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Az átalakuló szakképzés szerepe
a gazdasági növekedésben
A szakképzésben mostanra készültek el a gazdaság igényeinek megfelelő, a gazdaság szereplői által
is szükségesnek tartott és támogatott változtatások
új tartalmi szabályozói. Teljes körű bevezetésükre – felmenő rendszerben − ebben a tanévben kerül
sor, mind az iskolai rendszerű szakképzésben, mind
a felnőttképzésben. Néhány innovatív szakképző
iskola – egy pilot program keretében – már az elmúlt tanévben belevágott az új típusú szakképzésbe. Így már figyelembe vehettük ezen iskoláknak a
kerettantervek kidolgozása során szerzett kezdeti
tapasztalatait is. Persze, egy ilyen volumenű tartalmi és szervezeti átalakítás a későbbiekben még sok
problémát hozhat felszínre, és ezek további fejlesztéseket, kisebb vagy nagyobb korrekciókat tehetnek
szükségessé. Jelentős változtatások elindításakor ezzel számolni kell, és mi számoltunk is. De számoltunk a várható eredményekkel is: elsősorban a gazdaság szakemberigényének kielégítésével, amelynek
kiemelt jelentősége van. A szakemberképzés nem
öncélú folyamat, a többéves, szorgalmas tanulással
megszerzett szaktudás mit sem ér, ha az egyén nem
boldogul segítségével a munka világában, miközben
a munkáltató nem talál az elképzelésének megfelelő
végzettségű szakembert. Ezt a helyzetet kívánjuk
kezelni és lehetőség szerint meg is oldani.
A gazdaság az élénkülés jeleit mutatja, kedvezően alakulnak a kilátások. Ha ehhez hozzáadódik a
megújított szakemberképzés, akkor az a gazdaság
egyik hajtómotorja lehet, de legalábbis eredményesen olajozhatja működését. Hiszen ha a munkaerőkínálat találkozik a munkaerő-kereslettel, akkor a
gazdaságban folyamatosan jelen lévő megújulási és
fejlesztési igények gyorsabban megvalósulhatnak.
Így hamarabb jelentkeznek a fejlesztések gazdasági
eredményei, ami mindannyiunk közös érdeke.
A szakképzés megújulásának másik − előzőekkel
összefüggő − fontos eredménye lehet a foglalkoztatás
bővülése, különösen a fiatalok, a pályakezdők körében. A hazai és az uniós törekvések is a pályakezdők

rövid időn belüli munkához juttatására irányulnak
elsősorban. Amikor pedig ez mégsem lehetséges,
akkor a további képzésbe történő bevonásuk jelenthet segítséget. Ha sikerül érvényesíteni a tényleges
munkaerő-piaci igényeket a szakképzés tartalmi
szabályozásától kezdve, a beiskolázási keretszámok
meghatározásán keresztül, az életszerű gyakorlati
képzés megszervezéséig, és ennek eredményeképpen a frissen végzett szakemberek nagyobb arányban jutnak munkához, akkor nem dolgoztunk hiába. A változtatások létjogosultságát, annak célját,
fontosságát nehéz vitatni. A megvalósítás módját,
sebességét tekintve több út közül választhattunk.
Mi a lehető leghamarabb eredményeket hozó utat
választottuk, mert egyszerűen nem volt mire várni.
Cselekedni kellett, és mi cselekedtünk − mostantól
pedig elsősorban az iskolákon, a gyakorlati képzőhelyeken, a pedagógusokon, szaktanárokon és szakoktatókon a megújulás sora. Számítunk segítő, odaadó
munkájukra, elkötelezettségükre, hivatástudatukra,
hiszen színvonalas munkájuk és nyitottságuk nélkül
nem valósulhatnak meg törekvéseink, nem lehet
eredményesebb az oktatás, a szakképzés. Munkánk
fókuszában tanítványaink boldogulása álljon, mert
az ő egyéni érvényesülésük, szaktudásuk, munkájukhoz való viszonyuk végső soron a gazdaság, az
ország fejlődésének is alapja. A pedagógus életpályamodell első lépésének bevezetése is az átalakítás fontos része. Közös munkánk és eredményeink
függvényében tudunk további lépéseket tenni ezen a
téren, céljaink itt is közösek.
A megújító munka elkezdődött. A megkezdett
változások eredményes végigviteléhez, a kitűzött
célok közös megvalósításához kérem mindenki segítségét a saját szakterületén, és mindannyiuk munkájához kívánok sok sikert, jó egészséget az elkövetkező tanévben is.
