk sikeresek a népi kézműves vállalkozás területén? Marketing a népi kézműves vállalkozásban, 13. Feladatok megoldásai, 14. Felhasznált
irodalom, 15. Ajánlott irodalom

Kiadói ajánlás: A tankönyv célja, hogy a Népi kézműves szakma szakirányait tanuló fiatalokat felkészítse az önálló vállalkozói tevékenységre, a megfelelő vállalkozói forma kiválasztására, üzleti terv, marketing stratégia készítésére, a vállalkozás, a műhely biztonságos működtetésére. A tankönyvben megtalálható esetmegoldások
segítik az ismeretek elmélyítését, a gyakorlatok és feladatok elvégzésével fejleszthetők a képzésben résztvevők készségei, képességei és könnyen kialakíthatók speciális szakmai kompetenciái. A marketing részben a képekkel gazdagon illusztrált kiadvány bemutatja a népi kézműves szakma hagyományőrző jellegét,
de a változásait, a kor igényeit is követi, így az olvasó könnyen eligazodhat a vásárok, bemutatók világában.

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

www.nive.hu

18.	77/2011 (X. 14.) OGY határozat, 4. m. alpont, a Nemzeti Energiastratégia 2030 program.
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Komplex felnőttképzési és foglalkozási
rehabilitációs fejlesztéssel a fogyatékos
és megváltozott munkaképességű
munkavállalók munkaerő-piaci sikeréért
A fogyatékos és megváltozott munkaképességű
emberek szakképzése, felnőttképzése, élethosszig
tartó tanulásának és munkaerő-piaci beilleszkedésének segítése az elmúlt tizenöt év stratégiai
kérdése mind az Európai Unió intézményeinek,
mind pedig a tagállamok nemzeti szintű szakpolitikáinak alakításakor (Bruckner, 2008). Az
emberi jogi megközelítés térnyerése a fogyatékos
és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci beilleszkedésének kérdését társadalmi inkluziós kulcskérdéssé, a mainstream szakpolitikákban erősítendő horizontális szemponttá
teszi.
Az EU2020 Stratégiában a foglalkoztatási,
oktatási és szociálpolitikai célok között külön
megjelenik a hátrányos helyzetű csoportok támogatása. Az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia
(2010–2020) a nyolc legfontosabb beavatkozási
terület között nevesíti az oktatást, a képzést és
a foglalkoztatást. A WHO és a Világbank 2011.
évi jelentése a fogyatékos emberek helyzetéről című
dokumentum mégis azt emeli ki, hogy ezeknek
az embereknek a jelentős része alulképzett, munkanélküli és az elszegényedés kockázatával néz
szembe.1
Ha megvizsgáljuk a 2011. évi hazai KSH adatokat, azt találjuk, hogy a 767 ezer 15–64 éves megváltozott munkaképességű emberből 185 ezren

tartoztak 2011 II. negyedévében a gazdaságilag
aktívak közé, ebből 139 ezren foglalkoztatottak,
46 ezren pedig munkanélküliek voltak. Aktivitási arányuk 24,1%-ot ért el, amíg a változatlan
munkaképességűeké 67,8%-ot, foglalkoztatási
arányuk 18,1%, munkanélküliségi rátájuk pedig
24,9% volt, szemben a változatlan munkaképességűeket jellemző 60,8%-os, illetve és 10,2%-os
értékkel.2Az a fejlesztési projekt, amelyet az alábbiakban mutatunk be, ezt a tendenciát hivatott
megfordítani komplex képzési és foglalkozási rehabilitációs eszközökkel.

A RÉV3 projekt szerepe a hazai foglalkozási rehabilitáció fejlesztésében
Az Országos Foglalkozási Rehabilitációs
Módszertani Központ
A hazai foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek régóta szükségesnek tartottak
egy, a szakterület szereplőit összefogó, annak működését és fejlesztését rendszerszinten meghatározó szervezet létrehozását. Emellett a szakpolitikai elvárások között is megfogalmazódott, hogy
a fogyatékos és megváltozott munkaképességű
személyek munkaerő-piaci esélyeinek növelése
érdekében bővíteni és fejleszteni kell a képzések
rendszerét, illetve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó

1. WHO and The World Bank, 2011.
2. KSH, 2012.
3. TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú, „Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű
személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” című kiemelt project. Megvalósítók: FSZK Nonprofit Kft., TMSZK Nonprofit Kft., ERFO Nonprofit Kft.,
FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft., KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft.
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szolgáltatások támogatását biztosító hálózatot, továbbá létre kell hozni annak országos módszertani
központját.
Fontos volt ez abból a megfontolásból is, hogy
országos intézmény hiányában a szakpolitikai
döntéshozók nem rendelkeztek egységes tartalmú, országos szintű adatokkal a foglalkozási
rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek
tevékenységéről, illetve eredményeiről. Így nem
volt lehetőségük hatékony beavatkozást kezdeményezni, egységes fejlesztési stratégiát megvalósítani ezen a területen. Hiányzott az átfogó szakmai támogató rendszer, amely a terepen
megjelenő szükségletekre válaszlépéseket dolgoz
ki. A sikeres rehabilitáció kulcsa a komplexitás,
viszont a szakmaközi egyeztetéseknek nem volt
megfelelő fóruma szakmapolitikai döntéshozói
szinten. A RÉV projekt megvalósításának kereteit tartalmazó pályázati kiírás már alapvető célként
határozta meg a módszertani központ létrehozását, amivel egyértelműen tükrözte a szakpolitikai
szándékot.
Az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ (továbbiakban OMK) a foglalkozási rehabilitáció eredményességét komplex
módszertani eszközökkel, méréssel és értékeléssel támogatja; a szakpolitikai irányítás hatékony
csatornájaként az FSZK Nonprofit Kft-ben működik. Az OMK fejlesztésének első szakaszában
(2012. május – 2014. augusztus) az egyes fejlesztési területek (szolgáltatási protokollok, monitoring
rendszer, hálózat) önállóan működő mini-projektekként működtek, amelyek szinergiáját a kiemelt
szerepéből adódóan egy Irányító Testületnek elnevezett munkacsoport biztosította. A fejlesztési
időszak végén a Testület szerepe megszűnt, helyette megkezdődött az OMK működtetésének a
tesztelése.
Az OMK komplex egységben tekint a foglalkozási rehabilitáció szereplőire, azonban a szolgáltató szervezeteket és a rehabilitációs foglalkoztatást
végző cégeket helyezi fókuszába. A kialakított te-

vékenységi kör elsősorban e két csoportra irányul,
számukra biztosít szakmai támogatást az alábbi
területeken: monitoring rendszer működtetése;
innovációs tevékenység, képzések kidolgozása és
lebonyolítása; hálózat működtetése; szakmafejlesztés, tanácsadói mentorhálózat működtetése; kutatások lebonyolítása; tudásközpont működtetése;
kommunikációs tevékenység, nemzetközi kapcsolatépítés.
Jövőképe szerint az OMK a foglalkozási rehabilitáció kulcsszereplője, a módszertan forrásközpontja és fejlesztésének irányítója, a kapcsolódó
tudásmegosztás központja, az e területen működő
szolgáltató szervezetek minőségbiztosításának letéteményese, a területhez kapcsolódó információk,
statisztikák forrásközpontja, az ágazati és ágazatközi szakmai kommunikáció generálója; e területen a társadalmi tudatformálás kiindulópontja,
valamint a téma nemzetközi kapcsolattartója.4
Az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató
és Szakmai Támogató Hálózat
A ’90-es évek második felétől jelentek meg hazánkban azok a civil szervezetek, amelyek célul
tűzték ki a megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerő-piaci elhelyezésének segítését. Ezt követően csaknem tíz év kellett ahhoz,
hogy az addigra kialakult szolgáltatási modellek
hazánkban elterjedjenek. Azonban a szolgáltatóknak országos szinten nem alakult ki működő
szakmai hálózatuk, így a helyi innovációk, jó
gyakorlatok elszigetelten maradtak, nem tudtak
általános érvényre jutni. Az információáramlás is
gátolt volt, a szolgáltatások szakemberei nem tudtak együttműködni és együtt gondolkodni egymással.
Az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és
Szakmai Támogató Hálózat kialakításának célja
így az volt, hogy országos szinten legyen biztosított a foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezetek közötti tapasztalatcsere, információáramlás, a jó gyakorlatok megosztása és a fejlesztések

4.	Az OMK szakmai munkája nyomon követhető a http://revprojekt.hu/ oldalon. Vö. Kovács, 2013.
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közössé tétele; valamint az egységes gondolkodás,
illetve az együttműködés szakmai színterének és
csatornáinak a megteremtése.
A Hálózat kialakításának folyamata a tagság
körében végzett Igény- és szükségletfeltárásra, a
későbbi működés megalapozása érdekében elvégzett, széleskörű kutatómunkára támaszkodott.4 A
szakemberek elvárásainak megismerésén túl szükség volt a korábbi hasonló – hazai és nemzetközi – hálózati kezdeményezések vizsgálatára és a
hasznosítható tapasztalatok összegyűjtésére. Négy
további témában készült szakértői anyag: hálózati
kommunikáció; érdekeltség-ellenérdekeltség a hálózati együttműködésben; hálózati tevékenységrendszer, valamint nemzetközi kitekintés azonos
célú hálózatokra.
A projekt és a hozzá kapcsolódó pályázati
konstrukciók tették lehetővé, hogy a szolgáltatók
mára összesen 74 szolgáltató irodában (telephelyen) nyújtsák térítésmentes szolgáltatásaikat,

biztosítva ezzel az országos lefedettséget klienseik számára. Fontos kiemelni, hogy a szolgáltató
szervezetek mellett az akkreditált foglalkoztatók
is bekapcsolódtak a hálózati együttműködésbe.
E szervezetek kisebb-nagyobb létszámban alkalmaznak megváltozott munkaképességű személyeket. Emellett azonban rehabilitációs szolgáltatásokat is nyújtanak számukra, illetve az érintett
munkavállalók egészségi állapotának figyelembe
vételével fejlesztik az egyén munkavégző képességét. Jelenleg a RÉV projekt közel 40 akkreditált
foglalkoztatóval dolgozik együtt, akik több mint
100 telephelyen foglalkoztatják munkavállalóikat
szerte az országban.5
Módszertani fejlesztés
az akkreditált foglalkoztatók számára
Hazánkban korábban létezett öt különböző szolgáltatási módszertan kifejezetten a fogyatékos
és megváltozott munkaképességű munkaválla-

1. kép. Az Átvezetésszolgáltatás-módszertan CD-je
4. Vö. Prókai – Nagy – Varjú, 2013.
5. A hálózati tagság elérhetősége megtalálható a http://revprojekt.hu/hu/halozati-tagsag oldalon.
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lók elhelyezkedésének támogatására. Egységes,
mindenkire alkalmazható szolgáltatás kidolgozására azonban először a RÉV program keretében vállalkoztak kimondottan és célzottan a
tranzitfoglalkoztatásban dolgozó fogyatékos és
megváltozott munkaképességű munkavállalók
nyílt munkaerőpiacra történő átvezetésének a támogatására. Az alkotók célcsoportja az akkreditált foglalkoztatók és a foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatók szakemberei lettek. Számukra készült az Átvezetésszolgáltatás-módszertan (Füzessy
et al., 2014), valamint az Átvezetésszolgáltatásmódszertan. Tréningmunkafüzet (Antal et al.,
2014).
Hat szolgáltatási elem köré (kapcsolatfelvétel,
tájékoztatás; profilok készítése; a nyílt munkaerő-piaci foglakoztatás előkészítése; kilépés a nyílt
munkaerőpiacra; átvezetés a nyílt munkaerőpiacra; intenzív munkahelyi támogatás és utókövetés)
épül a módszertani kézikönyv, valamint a hozzákapcsolódó tréningmunkafüzet. A szerzők az átvezetés-módszertan célcsoportjai alapján osztották
fel a szolgáltatási elemeket. Külön alfejezet szól
az akkreditált foglalkoztatónak, a nyílt munkaerő-piaci munkáltatónak és a megváltozott munkaképességű klienseknek. Az egyes fejezetekhez
rendelték hozzá a célcsoport számára szükséges
dokumentációt. A Jó tudni fejezetben az akkreditált foglalkoztatók számára került összeállításra
sok hasznos tudnivaló, a kézikönyv utolsó része
pedig értékelést, szakkifejezések magyarázatát,
irodalomjegyzéket tartalmaz. Annak érdekében,
hogy a szakemberek információhoz jussanak, a
módszertani kézikönyvnek fontos részét képezi az
egyes csoportokkal kapcsolatos tudnivalók leírása.
A munkaképesség megváltozásával kapcsolatos
igénybejelentések száma alapján a hallássérült, beszédfogyatékos, mentális és viselkedési zavarokkal
küzdő emberek, valamint keringési, daganatos, és
mozgásszervi betegségben szenvedők csoportját
írták le. Az átvezetési program alapvető filozófiája, hogy figyelembe vegyék az egyéni szükségleteket. A módszertan elsősorban az akkreditált
foglalkoztatóknál tranzitfoglalkoztatásban dolgo-

zó B1 és C1 munkavállalókra vonatkozik. Ezt a
logikát követve a célcsoportok részletes bemutatása után kerül sor a megváltozott munkaképességű személyek heterogén csoportjának általános és
közös problématérképek felvázolására. A fogyatékos emberek és az egészségkárosodott személyek
megkülönböztetése szakmai szempontú, ugyanakkor az emberközpontú szemlélet folyamatos
hangsúlyozása hatja át a módszertant. A megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos
bánásmód kialakításakor meg kellett fontolnunk
azt is, hogy olyan személyekkel kell dolgozni, akik
maguk nem látják a változás lehetőségét, nem bíznak a sikerben, nem bíznak az ellátó rendszerben,
de nem bíznak önmagukban sem, hiszen a motivációjuk hiányzik. Az átvezetés során tehát a megváltozott munkaképességű ügyfelek aktivitásának
növelésére szükséges koncentrálni: támogatni kell
őket abban, hogy hétköznapi életet élő, dolgozó
emberként létezhessenek. Ebből következően az
átvezetés módszertana négy területet ölel fel: javaslatokat tartalmaz a szolgáltatást végző szakemberre vonatkozóan, bemutatja a szolgáltatás folyamatát, majd a személyi és tárgyi feltételeket írja
le, végül pedig a szolgáltatás dokumentációs útját
tartalmazza. A szerzők módszertanilag átgondolt,
kis lépésekre bontott, logikusan követhető szerkezetben vezetik az olvasót. A program rendszerközpontú, ahol a megváltozott munkaképességű
személy áll a középpontban.
A projekt képzési elemeinek ismertetése
A projektben úgynevezett alapvető és szakmai
képzések szervezésére került sor három állami
védett cégnél. Átívelő szál a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacra való átvezetése, a foglalkoztathatóság
javítása. A képzések mintegy 3000 főt érintettek,
akik védett közegben dolgozó munkavállalóként
készültek a hatékony munkavégzésre a nyílt munkaerőpiacon.
Az alapvető képzések önismereti, mentálhigiénés, személyiségfejlesztő tréningeket tartalmaztak. A szakmai képzések OKJ-s vagy akkreditált
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szakmai képzéseken való részvételt jelentettek a
munkavállalóknak.6 (Rettegi, 2011) Ennek következtében új szakmai kompetenciák megszerzésére
nyílt lehetőség. A megváltozott munkaképességű
egyénekre fókuszáló képzéseket megelőzte a képzők képzésének programja, ahol a három védett
szervezet belső munkatársait készítették fel arra,
hogy az alapvető és a szakmai képzések vezetői,
majdani képzők lehessenek. A szűken értelmezett tartalmi célok közvetítésén túl az úgynevezett „rejtett tanterv” következtében a személyközi
kommunikáció, kapcsolattartás, és a cégen belüli
magatartás változását is eredményezte a tanulási
folyamat.

Rövid összegzés
és jövőkép
A fejlesztés eredményeként felállt az OMK és
megalakult a szolgáltatást nyújtó szervezetek és
foglalkoztatókat tömörítő Országos Munkaerőpiaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat.
Az egységes szolgáltatás-, és átvezetés-szolgáltatás módszertan kidolgozása megalapozhatja a
szolgáltatások országos szinten történő minőségbiztosítását. Az egységes Monitoring-, valamint
Szolgáltatás-elemző Rendszer kifejlesztése és
bevezetése lehetővé tette, hogy a meglévő rendszereket számos – a szolgáltatói és szakmapolitikai közösség által fontosnak ítélt – indikátor
mentén vizsgáljuk, értékeljük és fejlesszük. A
hazai foglalkozási rehabilitáció rendszere így
mérföldkőhöz érkezett: a projekt lehetőséget ad
arra, hogy a szakmapolitikai döntéseket evidencia alapon lehessen meghozni, a jövő jogszabályait, finanszírozási pontjait pedig ezek alapján
tervezzük meg.
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A felnőttképzés területi különbségei 2013-ban
Annak érdekében, hogy a munkavállalók meg tudjanak felelni a munkaerőpiac változó igényeinek,
és hogy sikeresek lehessenek a munka világában,
nagy szükség van a felnőttképzésekre. A felnőttkori tanulás, képzés különösen fontos lehet olyan
személyek számára, akik alacsonyan iskolázottak,
elavult szakmával, vagy a munkaerő piacon nem
keresett végzettséggel rendelkeznek.
A felnőttképzést szervező intézmények száma
csak kis mértékben változott az utóbbi három év
során. Az OSAP 1665-ös adatszolgáltatás1 keretében 2011-ben 1 688, 2012-ben 1 657, 2013-ban
pedig 1 693 felnőttképzéssel foglalkozó intézmény töltött ki adatlapot a lezárult képzéseire
vonatkozóan. Közülük 661 (2011), 600 (2012),
illetve 672 (2013) intézmény indított akkreditált
képzéseket. Az intézmények számában megmutatkozó tendenciát követi a képzések, tanfolyamok számának alakulása is: 2011-ről 2012-re
61 301-ről 52 466-ra csökkent a képzések száma;.
a 2013. évben azonban ismét hatvanezer feletti
volt, számszerűen 63 512. A vizsgált három évben folytatott adatgyűjtés során 39 és 49 százalék
között változott az akkreditált képzések aránya
(2011-ben 42,2%, 2012-ben 39,8%, míg 2013ban 48,3% volt). A továbbiakban a 2013. évre
jellemző felnőttképzési adatokat területi szempontok alapján vizsgáljuk meg.
Az egy intézményre jutó tanfolyamok száma
országos szinten kiegyenlítettnek nevezhető, a
legtöbb megyében és a fővárosban is átlagosan 30
és 40 között alakult az intézmények által elindított

tanfolyamok száma. Azonban vannak kivételek:
két megyében, Csongrádban és Békésben harmincnál kevesebb, míg három megyében negyvennél több képzést folytattak le a felnőttképző
intézmények. Jász-Nagykun-Szolnok megyében
48, Somogyban 55, Győr-Moson-Sopron megyében pedig 101 képzés, illetve tanfolyam jutott egy
intézményre.
A képzések jellegét tekintve különbségek
mutatkoznak az egyes megyék között, ugyanis
a különböző típusú képzések területenként eltérő arányban oszlanak meg az adott megyében
indított felnőttképzések, tanfolyamok számához viszonyítva. (1. ábra) A képzések jellegüket tekintve a következő hat kategória mentén
kerülnek bemutatásra: az Országos Képzési
Jegyzékben nem szereplő szakmai, továbbá az
OKJ-s szakképesítés megszerzésére irányuló, az
általános, a hatósági, a nyelvi és az informatikai
képzések. 2
A legtöbb megyében a nyelvi képzések voltak
túlsúlyban, ez alól csak három megye jelentett kivételt: Somogy, Vas és Békés megye. Utóbbi kettő
esetében az OKJ-s képzések nagyobb arányt (31,8
és 29%-ot) képviseltek, mint a nyelvtanfolyamok.
E két megyében a nyelvi képzések jelentősége csak néhány százalékkal maradt el az OKJ-s
képzésektől (27,6 és 22,4%). Somogy megyében
legnagyobb szerepe a nem OKJ típusú szakmai
képzéseknek volt (40,6%), ezután következnek
a nyelvtanfolyamok 28,5 százalékkal. A legtöbb
megyében 30 és 40 százalék közötti arányban in-

1. Az adatok hozzáférhetőek a https://statisztika.nive.hu/ honlapon.
2. A nem OKJ típusú, szakmai képzési körbe tartoznak a szakképesítést megalapozó szakmai alapképzések, továbbá a
munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges nem OKJ szakképesítést adó, a szakmai továbbképző, valamint az okleveles
könyvvizsgálói képesítés megszerzésére felkészítő képzések. A képzés jellege szerinti általános kategóriát az általános felnőttképzés, a hátrányos helyzetűek felzárkóztató képzése, az elhelyezkedést, vállalkozást segítő képzés és a megváltozott
munkaképességűek rehabilitációs képzése, illetve a bemeneti kompetenciára felkészítő tanfolyamok jelentik. A hatósági
képesítések esetében a közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazaton belüli felkészítő képzésekről van szó.
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módszertan
Felnőképzések, tanfolyamok száma 2013-ban
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Forrás: https://statisztika.nive.hu/
1. ábra. A felnőttképzések, tanfolyamok számának és képzési jellegenkénti megoszlásának területi alakulása
2013-ban

dítottak nyelvi felnőttképzéseket, kivéve – a fentebb említett három megyén kívül – Csongrád
(27,6%), Zala (41,5%), Heves (43,9%) és GyőrMoson-Sopron (50%) megyét.
A második helyen állnak a megyék többségében a képzés jellegét tekintve a szakmai, nem
OKJ típusú képzések a képzési struktúrán belüli részarányuk általában 20 és 30 százalék között alakult 2013-ban. Kivételt képez ez alól
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, Nógrád és JászNagykun-Szolnok megye a maguk 13,5 és 18,9
százalék közötti értékeikkel. Az OKJ-s képzések
12 megyében bizonyultak a harmadik legnépszerűbbnek. Ebben a tekintetben a 10 és 20 százalék
közötti értékek a leggyakoribbak, Győr-MosonSopron megye azonban ennél alacsonyabb értéket
mutat (8,8%): itt a képzések 80 százalékát a nyelvi és a (nem OKJ-s) szakmai képzések tették ki.
Az OKJ-s képzések szerepe Vas (31,8%), Békés
(29%), Nógrád (27%) és Komárom-Esztergom
(24,7%) megyében a meghatározó, az erre vonat-
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kozó legkisebb értékek a Győr-Moson-Sopron
megyén kívül Budapesten (12%), valamint Somogy (12,7%) és Borsod-Abaúj-Zemplén (15,6%)
megyében találjuk.
Az általános képzéseknek Szabolcs-SzatmárBereg (20,4%), Csongrád (16,7%) és Baranya
(15,1%) megyében jutott jelentősebb szerep. Ezzel szemben Győr-Moson-Sopron (2,7%), Tolna
(7,5%) és Vas megye (7,6%) jelentette a másik végletet. A hatósági és az informatikai képzések a legtöbb esetben 10 százalék alatti arányt képviseltek
az egyes megyék képzési struktúráján belül. Vannak azonban kivételek: a hatósági képzések vonatkozásában ilyen Pest (12,3%) és Tolna (10,3%)
megye, az informatikai tanfolyamok esetében
pedig Jász-Nagykun-Szolnok megye (13,8%). Az
arányokat tekintve kevés hatósági képzést indítottak Somogy (1,6%), Zala (2%) és Győr-MosonSopron (2,1%) megyében. Az informatikai képzések kisebb jelentőségűek voltak Somogy (2%),
Nógrád (2,4%) és Vas (2,8%) megyében.
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A fentiek alapján láthatjuk, hogy az eltérő gazdasági jellemzőkkel bíró, különböző munkaerőpiaci helyzetben lévő megyék felnőttképzésben
vállalt szerepe más és más. Természetesen a felnőttképzések számának és megoszlásának vizsgálata nem adhat egyértelmű választ. Fontos lehet a
képzést befejezettek számának a megyei lakosok
számához történő viszonyítása is, azonban a mobilitás és a felnőttképzés szempontjából figyelembe vehető életkor meghatározhatatlansága miatt
ez sem lehet pontos. Amennyiben a 15 évnél idősebb lakosságot vesszük figyelembe, az alábbi területi különbségek adódnak: Budapesten (15,5%),
Győr-Moson-Sopron (13,8%) és Vas megyében
(10%) volt a legnagyobb a képzést befejezettek
aránya 2013-ban a 15 évnél idősebb megyei lakossághoz viszonyítva. Négy megyében az átlagosnál
(7,8%) szintén magasabbak voltak ezek a muta-

tók: Hajdú-Biharban 8,7%, Baranyában 8,3%,
Szabolcs-Szatmár-Beregben 8,2%, míg Fejérben
8,1%. Minden más megyét az átlagnál kisebb értékek jellemeztek, ezek közül is Pest (3,6%), Békés
(5,8%), Komárom-Esztergom (5,9%), Veszprém
(5,9%) és Nógrád (6,1%) megyékben volt a legkedvezőtlenebb a helyzet. Az alacsony Pest megyei
értéket minden bizonnyal Budapest jelentős felnőttképzési szerepének viszonyított súlya okozza.
A többi megyében hét százalék körüli mértékben
változtak a vizsgált arányok.
Jelen írás a 2013. évben lezárult felnőttképzések területi különbségeinek bemutatására tett kísérletet. A vizsgált kérdés természetesen sok más
irányból is megközelíthető lett volna, például a jelentkezők, illetve a képzést befejezők szemszögéből, azok életkora, neme vagy iskolai végzettsége
szempontjából.

A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!

Szőnyegszövő szakmai ismeretek
Szerzők: Landgráf Katalin

Kiadói kód: NS-4106921213

Mérete, kivitele: A/4, színes, 227 ábrával, 188 oldalon.

Felhasználható: a Népi kézműves (szőnyegszövő szakmairány) szakképesítés 10692-12 Szőnyegszövés moduljához

Fejezetcímek: 1. Textiltörténet, 2. Szövőeszközök típusai, 3. A textilipar nyersanyagai,
4. Fonás, felvetés, szövés, 5. Fonalfestés, 6. Feladatok megoldása, 7. Felhasznált és ajánlott irodalom.

Kiadói ajánlás: A tankönyv célja, hogy a szakmát tanuló fiatalok megismerjék a szakma jelentős területeinek fejlődését a történelmi idők során. A könyv bemutatja a szőnyegek készítéséhez használt alapanyagokat, a szövéshez szükséges eszközöket, a felvetési,
szövési módokat, tárgyalja a szőnyegek díszítési, színezési módjait, felhasználásuk különböző területeit. A tankönyvben megtalálható gyakorlatok segítik az ismeretek elmélyítését. A feladatok elvégzésével
fejleszthetők a képzésben résztvevők készségei, képességei és könnyen kialakíthatók speciális szakmai
kompetenciái. A képekkel gazdagon illusztrált kiadvány érdekes olvasmány lehet még a könnyűipar és
egyéb művészeti szakmacsoport szakképzéseiben résztvevőknek, illetve mindazoknak, akik érdeklődnek
a textilipari nyersanyagok és a kézi szőnyegszövés iránt..

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

www.nive.hu
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projektvilág
Tamásné Lehoczki Aranka

Nívódíjas a Békés Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
pályakezdő fiatalokat segítő projektje
„Annyit érünk, amennyit tudunk... ismeretek híján úttalan a világ.”
(Baltasar Gracián)
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja a Nemzeti és az Európai Mobilitási Nívódíj, Az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért
Díj, és több más elismerést követően Nemzetközi
Együttműködési Kultúráért Nívódíjat kapott a példaértékű és kiemelkedő színvonalú nemzetközi
projekttevékenysége elismeréseként a „Járható
út – Lehetőségek a pályakezdők munka világába
történő beilleszkedésére” című Leonardo da Vinci Partnerségek alprogram keretében támogatott
projektjében
A Nemzetközi Együttműködési Kultúráért
Nívódíjat olyan köznevelési, szakképzési és
felnőtt-képzéssel foglalkozó intézmények
nyerhetik el, amelyek az Európai Unió oktatási és képzési együttműködéseket támogató
programja keretében kiváló projektmenedzsment-tevékenységet végezve dolgoznak fel
egy-egy témát , és az általuk elért eredmények a szervezeti kultúra egészére kiemelkedő hatással vannak. A 2014-ben Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíjjal
elismert projekteket bemutató kiadvány elérhető a Tempus Közalapítvány honlapjáról:
www.tka.hu/konyvtar
További információ az Erasmus+ program által kínált lehetőségekről: www.
erasmusplus.hu
A Tempus Közalapítvány által felkért szakértők több mint 300 – az Európai Unió Comenius,
Leonardo, illetve Grundtvig programja által tá-

26

mogatott – pályázat közül választották ki azt a 13
projektet, amelyet nívódíjjal tüntettek ki.
A nívódíj ünnepélyes keretek között történő átadására Budapesten került sor 2014. május 21-én.

1. kép. A nívódíj átadásán

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja által megvalósított, nívódíjban részesült projektet német és portugál képzőintézménnyel, valamint egy angol, hátrányos helyzetű
célcsoportokat segítő szociális vállalkozással szorosan együttműködve vittük sikerre. Ezen intézmények is valamennyien érintettek és érdekeltek a
gazdasági igényeknek jobban megfelelő szakképzési struktúra kialakításában, ezáltal a foglalkoztatottság növelésében.
A projektötletet abból a – napjainkban nagyon
aktuális – alapproblémából merítettük , hogy az
Európai Unióban és a partnerországokban is komoly gondot jelent a pályakezdő fiatalok munkanélkülisége. A 15 és 24 év közötti korosztály
munkanélkülisége európai szinten kétszerese a

Szak- és felnőttképzés – 2014. III. évfolyam 5-6. szám

projektvilág •
teljes népesség munkanélküliségi rátájának. Magyarországon ez a különbség 2,5-szeres. Jelenleg
Békés megyében a 17 963 fő regisztrált álláskereső
közül a pályakezdő álláskeresők száma 2 365 fő, az
álláskeresőkön belüli arányuk 13,2 %.
Azt szeretnénk , ha ez a szám kevesebb lenne.
Évek óta valósítunk meg olyan nemzetközi projekteket, amelyek keretében azt kutatjuk, hogyan
lehetne a gazdaság igényeinek jobban megfelelő
szakképzési rendszert kialakítani és működtetni,
hogyan lehetne megelőzni az iskolarendszerből
kikerülő fiatalok munkanélkülivé válását, és azt
elérni, hogy minél kevesebben kezdjék munkanélküliként a pályafutásukat.
Van kiktől tanulnunk, kiemelten fontosnak
tartjuk figyelembe venni az Európai Uniós tapasztalatokat. Az Európai Bizottság Leonardo da Vinci – Partnerségek alprogramja lehetőséget kínált a
munkanélküliség megelőzésében és kezelésében
már nagy tapasztalatokkal rendelkező országokban alkalmazott módszerek megismerésére, a jó
gyakorlatok átvételére, adaptálására és beépítésére
a hazai rendszerbe. Ezzel a lehetőséggel éltünk,
amikor sikeresen pályáztunk. A projekt megvalósítását 2011. augusztus 1-én kezdtük és 2013. július 31-én zártuk.
A projekt keretében minden partnerországban
szerveztünk nemzetközi találkozót; ezeken az
adott szervezet, az ország, és a térség szakképzési és munkaerő-piaci helyzetének bemutatása
mellett sor került a különböző szervezetekben a
pályakezdők munkanélkülivé válásának megelő-

zésére és foglalkoztatásának elősegítésére alkalmazott módszerek, jól működő gyakorlatok ismertetésére is.
A találkozók programja között nem csupán az
elméleti bemutatás, hanem a gyakorlati példákon
keresztül történő szemléltetés is kiemelt jelentőséget kapott. Részt vettünk jelentős rendezvényeken
is, többek között a nagyszabású portói pályaválasztási vásáron.

2. kép. Vila Nova de Famalicao Önkormányzatánál

5. kép. Az évorai munkaügyi központban

3-4. kép. A portói pályaválasztási vásáron

Olyan szervezetekhez is ellátogattunk – a pályakezdő fiatalok elhelyezkedését segítő központokhoz, munkaügyi és képző szervezetekhez –,
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ahol kiváló példát láthattunk a szakképzés és a
munkaerőpiac szereplői közötti hatékony együttműködésre.

6. kép. A Járható út-kötet

A partnertalálkozókat mindig gondosan és alaposan előkészítettük, megterveztük. A résztvevő
szakemberek minden találkozó után elemezték a
bemutatott gyakorlatokat, azok hazai hasznosíthatóságát, illetve azok akadályait.

A projekt főbb eredményei
• Elkészült a Járható út – Lehetőségek a pályakezdők munka világába történő beilleszkedésére című
kiadvány, amely a pályakezdők munkanélkülivé
válását megelőző és a pályakezdők munkanélküliségének kezelésére a partnerországokban alkalmazott egy-egy leghatékonyabbnak bizonyult
gyakorlatot, továbbá hasznos, aktuális információkat is tartalmaz a pályakezdők számára;
•
A kiadvány elektronikus úton angol és magyar nyelven a Munkaügyi Központ honlapján
(http://bekes.munka.hu), nyomtatott formában
pedig a járási munkaügyi kirendeltségeken érhető el;
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• A négy nemzetközi találkozón megismert módszereket, eljárásokat, jó gyakorlatokat a szakemberek minden partnerszervezetnél eredményesen
tudják hasznosítani a jövőbeni munkájukban;
• A nemzetközi partnerkapcsolatok kibővültek;
• A szakemberek szakmai és angol nyelvi kompetenciái fejlődtek;
• A lezárult projekt alapját képezi további nemzetközi együttműködésnek, valamint egy későbbi,
innováció-fejlesztést célzó projektnek.
A projektet sikeresen megvalósítottuk, sokat
tanultunk belőle, és olyan új ötleteket, tapasztalatokat szereztünk, amelyeket a mindennapi munkánkban hasznosítani tudunk. A Békés Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjában a Németországban megismert gyakorlat átültetésével a
munkáltatói kapcsolattartás eredményesebb lett,
a portugál és angol gyakorlatban a lemorzsolódás
csökkentése érdekében alkalmazott módszereket a
mentorok alkalmazzák, ezáltal javul a képzést befejezők aránya. A projekt során szerzett szakmai
tapasztalatokon túl a projektet megvalósító szakemberek között olyan szoros kapcsolat jött létre,
hogy arra a jövőbeni nemzetközi szakmai együttműködésben, valamint újabb projektek kidolgozásánál is lehet építeni. Az Európai Bizottság Egész
életen át tartó tanulás programja és a 2014. január
1-jétől induló ERASMUS+ új együttműködési
program által nyújtott lehetőségeket a tanulás, a
külföldön történő tapasztalatszerzés egyedülálló,
mással nem helyettesíthető formájának tartjuk.
Rendszeresen figyeljük a pályázati lehetőségeket,
folyamatosan pályázunk, újabb nemzetközi projektek sikeres megvalósításával a jövőben is elő
kívánjuk segíteni Békés megye munkaerő-piaci
helyzetének javítását.
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Bay Gábor

Ázsia és Európa Együttműködés
a vállalkozói készségek fejlesztése érdekében
Az Ázsia-Európa Együttműködést (Asia–Europe Meeting) az a felismerés hívta életre 1996ban, hogy a globális piacon a két régió szorosabb
együttműködése a bekapcsolódó országokat versenyképesebbé teheti.1 A mára 53 partnert tömörítő szervezethez Magyarország az első bővítés
alkalmával 2004-ben csatlakozott.
A Kuala Lumpurban 2013. május 13-14-én
megrendezett 4. Oktatási Miniszterek Ázsia-Európa Együttműködése (Asia Europa Meeting of
Ministers of Education and Training – ASEM
ME) rendezvényen a döntéshozók jóváhagyták
azt a dán javaslatot, amely az alap és középfokú
oktatás rendszerében megvalósuló innovatív és
vállalkozói készségeket fejlesztő programok ös�szegyűjtését, bemutatását és kommunikálását
célozza. A munkacsoport feladata egy ajánlást
kidolgozni, amelyet az 51 ASEM tagállam oktatási miniszterei kapnak kézhez a 2015 áprilisában megrendezésre kerülő miniszteri találkozón
Lettországban.
Az ajánlás a résztvevő országok esettanulmányain keresztül megmutatja, hogyan lehet reagálni
a fiatalok sürgető igényére, hogy a jövő vállalkozóivá válhassanak. Egyúttal fel is dolgozza azokat az
irányelveket és gyakorlatokat is, melyek hozzájárulnak az innovatív kompetenciák fejlesztéséhez,
biztosítják a vállalkozások és a közösségek fenntartható fejlődését az ASEM országokban.

Az ASEM Innovatív Kompetenciák munkacsoport összesen hat alkalommal ül össze, a résztvevő országok: a Brunei Szultanátus, Cseh Köztársaság, Lettország, Malajzia, Norvégia, Koreai
Köztársaság, Szingapúr, Vietnam, Fülöp Szigetek,
Magyarország, valamint megfigyelőként Franciaország. Hazánk képviseletét 2014 januárja óta a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal látja el.2
Magyarországon a világ más országaihoz hasonlóan3 a kisebb létszám-kategóriájú vállalkozások dominálnak, 2011-ben a működő cégek
98,5%-át4 tették ki az 50-nél kevesebb főt foglalkoztató cégek. Kulcsfontosságú ezért, hogy azok a
fiatalok, akik az iskolapadból kikerülnek, ne csupán beosztottként legyenek képesek tevékenykedni, de rendelkezzenek a vállalkozás indításához és
sikeres működtetéséhez szükséges ismeretekkel
és képességekkel is. A jelentés kidolgozása jelenleg is folyamatban van, ugyanakkor annak részei
és legfontosabb megállapításai már kirajzolódtak.
A résztvevők az esettanulmányokat azok legfontosabb, vezérlő elvei szerint három csoportba sorolták. A tantervfejlesztés mellett a pedagógusok
továbbképzése és a munkaerő-piaci szereplőkkel
folytatott együttműködés azok a területek, melyekre az összes esettanulmány felfűzhető. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ezek az elemek
ne ötvöződnének egy-egy programon belül, különösen akkor, ha az a reformok szélesebb körére

1. ASEM InfoBoard (http://www.aseminfoboard.org/about)
2.	A Magyarországon folyó intézményfejlesztések, szerkezeti változások következtében a képviseletet a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal megszűnését követően 2015. január 1-től az abból kiváló Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal veszi át.
(szerk.)
3.	Small business: a global agenda The Association of Chartered Certified Accountants, September 2010, (http://www.
accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/small-business/pol-afb-sbaga.pdf) 8. oldal
4.	A vállalkozások regionális sajátosságai, KSH, 2013. október (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/
vallalkregkul11.pdf)
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összpontosít. A munkacsoportban részt vevő ázsiai országok, és közülük is legfőképp a tehetősebbek (Szingapúr és a Brunei Szultanátus) az oktatás
egészét átfogó reformokat indítottak el az utóbbi
években.
Az eltérő fókuszú és nagyságú projektek lehetővé teszik, hogy a bekapcsolódni, vagy továbblépni
kívánó országok megtalálhassák a számukra legnagyobb haszonnal kecsegtető, pénzügyi szempontból is legkedvezőbb és leginkább testhezálló
elemeket. Az értelmezést segíti az a táblázat, mely
az egyes esettanulmányok részeként azok három
vezérlő elvét foglalja össze. A „policy driver”-hez
a program, vagy projekt lebonyolításához előfeltételként szükséges tényezők tartoznak (például
a projekt megvalósítását lehetővé tevő jogszabályi
környezet). Az „organizational driver”-hez azon
tényezők tartoznak, melyek maguk a program,
vagy projekt lebonyolításához, megvalósításához
szükségesek (például innovatív pedagógusok, vagy
a program megvalósítását támogató szakértői csoport). Az „educational driver”-hez azon tényezők
tartoznak, melyek a program, vagy projekt eredményeként jönnek létre/valósulnak meg (például
online tartalmak, vagy diákvállalkozások).
Magyarország a JAM közhasznú non-profit
szervezet által nyújtott Diákvállalkozási Programot5 mutatja be a munkacsoportban. A Junior
Achievement Magyarország a Junior Achievement
Worldwide tagja, a szervezet 7 európai (bővíthető) programot és az egész világra kiterjedő programokat dolgozott ki minden érintett korcsoport
számára. A Diákvállalkozási Program az egész
tanéven átívelő projekt, mely az általános és középiskolásokkal ismerteti meg egy vállalkozás
működtetését, az üzleti élet alapvető szabályait.
A program nyomán a fiataloknak a tevékenységek végzésével fejlődik a felelősségérzete, a pontos
munkavégzés, a határidők betartásának igénye és
a szervező, tervező, előadó, döntéshozó, információ-feldolgozó, elemző képességeik mellett
szükségük van a kreativitásukra, kritikai gondol-

kodásukra, és nyitottságukra is. Egyedülálló módon a diákok valós pénzforgalmat bonyolíthatnak,
nyugtát állíthatnak ki termékeikről és szolgáltatásaikról, amire a NAV és a JAM közötti keret megállapodás ad lehetőséget.
Minden látogatás alkalmával a fogadó ország
bemutatja a releváns fejlesztéseket megvalósító
oktatási intézményeit a delegáltak számára. Hanoiban a delegáció három iskolát látogatott meg. Az
átlagosnak mondható intézmény mellett a résztvevők láthattak magánkézben lévő, magas tandíjú
és presztízsű, valamint szintén magánkézben lévő,
de a lemorzsolódott diákokat célzó, csak a minimális feltételeknek megfelelni képes iskolát is.

Dong Da Secondary School
Az iskola 1972 óta működik, 2530 tanuló jár
ide összesen 47 osztályba. A tanárok létszáma 120
fő, közülük 70% teljesíti túl a standard elvárásokat. Mindhárom iskolában hivatkoztak ezekre és
ezek meghaladására, mint minőségi mutatóra. Az
átlagos osztálylétszám 50-55 fő. Ez a környéken a
legjobb állami fenntartású iskola, nagy a túljelentkezés. A felvett diákok fele helyi lakosként szerez
jogosultságot a jelentkezésre, a másik fele a tanulmányi versenyeken elért helyezések alapján kerül
kiválasztásra (további feltétel az 1-5. osztályban elért kitűnő tanulmányi eredmény). Felvételi vizsga
nincs az intézményben.
Önállóságra a tantervi és tanterven kívüli elfoglaltságokon egyaránt tanítanak, a fókuszban
főként a problémamegoldás áll. A magas létszámú osztályokban a csoportmunka előtérbe helyezésével igyekeznek az egyéni tanulást és fejlődést
elősegíteni. A tanterven kívüli programokat egy
egységes irányelv alapján tervezik és valósítják
meg, a több különböző tevékenységnek fontos
szerepe van a tanulók közti különbségek kezelésében.
A szingapúri résztvevő elmondta, náluk a magas osztálylétszámok hátrányainak ellensúlyozására olyan pedagógusokat is foglalkoztatnak, akik

5. http://www.ejam.hu/hu/jam-diakvallalkozas.html.
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nem egy-egy osztályhoz vannak hozzárendelve,
hanem szükség esetén kiemelik a lemaradó, vagy
nehezen kezelhető tanulókat az osztályból és velük
egyénre szabott fejlesztést végeznek.

Wellspring International
Bilingual School
Az intézmény 2011 óta működik, 1-12. osztályig nyújt képzést 950 tanuló számára, második iskolájukat 2014 augusztusában nyitják meg
Ho Shi Min városban. Az intézmény két nemzetközi együttműködésben vesz részt. Egyfelől
elsőként Vietnamban akkreditált Cambridge
International School lett, másfelől a University
of Missouri High School partnereként 9. osztálytól kezdődően duális képzést folytat. Utóbbi
keretében a diákok tanulmányaik egy részét az
Amerikai Egyesült Államokban folytatják. A
végzett diákok a Cambridge, illetve University
of Missouri intézmények megfelelő bizonyítványait kapják meg.
Az iskola képviselője elmondta, a diákok 90%-a
szeretne a tengerentúlra menni tanulni: a szülők
azért fizetik ki a havi 1 200$-os (300 000 Ft) tandíjat, hogy a kellő nyelvismeret és tudás birtokában erre lehetőségük legyen. Az átlagos osztálylétszám 24 fő, a 160 tanárból 40 fő külföldi. Nagy
hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a tanulók a lehető legtöbb féle angol kiejtést megértsék, hiszen a
világ más-más pontjain fognak továbbtanulni. Az
intézmény keres partnerségeket európai országokban is, szívesen vennék fel a kapcsolatot magyar
felsőoktatási intézményekkel.

Dinh Tien Hoang High School
Az intézmény célja, hogy az iskolarendszerből
lemorzsolódott, sajátos nevelési igényű, szegény,
vagy nehezen kezelhető fiatal számára oktatási
alternatívát biztosítson visszailleszkedést segítő programokon keresztül. A tanulók egy része
büntetett előéletű. Az intézmény filozófiája, hogy
nem ők választják ki diákjaikat, hanem a diákok
választják az intézményt.

Az épület nem iskolának épült, a romos ingatlan régebben lakóház lehetett. Állami támogatást
nem kapnak, csekély mértékű, 50-100$ tandíjat
(12 500-25 000 Ft) kérnek a tanulóiktól, de különböző jogcímeken kedvezményekhez is lehet jutni.
Bár magániskola, négy fő foglalkozik szociális jellegű tanácsadással (megjegyzendő, ez a szolgáltatás
állami feladat volna). A gyakorlati fókuszú oktatás
célja, hogy minél hatékonyabban adjanak át olyan
tudást és segítsék olyan képességek elsajátítását,
melyek szükségesek a mindennapi életben való
eligazodáshoz és a megélhetés megteremtéséhez.
Igyekeznek a tanulók attitűdjét is formálni, a bűnözői életforma alternatíváit megmutatni. A tanulók viselkedésének megfigyelésén és tudatosításán
keresztül igyekeznek megmutatni, mi a helyes és
helytelen. Segítenek a fiataloknak rájönni arra,
hogy mit akarnak elérni az életben, és hogyan
tudják megvalósítani célkitűzéseiket. Kiemelten
fontos ezért az önreflexió az oktatás során, hét éve
helyezték fókuszba az életvitelhez szükséges kompetenciák fejlesztését. Az intézmény képviselőjének
jelzése szerint a kormányzat kezdi magáévá tenni
ezt a megközelítést.
A 30-45 tanár célja, hogy az oktatáson keresztül felhívják a diákok figyelmét arra, hogy a tanulmányaik befejezését követően dolgozniuk kell,
a pályaválasztáshoz segítenek megismertetni velük
gyengeségeiket és erősségeiket. Kibővített karrier-tanácsadást is folytatnak, a már végzettek az
iskolában beszélnek arról, hogy milyen szakmát
választottak, mi ezeknek az előnye és hátránya.
Kiemelt szerep jut a pénzügyi ismeretek oktatásának is, azoknak pedig, akik vállalkozás indítását tervezik, ehhez kapcsolódóan további modulok
állnak rendelkezésére, melyben az etika is fontos
részt kap. Mivel a kiskereskedelemben rendkívül
széles csoport vesz részt Vietnamban, igyekeznek
a gyakorlatokon keresztül kialakítani az ebbe való
bekapcsolódáshoz szükséges készségeket. Olyan
egyszerű, időszakos feladatokat kapnak a tanulók,
mint egy maguk által készített tárgy eladása, vagy
ételek, italok árusítása az étkezőben.
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Kérdések és válaszok
a szakképzés és 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, és a gyakorlati képzésben érdekelt vállalkozásoknak. A rovat egy-egy kiemelt téma alaposabb körbejárásával is rámutat a
szakképzés és a felnőttképzés joggyakorlatának mindenki által hasznosítható bonyolultabb elemeire,
melyeket a képzésben részt vevők és egyéb érdekeltek is beépíthetnek a mindennapi gyakorlatba, és
könnyebben eligazodhatnak a gyakran változó szabályozási környezetben.
A Joggyakorlat rovat a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának
ügyfélszolgálatára beérkezett kérdésekből és azokra adott válaszokból is válogat. Jelen lapszámunkban
feltett kérdések témakörei:
• A komplex szakmai vizsga előtt kötelező egyéni felkészülési idő kiadásának időpontja;
• A „kötelezően kötendő” tanulószerződés szabályainak hatálybalépése;
• Köthet-e együttműködési megállapodást a szociális szövetkezet?
• A tanulószerződés és az együttműködési megállapodás alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás
adómentessége és járulékmentessége;
• A felnőttképzési tevékenység engedélyezéséhez szükséges személyi feltételek és a szakképesítés tanulmányi területének összefüggései;
• Az online módon folytatott nyelvi képzés és a felnőttképzésről szóló törvény viszonya;
• A régi Országos Képzési Jegyzék szerinti Logisztikai ügyintéző szakképesítés szakmai vizsgája;
• OKJ-s képzés díjának visszaigénylése.