Dr. Czomba Sándor,
a Nemzetgazdasági Minisztérium
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára
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A fiatalok foglalkoztatását segítő
intézkedések
A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója
A globális válság Magyarországon is éreztette hatását: a munkaerő iránti kereslet jelentős visszaesése rontotta a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési
esélyeit is. A munkanélküli fiatalok csoportján
belül különösen veszélyeztetettek az alacsony iskolai végzettségűek, a szakképzetlenek, az elmaradott térségekben élők, a hátrányos társadalmi és
gazdasági háttérrel rendelkezők, ideértve a roma
származásúakat, vagy más szempontból hátrányos
helyzetűeket is.
A munkaerő itthon tartásának rendkívül fontos
eszköze az adópolitika alkalmazása. Az egykulcsos, családi elemmel kombinált jövedelemadó is
azt segíti, hogy a magyar munkavállalók ne csak
külföldön, hanem itthon is megtalálják számításaikat, s itthon alapítsanak családot. Így az új
adórendszer a pályakezdők itthon maradását is
ösztönzi azzal, hogy az állam nem vonja el a megszerzett nagyobb tudás és teljesítmény hozadékát.
A magyar Kormány 2012-ben elfogadta a fiatalok munkaerő-piaci integrációját célzó intézkedéscsomagot, amely ötvözi a hagyományos
szakpolitikai beavatkozásokat az innovatív, eddig
még ki nem próbált megoldásokkal. E programok
közös célja, hogy segítsék a fiatalok képzettségi
szintjének emelését, megkönnyítsék az oktatásból
a munkaerő-piacra való kilépést, illetve vonzó és
minőségi munkahelyet, karrierlehetőséget kínálva
biztosítsák a pályakezdők részére a boldogulást.
A fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkába lépés segítése, s a szükséges munkatapasztalat megszerzésének biztosítása
érdekében 2012-ben meghirdettük az „Első munkahely garancia” központi munkaerő-piaci programot. A program azzal segíti a nyugállományba
vonuló szakemberek pótlását, hogy a támogatás
ideje alatt lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő
munkavállalók aktív életpályája során megszer-
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zett széles körű tapasztalat és szaktudás átadására,
ugyanakkor a pályakezdők számára is biztosítja a
tapasztalatszerzést az első munkahelyen. A pályakezdők foglalkoztatásba vonása megalapozza
a Kormány Munkahelyvédelmi Akciótervének
25 év alattiakat érintő programelemét is, mivel a
program keretében felvételre kerülő 25 év alatti
pályakezdő esetében lehetőség lesz a meghirdetett
kedvezmények igénybevételére, a létrejött jogviszony megszűntetése nélkül is.
A program célcsoportjának meghatározásakor a
fiatal álláskeresők közül a pályakezdőket – kiemelten a szakképzetleneket és a tartósan munkanélkülieket – helyeztük a támogatás kö-zéppontjába.
Tekintettel a program iránti élénk érdeklődésre,
600 millió Ft-tal növeltük a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretét, így 3,6 milliárd Ft
állt rendelkezésre. A 2012. szeptember 1-jétől
december 31-ig tartó időszakban országosan 7243
fő pályakezdőnek – az eredetileg tervezett létszám
kétszeresének – biztosítottunk munkalehetőséget.
A kedvező eredmények alapján 2013 márciusától ismét elindítottuk az „Első munkahely garancia” programot, amelyre 2,5 milliárd Ft támogatást
biztosítottunk a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból.
A támogatás azoknak a munkaadóknak nyújtható, akik 2013. március 1. után regisztráltak és 25
év alatti pályakezdő álláskeresőket foglalkoztatnak
teljes vagy részmunkaidőben. A támogatás feltételei:
• A támogatás időtartama és mértéke: legfeljebb 6
hónapig a munkabér és a szociális hozzájárulási
adó 100%-os megtérítése, a minimálbér másfélszerese, a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó
erejéig.
• Továbbfoglalkoztatási kötelezettséget írtunk elő
a támogatási időszak felével megegyező időtartamra. A továbbfoglalkoztatás időszakában a
munkaadók igénybe vehetik a Munkahelyvédel-
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mi Akcióterv által biztosított adókedvezményt
(bruttó 100 ezer Ft bér alatt a munkáltatói teher
28,5% helyett 14%).