A komplex szakmai vizsga előtt
kötelező egyéni felkészülési idő
kiadásának időpontja
A feltett kérdés
A következő jogszabály értelmezéshez kérünk segítséget: szakképzési törvény – komplex szakmai vizsgára való felkészülés előtti 10 nap felkészülési idő
kiadása.
Az álláspontunk a következő: A 2014/15-ös tanévben komplex szakmai vizsgát tevő diákok utolsó
tanítási napja a 35/2014 (IV. 30.) EMMI rendelet
értelmében 2015.04.30. Ezen időszakot követően
a diáknak gyakorlati képzési kötelezettsége nincs. A
komplex szakmai vizsga előtt a tanulót 10 munkanap
összefüggő felkészítési idő illeti meg, amit 04. 30-a
után kell biztosítani számára. Fentiekből adódóan
a tanuló az utolsó tanítási napig köteles a gyakorlati
képzésen részt venni.
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Az Szt. 66.§ (2) értelmében a diáknak lehetősége
van továbbra is – tehát 04. 30. után – részt venni
a gyakorlati képzésben, melyre a képzést szervezővel
külön megállapodást kell kötnie. A 10 nap felkészülési
idő neki is jár; ezt az összefüggő komplex vizsga előtt
kell a gyakorlati képzőnek kiadnia. A fenti állásponttal ellentétes értelmezés szerint a 10 napos felkészülési
időt az utolsó tanítási naptól visszamenőlegesen számítva kell kiadni.
Kérdésünk: Mikor illeti meg a tanulót a 10 napos
összefüggő felkészítési idő?

Joggyakorlat válasza
A szakképzésről szóló 2011. évi LCXXXVII. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 66. §-ának (2) bekezdése a
2011. december 31-ig hatályos, a szakképzésről
szóló 1993. évi LXXVI. törvénytől eltérően szabályozza az egyéni felkészülési időt, amely eltérés
lényege az, hogy a tíznapi egyéni felkészülési időt
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mindenképpen biztosítani kell a tanulónak, de
szorgalmi időszakot követően nem kell kötelezően
gyakorlaton részt vennie, azonban részt vehet.
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény – már nem hatályos – korábbi rendelkezései
szerint:
„41. § (1) A tanulószerződés alapján gyakorlati
képzésben részt vevő tanulót
b) a tanulmányokat befejező szakmai vizsga
előtt a vizsgára való felkészülés céljára legalább tíz
nap felkészülési idő illeti meg.
(5) A felkészülési idő – függetlenül a szakmai
vizsga sikerétől – egy ízben illeti meg a tanulót.
A gazdálkodó szervezet a szakmai vizsga megismétlésekor is biztosíthat felkészülési időt. A felkészülési időt közvetlenül a szakmai vizsga előtt,
a gyakorlati képzés idejének terhére kell kiadni.”
Az Szt. jelenlegi hatályos rendelkezései értelmében:
„66. § (2) A gyakorlati képzésben részt vevő tanuló a tanulmányokat befejező komplex szakmai
vizsga előtt a vizsgára való felkészülés céljából,
a gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezettel történt megállapodás alapján gyakorlati
képzésen vehet részt. A gyakorlati képzésben részt
vevő tanulót ebben az esetben is, egy alkalommal
legalább tíz nap egyéni felkészülési idő illeti meg.
Az egyéni felkészülési időt közvetlenül a komplex
szakmai vizsga előtt, az e bekezdés szerinti gyakorlati képzés idejének terhére, összefüggően kell
kiadni. (3) A pihenőnap és az egyéni felkészülési idő munkanapokban számítandó, kiadásánál a
heti rendes pihenőnapokat és a munkaszüneti napokat figyelmen kívül kell hagyni.”
2012. január 1-jétől a befejező szakképzési évfolyamokon az utolsó tanítási nap és a szakmai
vizsga között – a korábbi szabályokat egyértelműsítendő – nem kötelező a tanulónak gyakorlati képzésen részt venni, hiszen az utolsó tanítási
nappal a tanuló teljesítette az adott évfolyam követelményeit. (Ha például ezt követően is kötelezően folyna a gyakorlati képzés, annak teljesítése,
mulasztása már nem lenne beszámítható az adott
tanévbe.)

A tanulónak azonban ezen idő alatt is lehetősége (és nem kötelezettsége) van arra, hogy a szakmai vizsga előtt a vizsgára való felkészülés céljából
gyakorlati képzésen vegyen részt. Ennek lehetővé
tétele fontos, mert indokolt lehet, hogy egyes vizsgakövetelmények teljesítése érdekében bizonyos
gyakorlati elemeket még tökéletesítsen, de kötelezővé sem lehet tenni, mert elvileg a szorgalmi
időszak lezárultáig minden gyakorlati tudáselemet
át kellett adni a tanulónak.
Amennyiben a tanuló mégis él e plusz lehetőséggel és erre a külső gyakorlati képző is nyitott,
a tanulónak a gyakorlati képzés feltételeiről egyedileg kell a gyakorlati képzést folytató szervezettel megállapodni. (Ennek a megállapodásnak
nincsenek formai követelményei.) Fontos azonban, hogy a megállapodás alapján a gazdálkodónál biztosított fakultatív „felkészülés” és az Szt.
szerint kötelezően biztosított „egyéni felkészülési
idő” nem azonos kategóriák, utóbbit ugyanis az
előbbi terhére kell biztosítani. Ha nincs fakultatív „felkészülés,” akkor az „egyéni felkészülési
időt” nem is ennek terhére kell kiadni, hanem ettől függetlenül.
Ha tehát az utolsó tanítási nap és a szakmai
vizsga között – megállapodás alapján – gyakorlati képzésre kerül sor az előbbieknek megfelelően,
a tanulót ebben az esetben is, egy alkalommal
legalább tíz nap egyéni felkészülési idő illeti meg
(ahogy az a 2012 előtti szabályokban is szerepelt).
Az egyéni felkészülési idő biztosításával kapcsolatban egyértelműen rögzíti a törvény, hogy azt
közvetlenül a szakmai vizsga előtt kell kiadni,
mégpedig a külön megállapodás alapján folyó
gyakorlati képzés idejének terhére. Az egyéni felkészülési időt nem lehet több alkalommal, részletekben kiadni, azt összefüggően kell biztosítani, hogy a tanuló a szakmai vizsgára megfelelő
időtartamban felkészülhessen. Tekintettel arra,
hogy az egyéni felkészülési idő munkanapokban
számítandó, ezért a tíz nap gyakorlatilag két naptári hetet jelent.
(A választ készítette: dr. Klész Tibor)
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A „kötelezően kötendő” tanulószerződés
szabályainak hatálybalépése
A feltett kérdés
A szakképzési törvény ma (2015.02.03.) hatályos jogtárában nem találom meg egyértelműen, hogy mikor
kötelező a tanulónak iskolán kívüli gazdálkodóval
tanulószerződést kötni a gyakorlati képzésre és hány
órára, annak ellenére, hogy a nappali tagozatos iskolában teljes körűen felszerelt gyakorlati tanműhelyek
vannak az adott szakmára vonatkozóan. Vagy nincs
ilyen kötelezettségi előírás a középiskolákra vonatkozóan amennyiben tanműhelyeikben az SZVK szerinti
felkészítést tudják biztosítani a komplex vizsgákra tanulóiknak? Kérem, tájékoztassanak e probléma leírásának jogszabályi paragrafusáról.
Még annyit tennék a kérdésemhez kiegészítésül,
hogy a törvényben folyamatosan a „tanulószerződést
köthet” kifejezést olvasom. Ez az én értelmezésem szerint nem egyenlő a „tanulószerződést kötelező kötni”
kifejezéssel. Ez számomra azért fontos, mert közlekedési szakmacsoportban tanuló diákjainkat nagyon
nehezen tudnám a teljes gyakorlati óraszámban kihelyezni olyan vállalkozásokhoz, melyek az SZVK
szerinti felkészítést meg tudnák adni. Tanulószerződések nélkül is fel tudjuk készíteni tanulóinkat az
iskolai – egyébként jól felszerelt – tanműhelyeinkben.
Ha azonban kötelező a tanulószerződés kötése, jelen
pillanatban mind autószerelő, mind autóelektronikai
műszerész kettő éves komplex képzésben – figyelembe
véve a központi kerettanterveket – csak második szakképző évfolyamban, heti egy napra tudnánk elképzelni külső gyakorlaton a diákjainkat.
Ezzel a feltétellel 2015 szeptemberétől köthetnek-e
tanulószerződést a tanulóink a vállalkozásokkal?

Joggyakorlat válasza
A tanuló iskolán kívüli gyakorlati képzésére,
gazdálkodó szervezettel történő kötelező tanulószerződés-kötésével kapcsolatban fontos tisztázni,
hogy a keresett szabályozás az úgynevezett „kamarai garanciavállalás” rendelkezéseit takarja,
amely a tanulószerződések nagyobb arányú elterjedését célozza.
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Elsőként azt fontos tisztázni, hogy ez a szabályozás csak a szakiskolai tanulókra vonatkozik,
a szakközépiskolaiakra nem. Ez azt jelenti, hogy
sem az Autószerelő, sem az Autóelektronikai
műszerész szakmák esetén nem kell alkalmazni
a „kötelező tanulószerződés-kötésre” vonatkozó
rendelkezéseket, ugyanis mindkét szakma 54-es
szintkódú, emeltszintű szakképesítés az Országos
Képzési Jegyzék szerint, amely érettségi végzettséghez kötött, így azokat csak szakközépiskolában
lehet megszerezni, szakiskolában nem.
A keresett jogszabályi előírásokról elmondható, hogy a tanulószerződés megkötése jelen válasz
elkészültekor (2015. február 3-án) még nem kötelező, ugyanis annak a törvénymódosításnak, amely
erről rendelkezik, 2015. július 1. a hatálybalépési
ideje. Ezért fordulhat elő, hogy a kérdésben megjelölt időpontban hatályos jogtárban még nem szerepel ez a szabály.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
„kamarai garanciavállalásként” definiált rendszer
legfontosabb célja, hogy segítse a duális képzés
alapvető céljának megvalósulását, és a tanulók minél hamarabb vállalati környezetben, munkafolyamatba ágyazott tanulással sajátítsák el a választott
szakképesítést.
A kamarai garanciavállalás 2015. július 1-jétől
hatályos szabályozását a Magyarország 2015. évi
központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2014. évi XCIX. törvény 367. és 369. §-a így emeli
be az Szt.-be az alábbiak szerint:
„46. § (1) A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. Ha megfelelő
képzőhely biztosított és így köthető tanulószerződés, a tanuló gyakorlati képzése a szakiskola 9. évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően,
kizárólag ennek keretében szervezhető meg.
(1a) Ha a gazdasági kamara igazolást ad ki az
iskola számára arról, hogy részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely, akkor a szakképző
iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati képzéséről.”
Mindezt kiegészíti egy átmeneti rendelkezés,
amely szerint:
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„92/C. § A [szakképzési törvény] Magyarország
2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvénnyel megállapított
46. § (1) és (1a) bekezdését a 2015. július 1-je előtt
szakiskolai tanulmányait megkezdett tanulóra is alkalmazni kell.”
Tekintettel arra, hogy a szakiskolai tanulókra
egyébként a szakiskola kilencedik évfolyamának
(nyári) összefüggő szakmai gyakorlatától vonatkozik a szabály, ezért először a 2014/2015-ös tanévben kilencedik évfolyamra járó szakiskolások
– 2015 nyarán teljesítendő – összefüggő szakmai
gyakorlata érintett a kamarai garanciával és igazoláskiadással. A kamarai garanciavállalás legfontosabb dokumentuma tehát az igazolás lesz, amelyet
a területileg illetékes gazdasági kamarák fognak
kiállítani arról, hogy a gazdasági kamara részéről
nem biztosított a megfelelő képzőhely egy adott
tanuló számára.
A törvény értelmében ez teszi lehetővé a szakiskola számára, hogy gondoskodjon a tanuló gyakorlati képzéséről. Ezáltal a tanuló csak akkor vehet
részt iskolai tanműhelyben a gyakorlati képzésen,
ha a gazdasági kamara nem tudja gazdálkodónál,
tanulószerződéssel elhelyezni.
(A választ készítette: dr. Klész Tibor)

Köthet-e együttműködési megállapodást
a szociális szövetkezet?
A feltett kérdés
Szakközépiskolánkból összefüggő szakmai gyakorlatra menne ki egy tanuló együttműködési
megállapodással egy szociális szövetkezethez.
Ehhez ágazati együttműködési megállapodást
kötnénk a szövetkezettel, ami azt is jelentené,
hogy nem kell a szövetkezetnek pénzbeli juttatást
fizetnie a tanulónak.
Mivel azonban a szociális szövetkezet mentesül
a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól (ezért
nem felel meg a „gazdálkodó szervezet” Szakképzési Törvény 2. § 10. pontja szerinti meghatározásnak), valamint nem szerepel a Szakképzési
Törvény 43. § (2) bekezdésében felsorolt szerve-

zeti formák között sem, ezért kérdésünk, hogy
köthető-e a szövetkezettel együttműködési megállapodás?

Joggyakorlat válasza
A szociális szövetkezet a jelenleg hatályos rendelkezések értelmében nem köthet sem tanulószerződést, sem együttműködési megállapodást. Ez az
alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek
együttes értelmezése alapján állapítható meg:
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény;
– a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény;
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény (Szt.);
–
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi
CLV. törvény;
- a szociális szövetkezetekről szóló 141/2006.
(VI. 29.) Korm. rendelet (amely jelenleg már
nem hatályos).
A szövetkezetek több fajtáját különbözteti meg
a szabályozás, amely a szakképzés tekintetében is
eltérő rendelkezéseket tartalmaz.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:325-3:377. §-ai szabályozzák a szövetkezeteket, amely szerint a szövetkezet a tagok vagyoni
hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott
tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a
tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek
kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi
személy, amelynél a tag kötelezettsége a szövetkezettel szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott
személyes közreműködésre terjed ki.
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény ezek
közül külön szövetkezettípusként határozza meg a
szociális szövetkezeteket (és például az iskolaszövetkezetet is). E szövetkezetekről szóló 2006. évi
X. törvény 14. §-ának (1) bekezdése értelmében a
szociális szövetkezet célja a hátrányos helyzetben
lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.
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joggyakorlat
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
nevesíti az iskolaszövetkezetet is, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) szerint tanulói jogviszonyban
álló tanulók, továbbá hallgatói jogviszonyban álló
hallgatók számára biztosít lehetőséget a munkavégzési feltételek megteremtésére, valamint gyakorlati képzésük elősegítésére. Az iskolaszövetkezet említése azért fontos, mert a szövetkezetekről
szóló 2006. évi X. törvény 11. §-ának (3) bekezdése értelmében ha az iskolaszövetkezet keretében
szervezik meg a gyakorlati képzést, az iskolaszövetkezet a tagjaival – az Szt. rendelkezései szerint
– tanulószerződést is köthet. Ilyen lehetőséget a
szociális szövetkezet esetében sem a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, sem az Szt. nem
tartalmaz.
Az Szt. 43. §-ának (1) bekezdése szerint ugyanis
tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező
(a) gazdálkodó szervezet vagy (b) az úgyynevezett
egyéb olyan szerv, szervezet köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.
a) Az Szt. értelmében gazdálkodó szervezet a
gyakorlati képzést folytató, szakképzési hozzájárulásra kötelezett jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, amely kategóriába a szociális szövetkezet
nem tartozik bele. Tehát ez alapján sem köthet
tanulószerződést a szociális szövetkezet, amit a
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
2. §-ának (1) bekezdése is alátámaszt. Ennek értelmében ugyanis a szövetkezetek – általánosságban
– szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek minősülnek, azonban „kivéve a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, valamint az iskolaszövetkezetet.”
b) Az egyéb szerv, szervezet pedig – az Szt. 43.
§-ának (2) bekezdése értelmében – csak a meghatározott ágazatokba tartozó, valamint a honvédelmi szakképesítéseket oktató költségvetési
szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, valamint ezek fenntartásában működő intézmény, továbbá őstermelő, és
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– saját iskolái tanulói esetén – a földművelésügyért
felelős miniszter köthet. Ezen kategóriákba a szociális szövetkezet ugyancsak nem tartozik bele.
Együttműködési megállapodást pedig azért
nem tud kötni a szociális szövetkezet, mert azt az
Szt. 56. §-ának (1) bekezdése szerint az a szakképző iskolával csak a gyakorlati képzés feltételeivel
részben vagy egészben rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet vagy az
Szt. 43. §-ában a fentiek szerint meghatározott
egyéb szerv, szervezet, őstermelő köthet.
[Bár a szociális szövetkezetekről szóló 141/2006.
(VI. 29.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése
szerint – amelyre általában a szociális szövetkezetek alapszabályai még jelenleg is hivatkoznak –
„a szociális szövetkezet a munkanélküli, tanuló vagy
hallgató tagjainak munkalehetőséget biztosít, illetve
szervez,” de ez a Korm. rendelet 2013. január 1.
óta már nem hatályos.]
Összegzésképpen tehát elmondható, hogy szociális szövetkezet számára nem teszi lehetővé az
Szt., hogy akár együttműködési megállapodást,
akár tanulószerződést kössön, így a tanulói juttatás fizetésének – az Szt.-ben előírt – kötelezettsége
sem merül fel.
(A választ készítette: dr. Klész Tibor)

A tanulószerződés és az együttműködési
megállapodás alapján kifizetett
tanulói pénzbeli juttatás adómentessége
és járulékmentessége
A feltett kérdés
A tanulói juttatás maximumáról szeretnék feltenni
kérdést. Milyen szabályok vonatkoznak adózás szempontjából a Tanulószerződésben, illetve az Együttműködési Megállapodásban írt tanulói kifizetésekre?
A meghatározott tanulói juttatás mekkora összegig
(maximum %-ig) adómentes illetve járulékmentes?
A ténylegesen kifizetett juttatás az alap vagy a Tanulószerződésben, illetve az Együttműködési Megállapodásban rögzített – különleges figyelemmel arra, ha
a cég többet fizet a tanulónak, mint ami a Szakképzési
törvényben előírásra került?
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Joggyakorlat válasza
A kérdés megválaszolását az a körülmény is befolyásolja, hogy a vonatkozó jogszabályok, azaz
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) és az Szt. fogalomhasználata nem teljesen egyezik meg, ugyanis
az előbbi nem követte az Szt. változásait. Az adómentesség pontos beazonosítása a tanulói pénzbeli
juttatások tekintetében azonban így is megtehető.
2011. január 1-jét megelőzően azok a juttatások, amelyek korábban az úgynevezett „adóterhet
nem viselő járandóságok” kategóriájába tartoztak
az Szja. tv. értelmében, átkerültek az úgynevezett „adómentes juttatások” körébe. Ez történt a
szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlatának idejére kifizetett tanulói pénzbeli juttatások
esetében is. Ennek megfelelően szerepel az Szja.
tv. 1. mellékletének 4.11. pontjában a következő
rendelkezés:
adómentes juttatás: „a szakképző iskolai tanulónak, illetve felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatónak tanulószerződés, illetve hallgatói szerződés
alapján, valamint szakképzésben tanulószerződés
nélkül részt vevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára
külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás,
valamint a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás, továbbá a
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló törvény alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére folyósított
szakiskolai tanulmányi ösztöndíj”.
A „külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett
díjazás” definiálása elengedhetetlen a feltett kérdés
szempontjából, hiszen azt kétféleképpen is lehetne
értelmezni. Egyrészt mint az Szt. alapján kötelezően kifizetett, azaz minimális díjazás, és úgy is,
mint az Szt. alapján kötelezően, a tanulószerződésben rögzített módon kifizetett díjazás.
Egyértelmű azonban, hogy – mivel az Szja tv.
nem határoz meg olyan összeghatárt, mint korábban (a minimálbér 50%-a) – a tanuló számára
kedvezőbb, kiterjesztő értelmezést kell választani, azaz a tanulószerződésben rögzített és kifize-

tett díjazás tekintendő adómentesnek. Ezt erősíti
meg az is, hogy a tanulószerződésben rögzített
és kifizetett díjazás is a „külön jogszabály szerint
kötelezően” kerül kifizetésre, hiszen az Szja. tv. 1.
melléklet 4.11. pontjának felvezető szövegében „a
tanulószerződés… alapján” történő kifizetésre történő utalás is szerepel.
Az adómentesség feltétele, hogy amennyiben a
tanulói juttatás az Szt. által kötelezően előírt minimális tanulói juttatás kifizetését követően a következő félévben a törvény által előírt kötelező emelés
miatt növekszik, az a tanulószerződésben is rögzítésre kerüljön. Ezáltal a kifizetett tanulói juttatás
egyrészt ellenőrizhető, másrészt olyan juttatássá is
válik adózási szempontból, amely a tanulószerződés
alapján kerül kifizetésre. Ezen feltételek együttes
fennállása esetén tehát a tanulónak nem keletkezik
személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége.
Megjegyzendő, hogy az Szja. tv. alapján a
szakképzésben tanulószerződés nélkül – azaz
együttműködési megállapodás alapján – részt
vevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő
összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára, külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás is adómentes. Ellenben ha a gyakorlati képző
az együttműködési megállapodásos tanulónak az
összefüggő szakmai gyakorlaton kívüli időtartamra is fizetne valami oknál fogva tanulói juttatást
(például amikor az Szt. alapján a gyakorlati képzési időnek csak legfeljebb negyven százalékának
megfelelő időben van nála gyakorlaton a tanuló,
vagy ha a gyakorlat-elmélet aránya negyven-hatvan százaléktól kisebb), akkor az összefüggő szakmai gyakorlaton kívüli időtartamra kifizetett ös�szeg már adóköteles a tanuló számára.
Az is megállapítható a szabályozásból, hogy
amennyiben a gazdálkodó magasabb összegű
emelést ad a tanulószerződéses tanulónak, mint
amekkora emelés a tanulószerződésben szerepel,
akkor az már nem tekinthető „külön jogszabály szerint kötelezően,” illetőleg „a tanulószerződés alapján”
történő kifizetésnek, tehát a rögzített emelés és
a ténylegesen kifizetett magasabb összeg közötti
különbözet már személyi jövedelemadó-köteles.
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joggyakorlat
A tanulószerződéses tanulók a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi
LXXX. törvény 5. § (1) bekezdésének c) pontja
alapján biztosítottnak minősülnek. A tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulónak a tanulószerződésben meghatározott juttatás után 10%-os
nyugdíjjárulékot és 7%-os egészségbiztosítási
(4% természetbeni és 3% pénzbeli) járulékot fizetnek.
A foglalkoztatónak a tanulószerződéses tanuló után 2012. január 1-jétől 27%-os szociális hozzájárulási adót kell megfizetni a tanulószerződésben meghatározott tanulói pénzbeli juttatás
után. Összefoglalva tehát megállapítható, hogy
a tanulószerződésben rögzített és ténylegesen
kifizetett tanulói pénzbeli juttatás minősül adómentesnek.
(A választ készítette: dr. Klész Tibor)

A felnőttképzési tevékenység
engedélyezéséhez szükségeses
személyi feltételek
és a szakképesítés tanulmányi
területének összefüggései
A feltett kérdés
Az építészet szakmacsoporton belül egy cég a következő szakmai képzéseket kívánja engedélyeztetni a felnőttképzési tevékenységéhez kapcsolódóan:
Ács (OKJ 34 582 01);
Festő, mázoló, tapétázó (OKJ 34 582 04);
Szárazépítő (OKJ 34 582 10);
Szobafestő (OKJ 21 582 01);
Tetőfedő (OKJ 35 582 07);
Vízszigetelő, melegburkoló (OKJ 32 582 06).
A kérdés a gyakorlati oktatásra vonatkozik: a
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 16. § (7) b) pontja úgy rendelkezik, hogy a „képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves
szakmai gyakorlattal rendelkező oktató” kell a gyakorlati képzéshez. Az összes fent megjelölt szakterület
tanulmányi területe „582, Építőipar, vízi, közlekedési
stb. építés”. Ezen szakterületek gyakorlati oktatásá-
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hoz megfelelő-e olyan építőipari szakember megbízása, aki Kőműves (1617-4. Kőműves) szakképesítéssel
rendelkezik és több, mint 14 éves építőipari szakmai
gyakorlata van?

Joggyakorlat válasza
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. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg
azokat a személyi feltételeket, amelyek a felnőttképzési tevékenység engedélyezéséhez szükségesek. A gyakorlati képzés személyi feltételeként a
Korm. rendelet elsősorban a képzési tartalomnak
megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképesítéssel való rendelkezést írja elő, ugyanakkor lehetőséget ad a szakképesítéssel és megfelelő szakmai
gyakorlattal rendelkező oktatók alkalmazására is.
A kérdésben szereplő megfogalmazás a Korm.
rendeletben alkalmazott „tanulmányi terület” kifejezést összefüggésbe hozza az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések
hétjegyű azonosító számában található, szintén
„tanulmányi területnek” nevezett számkóddal,
amely azonban kizárólag a szakképesítés statisztikai besorolására alkalmas, annak tartalmának
azonosításához nem elég részletezett.
Fentiekből következően – bár a levelében felsorolt szakképesítések kétségtelenül azonos tanulmányi terület megjelöléssel bírnak, mint az
oktató szakképesítésének tanulmányi terület
megjelölése – az oktatóként alkalmazni kívánt
személy leírt végzettsége és szakmai gyakorlata
nem teljesíti valamennyi, a kérdésben felsorolt
szakképesítésre irányuló képzés személyi feltételét. Konkrét példaként az Ács tanulók szakmai
gyakorlati oktatása a jelentősen eltérő szakmai
tartalom miatt nem bízható egy Kőműves képesítésű oktatóra.
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Az online módon folytatott nyelvi képzés és
a felnőttképzésről szóló törvény viszonya
A feltett kérdés
A létesíteni kívánt nyelviskola megvalósításával kapcsolatosan mely jogszabályok milyen
– szakmai képesítéseket;
– kötelező működési feltételeket;
– minőségbiztosítási feltételeket
írnak elő kötelezően online nyelviskola működtetésére?
Ezek betartását követően felmerül-e még bármilyen
teljesítendő körülmény, regisztráció, hogy a nyelvoktatási tevékenység ténylegesen, jogszerűen megkezdhető
legyen?
Van-e ebben a körben is bejelentési vagy engedélyezési kötelezettség a jegyző felé, mint a kereskedelmi
tevékenység esetén?

Joggyakorlat válasza
Az online módon folytatott képzés távoktatás
formájában megvalósított felnőttképzést jelent.
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
(a továbbiakban: Fktv.) hatálybalépésével 2013.
szeptember 1. után a felnőttképzés szabályozásában lényeges változások történtek. E változások
közül az egyik legfontosabb, hogy megszűnt a
felnőttképzést végző intézmények nyilvántartása, ugyanakkor az Országos Képzési Jegyzékben
szereplő szakképesítésekre irányuló képzést és a
kimondottan a Közös Európai Referenciakeret valamely szintjének igazolt elérésére irányuló nyelvi
képzést (általános nyelvi képzést) csak engedél�lyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény
indíthat. Az engedély kiadásáért a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz kell kérelemmel fordulni. A kérelem beadásával, és a teljesítendő feltételekkel kapcsolatos tudnivalók a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján,
a www.nive.hu honlapon, a felnőttképzési tevékenység engedélyezése/kérelem linken érhetőek el.
Amennyiben az online nyelviskolát a felnőttképzést folytató intézmény úgy kívánja működtetni, hogy nem végez általános nyelvi képzést, továbbá az intézmény vagy a résztvevők a képzéshez

nem vesznek igénybe támogatást a központi költségvetésből, az európai uniós forrásokból vagy a
szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói képzésére
elszámolható részéből, akkor a tevékenységre nem
az Fktv. előírásai vonatkoznak, így engedélyt sem
kell kérni. Ebben az esetben képesítést igazoló tanúsítvány helyett legfeljebb egy igazolást adhatnak
ki a képzésben való részvételről, továbbá ebben az
esetben a képzés költségeit általános forgalmi adó
(ÁFA) is terheli. Ez esetben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásait
kell betartani.
(A választ készítette: Kiszter István)

A régi Országos Képzési Jegyzék
szerinti Logisztikai ügyintéző szakképesítés
szakmai vizsgája
A feltett kérdés
A 54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző tanfolyamot 2013 decemberében fejeztem be, moduláris
rendszerű képzésben. Az első vizsgára jelentkeztem,
de a vizsgára nem tudtam elmenni. A képző 2015.
április-május-június hónapban szervez vizsgát a
most végzős nappali tagozatos diákoknak. Milyen feltételek mellett lehetséges levizsgáznom, hogy megkaphassam a Logisztikai ügyintéző végzettséget?

Joggyakorlat válasza
A kérdésből megállapítható, hogy ez a képzés korábbi, azaz a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.
törvény szerint indult, és a 2012. szeptember 1-jét
megelőzően hatályos Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: régi OKJ) szereplő szakképesítés megszerzésére irányult. A Logisztikai
ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye időközben megváltozott. A régi OKJ szerinti szakképesítésekre irányuló képzések szakmai
vizsgái esetén az Szt. 92. §-ának (28) bekezdése
előírásait kell alkalmazni, amely előírja, hogy ilyen
esetben szakmai vizsgára legfeljebb a képzésnek a
felnőttképzési szerződésben rögzített befejezését
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követő egy évig, a javító-, pótlóvizsgák megszervezésére és lebonyolítására a szakmai vizsgát követő egy évig kerülhet sor.
Az Szt. és a kapcsolódó jogszabályok nem adnak lehetőséget a jelzett határidők megváltoztatására, ezért egy évnél régebben elvégzett képzéshez
kapcsolódó szakmai vizsga letétele nem lehetséges.
A fenti határidő letelte után az új (2012-es) Országos Képzési Jegyzék szerinti Logisztikai ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
szerinti tartalommal szervezett képzést követően
lehet jelentkezni a komplex szakmai vizsgára. A
képzésre való jelentkezésekor a képző a vizsgázó
előzetesen – az előző képzés során – megszerzett
tudását mérés alapján figyelembe veheti, és így a
képzés időtartama lényegesen rövidülhet.
(A választ készítette: Kiszter István)

OKJ-s képzés díjának visszaigénylése
A feltett kérdés
Van-e mód arra, hogy nem iskolai rendszerű képzés
díját vissza lehessen igényelni az államtól, ha valaki
szeretné kihasználni az első OKJ-s képzést, csak – mivel az iskolarendszerű képzések általában több évesek
– gyorsabban szeretné ezt megoldani? Akkor sem megoldható ez, ha hiányszakmáról lenne szó?
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Joggyakorlat válasza
Magyarországon az első, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül – az Szt., valamint
az Nkt.-ben meghatározott feltételekkel – ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára.
Az Szt. 29. §-ának (1) bekezdése szerint „az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzésben – … függetlenül az oktatás munkarendjétől – ingyenes … …a tanuló részére
az első szakképesítésre történő felkészítés keretében az
elméleti és a gyakorlati képzés a szakiskolai képzésben
öt tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakközépiskolai képzésben
három tanéven keresztül, valamint egy szakképesítésráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig.”
Az iskolarendszeren kívüli képzés esetében bizonyos esetekben – például az álláskeresők képesítéshez juttatása esetén – a képzés költségeinek
egy részét, vagy egészét az állam átvállalja, de arra
nincs jogi lehetőség – még hiányszakmák esetében
sem –, hogy igénylés alapján, utólag kerüljön vis�szatérítésre a képzés költsége.
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Ancsin István

Duális szakképzés mint exporttermék
2014 novemberében a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) szervezésében egyhetes
szakmai útra került sor a duális szakképzés témakörében Stuttgartban és környékén. A képzés személyesen,
résztvevőként megismert sajátosságairól szól összefoglalónk.
A szakmai út résztvevői voltak a szervező intézményen kívül az NGM, az MKIK, a Siemens
Zrt., Robert Bosch Energy and Body Systems
Kft., a Robert Bosch Elektronika Kft., a LuK Savaria Kft., a HAUNI Hungária Gépgyártó Kft., a
FAG Magyarország Ipari Kft., a ZF Lenksysteme
Hungária Kft., a Váradi Metál Kft., a ZIMBO
Perbál Húsipari Termelő Kft., továbbá a gödöllői
Madách Imre Szakközépiskola és Szakiskola, a
váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskola
és Gimnázium, a hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium, az aszódi
Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola, valamint a komlói Kökönyösi Szakközépiskola és Szakiskola képviselői.

Résztvevőként a német duális szakképzési
rendszerről előadásokon és a rendszer működés
közbeni állapotán keresztül kaptunk átfogó képet,
a stuttgarti Ipari és Kereskedelmi Kamara (IHK
Stuttgart) koordinálásában. Az előadások keretében a következő témaköröket ismertették:
• szakképzés Németországban: a rendszer felépítése, különféle iskolatípusok és képzési
formák, előnyök a szakképzés szereplői számára;
• állami intézkedések a szakképzés fejlesztésére
és a szakképzett munkaerő biztosítására;
• a németországi ipari és kereskedelmi kamarák
(IHK) szerepe a szakképzésben és a felnőttoktatásban;
• „Inkább tanulás-kísérő mint tanító-mester“ –
A gyakorlati oktatók szerepe kis- és középvállalkozásoknál;
•
a szakképzés és továbbképzés, valamint a
nemzetközi együttműködések németországi
piaca.

1. kép. A tanulmányút résztvevőinek egy csoportja

41

kitekintő

2. kép. Dr. Martin Frädrich (IHK Region Stuttgart) előadása a németországi ipari és kereskedelmi
kamarák szakképzésben és felnőttképzésben
betöltött szerepéről

A szakmai út során a következő iskolák és vállalatok tapasztalatait tanulmányoztuk: WilhelmMaybach Ipari Szakiskola, Szakközépsiskola
és Műszaki Gimnázium (Stuttgart); LÄPPLE
Ausbildungs GmbH (Heilbronn); Franz Kessler
GmbH (Bad Buchau); Dr.-Ing. Paul Christiani
GmbH & Co. KG (Konstanz); Festo Didactic
GmbH & Co. KG (Denkendorf).

Mivel a német duális szakképzési rendszerről
– amelynek két alappillére a szakiskolai tanulmányok és a vállalati gyakorlati képzés – már több
publikáció született, nem célom azt részletesen
bemutatni (átfogó és naprakész tájékoztatást nyújt
a Szövetségi Szakképzési Intézet honlapja: www.
bibb.de), inkább azokat a benyomásokat emelem
ki, amelyek a rendszer olajozott működését hivatottak biztosítani.
A folyamat azzal indul, hogy a szakmát tanulni szándékozó diák felkeresi az általa kiválasztott
vállalatot, mint leendő képzési helyet (a kiválasztásban a területi kereskedelmi és iparkamarák,
valamint kézműves kamarák nyújtanak segítséget
és természetesen rendelkezésre állnak különböző online felületek is – például www.ausbildung.
de). Amennyiben a jelentkező a vállalat részéről
felvételt nyer a gyakorlati képzésbe, úgy a vállalat irányítja abba az iskolába, amelyben az adott
szakképesítéshez kapcsolódó iskolai tanulmányait fogja végezni. A jelentkező felvételére nagy
hangsúlyt fektetnek, a legfontosabb a tanulmányi
eredményen túl a személyes kompetenciák olyan
mértékű dominanciája, hogy a jelölt hosszú távon
képes legyen (akarjon és tudjon) beilleszkedni az
adott vállalati kultúrába, tisztelni tudja a vállalat
múltját, azonosulni tudjon annak jelenével és magáénak érezze jövőbeni céljait. Ebből kifolyólag a
felvételi elbeszélgetés fontos része, hogy a jelentkező mit csinál szabadidejében, tagja-e valamely

3. kép. A stuttgarti Wilhelm-Maybach Ipari Szakiskola, Szakközépiskola és Műszaki Gimnázium tanműhelye
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4. kép. A stuttgarti Wilhelm-Maybach Ipari Szakiskola, Szakközépiskola és Műszaki Gimnázium tanműhelye

egyesületnek (sport, zene, önkéntes tűzoltóság,
környezetvédelem, egyházi közösség stb.), illetve
ott hogy érzi magát. A munka világában ugyanis
többnyire különböző korú és nemű embereknek
kell együtt dolgozniuk, így adott esetben az aktív
egyesületi tagság arra utaló tényező, hogy a jelölt
jól érzi magát egy többgenerációs közegben és képes abban saját kompetenciáit a saját maga és az
őt körülvevő közösség megelégedésére aktivizálni.
A szakképzés időtartama szakképesítéstől függően 2-3,5 év (többnyire 3,5 év); ennek 70 %-át (3,5
nap/hét) a gyakorlati képzést nyújtó vállalatnál a
szakmai képzési program szerint, 30 %-át pedig
(1,5 nap/hét) a szakiskolai kerettanterv szerint abszolválják a tanulók. Ennek az aránynak az alapján
oszlanak el a képzés költségei is: a tanulók képzési költségének 70 %-át (azaz a teljes gyakorlati
képzést) a vállalat finanszírozza, míg 30 %-át az
iskola, vagyis az állam. A képzési idő a tanulmányokban és a gyakorlati képzésben való előrehaladás alapján személyre szabottan lerövidíthető.
A vállalati gyakorlati képzést a területi kamara
ellenőrzi, amely problémás esetekben egyfajta mediátorként közvetítő szerepet is betölt a vállalat és
a tanuló között.

A német rendszerben nincs pénzbeli szakképzési hozzájárulási kötelezettség azon vállalatok részéről, amelyek nem képeznek diákokat. A
2008-as gazdasági válság idején felmerült ilyen
terv a német kormány részéről, de az érdekelt felek
(kormány, kamarák, vállalatok) végül konszenzusos formában elvetették ezt a lehetőséget, mert
véleményük szerint ez nem teremtett volna újabb
képzési helyeket, csupán az újraelosztást és a bürokráciát termelte volna újra. Felmerülhet a kérdés, hogy mennyire „potyautasok” azok a cégek,
amelyek nem vesznek részt a duális képzésben,
azonban „késztermékként” szívesen alkalmazzák
a más által kiképzett szakembereket. Nos, a cégek többsége a lent kifejtett előnyök miatt képez
utánpótlást, és ezek jelentős része folytat úgynevezett „bérképzést” is, azaz más vállalatok számára,
azok megbízásából képez szakembereket. A hasonló profilú, földrajzilag egymáshoz közel fekvő konkurens cégek megállapodnak abban, hogy
egymás szakembereit nem csábítják el, illetve az a
tanuló, aki a képző vállalatnál a képzés 3-3,5 éve
alatt jól érzi magát – kevés kivételtől eltekintve –,
nem is szándékozik máshová menni. A szakképzési iskolai rendszerben fontos a „Kein Abschluss
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ohne Anschluss” elve: eszerint nincs olyan lezárt
tanulmányi szakasz, amely után ne lehetne újabb
kvalifikációkat szerezni (a szakiskola megfelelő érdemjeggyel történő elvégzése után folytathatók a
tanulmányok szakközépiskolai, technikusi szinten,
a felsőoktatás BA, BSC, MA, MSC szintjein, illetve kellő idejű, a szakterületen eltöltött gyakorlat
után mestervizsga tehető). A mestervizsga megléte
egyébként feltétele annak, hogy valaki gyakorlati
képzést oktathasson, valamint az adott szakmában
önálló vállalkozást indíthasson.
A duális szakképzés célja a tanulókat a képzés első
pillanatától megismertetni a munkaerőpiac valóságával, belenevelni őket azokba a szituációkba, amelyekben tanulmányaik befejeztével azonnal helyt
kell állniuk. Ezt a célt a vállalatok projekt-feladatok
kiadásával igyekeznek megvalósítani, amikor is egyegy szakmai projekt elemeit – a költségtervezéstől a
gyártás hatékonyságán keresztül a minőségbiztosításon át a megrendelővel való kommunikációig – a
tanulók kisebb-nagyobb csoportjának kell megvalósítania. Ebben a szemléletben kiemelt hangsúlyt
kap a motiváció, az innovatív szemlélet, a felelősségtudat és a kritikai képesség is. A német duális
szakképzés az elmúlt évtizedek során egyébként is
felismerte, hogy nem a tanuló szaktudása a lényeges (az „csak” fontos, hiszen például a képzés első
évében megszerzett tudás bizonyos szakmákban – a
technológiai fejlődés sebessége miatt – a képzés befejeztével már esetleg meghaladottnak számíthat),
hanem azoknak a kompetenciáknak a megszerzése,
illetve szükség szerinti mozgósítása, amelyek lehetővé teszik az alkalmazkodást és a helytállást a
folyton változó körülmények között. Idetartoznak
a cselekvési-, szociális-, ön-, szak-, módszer-, kommunikációs és tanulási kompetenciák. A vállalati
gyakorlati képzés célja tehát nem pusztán a szakmai tananyag elsajátítása és begyakorlása, hanem a
munkahelyi szocializáció is.
Mivel a duális szakképzésben a vállalati gyakorlati képzés a leghangsúlyosabb, a szakiskolai oktatás is a vállalati szituációból kiindulva igyekszik
a tananyagot – melynek 2/3-a szakmai ismeretek,
1/3-a pedig közismereti tárgyak – a vállalatokkal
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közösen fejleszteni. Ennek eredményeként egyre több helyen kerültek bevezetésre a klasszikus
tantárgyak (mint matematika és fizika) helyett ún.
egybefüggő tanulmányi területek, amelyek célja az
iskolai oktatás keretében is olyan komplex helyzetek, esetek kezelése, amelyek a valós vállalati
életben is előfordulnak, és amelyekben egy adott
feladat elvégzéséhez (mint például a CNC-esztergáláshoz) egyidejűleg van szükség komplex (jelen
példánál matematikai-fizikai) ismeretekre.
A globalizáció és az internacionalizálódás miatt
egyre hangsúlyosabbá válik a szakmai angol nyelv
oktatása. A tanulók digitális érdeklődése miatt
igyekeznek olyan applikációkat bevezetni, melyek a
tananyaggal összefüggő feladatokat tartalmaznak,
valamint kezd elterjedni a tabletek oktatásban való
felhasználása is. Sikeresen alkalmazzák a két tanárral történő oktatást: ennek célja az, hogy a leggyengébb három-négy tanulóval egy külön tanár foglalkozik, így személyre szabott felzárkóztatásuknak
nagyobb az esélye, mintha a többi diákkal teljesen
azonos tempóban próbálnák elsajátítani a tananyagot. Az iskolai osztályozás először %-ban történik,
a százalékos értékeket egy táblázat segítségével konvertálják érdemjegyekké. Az érdemjegyek skálája
1-6 között mozog, az 1-es a legjobb jegy. A tanár a
tanév során tört jegyet is adhat (például: 1,3 – 1,5 –
1,7; 2,3 – 2,5 – 2,7), amely jól tükrözi a differenciált
értékelést. A félévi bizonyítványban szerepeltethető
fél jegy (például 1,5 vagy 2,5), az év végi bizonyítványban azonban már csak egész érdemjegy.
A gyakorlati képzés során két fő vizsga van: a
képzés kb. félidejénél a magyar fogalmi rendszerhez hasonló „szintvizsga,” majd a képzés végén a
záróvizsga. A német duális képzésben azonban a
„szintvizsga” eredménye 40%-ban beszámít a bizonyítvány végső érdemjegyébe, tehát mind a tanuló,
mind pedig a felkészítő vállalat számára komoly
tétje és presztízsértéke van. A két vizsga során a
tanuló egy komplex feladatot kap, melynek írásbeli
és gyakorlati részei szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az írásbeli rész nem a lexikai tudást méri elsősorban, hanem az adott gyakorlati feladathoz kapcsolódóan kíváncsi a megalapozott elméleti tudásra.
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kitekintő •
A gyakorlati képzés adminisztrációjának részeként a tanulók az adott napon elvégzett munkafolyamatokról munkanaplót írnak, amit a gyakorlati oktató aláírásával igazol. Minden tanulónak
van egy egyéni haladási terve, amely tartalmazza,
hogy a képzés egésze alatt, valamint az elkövetkezendő hónapok során mikor melyik munkaterületen mely munkafolyamatot fogja végezni. Ez
a haladási terv azonban rugalmasan módosításra
kerül, amennyiben a tanuló valamely gyakorlati
képzési fázist az átlagosnál és tervezettnél gyorsabban sajátít el.
A tanulók félévenként részletesen értékelik saját
magukat. Ezzel párhuzamosan a gyakorlati képzés
oktatója is elvégzi az értékelést, a kettőt összevetik, és úgy a hasonló, mint az eltérő részeredményeket közösen kielemzik. A képzési rendszerben
nem csupán a tanuló kap adott esetben kritikát az
oktatótól, hanem a kölcsönösség és a kollegialitás
jegyében – amely egészséges mértékű előnyt élvez
a hierarchikus tanár-diák viszonyhoz képest – az
oktató is kíváncsi a tanuló építő jellegű kritikájára
azon egyszerű megfontolásból, hogy a vállalat – és
így az abban érdekelt felek közös – érdeke, hogy a
problematikus kérdésekben és területen is előrelépés történhessen.
Problémaként fogalmazták meg a német szakképzés szereplői a demográfiai lejtmenetet, azaz
hogy az elkövetkező években egyre kevesebb ta-

nuló fog az oktatási rendszer rendelkezésére állni
(annak ellenére, hogy Európa keleti részéből évek
óta folyamatosan jelentős szakember utánpótlás
érkezik hozzájuk). Ebből kifolyólag a területi kamarák egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra,
hogy minél hamarabb megismertessék már az
óvodás, majd fokozottan az iskoláskorú gyermekeket a szakképzés világával. Ennek érdekében iskolai osztályoknak vállalati bemutatókat szerveznek,
illetve a területi kamarák a saját alkalmazásukban
álló „szakképzési nagykövetek” által (és a szakképzésben aktuálisan részt vevő tanulók segítségével) helyszíni iskolai látogatásokon népszerűsítik a
szakképzést és az egyes szakmákat, potenciális diákokat toborozva a duális képzés számára.
Arra a kérdésre, hogy miért éri meg a vállalatoknak tanulókat képezni, amikor ehhez sem az
államtól, sem a kamaráktól nem kapnak pénzbeli
hozzájárulást, a választ az érintettek az alábbiakban foglalják össze:
– a vállalat számára ez biztosítja a szakember-utánpótlást, kiegyenlíti a természetes fluktuációt;
– olyan szakembereket képez, akiket valószínűleg
nem találni a munkaerőpiacon, illetve a kívülről
jött munkatársak toborzása, betanítása időigényes és költséges lenne;
– olyan szakembereket tud így foglalkoztatni, akik
a képzési évek alatt teljesen magukévá tették a
vállalati kultúrát;

4. kép. A FESTO GmbH képzési rendszerének bemutatása
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Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a duális
szakképzés gyakorlatorientált képzés, amelyet elsősorban a vállalat mint gyakorlati képzőhely, nem
pedig az iskola felől kell értelmezni. A gazdaság
és a vállalatok nem várják el, hogy az állam az iskolában képezzen számukra kész szakembereket.
Véleményük és tapasztalatuk szerint erre az iskola önmagában nem is lenne képes. Jelmondatuk:
Learning by doing! – Cselekvés közben tanulni!
Mivel a verbális kommunikáció is a cselekvés
egy fajtája, a tanulmányúton a látott és hallott
információkat folyamatosan összevetettük a magyar szakképzés helyzetével és kifejeztük azt a
szándékukat, hogy az általuk képviselt területen
– szabályozás, oktatás, termelés – igyekszünk a jó
gyakorlatokat beépíteni a mindennapokba. Mindannyian megállapítottuk, hogy kitaposott, bevált
módszerekkel szegélyezett útra lépett a jelenlegi
magyar szakképzés-politika, amikor intézkedéseivel a szakképzés duális rendszerének fejlesztése
mellett döntött.

Kéz
ügy

– a külvilág és a versenytársak felé jó hírnevet jelent a vállalatnak, hogy tanulóképzést folytat;
– mivel a tanulók a gyakorlati képzés keretében
termelő tevékenységet is folytatnak –számukra
is motiváló és felelősségébresztő, hogy az előállított terméket valaki használni fogja–, a vállalat a képzési költségek jó részét visszanyeri.
Nem véletlen, hogy a német szakpolitika a több
évszázada bevált és ma is hatékonynak bizonyuló
duális szakképzésre mint nemzeti exporttermékre
tekint és büszke annak „Made in Germany” logójára. A külföldön jelenlévő német nagyvállalatok
az USA-tól Kínáig sikerrel alkalmazzák a szakképzésnek ezt a modelljét.
Ebben a rendszerben magától értetődő, hogy
mind a tanulóknak, mind pedig a vállalatnak távlati céljai vannak egymással: a lukratív ösztöndíj
rendszer mellett bevett gyakorlat, hogy a szakiskolai tanulmányait sikeresen befejező tanulóknak
a vállalat határozatlan idejű munkaszerződést
ajánl fel.

módszertan
interjú •
Frank Nóra

A vendéglátós kultúra „kiskövetei”
Interjú Jancsikinné Simicskó Klárával
A szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola 2012ben nyolc fogadó ország kilenc gyakorlati helyével
együttműködve valósította meg 30 pincér és szakács tanuló szakmai gyakorlatát. A gyakornokok
Ausztriába, az Egyesült Királyságba, Finnországba, Franciaországba, Németországba, Romániába, Spanyolországba és Svédországba utaztak egy
hónapos gyakorlatokra összesen nyolc pedagógus
kíséretében. A gyakornokok új technológiákat ismertek meg, sajátos ételízesítést és új fűszereket
használtak, és olyan alapanyagokat (mint például
különleges tengeri halakat, puhatestűeket) dolgoztak fel, amelyek itthon ritkán kerülnek terítékre.
A diákok személyiségfejlődésében különösen
érezhető a külföldi tapasztalatszerzés pozitív hatása: magabiztosabbak, önállóbbak és kreatívabbak lettek. A kísérő tanárok és a helyi mentorok
összehasonlíthatták a képzési rendszereket, az
oktatási tartalmakat és módszereket. A formális
és informális megbeszéléseken átadhatták jó gyakorlataikat, illetve a gazdálkodó szervezetektől
értékes visszajelzéseket kaptak az elvárt munkavállalói készségekről. Ezek alapján folyamatosan

aktualizálták az iskolák és a képzőhelyek szakmai
programjait. Az intézményben folyó oktatás megújítására példát mutató innováció, hogy a külföldről hazahozott ismeretek és anyagok beépültek a
képzési anyagokba és a szakmai záróvizsgába, így
minden tanuló profitált a külföldi tapasztalatokból.
2014-ben a Tempus Közalapítvány az Egész életen át tartó tanulás program (továbbiakban LLP)
keretében a kiemelkedő színvonalú nemzetközi
projekttevékenységet a „Nemzetközi Együttműködési Kultúráért” elnevezésű nívódíjjal ismerte el. Az
intézményi tapasztalatokról Jancsikinné Smicskó
Klárával, az iskola oktatójával beszélgettünk.
– Hogyan találtak rá a partnereikre?
– Egy müncheni szakiskolával volt az első kapcsolatunk, amely még 2000-ben indult. A német
szakiskola fennállásának 100. évfordulóján Leonardo konferenciát tartott, ahol egy jubileumi
ülésre meghívták az összes külföldi partnert, köztük minket is. Ekkor nagyon sok kapcsolat alakulhatott ki, ezzel indult a mi együttműködésünk is
a legtöbb országgal, de a spanyol partner például
az egyik nyelvszakos kolléganőnk külföldi továbbképzésen szerzett kapcsolatának köszönhető.

1. kép. Olaszországi szakács-képzőközpont
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interjú
– Miért vágtak bele a projektbe? Mi adta az ötletet?
– Számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekeink
kitekinthessenek Magyarország határain túlra, és
szakmai tapasztalatot szerezhessenek külföldön
is, mert ez növeli az értéküket a munkaerőpiacon.
Emellett természetesen a nyelvtanulás fontosságának is kiemelkedő szerepe van.
– Kik vehettek részt a projektben? Hogyan válogatták ki a diákokat?
– A szakiskolai és szakközépiskolás tanulóink
nagy létszámban jelentkeztek, mert rendkívül
népszerű ez a program. Motivációs levelet és önéletrajzot adnak be, 2008 óta pedig van egy írásban
is rögzített szempontrendszerünk, amely alapján
értékeljük és kiválasztjuk a jelentkezőket. Emellett
összeül egy tanári team, és szóban is megbeszéljük,
hogy ki az, aki alkalmas az utazásra, és részt vehet
a programban. Egyáltalán nem arról van szó, hogy
a jó tanulók kitüntetése ez a program. Az a lényeg,
hogy a diák rátermett, nyitott, érdeklődő legyen,
mert így tud szakmai tapasztalatokat szerezni, és
ügyesnek kell lennie szakmai szempontból is. Az
nem probléma, ha valaki kevésbé jó idegen nyelvből, mert kint a saját bőrén tapasztalhatja meg,
mennyire nagy szükség van a nyelvtudásra, és ez
motiválhatja a nyelvtanulásra.
– Hogyan segíti a diákok szakmai fejlődését a projektben való részvétel?
– Vannak országok, ahol közvetlenül a gazdálkodó szervezettel, például szállodákkal vagyunk
kapcsolatban. Ilyenkor a külföldi étterem és szálloda mindennapjairól szerezhetnek tapasztalatot
a diákok, amelyet összehasonlíthatnak az itthoni
cégek életével. Máshol a partneriskolákkal tartjuk
a kapcsolatot, akik a saját diákjaikkal együtt foglalkoztatják a mi tanulóinkat is a külső gyakorlati
helyeiken, emellett lehetőséget biztosítanak arra,
hogy az iskolában szakács, pincér vagy cukrász
szakoktató foglalkozzon a diákjainkkal. Fontos
kiemelni, hogy a legtöbb partneriskolával kölcsönös a kapcsolatunk.
– Miben nyilvánul meg ez a kölcsönösség?
– Például nemrég volt egy ünnepélyes dissze
minációs és Europass-átadó ünnepségünk, amely-
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re az alsó-szász partneriskolánkból egy Michelincsillagos szakács is eljött és élő bemutatót tartott,
mert éppen nálunk voltak az ő diákjaik. Ez rendkívül komoly és érdekes tapasztalatot adott a mi
tanárainknak, diákjainknak és a külső gyakorlati
helyek képviselőinek is.
– A projektet tervező és megvalósító csapat miben
tudott fejlődni a projektfolyamat során?
– A tapasztalataink nagyon érdekesek az elmúlt
évekre visszatekintve. Éreztük, hogy nagyobb
hangsúlyt kell fektetnünk a diákok lélektani felkészítésére, és ezzel a mentálhigiénés végzettséggel
is rendelkező igazgatónőnk is egyetértett. Korábban előfordult olyan, hogy egy-másfél hét alatt tíz
kg-ot fogyott egy kislányunk, mert lelkileg nem
volt kellőképpen felkészülve a programra, ezért a
betegsége miatt haza is kellett őt hoznunk. Azóta
viszont ilyen problémába nem ütköztünk. Megtanultuk azt is, hogy kicsit diplomatikusabban kell
tárgyalnunk a magyar vállalkozókkal. Előfordult
például, hogy a hozzáállásuk megnehezítette a
projekt kivitelezését, mert csak a rövidtávú helyzetet figyelték, és volt, hogy közölték a fiatallal: ha
kimegy külföldre egy hónapra, akkor mást vesznek fel a helyére. Tehát így indultunk, és ehhez
képest sokat változtunk.
– Ez már nem az első nívódíja az intézménynek.
Ön szerint minek köszönhető, hogy többször is elismerésben részesülnek a projektjeik?
– Valóban, az iskolánknak van egy E-Quality
díja, amit egy korábbi Comenius nyelvi projektért kaptunk, 2005-ben pedig nívódíjjal értékelték az akkori Leonardo mobilitási projektünket.
Ezenkívül 2008-ban megkaptuk az UNESCO
Associate mintaiskola címet is. Véleményem
szerint ez annak köszönhető, hogy az iskola alapítványa kiemelten kezeli a pályázatok ügyét, illetve a külföldi mobilitásokat. Egy teljes csapat
alakult ki a projektek megvalósítására, amelynek
rajtam kívül tagja az igazgatónő, az iskola gazdasági vezetője, PR felelőse és minőségi vezetője is.
Igazi csapatmunkában dolgozunk, és ez minden
bizonnyal megmutatkozik a projektek minőségében is.
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intézményi élet •
Bárány Botond

Vizuális nevelés a szakképzésben II.
Különleges érték Európában
Az interjú előző részében (Szak- és Felnőttképzés 2014/3-4) a 236 éves „Kisképzőről”, a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskoláról és Kollégiumról beszélgettünk Szűcs Tiborral, az iskola igazgatójával. Interjúnk
második részében szó esik a terület szakmai szövetségéről, a vizuális kultúra helyzetéről a magyar szakképzésben
és a különleges közép- és kelet-európai értékekről.

„Alapelvek, célok
A vizuális kultúra tanításának célja hozzásegíteni a tanulókat a látható világ jelenségei, valamint a
sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Célja továbbá azon képességek, készségek fejlesztése, ismeretek átadása, amelyek a vizuális kommunikáció
magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. A műveltségterület nem csupán a hagyományos képző-, és iparművészettel
foglalkozik, hanem magában foglalja a vizuális jelenségek, közlések köznapi formáit is, például a
tömegkommunikáció vizuális megjelenéseit, az új, elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségeket és az épített környezetet is. Mivel a vizuális kultúra részterületei a képzőművészet, a vizuális
kommunikáció, illetve a tárgy- és környezetkultúra a különböző életkorokban, sőt személyenként
is eltérő mértékben képesek kifejteni motiváló hatásukat, illetve különböző képességek fejlesztésére
alkalmasak, fokozott lehetőség nyílik a differenciálásra. A tantárgy elsődleges célja nem a művészeti képzés, így a művészet nem célja, hanem eszköze a vizuális nevelésnek. A vizuális kultúra
hatékony tanítása meghatározó ismeretszerzési és feldolgozási eszközt biztosít a többi műveltségi
terület oktatásához, és hatással van azok fejlesztési lehetőségeire is.
Az életkornak megfelelő fejlesztés a spirális felépítést indokolja, de itt csak az újonnan belépő
tevékenységeket említjük, ami nem jelenti azt, hogy abban a képzési szakaszban a már korábban
megjelenő tevékenységek ne szerepelnének továbbra is. A szabadkézi rajzolás például minden szakaszban fontos eleme a képzésnek. Mivel a vizuális nevelés fejlesztési célja komplex – más műveltségi területekhez hasonlóan – a megfogalmazott közműveltségi tartalom nem értelmezhető
kizárólag ismeret jellegű tudáselemek felsorolásaként ebben az esetben sem.”
[110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról]
– A középfokú művészeti nevelés szakmai szövetsége mennyire tudja hatékonyan képviselni a közös
szakmai érdekeket?
– Tapasztaljuk, hogy az egész középfokú szakmai képzéshez képest a mi területünk egy nagyon
vékony kis szeletet jelent. Ugyanakkor mindig azzal érvelhetünk, hogy ezen a szinten alapozódik
meg és alakul ki az a generáció, amely megteremti
a következő időszak kultúráját. Meg kell érteni és

el kell fogadni, hogy nem közvetlenül a végzettek
kibocsájtása után látszanak az eredmények, hanem majd 15-20 év múlva, majd a diploma megszerzését vagy a szakmai karrier felépítését követően. De ez csak nagyon szilárd alapokra épülhet,
amit ebben az életkorban lehet kialakítani és
megerősíteni, a művészeti képzéshez igazodó logika mentén. Ehhez is jó érvnek bizonyul az archívumunk. Gyakorlatilag máshol nem található
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ilyen méretű gyűjtemény. Szegeden a Tömörkény
Szakközépiskola, Pécsett a Pécsi Szakközépiskola
az, ami működött, majd Nyíregyháza nyitott egy
iskolát. 1990-ig ez a négy iskola volt a területen.
Most már 85 állami fenntartású iskolában van
művészeti képzés, ami már egy kicsit a ló másik
oldalának tűnik. A tradicionális iskolák közül is
csak mi rendelkezünk ekkora archívummal, de
azt ők is fel tudják mutatni, a maguk 40-50 évnyi
tapasztalatával, hogy két-három generáció kibocsátása után mennyi a megtérülése az egy régióhoz tartozó művészeti iskola befektetésének. Mi
is, ha elővesszük az archívumunkat, akkor láthatjuk, hogy aki művészként sikeres pályát futott be,
illetve dolgozik jelenleg is, azoknak a 90%-a itt
végzett.
– Mennyire javíthatja egy művészeti oktatási intézmény a magyarországi vizuális kultúrát,
amely nemzetközi összehasonlításban eléggé gyerekcipőben jár?
– Ezért is említettem, hogy nagyon nagy a szakadék a közoktatás és a szakképzés között. És
emiatt ez a speciális iskolatípus, ahol egyszerre
van jelen nagyon magas színvonalú közoktatás és
-nevelés, illetve a magas színvonalú szakoktatás.
Ilyen nincs nagyon más iskolatípusnál.
Ez egy nagyon nehéz kérdés és vizsgáltuk is az
átjárási lehetőségeket, az esetleges átfedéseket, de
ebben nem sikerült kimutatni érdemleges eredményeket, mert a köznevelésben és -oktatásban
a rajz és vizuális kultúra más jogi szabályozáshoz
igazodik, más a kimenete, más a célja és teljesen
más struktúrába integrálódik. Az is egy magyar
specialitássá vált évtizedek óta, hogy minden
szakterületen leírják a kutatók – a pszichológiában, a pedagógiában, a tudománytörténetben
–, hogy a köznevelésben nagyon fontos szerepet
kellene szánni a művészeti oktatásnak. A művészeti oktatás nemcsak művészeti képességeket
alakít ki, hanem általános emberi képességeket,
gondolkodási struktúrákat is. Ezeknek a megállapításoknak még nem látható az eredménye.
Erre a megközelítésre ugyanakkor jó modell az
északi skandináv modell, a dán, norvég, izlandi
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vonulat. Ott a köznevelésben nagyon fontos szerepet szánnak a művészeti oktatásnak, és nem
azért, hogy minden kisgyerekből nagy művész
legyen majd, hanem, azért hogy legyen jó mérnök, jó tudós. Ismerek olyan tőzsdei gurut is, aki
eredetileg zenét tanult.
– Mennyire igényli a szakképzés többi területe a
vizuális nevelés segítését?
– Nem igazán igényli. Érdekes, hogy a vizualitás mennyire eltűnt a magyar szakoktatásból. Külföldön még sokkal nagyobb hagyományai vannak
ennek, és talán nem véletlen, hogy ott még őrzik
ezeket a hagyományokat. Ez főleg a középfokú
szakképzés felsőfokú, érettségihez kötött, technikusi szintjén érzékelhető. Arrafelé sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a művészeti nevelésre.
Nálunk az erősen technokrata, célirányossá váló
képzésből ez lassan eltűnt, és úgy érzékelhető,
hogy többnyire valamiféle fölösleges koloncnak is
tartják a művészeti nevelést, amit nálunk sokszor
nem tud összekötni például egy gépésztechnikus
tanár a saját szakmájával. Kevésbé értik, hogy miért lehet fontos a szakma szempontjából a művészeti kultúra kialakítása, fejlesztése.
– Milyen a pályaorientáció, az elhelyezkedés segítése egy ilyen sajátos területen?
– Ha azt vizsgáljuk, hogy mennyire sikeresek
a művészeti oktatásban végzettek, akkor fontos
megjegyezni, hogy egyáltalán nem kötelező, hogy
az ilyen intézményben végzettek valamilyen művészeti irányban haladjanak tovább. Mi inkább
azt tartjuk alapvető célnak, hogy általában sikeres
legyen a továbbtanulásban, és később a pályáján,
az életében. Az kétségtelen tény, hogy ebben a
megközelítésben a művészeti szakképzés az élvonalhoz tartozik. Ennek az lehet az oka, hogy ebben az iskolatípusban valósul meg az a komplex,
átfogó oktatás, ami egyébként elvárható a közoktatástól és a szakképzés egyéb területeitől. Az,
hogy amikor belép ebbe a rendszerbe egy 14 éves
gyerek, akkor azonnal egy gimnáziumi szintű
köznevelésben részesül, hiszen egyenértékű érettségihez egyenértékű követelményeknek kell tartozniuk. Az azért már inkább a városi legendák-
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hoz tartozik, hogy egy művészeti iskolában nem
igazán kell jól tanulni, csak az a fő, hogy legyél
ügyes, tehetséges. A valóságban nem ez a helyzet.
Az ide érkező szülőknek is az az első meglepetése, hogy bizony itt nem arról van szó, hogy
elég a tehetség. Nem, az itteni közismereti képzés
sokszor erősebb, mint egy gimnáziumban. Már
csak azért sem adunk alább a közismereti képzés
színvonalából, mert ezzel a végzősök elhelyezkedési, továbbtanulási lehetőségeit, vagyis az életlehetőségeit rontanánk. Ugyanakkor olyan képességeket is tudunk adni emellé, amit a köznevelés
nem tud nyújtani. Ilyen a kreativitás, vagy az,
hogy a hozzánk járó gyerek megtanul dolgozni.
Megtapasztalja, hogy mit jelent az, amikor reggel 8 órától délután 4-ig, 5-ig, 6-ig munka van.
Nemcsak az elméletet hallgatja az iskolapadban,
hanem bemegy a tanműhelybe is, és ott 6-8 órát
dolgozik folyamatosan. Ott dolgozik, megformál,
megfogható, valóságos tárgyakat hoz létre műhelyszerű körülmények között. S eközben fel kell
használnia a megszerzett elméleti tudását is.
Ez a komplex oktatási, nevelési folyamat olyan
felkészültséget eredményez, amelyet nemigen lehet megszerezni máshol. Így egy művészeti szakközépben végzett fiatalnak az az előnye, hogy
számára is nyitva áll a felsőoktatás. Például tőlünk
sokan mennek építész karra, és szívesen fogadják
őket, mert nekik már nem kell megtanítani az
ábrázoló geometriát, tudják, mi az anyag, és mit
jelent annak a megmunkálása.
– Az itt végzettek milyen arányban tudnak elhelyezkedni?
– A mi intézményünk egy kissé speciális,
mert egyetemi gyakorlóhely is egyben, de ha a
tradicionálisan kialakult, jól működő művészeti
szakközépiskolákat nézzük, akkor országosan is
elmondható, hogy azokból 60-70%-ban jutnak
be a felsőoktatásba. A mi pályakövetési adataink
szerint 3 éven belül a végzősök 98% bekerül valamilyen felsőoktatási intézménybe. Természetesen
nálunk sem az a cél, hogy okvetlenül a művészeti egyetemre kerüljön a végzős, hanem az, hogy
bármilyen irányban tudja építeni a karrierjét. Az

a tapasztalatunk, hogy ha egy végzősünk nem is
kerül okvetlenül művészeti pályára, de azokkal
az alapképességekkel, amelyeket ebből a képzési
rendszerből tud hozni, azokkal jelentős előnyökhöz jut. A szakipari szinthez képest azért, mert
erős köznevelési képzést kapott, a gimnáziumi
képzéshez képest pedig azért, mert itt jelentős
munkatapasztalatokat halmozhatott fel, megtanult bánni az anyaggal, a szerszámokkal, eszközökkel.
Az már később teljesen mindegy, hogy betonnal vagy bőrrel dolgozik, tud tervezni, kivitelezni, vagyis ismeri, uralja az egész munkafolyamatot. Ez egy nagyon fontos tudás, amihez nagyon
hosszú út és nagyon sok munka vezet. A régi céhes rendszerben sem volt véletlen, hogy a mester
mellett kellett felnőni. Ebben az életszakaszban,
megfelelő irányítással és gyakorlattal – magas
szellemi tartalmat komoly fizikai munkával – lehet csak elsajátítani ezeket. Egy jó elméleti képességű embert is sokkal nehezebb 19-20 éves korban
ráállítani arra, hogy napi 8-12 órán át ténylegesen
fizikai munkát végezzen. Akár tetszik, akár nem,
ennek a képességnek a kialakítása legalább 2-3
évet igényel, bármelyik életkorban. Az egy nagyon kemény munka, amíg az ember megtanulja,
hogy az elméletből hogy lesz végtermék. Ez is az
1+4-es felosztás mellett szól a mi területünkön.
– Említette a céhes hagyományokat, ahol fontos
volt a tapasztalatszerzés más mestereknél, távolabbi
vidékeken. Milyen kapcsolatai vannak az iskolának
ezen a területen?
– Az Európai Unió jó lehetőségeket biztosít az
ilyen tapasztalatszerzésre. Nagyon szeretnek hozzánk jönni a külföldiek. Egyrészt a hírünk miatt,
hiszen Európában is kevés az olyan oktatási intézmény, amely több mint 230 éves tapasztalattal
bírna, másrész tapasztalható egy érdekes visszaáramlás Kelet-Európa felé. Nyugaton a klasszikus
rajzi és művészeti képzések kikerültek az iskolarendszerből, nem tanítják ezeket, és elvesztek a
tradíciók ezeken a területeken. Nálunk pedig –
köszönhetően a kulturális fejlődés fáziskésésnek
– megőrződtek ezek. Ebből adódik ez az egyre in-
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tenzívebb visszaáramlás. Például a szentpétervári
akadémia Nyugat-Európa egyik legkeresettebb
akadémiájává lett. Ott még ismerik és használják azt a klasszikus oktatást, ami Nyugaton már
elveszett. Ugyanezt érezzük mi is. Tavaly voltak
nálunk belga fiatalok, akik egyszerűen nem akartak hazamenni, de most például észtek jönnek.
Alakulnak a kínai kapcsolataink is. Őket is kifejezetten a klasszikus európai művészetoktatási
hagyományok érdeklik, és nem a nyugat-európai
szabad kreativitás elsajátítása. Meg akarnak tanulni klasszikusan európaiul rajzolni, amit már
csak Európa keleti felén találnak meg az oktatásban. Ez a rajzkultúra már kulturális örökségnek
kell, hogy számítson. Ezért is kellene most különösen figyelni arra, hogy ne leépítsük ezt a tudást,
mert éppen most kezd felértékelődni ez a kulturális hagyomány, ami máshol már elveszett. Ennek a megóvásáért mi is mindent megteszünk. Ha
nem sikerül visszaemelni a bútor- és könyvműves szakokat állam által finanszírozott szakokká,
akkor a nyugat-európai diákok képzésével fogjuk
fenntartani ezt a két szakot, mert folyamatos az
érdeklődés.
– A magyar tanulók is járják a világot?
– Igen, a kialakult intézményi kapcsolatokon
keresztül adódnak erre jó lehetőségek. Ehhez
azért az is hozzátartozik, hogy ha valamilyen oknál fogva nem jut be valaki az egyetemre, akkor
külföldön két kézzel kapnak a nálunk végzett tanulók után. Ezzel egyre inkább számolnunk kell.
– Milyen módon jelenik meg a felnőttképzés?
– El kell választani a felnőttképzést és a felnőttoktatást, mert ezek sokszor összemosódnak.
Szeretném visszaállítani ezt az ágát a képzésünknek. Országosan is egy fontos, aktuális kérdés,
hogy érdemes-e szélesíteni a művészeti iskolák
profilját? Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos,
ha a művészeti oktatás minél szélesebb spektrumban fejtheti ki a tevékenységét. A tradíció, a művészeti oktatás története is ezt igazolja. Eredetileg
is széles területeket fogott át ez a képzés.
A legnagyobb kérdés és kihívás az, hogy korosztályonként intézményesült az oktatás, s így
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elég nehéz megvalósítani a terület integrációját.
Mégis az lenne a jó megoldás, ha intézményi szinten is szerves kapcsolat alakulna ki az alapfokú
képzés, illetve a közép-, és felsőfokú szakképzés
között. De az eltérő intézményrendszer sok nehézséget jelent. Eltérő a dokumentum- és a kimeneti rendszer, más a szintek célrendszere, így
nehéz összekapcsolni a képzés szintjeit, területeit.
Arra van példa, hogy középiskola indít alapfokú
képzést, ami 10 éves kortól 19 éves korig tartó
időszak. Ezzel a beiskolázási-, gyűjtőköre is bővül, mert az alapfokú művészeti iskola nem egy
intézményhez kötött, hanem egy gyűjtőrendszerű
iskolatípus. Bármelyik általános iskolából is beiratkozhatnak, akár egy egész kerületből is gyűjthetnek tanulókat megfelelő színvonal és kapacitás
esetén. Ennek alapján kialakulhatna egy nagyon
jó kapcsolatrendszer.
– Ez ebben az intézményben is működik?
– Nálunk az alapfok felé nem, elsősorban a kapacitáshiány miatt, de a felnőttoktatás irányába
nyitottunk. Tavaly indítottunk egy osztályt a felnőttoktatásban, ahol festő, grafikus és ötvös, illetve fotós irányok működnek. Ez érettségi utáni két
éves, nappali rendszerű OKJ-és végzettséget adó
képzés. Nagyon erős keresletet tapasztalunk. Ez a
művészeti oktatásban és a szakoktatás más területein is nagyon keresetté válhat, mert egy gimnáziumot végzett tanuló így juthat szakképesítéshez,
szakirányokhoz. Bármennyire is nagy a kereslet,
mi ezt a képzést akkor is erősen szűrt anyaggal és
létszámmal folytatjuk.
Felnőttképzésünk már volt egy elég szűk területen, de úgy látjuk, hogy nem ez a fő irányunk
ennél a korosztálynál. Olyan megfontolásból foglalkoztunk vele, hogy egyetemi gyakorló iskola
vagyunk, így szerencsés, ha a hallgatók az összes
korosztállyal találkozhatnak.
– Biztosítottak-e a szükséges tankönyvek?
– A tankönyvek esetében nálunk hagyományosan a szaktankönyvek hiánya jelent gondot. Ez
abból is adódik, hogy közoktatás tankönyvellátása mindig is élesen elvált a szakképzés tankönyvellátásától. Ugyanakkor a szakképzési tanköny-
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vek közé soha sem fért bele a művészeti oktatás
tankönyvrendszere, és miután nem tartozott a
köznevelési tankönyvi rendszerbe sem, így abba
büdzsébe sem fért bele. A megoldáshoz át kellene tekinteni a jelenlegi minisztériumi koncepciót,
hogy ezeknek a tankönyveknek hol lenne a helyük
az elkövetkező idők nagy tankönyvfejlesztési terveiben.

– Addig is hogyan tudják biztosítani a szükséges
könyveket?
– Alkalmazkodunk ehhez a helyzethez, már
évtizedek óta tankönyvek nélkül tanítunk: tanári
jegyzetek, a hagyományok, egymás tapasztalataink megosztása, az iskolák közötti kommunikáció révén állnak össze a tanmenetek és az oktatási
anyagok.

A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!
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figyelembevételével megtervezhetik. A tervezés a festékesek kompozíciós szabályainak és alapmotívumainak alkalmazásával történik, ezért a könyv bemutatja a kötésrajz, a színterv, a látványterv, és a műszaki
leírás készítésének lehetőségeit. A tankönyv segítségével megtervezhetőek a szőnyegek készítéséhez alkalmazható szövéstechnikák, a lánc és vetülékfonalak nyersanyaga, minősége, színe, sűrűsége. A mintagyűjtemények, a szakmai rajzok, a színtanulmányok segítségével megismerhető a festékes szőnyegek
arányrendszere, színrendszere. Az autentikus – részben kiállítási anyaggal – képekkel gazdagon illusztrált
kiadvány érdekes olvasmány lehet még a könnyűipar és egyéb művészeti szakmacsoport szakképzéseiben
résztvevőknek, illetve mindazoknak, akik érdeklődnek a szőnyegek tervezése, szerkezete és a kézi szőnyegszövés iránt.

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

www.nive.hu
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A képzés nem ismer határokat
vállalkozás ügyvezető igazgatóját, Földváry Beátát
kérdeztem határokon átívelő vállalati tehetségmenedzsment-programjaikról, a LENA-ról és a nők
cégvezetői szerepvállalásáról.
– Legfontosabb feladatunknak azt látom, hogy
hozzájáruljunk a vállalatok növekedéséhez. A
versenyképesség megőrzéséhez elengedhetetlen
a feladatok elvégzéséhez szükséges kompetencia
és szakmai tudás fejlesztése. Ehhez járulunk mi
hozzá immár több mint 10 éve. A nemzetközi
háttér előnyét a tudás (know-how transfer) átadása, a szakmai tapasztalatok és „jó gyakorlat” (best
practice) modellek átadása, közös kidolgozása jelenti. A WIFI tanácsadó trénerei, oktatói rendszeresen vesznek részt nemzetközi trénerképzésen.
Ennek előnye elsősorban akkor érvényesül, ha egy
nemzetközi vállalat több országon átívelő fejlesztési programja egy ország HR-es szakemberének
kezében összpontosul. Így tudjuk mindenhol
ugyanazt a minőséget és ugyanazokat a feltételeket biztosítani a képzéseken.
1. kép. Földváry Beáta

WIFI: partner a versenyelőny megtartásában
és növelésében
A budapesti székhelyű WIFI Hungária Oktató és
Továbbképző Intézet 2002-ben alakult, és a WIFI
International nemzetközi csoport tagja. A WIFI
elnevezés a német Wirtschaftsförderungsinstitut
szóból származik: magyarul gazdaságfejlesztő
intézetet jelent. Több mint 60 éves nemzetközi tapasztalatára, 11.000 nemzetközi és 50 magyar trénere szakmai tudására építve egyedülálló
portfólióval áll partnerei rendelkezésére a humán
erőforrás fejlesztése, képzése, valamint a karriermenedzsment területén. Páratlan közép-európai jelenléttel és helyi szakértelemmel több ezer
ügyfelet szolgál ki évente valamennyi iparágban a
kisvállalatoktól egészen a globális cégóriásokig. A
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Kommunikálni pedig kell
– Milyen típusú programokkal, képzésekkel foglalkoznak, milyen szolgáltatásokat nyújtanak; illetve
hogyan változtak, változnak ezek idővel az oktatás,
továbbképzés igényeinek módosulásával?
– Képzési palettánk igen széleskörű, a leglényegesebb talán az, hogy naprakész gyakorlati tudás
átadására törekszünk. A világ változásait követi a
WIFI, eszerint szervezi, alakítja a programjait.
Minden továbbképzésnél szem előtt tartjuk, hogy
az adott munkakörben nélkülözhetetlen kompetenciák felismerése és javítása a legfontosabb.
Meggyőződésünk szerint nemcsak az a kérdés,
mit fejlesztünk, hanem ugyanolyan fontos az is,
hogy milyen módszerrel, mennyire hatékonyan
tesszük azt. A WIFI Hungária kínálatában testreszabott vállalati és nyílt tréningek szerepelnek.
A programokat a vállalat céljaihoz, életciklusához
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igazítva, a vezetőkkel és a HR-rel együttműködve a résztvevőket bevonva, tudásszintjüket figyelembe véve alakítják ki. A választható képzések
között ilyen témák szerepelnek: vezetőfejlesztés,
projektmenedzsment, termelésben dolgozó középvezetők fejlesztése, HR, kommunikáció és a
személyes hatékonyság fejlesztése, értékesítés és
ügyfélkapcsolat, beszerzés, IT és ügyfélszolgálat.
A programokon izgalmas kérdések kerülnek terítékre, például: Hogyan lesz kollégából vezető?
Mit kell tudni a hatékony termelésirányításhoz?
Hogyan lehet nehéz helyzetekben jól kommunikálni? Az emberi erőforrás anyagához tartozik
például az esélyegyenlőség, a munkajog, a munkatársak professzionális kiválasztása, az interjútechnika, a munkavédelem. Érdemes külön kiemelni,
hogy a WIFI számos képzést kínál a belső oktatók, trénerek fejlesztésére a jó szakember oktatóvá, szakoktatóvá válásától egészen a nemzetközileg elismert Trainer Certificat megszerzéséig. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozások
egye inkább olyan képző partnereket keresnek,
akik rugalmasak és a vállalatok fejével tudnak és
akarnak gondolkodni, nem pedig „a raktárban található árut” akarják eladni.

LENA motivál
– Életszerű, hasznosítható tudás és élethosszig tartó
tanulás – ezeket a fogalmakat halljuk gyakran a munkaerőpiac igényeivel és az azoknak megfelelni próbáló
képzésekkel, továbbképzésekkel kapcsolatban.
– A WIFI arra helyezi a hangsúlyt, hogy
képzéseiket a különböző cégek elvárásai szerint
dolgozzák ki, az új ismereteket pedig azonnal
be lehessen vetni a gyakorlatban. Azt is kiemelik, hogy a legújabb kutatási eredmények alapján kifejlesztett tanulási modellt alkalmazzák.
Úgy látjuk, az emberek akkor tudnak igazán
kompetenciát fejleszteni, ha lehetőséget kapnak
a tanultak kipróbálására – szögezi le Földváry
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2. ábra. A WIFI nemzetközi jelenléte
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Beáta, aki a magyarországi Joint Venture Szövetség elnökségi tagja is. Erre a felismerésre
épül a LENA – LEbendig & NAchhaltig, azaz
élményt adó és tartósan beépülő – tanulási módszer. Egyedülálló módszerünk lényege,
hogy a tréningen résztvevők frissen megszerzett
tudását aktivizálja. A WIFI oktatói innovatív
módszerekkel kísérik végig a résztvevőket az
ismeretszerzés és a kellő önbizalom megszerzésének útján. A tréning módszertana lehetőséget
biztosít minden egyes résztvevő számára, hogy
önállóan fejlesszen ki egyedi megoldásokat az
előtte álló feladatokra és kihívásokra. A LENAmódszertan hatására a résztvevőkben kialakul
az önfejlesztésre való igény is, amely a hatékony
munkavégzés alapja.

Jövedelmező befektetés
– Válság idején, amikor a cégek, vállalkozások spórolnak, nem szívesen költenek képzésre, oktatásra,
hogyan sikerül mégis működniük, tartani a színvonalat?
– Meggyőződésünk, hogy a vállalkozások úgy
tudnak nehezebb körülmények között is jól teljesíteni, ha abba fektetnek, ami értéket képvisel. Ilyen
a munkaerő is: a munkatársak fejlesztésére fordított figyelem és invesztíció mindenképpen megtérül, sőt kamatozik is. A vállalkozások Európaszerte egyre inkább belátják, hogy szakképzettség
és állandó fejlesztés jelenti a versenyelőnyt: minél
hamarabb felismerik a továbbképzés jelentőségét
és ezt minél hatékonyabb módon végzik, annál
nagyobb az esélyük a versenyképesség megtartására, a piaci térnyerésre.
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– 2014. február végén egy izgalmas fórumon vett
részt Bécsben a Headquarters Austria meghívására,
ahol Ön a WIFI Hungária nemzetközi fejlesztési
programjainak tapasztalatairól beszélt.
– Továbbképzés országhatárok nélkül volt a program címe, ami iránt igen nagy volt az érdeklődés
a döntéshozók körében. Egy olyan multinacionális
céggel való együttműködést mutattunk be, amely
jelen van a közép-, kelet- és dél-európai térségben,
és amellyel a WIFI International keretein belül
számos országban működünk együtt. Leginkább
az érdekelte a résztvevőket, hogy hogyan működhet azonos minőségi színvonalon a képzés a helyi
adaptációk különbözősége ellenére. A programot
moderáló Der Standard újságírója a kihívásokra és
nehézségekre, valamint ezek megoldására is rákérdezett.
– Túl sok hölgyet nem találunk intézmények, vállalatok vezetői pozícióiban. Milyen hozzáadott érték,
előny, esetleg hátrány származik női mivoltából a
mindennapi működés során?
– Azt hiszem, hogy a vezetői képességek szempontjából nincs jelentősége annak, hogy nő vagy
férfi áll egy cég élén. A legfontosabb, hogy a vezetőknek is folyamatosan fejlődniük kell. Ezt tehetik
önállóan vagy szakember támogatásával, a lényeg,
hogy ne gondolják azt, hogy már nem tanulhatnak újat. Az egyik legjobb lehetőség, ha a vezetők
egymás tapasztalatiból profitálnak. Ehhez mi is
hozzájárulunk a WIFI Menedzser Fórum kerekasztal-beszélgetésivel, ahol döntéshozók számára
fontos és aktuális kihívások best practice modelljeiről beszélgetünk. Visszatérő vendégeink jelentik
a garanciát arra, hogy érdemes időt szakítani rá.
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20 éves a magyar hangtechnikus-oktatás
Ma Magyarországon divatszakmának számít a
hangtechnikusi-hangmesteri pálya, melynek képzési rendszere idén jubileumi korba lépett.
Hazánkban több mint tíz intézmény kétszáznál
is több hangmestert képez évente a hangtechnika
szerteágazó feladatköreinek ellátására. Emellett
nem csak Magyarországon, hanem globálisan is
divatosak a hanggal kapcsolatos tevékenységek.
A hangszeres zenélés, a producerkedés, a DJ-zés,
a hangosítás, a stúdiómunka, a filmhang készítés, vagy a sound design, mind-mind közkedvelt
és szívesen választott tevékenységek, szakmák a
fiatalok körében. A Hangtechnikus és Hangmester
képzés alapjait több mint húsz éve tették le olyan
szakemberek, akik ma is a szakma oktatásának
szentelik az életüket.
A Hangmester képzéshez vezető úton még
1987-1988-ban tették meg az első lépéseket. Az
OPAKFI (Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület) szervezésében a
Kishonti István – Illényi András – Újházy László
tanári kar közreműködésével szervezték meg az
első Hangtechnikus tanfolyamot, mely akkoriban
még csak 6 hónapos volt. Ez után egy évvel, 1989ben kezdte el a hangtechnikával kapcsolatos szakmákat szakmásítani az OKJ-ben Kishonti István,
aki akkor már az Akusztikai Szakosztály elnöke
volt, később az oktOpus Multimédia Intézet igazgatója lett, aki akkor három csoportra osztotta a
hanggal kapcsolatos szakmákat: az alapfokú Hangosító, a középfokú Hangmester/Hangtechnikus és
a felsőfokú Hangművész szakmai részekre. Majd
pontosan 20 éve, 1994-ben elindult az első OKJ-s
hangtechnikai tanfolyam az eurOpus Bt. szervezésében. Egy évvel később Kishonti István létrehozta
a Hangkultúra Alapítványt, amelynek fenntartásával kezdett el működni az oktOpus Multimédia
Intézet. Ez volt az első olyan iskola, amelyik iskolai
rendszerű hangtechnikai oktatást folytatott. Ezzel
a momentummal hivatalosan is kezdetét vette a
magyar hangtechnikus szakma szervezett képzése.

Az oktOpust sorban követték újabb oktató
intézmények. OKJ-s képzés indult 1996 után a
Magyar Rádióban, az Oktávban, a Vincotte-ban.
(Az előbbi kettőben a képzés mára már megszűnt) Az elmúlt 15 évben pedig sorra léptek be a
szakképzési rendszerbe az érettségi utáni képzést
adó iskolák, melyekből sokan még ma is működnek. Időközben a felsőoktatás is nyitott a hangtechnika irányába. A Színművészeti Egyetemen
2000 táján indult kifejezetten filmhanggal foglalkozó Hangmester képzés, valamint a Budapesti
Műszaki Egyetemen és az Óbudai Egyetemen,
a Kandón is van stúdiótechnikával kapcsolatos
szakirány, ami az MA képzés része.
2005-ben az OKJ-s szakképzést folytató intézmények között egyedülálló módon kapta meg az
oktOpus Multimédia Intézet az ISO 9001 minősítést, mely a Certop Tanusítási Rendszeren belül
működik. Az iskola a Hangmester és Hangtechnikus
oktatás területén ezzel egyedülállóvá vált hazánkban, és nemzetközileg is elismert oktatási intézménnyé lépett elő. Minden évben fogad tanulókat a környező országokból, de volt svéd, finn,
amerikai, német nyelvterületről érkező magyar
nyelvű tanulója is. 2006-2007-ben felülvizsgálták az OKJ-t, és új szakmaszerkezetet, valamint
új szakmai és vizsgáztatási követelményrendszert
dolgoztak ki a hangtechnikai szakmákre is. A
szakma gondozását továbbra is az oktOpus Multimédia Intézet végezte. 2009-ben jelent meg az
első hivatalos hangtechnikai tankönyv (Hangtechnikai Alapismeretek I.), melyet az NSZFI (Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) kiadó jegyzett, és Kishonti István írt. Jelenleg ez a hangmester oktatás egyetlen tankönyve Magyarországon.
Végezetül 2011-2012-ben újra felülvizsgálták az
OKJ-t, új szakmaszerkezetet alakítottak ki, létrejöttek a szakmai ágazatok, és bevezették a komplex
szakmai vizsgát, ami a 2008-as OKJ sok vizsgarészből álló vizsgáztatási rendszerét váltotta fel. Az
ágazati struktúrában a hangtechnika mellé a szín-
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Hangtechnikai alapismeretek I.
Fizikai, műszaki alapok (elektronikus könyv)
Szerző:
Kishonti István
Kiadói kód:
NS-503 254606 001-4
Mérete, kivitele:	CD-ROM lemezen kiadva,
Adobe PDF formátumban; 250 oldal, 11,54 MB
Kiadói ajánló:	Az elektronikus tankönyv az 54 213 02 00 00 Hang
tech
nikus szakképesítés 2546-06 számú, A hangtechnikai alaptevékenységek ellátása megnevezésű
szakmai követelménymoduljához íródott. A könyv
célja, hogy a hangtechnikai alapismeretek átadása révén emelje a hangtechnikai munkát végző műsorszolgáltatók, ezáltal a műsorok minőségi színvonalát. A szakképesítés jellegéből adódóan a hangtechnikusnak széleskörű fizikai, műszaki ismeretek mellett a hangkultúra
és – esztétika, valamint zenei akusztikai alapismeretekkel is rendelkeznie kell az
alapvető mérési gyakorlatok elvégzéséhez. A könyvformátum terjedelmi korlátaira
való tekintettel nem vállalkozhattunk az alapismeretek valamennyi, szerteágazó
részterületének kimerítő ismertetésére. A könyv a modul mintegy 70%-át fedi le,
a tárgyalandó tudáselemeket a hangtechnika oldaláról közelíti meg, elsősorban a
fizikai, műszaki alapismereteket foglalja össze rendkívül olvasmányosan. Mára a
széles körben hozzáférhető hangtechnikai eszközök működésének alapjairól írt
könyvet a középfokú oktatásban részt vevő tanulókon túl a „hangvarázslat csapdájába esett… kifejezetten műszaki gondolkodású emberek” számára is ajánljuk.
háztechnika és a filmtechnika került. Az újabb változtatásokat ismét az oktOpus Multimédia Intézet
végezte el, létrejött az új jellegű OKJ szerinti szakmai
és vizsgáztatási követelményrendszer, valamint az
ágazati kerettanterv, ami a korábbi Központi Programot váltotta fel. Az OKJ minden egyes változtatásakor a hangtechnikai szakmák elnevezése is változott: először „Hangmester/Hangtechnikus,” utána
„Hangtechnikus,” most pedig „Hangmester” lett a
szakma neve. Mellette az egyéb hangtechnikai szakképesítések megnevezése is folyton változott. Az elnevezések káoszában az utolsó szakmai elnevezések a
következők: a már ismert Hangmester mellett a hozzá kapcsolódó rész-szakképesítés neve Hangosító, és
az OKJ-ban elismert továbbképzések, az úgynevezett ráépülések nevei „Filmhangtervező,” „Stúdióvezető,” „Hangtártervező” és „Hangosítórendszertervező technikus.”
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2013-ig a hangtechnikai szakmát érettségire épülő szakképzés keretében oktatták, de 2014
szeptemberében az oktOpus Multimédia Intézetben elindult az általános iskolát követő kilencedik
osztályos médiaművészeti hangmester képzés.
2015 szeptemberétől a Nemzetgazdasági Minisztérium bevezeti a hangtechnikai szakmák
létszámkorlátozását, sok más szakmáéval együtt.
Becslések szerint Magyarországon a hangtechnika területén dolgozók létszáma mintegy tízezer
fő, és az elmúlt 20 évben körülbelül kettőezren
szereztek hangtechnikai tárgyú szakképesítést. Munkaerő-piaci felmérések szerint viszont
egy évben az országban körülbelül hetven
hangtechnikus tud elhelyezkedni, így van értelme a jól meghatározott létszámkorlátnak. Ezt a
kérdést szabályozó szakmaszerkezeti döntés még
nem született meg.
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A Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Központi Könyvtára és folyóirat-állománya
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Központi Könyvtár
Elérhetőség

Cím:	1054 Budapest,
Szemere utca 7.
Olvasószolgálat: 06 (1) 301 66 50
Fax: 06 (1) 301 66 53
Könyvtárvezető: 06 (1) 301 66 52
E-mail: konyvtar@lab.hu
Nyitva tartás
Hétfő-csütörtök: 9 órától 16 óráig.
Péntek: 9 órától 12 óráig.
A Központi Könyvtár online adatbázis (OPAC)
https://katalogus.munka.hu/
Az NMH Központi Könyvtár szak- és felnőttképzés, foglalkoztatáspolitika szakterületek szakkönyvtára, amelynek állománya jelenleg 29 ezer
dokumentum. Mindebből szabadpolcon hozzávetőleg 10 ezer kötet található.
Három különgyűjtemény került kialakításra: a
Laky Teréz Emlékkönyvtár, a szakképzési tankönyvek retrospektív gyűjteménye, valamint a régi
könyvek: az utóbbi állománya nem kölcsönözhető.
Tekintettel arra, hogy a tételek mintegy fele külső raktárban található, ezért előfordulhat, hogy a
könyvtárba látogató olvasó következő napra előkészítve veheti kézbe a kereset dokumentumot.
Ezért célszerű előzetesen online katalógusban
telefonon vagy e-mailen tájékozódni az adott kötetekről. A tíz férőhelyes olvasótermünkben négy
számítógép is rendelkezésre áll.
A Könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti minden beiratkozott és regisztrált olvasó.

Beiratkozhat és regisztrálhat:
• a cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár;
• a tartózkodási vagy a letelepedési engedéllyel
rendelkező uniós külföldi állampolgár;
• a könyvtárba való beiratkozás díjköteles.
Nem kell beiratkozásai díjat fizetnie:
» a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak;
» más könyvtári dolgozóknak.
Regisztrált könyvtárhasználók
a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe:

• a könyvtár látogatása;
• a szabadpolcon levő dokumentumok
helybeni használata;
• folyóirat-olvasás;
• az állományfeltáró eszközök (katalógusok)
segítségével tájékozódás a gyűjteményben;
• információk a könyvtár és a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól;
• részvétel a könyvtár rendezvényein;
• olvasói számítógép használata szakirodalom-kutatásra, OPAC-böngészésre.
Beiratkozott könyvtárhasználók a fentieken kívül a
következő szolgáltatásokat vehetik igénybe:

• dokumentumok kölcsönzése;
• a tájékoztató szolgáltatások igénybevétele;
• hozzáférés a könyvtár belső hálózatán elérhető
adatbázisokhoz, szöveges CD-ROM-okhoz;
• előjegyzés;
• könyvtárközi kölcsönzés.

A beiratkozáshoz, a regisztráláshoz
szükséges adatok
• név, születési családi és utónév;
• anyja születési családi és utóneve;
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• születési hely és idő;
• állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím;
• a személyi igazolvány, – külföldieknek – az útlevél száma,
•
kedvezményre jogosító igazolvány (diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány).
Egyúttal az olvasónak írásban kell nyilatkoznia
arról, hogy betartja a könyvtárhasználati szabályokat (köztük az elveszett, vagy megrongálódott mű
pótlásával kapcsolatos előírásokat is).

A könyvtár használata
• a dokumentumok kölcsönzése, szakmai dokumentumok könyvtárközi kölcsönzése;
• a kijelölt dokumentumok, a védett állományrészek helyben használata;
• a technikai eszközök (másoló, számítógép, lejátszó eszközök, stb.) használata;
• a tájékoztatószolgálat igénybevétele (telefonos és
elektronikus referensszolgálat a könyvtár forrásairól).
A könyvtárhasználó a számítógépeken futó internetes szolgáltatásokat nem használhatja üzleti
célú tevékenységre, törvénybe ütköző cselekményekre, mások munkájának zavarására vagy akadályozására.

A szolgáltatások díja
A Központi Könyvtár szolgáltatásainak díjszabása
Szolgáltatás

Egységár Ft

Éves beiratkozási díj/fő
önálló keresettel rendelkezők

1 000

hallgató/nyugdíjas

500

Éves regisztrációs díj/fő

200

Fénymásolás A/4 ff szöveg/oldal

20

Fénymásolás A/3 ff szöveg/oldal

30

Fénymásolás A/4 ff kép/oldal

30

Szkennelés A/4

100

Nyomtatás A/4 ff szöveg/oldal

25

Nyomtatás A/4 ff kép/oldal

30

Nyomtatás A/4 színes szöveg/oldal

40

Nyomtatás A/4 színes kép/oldal
Internet használat /óra
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A fenti díjak az áfát tartalmazzák. A szakbibliográfia összeállítása és témafigyelés díja egyéni
megállapodás tárgyát képezi.

A kölcsönzés rendje
•
Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott olvasójeggyel lehet.
• A könyvtárhasználó a kölcsönzés tényét a bizonylat aláírásával ismeri el.
•
A könyvtárból kölcsönözhetőek mindazok a
dokumentumok, amelyek nincsenek helyben
használatra kijelölve, illetve nem a fentebb
említett különgyűjtemények állományai részét
képezik. Egyszerre 5 dokumentum kölcsönözhető, 3 hétre.
•
A kölcsönzési határidő meghosszabbítását
legfeljebb két ízben személyesen, telefonon,
e-mailben van lehetőség kérvényezni.
• Ha a kölcsönző a dokumentumokat a lejárat
idejére nem hozza vissza, akkor a könyvtár a
tartozás rendezésére a lejárattól számított 10.
naptári napon tértivevényes levélben szólítja fel.
Ha a tartozást az olvasó továbbra sem rendezi, akkor a könyvtár a lejárattól számított 25.
naptári napon második tértivevényes levélben
szólítja fel. A lejárati időt követő 57. napon túl
a könyvtári követelések behajtása az 1994. évi
LIII. törvényben foglaltak szerint történik. A
mindenkori bírósági eljárási díj, az értesítési és
a kamatköltség is a könyvtár felé kötelezettségeit mulasztó könyvtárhasználót terheli.
• Nem kölcsönözhet az a könyvtárhasználó, aki a
könyvtárnak bármilyen címen tartozik.
•
Ha a kölcsönző a dokumentumot elvesztette
vagy megrongálta, és nem pótolta a dokumentum azonos gyűjteményi értékű példányával,
akkor a dokumentum gyűjteményi értékét és
eljárási díjat kell fizetnie.
• Ha a kért dokumentum már ki van kölcsönözve,
a kölcsönvevő kérésére a könyvtár az igénylést
előjegyzésbe veszi, és a beérkezéséről értesíti az
igénylőt.
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Az NMH Központi Könyvtárának
folyóirat-állománya 2014
Az alábbi táblázatban felsoroljuk a Központi
Könyvtár folyóirat-állományát, megadva valamennyi retrospektív és kurrens folyóirat évfolyamát. A kurrens, azaz a 2014-ben is előfizetett
periodikákat félkövér betűkkel szedtük. Ezek az
Sorszám

olvasóteremben szabad polcon hozzáférhetők. A
kurrens folyóirat-állomány külső raktárban található, ezért csak az igénylések másnapján tudják
biztosítani a hozzáférést az olvasóteremben. Ezért
célszerű akár telefonon, akár e-mailben előre jelezni az ezekre vonatkozó igényeket. A folyóiratok
nem kölcsönözhetők.

A periodika megnevezése/
*Kurrens folyóiratok

Fellelhető évfolyamok

1.

Adult Education Quarterly

2005-2009; 2011-2014

2.

Adults Learning

2005-2014

3.

Andragogical Studies

2006-2010;

4.

Austrian Education News

2000/22-24, 26-30; 33-37; 42; 45-53; 55-57; 59-66;

5.

Belügyi Közlöny

1951-53; 1990-1993;1996-2007; 2009

6.

Bővülő Európa

2000-2001; 2002/1-3; 2003/4; 2004/1-4;

7.

British Journal

2005-2006; 2007-2009;

8.

Budapesti Nevelő

2001/1-2,4; 2002/1-3; 2004-2006; 2007/1-2;

9.

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis

2005; 2007; 2009; 2011; 2009/4, 6; 2010/1, 3-6; 2011/1-5;
2012/1-2;

10.

Cedefop Info

2004/3; 2005/2-3; 2006/1-3; 2007/1-3;

11.

Convergence

2005-2008; 2009/1,

12.

Család Gyermek Ifjúság

2000-2009; 2010/1-3; 5-6;

13.

Demográfia

2004-2007; 2008; 2009;

14.

EAEA News

2006-2007; 2009-2011;

15.

Educatio

1992/1-2; 1993; 1994/1-2;4; 1995-2010; 2011/1-3; 2012/1-2;
2013-2014

16.

Egészségügyi Közlöny

1953-1987; 1998- 2003

17.

Esély

1996-2007;2008-2011; 1993/1; 1999/különsz.; 2012-2014

18.

Eszmélet

2009/81-84; 2010/85

19.

Európai Tükör

1997-2005; 2006-2009; 2010/1-5;

20.

European Journal of Vocational Training

2006/1; 3; 2007/1-3; 2008/1-3;2009/1-2;

21.

Explore

2007/6-7; 2008/9-13;

22.

Fejlesztő Pedagógia

1990-2011; 2012-2014

23.

Felnőttképzés

2003/1; 2004-2006; 2007-2008;2009-2011/1-3;

24.

Foglalkozás-egészségügy

2012-2014

25.

Gazdasági és Foglalkoztatási Közlöny

2001-2008

26.

Határozatok Tára

1990-91; 1993-2008;

27.

História

1982; 1983-1986; 1987-2009

28.

Hivatalos Értesítő

2009/1-65;

29.

Humánpolitikai Szemle

1992-2008/1-6; 2008/7-12; 2009-2011; 2012-2014

30.

Hungarian Statistical Review

2009/1-13; 2012/16 (különszám)

31.

HVG

2011/50; 2012-2014

32.

Ifjúságpolitikai Közlöny

1977-78; 1980-89; 2000-2002
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A periodika megnevezése/
*Kurrens folyóiratok

Fellelhető évfolyamok

33.

Info Letter

2009/2; 4-6; 2010/1-6; 2011/1-2;

34.

International Journal of Lifelong Education

2005-2007; 2008/1-6; 2009/1;

35.

International Labour Review

2004-2005/1-4; 2006/1-3; 2007-2009; 2010/2;

36.

Ipari és Kereskedelmi Közlöny

1990-2000

37.

Iparitanulóképzés

1954-1963;

38.

Iskolakultúra

1991-2010; 2012-2014

39.

Iskolaszolga

1990/10-12; 1991-2010/1-6;

40.

Journal of Adult and Continuing Education

2005/1-2; 2006/1-2; 2008/2; 2010/1-2;

41.

Journal Vocational Education and Training

1996-1997/1-4;

42.

Könyv és Nevelés

2006-2014

43.

Könyvtári Figyelő

2000-2014

44.

Közgazdasági Szemle

2000-2008/1-6; 2008/7-12 - 2010; 2011/2,4-12; 2012-2014

45.

Közigazgatási Szemle

2007/1; 2008/1-4;

46.

Köznevelés / Új Köznevelés

1945-1993; 1994-2011/5-39;2012/1-2; 4-5; 8-9; 12-13; 17-18;
22; 26-27; 36-37; 40; / 2014

47.

Kritika

2004-2006/1-6;9-12; 2007/1-2; 4-12; 2008-2010;2011-2014

48.

Kultúra és Közösség

1998-99/1;2-4; 2000/1-4; 2001/1-3; 2002/2-3; 2003/2-4;
2004/2-4; 2005-2006; 2007/4;

49.

LLinE (Lifelong Learning in Europe)

2010/1-4; 2011/1-4; 2012/1-3;

50.

Magyar Közigazgatás

1990-2006;

51.

Magyar Közlöny

1947-2010

52.

Magyar Pedagógia

1961-69; 1971-1988; 1989; 1990-1993; 1994-2003;2004/1;34; 2005-2009; 2010/1-4, 2011/4;

53.

Magyar Pszichológiai Szemle

2000-2014;

54.

Magyar Tudomány

2006; 2007/1-3; 6-12; 2008/1-3;5-12; 2009-2014;

55.

Mentor

2004-2008; 2009/1-7;

56.

Mester és Tanítvány

2007/13-16;

57.

Modern Iskola

2011/1-3; 5;

58.

Munkaadó Lapja

1995-2006;

59.

Munkaügyi Közlöny

1958-1998; 2004-2008;

60.

Munkaügyi Értesítő

2013-2014

61.

Munkaügyi Szemle

1995-2007; 2008-2010; 2011/2-4; 2012-2014

62.

Munkavédelem és Biztonságtechnika

2012-2014

63.

Művelődés - Népfőiskola – Társadalom

2004-2007; 2008/1; 2009/1-2; 2011/1-2; 4;

64.

Művelődési Közlöny

1957-1998;

65.

Nagy Világ

2000-2009;

66.

National Geographic

1966-1972;1984-2010; 2012/1-8; 10-12;

67.

Neveléselmélet és iskolakutatás

1984-85;

68.

New Directions for Adult and Continuing
Education

2005/105-108; 2006/109-112;2007/113-116; 2008/117120;2009/121-124;

69.

Oktatási Közlöny

1951-1957; 2004-2009;

70.

PC World

2010/1-3; 2012-2014

71.

Pedagógiai Szemle

1951-1993;
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A periodika megnevezése/
*Kurrens folyóiratok

Fellelhető évfolyamok

72.

Pedagógusok Lapja

2003-2007; 2009-2014;

73.

Pszichológia

2000-2014,

74.

Statisztikai Közlöny

1974-2003;

75.

Statisztikai Szemle

1950-2009; 2012-2014

76.

Studies in the Education of Adults

1986/1-2; 1996/1-2; 1997/1; 2005/1-2; 2006/1-2; 2008/2;
2009/1; 2010/1-2; 2011/1; 2012-2014

77.

Szak- és Felnőttképzés

2012-2014

78.

Szakképzési Szemle

1985-2007; 2008-2011; 2012/1; 2013/2-3

79.

Szakmunkásnevelés

1965-66; 1971-1985

80.

Szakoktatás

1986-2007; 2008-2011;

81.

Szín

2010-2014

82.

Szociális és Egészségügyi Közlöny

1988;1990; 1999;

83.

Szociális Közlöny

1999-2009;

84.

Szociológiai Szemle

2004-2007; 2008/3-4; 2009/1.,4; 2010/1-4

85.

Tanító

2004-2006; 2008-2009

86.

Tér és Társadalom

1987-2003; 2004-2007; 2008-2010;

87.

Területi Statisztika

1968-1986; 2005-2014

88.

The Hungarian Quarterly

2000/41-2009/50;

89.

Tudás Menedzsment

2000/2; 2001-2012;

90.

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT)

2004-2005; 2006/1-10; 2007-2009; 2013-2014

91.

Új Könyvek

2013-2014

92.

Új Magyar Közigazgatás

2013-2014

93.

Új Katedra

2008/1-6; 9-12; 2009/1-10; 2011/1-2;

94.

Új Munkapiac

2008/11; 2009/4;7; 2009/5; 2010/6-7;

95.

Új Pedagógiai Szemle

1994-2010; 2011/1-5; 2012-2014

96.

Valóság

2004-2007; 2008-2009;

97.

Vezetéstudomány

2003-2005; 2006; 2007; 2008-2014;

98.

Világosság

2006-2008,
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A felnőttképzési tevékenység dokumentációja
A felnőttképzési dokumentációs
kötelezettség által érintett képzések
A felnőttképzési tevékenység fogalmával kapcsolatban fontos egyértelművé tennünk, hogy az
a korábbi fogalomértelmezéstől eltérően nem jelenti az iskolarendszeren kívül folytatott képzések
összességét. Ennek megfelelően, a felnőttképzési tevékenység dokumentációs rendjére vonatkozó megállapítások csak a 2013. évi LXXVII.
tv. (továbbiakban: Fktv.) hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenységre igazak. Még ebben a
vonatkozásban is szükséges egy további pontosítást tennünk. Ugyanis az Fktv.-ben és végrehajtási rendeletiben meghatározott dokumentációs
szabályokat az Fktv. alapján engedélyezett, képzésként megvalósuló képzések esetében kell alkalmazni. Ennek legfontosabb gyakorlati vonatkozása, hogy az Fktv. 1. § (5) és (6) bekezdésében
felsorolt képzések nem engedélykötelesek, miközben a támogatás lehetősége, illetve a statisztikai
adatszolgáltatás tekintetében ezen képzések is az
Fktv. hatálya alá tartoznak.
Az Fktv. 1.§ (5) és (6) bekezdésében felsorolt
képzések egy részében az elvárt dokumentáció
más jogszabály által szabályozott. Az elvárások
képzési területenként eltérőek, ezek bemutatása
nem része a jelen összeállításnak. Mint ahogy az
se része a bemutatott dokumentációs rendszernek,
hogy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések
dokumentációja milyen dokumentumok alkalmazásával és milyen dokumentációs megfelelőségek
mellett tekinthető megfelelőnek.

Általános elvek a felnőttképzés
dokumentációjára vonatkozóan
Az Fktv. alapján történő engedélyezés egyik alapvető különbsége a korábbi akkreditációs rendszerrel szemben, hogy a minősített (engedélyezett)
tevékenységet nem csak a tartalomfejlesztés kont-
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rolljaként vagy intézményirányítási kérdésként
kezeli. Az engedélyezett képzésmegvalósításnak
egyúttal az átláthatóságot is biztosítania kell. Az
átláthatóság követelményét legszembetűnőbben az
ún. azonnali – a Hivatal előzetes bejelentése nélkül
is lehetséges – ellenőrzés intézménye biztosítja.
A helyszíni ellenőrzés átláthatósággal való
kapcsolata lényegében evidencia. Emellett az alkalmazott, vezetett, kezelt dokumentumoknak is
egyértelműen biztosítaniuk kell az átláthatóságot.
Feltehető a kérdés: mely elemeiben szavatolja
a dokumentációs rendszer a kívánt átláthatóságot? Leginkább a dokumentációs rendszer egységes kezelésében, a dokumentumok egyértelmű
azonosíthatóságában, tartalmi megfelelőségében,
adatfeltöltések teljeskörűségében és a tárolt adatok, információk egyértelmű visszakereshetőségében. Az Fktv. tartalmaz erre vonatkozóan is
szabályokat. Ezt a célt szolgálja a képzések bejelentési kötelezettsége és a bejelentett adatok
naprakészségének biztosítása, az „egységes dokumentumra” vonatkozó szabályok bevezetése,
a nyilvántartási szám vezetésének kötelezettsége.
De a képzési adminisztrációval foglalkozóknak
fontos figyelembe venniük, hogy az Fktv. szabályainak betartása önmagában még nem szolgálja a felnőttképzési folyamat teljes átláthatóságát.
Ahhoz a felnőttképzést folytató intézményeknek
sajátos, az intézmény adottságaihoz, méretéhez,
képzési portfóliójához stb. igazodó megoldásokkal is hozzá kell járulniuk.

A felnőttképzési tevékenység dokumentálásának folyamat alapú megközelítése
Bejelentési kötelezettség
A dokumentációs rendszer elemeivel kapcsolatban
érdemes mérlegelni azok fontossági sorrendjét,
illetve azt, hogy adminisztrációs hibák vezetnek
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a jogszabályi rendelkezések súlyosabb megsértéséhez. De a bejelentési kötelezettségnek van egy
olyan tulajdonsága, amely prioritás tekintetében
a többi dokumentációs kötelezettség fölé helyezi.
A bejelentési kötelezettség jelentősége a következőkben foglalható össze. Amennyiben a képzés
bejelentése nem történik meg a képzés megkezdése előtt legalább 3 nappal, abban az esetben a
képzésmegvalósítás nem minősül az Fktv. hatálya
alatt megvalósuló engedélyezett képzésnek. Hiába tudja később hitelt érdemlően bizonyítani a
felnőttképzést folytató intézmény, hogy a képzését minden tekintetben az engedélyezett képzési
program alapján folytatta: a bejelentési kötelezettség elmulasztásával az adott képzés az Fktv. hatályán kívül megvalósított képzésnek számít.
Természetszerűen adódik a kérdés, mi a teendő akkor, ha egy képző nem rendelkezik végleges
képzésmegvalósítási adatokkal (pl. a csoportlétszám tekintetében) a képzést megelőző három
nappal. Az engedélyezett képzésként történő
megvalósítás érdekében ebben az esetben is meg
kell tennie a bejelentést az ismert adatok alapján.
Később aztán – akár még a felnőttképzési tevékenység megkezdése előtt – adatmódosítás keretében tudja az intézmény kezelni a bejelentett
adatokhoz képest az esetleges eltéréseket.
A bejelentési kötelezettség részletes szabályozását az Fktv. 15.§-a tartalmazza. A szabályozás
értelmében a felnőttképzést folytató intézmény
• a képzés első képzési napját megelőző harmadik napig köteles a felnőttképzést folytató intézményre és az általa folytatott képzési
tevékenység folytatására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni;
• a képzési csoport képzésének első képzési napjára, illetve a résztvevőinek számára vonatkozó
adatokban bekövetkezett változások esetén az
adatváltozás keletkezésével egyidejűleg, de legkésőbb az adatváltozás keletkezésének napján
köteles adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni;
• a képzési csoport haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám

szerinti ütemezésére, illetve a képzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó
adatokban bekövetkezett változások esetén
a korábban bejelentett adatok alapján a nyilvántartásban már szereplő időpontok bekövetkezéséig köteles adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni;
• a képzés befejezését követő negyvenöt napon
belül köteles a képzésben résztvevők elégedettség-mérésére vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettségének eleget tenni.
Előzetes tudás mérésének dokumentálása

A felnőttképzést folytató intézménynek az engedély megadását követő működése során az előzetes tudásmérést az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)
és c) pontja szerinti támogatott képzések esetén
kötelezően, az 1. § (2) bekezdés b) és d) pontjában foglalt képzések esetén a képzésre vonatkozó
támogatási szerződés kötelező előírása alapján,
egyébként a jelentkező kérésére kell biztosítania.
Az előzetes tudás felmérésére vonatkozó dokumentumok tekintetében a képzési program alapján megvalósuló teljesítményértékelés dokumentálási gyakorlatát kell követni. A dokumentumok
összességéből egyértelműen megállapíthatónak
kell lennie, hogy
• az adott személy előzetes tudása milyen mértékű egy választott képzési program követelményeinek tükrében;
• az azonosított előzetes tudás beszámítása milyen lehetséges-e és ha igen, milyen módon
lehetséges a felnőttképzést folytató intézmény
részéről;
• az adott személy tájékoztatása megtörtént-e a
felmért előzetes tudás szintjéről és annak beszámítási lehetőségéről.

A képzésmegvalósítás dokumentumai
A felnőttképzési tevékenység dokumentálására vonatkozó alapvető szabályokat az Fktv. 16.§-a tartalmazza. Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni
arról, hogy a dokumentációs rendszer kialakítására,
a dokumentumok vezetésére, kezelésére vonatko-
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zóan a 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet, az egyéb
szakmai és a nyelvi képzések elvégzését igazoló dokumentumok tekintetében pedig további miniszteri
rendeletek is meghatároznak szabályokat.
Általános kötelezettségek

A felnőttképzést folytató intézménynek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania
(a dokumentumok keletkezésének, kezelésének tipizálható sorrendjében):
• a képzési programot;
• a képzésben részt vevő felnőttnek az Fktv.
21. § (1) bekezdése vagy személyes adatkezelési hozzájárulása alapján kezelt személyi
adatait;
•
a képzés megkezdéséhez és folytatásához
szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképzést
folytató intézmény által hitelesített másolatait;
• a felnőttképzési szerződést;
• a képzés megvalósításához szükséges személyi
és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti példányát, továbbá az oktatók
foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat;
• az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson,
konzultáción vezetett, a képzésben részt vevő
felnőtt által aláírt jelenléti íveket;
•
a képzésben résztvevővel elektronikus úton
folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat;
• a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási naplót;
• a képzésben részt vevő felnőttnek a sikeres
vizsga letételét vagy a képzés elvégzését igazoló dokumentumának a kiállító által hitelesített másolatát vagy a felnőttképzést folytató
intézmény vizsgaszervezése esetén a bizonyítvány átvételéről szóló elismervény eredeti példányát;
• a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat;
•
a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítését igazoló adatlap eredeti példányát.
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Gyakran felvetődik a kérdés, hogy „a képzésnek
a képzési program szerinti megvalósítását igazoló
dokumentumok” szabályozási elvárásnak mi értelme van a felsorolt dokumentációs kötelezettségeken felül. Ebben a tekintetben meg kell jegyezni,
hogy a képzési program a kötelező tartalmi elemeken felül is tartalmazhat előíró szabályozást a
képzés megvalósítására vonatkozóan. A képzési
tevékenység képzési program szerinti megvalósulásának igazolása emiatt az Fktv.-ben felsorolt
dokumentumok által esetenként nem vagy csak
részben igazolt.
Az egységes dokumentum szabályai

Az egységes dokumentum tartalmára, vezetésére vonatkozó szabályokat a 393/2013 (XI.12.)
Korm. rendelet 24.§-a tartalmazza. Alapvető
elvárás, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a képzés megvalósításával összefüggő
dokumentumokat egységes dokumentumként
(amely értelmezhető dokumentumcsomagként,
dossziéként, stb.) képzési csoportok szerint kell
vezetnie. Az egységes dokumentum elektronikus formában is vezethető, ha az oktatók és
a résztvevők elektronikus aláírása megfelel az
elektronikus aláírásról szóló törvényben foglalt
rendelkezéseknek.
Az úgynevezett egységes dokumentumnak tartalmaznia kell:
• a képzési program megnevezését;
• a képzésnek az engedéllyel rendelkező képző
intézményekről vezetett nyilvántartásban szereplő nyilvántartásba vételi számát;
• a képzési csoport azonosítóját, névsorát;
• a bejelentési kötelezettség keretében a képzési csoportra vonatkozóan szolgáltatott adatokat;
• az oktatók nevét az általuk oktatott tananyagrész megnevezésével.
Fontos dokumentációs kötelezettség, hogy az
esetleges adatváltozásokat – amelyek a felsorolás
utolsó két elemét érintik– az egységes dokumentumban is rögzíteni kell, a változás időpontjával
együtt.
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A haladási napló szabályai
A haladási naplót az egységes dokumentum részeként kell kezelni. Adattartalmára konkrét
szabályok vonatkoznak. A haladási naplót a felnőttképzést folytató intézménynek naprakészen
és folyamatosan kell vezetnie.
A haladási naplónak a hatályos jogszabályi előírások alapján kötelező jelleggel az alábbi adatokat kell tartalmaznia.
•
a foglalkozás megtartásának időpontját,
megnevezését, oktatójának nevét és aláírását,
képzésen belüli órája sorszámának megjelölését, témájának megjelölését és rövid leírását, résztvevőinek aláírásával ellátott jelenléti
ívet;
• a távolmaradó résztvevők név és óraszám szerinti összesítését;
• a képzés befejezésének dátumát.
Az elégedettségmérés szabályai

Az elégedettségmérésre és az elégedettségi adatok
kiértékelésére vonatkozó szabályokat a 393/2013
(XI.12.) Korm. rendelet 22-23.§-a tartalmazza.
A résztvevők elégedettségét a Kormányrendelet
szerint írásban, elégedettségi kérdőív alkalmazásával kell megtenni, amelynek kötelező kérdéseit
a kormányrendelet 3. melléklete tartalmazza. A
kilenc kötelező kérdést a felnőttképzést folytató
intézmény maximum tizenöt kérdésig egészítheti
ki. A kérdőív kitöltésére legalább tizenöt percet
kell biztosítani. Ha a kérdőív kitöltésére kitűzött
időpontban a képzésben résztvevő nincs jelen,
számára a feladó megjelölése nélküli díjmentesített válaszborítékot mellékelve postai úton kell
megküldeni a kérdőívet.
Fontos szabály, hogy a felnőttképzést folytató
intézménynek – támogatott képzés esetén – a támogatót a kérdőív kitöltésének időpontjáról legalább a kitöltést megelőző tizenöt nappal korábban értesíteni kell, és fel kell hívni a kötelezően
feltett kérdések új kérdésekkel történő kiegészítésének a lehetőségére. Támogatott képzés esetén a
kérdőívet a támogató javaslatainak figyelembevételével kell véglegesíteni.

Az elégedettségi kérdőívek adatait képzésenként és kérdésenként kell kiértékelni, és a kapott
átlageredményeket két tizedesjegy pontossággal
kell megállapítani. A kötelező kérdésekre adott
válaszok átlageredményét képzésenként és kérdésenként az intézménynek továbbítania kell a felnőttképzési információs rendszerbe a már említett
határidőre. A felnőttképzést folytató intézmény
az elégedettségméréssel összefüggő dokumentumokat – így a kitöltött elégedettségi kérdőíveket,
a kérdőívek kiértékelésének dokumentumát vagy
dokumentumait –az elégedettségmérést követően
az intézmény Fktv. szerinti hatósági ellenőrzésének befejezéséig köteles megőrizni.

Tájékoztatási kötelezettség
Az Fktv. 17.§-a alapján a tájékoztatási kötelezettség az engedéllyel rendelkező képző intézmények
nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám
kezelésére, valamint a képzési tájékoztatók és
képzési programok hozzáférésnek biztosítására
vonatkozik.
A felnőttképzést folytató intézmény köteles
az engedéllyel rendelkező képző intézmények
nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát
a tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, valamint a képzéssel kapcsolatos üzleti dokumentumokon folyamatosan
használni, arról ügyfeleit tájékoztatni, tevékenységéről közreadott írásos tájékoztatójában, programfüzetében szerepeltetni, és az ügyfelek által
jól látható módon kifüggeszteni. Ez a szabályozás
lényegében azonos követelményt jelent a korábbi
„felnőttképzési nyilvántartási szám” vezetésének
kötelezettségével.
A felnőttképzést folytató intézmény köteles továbbá a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó
tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz
való hozzáférést az ügyfelek, valamint az OKJ
szerinti szakképesítések és egyéb szakmai képzések esetén az OKJ-ban szereplő szakmacsoport
szerinti szakképesítésért felelős miniszter részére
folyamatosan biztosítani. Gyakorlati értelemben
ez azt jelenti, hogy a képzési program nyilvános
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dokumentum. Amennyiben egy ügyfél betekintést kér a felnőttképzést folytató intézmény képzési programjába, úgy azt az intézmény köteles a
számára biztosítani.

tevékenységéről az OSAP szerint statisztikai célú
adatszolgáltatásra kötelezett.

Statisztikai adatszolgáltatási
kötelezettség

Az Fktv a felnőttképzést folytató intézményeknek
a tevékenységük dokumentálására vonatkozóan 5
éves nyilvántartási és megőrzési kötelezettséget határoz meg. Gyakorlati vonatkozásban az öt éves időtartamot az adott képzési tevékenység lezárása szerinti tárgyév utolsó napjával érdemes azonosítani.

A dokumentálási kötelezettség lényegében azonos a korábbi Országos Statisztikai Adatgyűjtési
Program (OSAP) adatszolgáltatási kötelezettség
szabályaival. A felnőttképzést folytató intézmény

Dokumentumok megőrzésére
vonatkozó előírás

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
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Hollósi Szabolcs

Az együttműködésnek nincs alternatívája –
a magyarországi foglalkoztatási
paktumokról
A foglalkoztatási paktumok Ausztriában indultak
el, és 1995-ben az EU best practice-ként ismerte
el a módszert. Magyarországon az első paktum a
Vas Megyei Munkaügyi Központ kezdeményezésére, osztrák tapasztalatok alapján a Vas megyei
Celldömölkön jött létre „Kemenesaljai Foglalkoztatási Paktum” néven, 2002-ben. Ezt követően különböző EU-s támogatási konstrukciók
révén 2010-ig kb. 80 paktum jött lére, többnyire
kistérségi hatókörrel (voltak még helyi, megyei,
regionális és határon átnyúló paktumok is).
A paktumok lényege, hogy társadalmasítják
a helyi foglalkoztatáspolitikát. Összefogják az
adott térségi önkormányzatait, vállalkozásait,
civil szervezeteit, munkaügyi szervezetét, oktatási és képzőintézményeit, humán szolgáltató,
gazdaságfejlesztő szervezeteket, munkaadói és
munkavállalói érdekképviseleteket, hogy közösen
tegyenek a foglalkoztatási helyzet javításáért. Elemezzék a munkaerőpiac helyzetét, stratégiákat,
akciókat dolgozzanak ki, majd valósítsanak meg a
munkanélküliség csökkentése, a képzettségi szint
növelése, a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében. Erősítsék a szervezetek közötti
információáramlást, ösztönözzék a partnerségi
kapcsolatok fejlődését. A paktum nem csodafegyver, de megfelelő keretet ad a térség szereplőinek
a közös munkára.
Az elmúlt évtized bizonyította, hogy a foglalkoztatási paktumok Magyarországon is életképesek, ugyanakkor mindeddig a paktumok
alapvetően pályázati források felhasználásával
működtek és működtetik a paktum menedzsmentjét, szolgáltatásait. A pályázati rendszer
annyiban sikeresnek bizonyult, hogy felhívta a figyelmet erre a foglalkoztatáspolitikai intézmény-

re, a forráshoz jutás lehetőségével megalapozta
annak – elsősorban mennyiségi – növekedését,
elterjedését.
Ugyanakkor az eddig alkalmazott, következetes tartalmi szakpolitikai irányítást és értékelést
nélkülöző pályázati forráselosztás nagyon sok bizonytalanságot is hordozott, hiszen a pályázatok
ciklikusan, egy meghatározott időre szólóan, a
finanszírozási futamidő alatt biztosították a paktumok működését (lényegében önfenntartási elem
megkövetelése nélkül).
A projektek lejártával pedig, a közvetlen támogatás megszűntével, a hazai paktumok működtetésének legfőbb akadályává a folyamatos finanszírozás hiánya vált. Ez azt a veszélyt rejti magában,
hogy a jól beváló foglalkoztatási együttműködéseket sikeresen felépítő, azokat eredményesen
működtető és azok intézményét jól ismerő szakemberek nem tudnak folyamatosan a paktum
szolgálatában állni.
Ennek következtében, a pályázati finanszírozás nélküli időszakokban nehézkesebben halad,
illetve gyakran egyáltalán nem is folyik szakmai
munka, szünetel az információcsere és ennek következményeként a tagok érdeklődése, aktivitása
csökken, a paktum egész intézménye szétesik.
A fentieket igazolja az OFA Nonprofit Kft.
TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 „FoglalkoztaTárs
– Társ a foglalkoztatásban” című kiemelt projektjében készült helyzetfeltáró kutatás zárótanulmánya
is (Hétfa Kutatóintézet). A megkérdezett 80 paktumból 46 adott választ, amelyből 21 vallotta magát működőnek. A kutatás az ismertetett problémák miatt ezt sikerként értékelte, hiszen nehéz
körülmények között, folyamatos támogatás nélküli is sikerült ilyen számú paktumnak fennmarad-
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nia. A továbbiakban azonban tanulni kell a múlt
tapasztalataiból, és egy fenntarthatóbb rendszert
felépíteni.
Jelenleg nincs egyértelmű, nemzeti szintű,
szakpolitikai és intézményi szempontból végiggondolt célja és rendszerbe épített feladatköre a
foglalkoztatási paktumoknak. Ennek megléte pedig a foglalkoztatás-, gazdaság- valamint területfejlesztés tekintetében kulcsfontosságú térségi szereplővé emelhetné őket, ténylegesen értékelhetővé
és nyomon követhetővé téve tevékenységük eredményességét, a térségi és nemzeti szintű célokhoz
való hozzájárulásukat.
Tudatos fejlesztéssel a jövőben a kormányzati
gazdaság- és foglalkoztatáspolitika végrehajtásának sikerességét nagyban segíthetnék a paktumok. Ehhez viszont a 10 éve hiányzó szervezeti
struktúra megteremtésére, illetve a kormányzati
célokkal és a helyi igényekkel összehangolt programokra van szükség.
Ezzel összefüggésben a paktumok területén
szükséges meghatározni azokat a működési sztenderdeket megyei és helyi (térségi/járási) szinten,
amelyek teljesítését a forrásokhoz való hozzájutás
bemeneti minimumfeltételeként szükséges előírni.
Ez adhatja a garanciát az országosan egységes működési minőségre, a forrás-kihelyezés biztonságára, a sikeres programmegvalósításra.

A paktumok évtizedes működése során számos jó gyakorlat született, amely közül a gödöllői
paktum által megvalósított projektet mutatjuk be,
mert példát mutat a szektorok közötti együttműködésre, a partnerségi munka erejére és lehetőségeire. A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum egyik legfőbb célkitűzése, hogy megfelelően
felkészült, motivált szakembereket biztosítson
a gazdasági szereplők számára. Az álláskeresők
magas számának ellenére a térségben sok vállalat
küzd munkaerőhiánnyal a nem megfelelő képzettségű munkaerő, illetve a szakképzett munkaerő hiánya miatt. A munkaerő-piaci igények
alapján kialakított képzések szervezése során
fontos a munkaadók részvétele már a tervezés és
a kivitelezés szakaszában. Ez egyrészt a képzőintézménnyel közösen kidolgozott tananyagot és
képzési kínálatot, másrészt a gyakornoki helyek
biztosítását jelenti.
A sürgető szakképzési igényeket jelzi, hogy
már a paktum előkészítő szakaszában elindult
az együttműködés a TEVA Gyógyszergyár Zrt.,
a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium, valamint a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltsége között és ennek eredményeként 2010
novemberében egy új képzés, általános laboránsképzés indul a Gödöllőn 25 fő részvételével, a

23%
30%

47%
Működik
Megszűnt
Ismeretlen


1. ábra. Létrejött paktumok állapota 2014-ben
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Forrás: Saját szerkesztés
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munkaügyi központ támogatásával. A térség
számos gyógyszergyára, de leginkább a TEVA
Gyógyszergyár Zrt. évek óta vegyésztechnikus
munkaerőhiánnyal küzd.
A cég már korábban is folytatott tárgyalásokat
a Naszály-Galga TISZK tagiskolájaként működő Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium igazgatójával, de források hiányában nem tudták elindítani a képzést. Az információ a paktum kapcsolatrendszerének kiépülésével eljutott a Közép-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségének
vezetőjéhez, aki felhívta a figyelmet a munkaügyi központ által képzésre fordítható forrásokra. Mivel hiányszakmáról van szó és garantált
foglalkoztatást eredményez, indokolt a támogatás. A gyakornoki helyek biztosítása és a képzés
beindítása a térség gyógyszergyárainak együttműködése révén valósulhat meg, mivel a TEVA
Gyógyszergyár Zrt. nem tud egyedül kellő számú
gyakornokot fogadni.
A paktum menedzsment közvetítő, koordináló szerepet játszott a folyamatban mindaddig,
amíg a képzés be nem indult. Ez a projekt jól
példázza, hogy a foglalkoztatási paktum hogyan
tudja segíteni a vállalkozásokat a szakember ellátásban.
Az eddigi sikerekre, kipróbált módszertanra,
széles körű tapasztalatokra alapozva – melyben
nagy szerepe volt a nyugat-dunántúli paktumokat
összefogó REKORD hálózatnak – a 2014-2020as EU-s ciklusban külön konstrukció támogatja a
paktumokat közel 100 milliárd rd Ft-os forrással
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban.
Az ország nagy részében egyre nagyobb problémát okoz a vállalkozások számára megfelelő
minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása,
amely már veszélyezteti a napi működést és a fejlesztések sikerességét. A saját jövőnk érdekében
ebben összehangolt, közös lépéseket szükséges
tenni a meghatározó kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési, és
gazdasági érdekképviseleti szereplők összefo-

gásával. A hazai és EU-s fejlesztési források
elosztásának hatékonyságát is növelheti a helyi
(megyei) szinten létrehozott szektorközi partnerségek működése. Ezáltal a megyei KKV-k is
kézzelfogható segítséget kapnának fejlesztéseik
véghezvitelében, és a munkaerő igények kielégítésében.
A TOP-ban szereplő 5.1. „Foglalkoztatásnövelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási
együttműködések (paktumok)” című intézkedés megyei gazdaság- és foglalkoztatási fejlesztési paktumok, és a vállalkozások munkaerő
igényeire reagáló megyei és térségi programok
megvalósítását célozza meg, amely révén hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatása
történik. A TOP 5.1. intézkedésen belül fontos
tartalmi elem a kapcsolódó TOP 1. prioritásból
(önkormányzati iparterületekre és ipari parkokba betelepülő vállalkozások) és a GINOPból megvalósuló KKV fejlesztések támogatása
ESZA forrásokkal (például munkavállalók képzése, mobilitásának segítése, bértámogatása).
Az intézkedés előírja, hogy ezek szinergiában,
programalapon (2-3 éves időtávra, meghatározott célok mentén, a szereplők együttműködésére alapozva, a megye egész területére vonatkozóan, tudatosan előkészítve) valósuljanak meg.
A korábbiakhoz képest a támogatási konstrukció főbb újdonságai, hogy
1) összekapcsolja a gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztést, azaz a kereslet és a kínálat fejlesztését;
2) a munkaügyi rendszerben alkalmazott hagyományos kínálati megközelítés helyett a vállalkozások munkaerőigényeire alapoz, keresletvezérelt programként működik;
3) a létrejövő és megújuló paktumoknak nemcsak
a létrehozásra, szervezeti keretek kialakítására, partnerség építésre, stratégiák kidolgozására lesz lehetőségük a projektekben, hanem
komplex munkaerő-piaci programok valósulhatnak meg (képzéssel, egyéni szolgáltatásokkal, bértámogatással stb.) munkanélküliek
bevonásával;
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4) létrehozza a megyei paktumok intézményét, és
tudatos fejlesztést céloz meg.
A gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési paktumok új nemzeti rendszere (szakértői javaslat):
A megyei és helyi paktumok sikeres működtetése középtávon a közfoglalkoztatás-szociális
gazdaság-elsődleges munkaerőpiac megyei/helyi
igényeknek megfelelő rendszerének kialakítását,
szükséges átmenetek (például közfoglalkoztatásból való továbblépés) menedzselését is lehetővé
teszi, és a munkaügyi támogató rendszerben a

munkanélküliek elhelyezkedése érdekében alkalmazott aktív eszközök (például képzések, bértámogatások) hatékonysága is javul.
Önkormányzatok, képzőintézmények, civil,
szociális és munkaerő-piaci szervezetek, további
paktum partnerek mind azért tevékenykednek,
hogy a munkavállalókat felkészítsék és eljuttassák a számukra megfelelő munkahelyekre, ahol
sikeresen helytállnak, segítve ezzel munkaadójuk
versenyképességének javítását és saját boldogulásukat is.

NGM

paktumokkal
kapcsolatos szakmapolikai célok megfogalmazása
támogatási konstrukciók kidolgozása

OFA

híd szerep a megyei paktumok és az NGM
közö, információáramlás biztosítása, sztenderdek
bevezetése, paktumok szakmai támogatása, képzése,
megyei paktum programok minőségbiztosítása, tanácsadás

Megyei

megyei partnerség működtetése, helyi paktumok koordinációja, szakmai
támogatása, megyei szintű gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési stratégiaalkotás,
programozás, közreműködés stratégiai jelentőségű vállalkozási fejlesztések
munkaerőigényének kielégítésében, fejlesztési forráskoordináció

Helyi

helyi partnerség működtetése, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési stratégiaalkotás, programozás,
helyi gazdaságfejlesztési és munkaerő-piaci projekt megvalósítás, kiemelten a helyi vállalkozásokkal való
kapcsolaartás, fejlesztéseik segítése, a munkaerőigényük kielégítésében való közreműködés
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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
új tankönyveinek bemutatása
Szociálpolitikáról alapfokon
Szerzők:

Dr. Bartal Anna Mária, Dr. Sziklai István

Lektor:

Szili-Darók Ildikó

Kiadói kód:

NS-2105691221

Mérete, kivitele: B/5, 198 oldalon, 10 fekete-fehér ábrával
Felhasználható:

a Szociális gondozó és ápoló, Szociális asszisztens, Rehabilitációs nevelő, segítő, Gyermekotthoni asszisztens és Kisgyermek-gondozó, nevelő
szakképesítések 10569-12 Gondozási-ápolási alapfeladatok és 10525-12
A szociális ellátás általános tevékenységei moduljához

Fejezetcímek:

1. Szociálpolitikai alapismeretek
2. A szociálpolitika intézményrendszere

Kiadói ajánlás:

A tankönyvet használók iskolai előképzettségéhez igazodó módszertani
változatosság, a tananyag logikus felépítése, érthető nyelvezet, naprakészség és tudományos megalapozottság jellemzi a feladatokkal, szemléletes ábrákkal és mellékletekkel ellátott kiadványt. A szerzők szándéka,
hogy a legfrissebb kutatási eredményekre támaszkodva a hazai szakirodalom alapvető műveit is megismertessék az olvasókkal. Fő cél, hogy a szociális területen dolgozók képesek legyenek a konkrét, gyakorlati helyzetekben felismerni a megjelenő probléma társadalmi összefüggéseit, el tudják helyezni leendő munkahelyüket,
választott szakmájukat a szociális szolgáltatások rendszerében, továbbá, hogy a gyakorlatban is tudják alkalmazni ezen ismereteket.

Mentálhigiéné
Szerző:

Nagyné Tarjányi Judit

Lektor:

Sándor-Lenkei Aida

Kiadói kód:

NS-2105711251

Mérete, kivitele: B/5, fekete-fehér, egy ábrával, 76 oldalon
Felhasználható:

a Szociális gondozó és ápoló, Szociális asszisztens és Rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítések Sajátos gondozási feladatok és Önálló szociális segítő feladatok moduljához

Fejezetcímek:

A mentálhigiéné fogalma
Az elmélet és a gyakorlat integrálása, az emberi kapcsolatok komplexitása, az ember holisztikus értelmezése
A segítő kapcsolat elmélete
Szupervízió
Feladatok megoldása
Minilexikon

Kiadói ajánló:

A könyv a mentálhigiéné tantárgyon belül az elméleti tudnivalók főbb
témaköreit foglalja magába: a mentálhigiénés tevékenység területeit,
jellemzőit, munkaformáit, típusait és a szükséges készségeket, a segítő
kapcsolat elméletét és a szupervíziót. Segítséget kíván nyújtani ahhoz is, hogy a segítő legyen képes a szociális
ellátásban dolgozva a munkájával járó mentális terhelést kezelni. A mentálhigiénés munka elméleti ismeretei
mellett a gyakorlatorientált megközelítés lehetőséget biztosít a képzésben résztvevők készségeinek, képességeinek kialakítására, speciális szakmai kompetenciáik fejlesztésére. Fő cél, hogy a szakma gyakorlása során az
elméleti képzésre építve a tanulók képesek legyenek alkalmazni a tanultakat.
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.