Fontos továbblépést jelent, hogy a 2012 évi 4
hónapos támogatott foglalkoztatást 9 hónapra növeltük. A program sikeres megvalósítását a munkaügyi központok olyan szolgáltatások nyújtásával
segítik, mint például a munkaerő-piaci vagy foglalkoztatási információnyújtás és munkaerő közvetítés. Azon álláskeresők esetében, akik a munkavégzést a lakó, illetve tartózkodási helyüktől eltérő
településén is vállalják, lehetőség nyílik a programban a bérköltség támogatása mellett a munkába járáshoz szükséges utazási költségek megtérítésére is.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal áprilisi adatszolgáltatása alapján 2131 kérelem érkezett a járási
(kerületi) hivatalok járási munkaügyi kirendeltségeire. Ezek 2395 pályakezdő foglalkoztatására
irányulnak, és az igényelt támogatás 1,8 milliárd
Ft-ot tesz ki. A kérelmek befogadása és elbírálása folyamatos. A 18. héttel bezárólag országosan
1621 pályakezdőnek biztosítottunk munkalehetőséget közel 1,2 milliárd Ft lekötésével, míg a támogatásra beérkezett igények alapján a program
résztvevőinek összlétszáma várhatóan meghaladja
a 7200 főt.
2012 második felében került meghirdetésre a
18-35 év közötti fiatalok vállalkozóvá válását elősegítő uniós program, amely egyrészt a vállalkozói
tudás, vállalkozói készségek (pénzügyi ismeretek, üzleti terv, marketing, jogszabályi környezet)
megszerzését és fejlesztését támo-gatja, másrészt
biztosítja a vállalkozás elindításához szükséges tőkét a fiatal vállalkozó számára vissza nem térítendő tőketámogatás formájában, közel 7 milliárd Ft
keretösszeggel. A vállalkozások elindítását követően a program tanácsadást és mentorálást is nyújt
a vállalkozás fenntarthatóságának segítése érdekében. A képzések idén tavasszal indulhatnak, a
tőketámogatás igénybevételére pedig a képzések
elvégzését és az üzleti terv támogatott kidolgozását követően kerülhet sor. A program 1500 fiatal
számára teszi lehetővé saját vállalkozás elindítását.
A fiatalok várhatóan 2013 augusztusától kapcso-

lódhatnak a képzésbe, és ezt követően 2013. november elejétől nyújthatnak be pályázatot a rendelkezésre álló keret kimerüléséig.
Innovatív foglalkoztatási programok támogatására
2012 júniusában összesen 4,7 milliárd forint kerettel indult pályázat. Kiemelt területnek tekinthető a fiatal munkanélküliek elhelyezkedését segítő újszerű módszerek kidolgozása. A pályázati
kiírás keretében olyan kezdeményezések támogathatók, amelyek innovatív megoldásokkal segítik
a 15-24 éves nem tanuló és nem dolgozó fiatalok
foglalkoztatását. Különösen azokét, akiknek a
munkaerő-piacra történő belépése a munkaerőpiaci politika hagyományos keretei között illetve,
eszközeivel nem, vagy nem kellő hatékonysággal
oldható meg.
2013-tól a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében megvalósuló új intézkedéseknek megfelelően
minden 25 év alatti munkavállaló bruttó bére után
– 100 000 Ft bérig – a munkáltatói teher 28,5%ról 14%-ra csökkent. 2013 januárjában 8,5 milliárd Ft keretösszeggel megnyílt a középfokú szakképzettséggel rendelkező fiatalok gyakornokként
való foglalkoztatását támogató uniós pályázat. A
program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők korai munkahelyi
tapasztalathoz segítése, és ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. A gyakornoki program
lényege a fiatalok foglalkoztatásának támogatása 9
hónapon keresztül járó teljes vagy részleges bér- és
kapcsolódó szociális hozzájárulási adó támogatással. A pályázónak mentort is kell biztosítania,
akinek feladata a pályakezdők szakmai segítése,
előrehaladásának dokumentálása, valamint munkájának értékelése, amely egyben ajánlás is a későbbi munkavállaláshoz is.
2013. július 1-jétől indul a Nyári diákmunka
elősegítése program, amelynek célja, hogy már diákkorban segítse a fiatalok munkához jutását, és a
korai munkatapasztalat mellett biztosítja a jövedelemszerzés lehetőségét is. A program keretében az
önkormányzatok 2013. július 1-jétől – legfeljebb
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2 hónap időtartamra – foglalkoztathatnak nappali
tagozatos tanulói jogviszonyban álló 16 és 25 év
közötti fiatalokat munkaviszony keretében, a teljes bérköltség támogatásával. A foglalkoztatásra
az önkormányzat fenntartásában álló és az alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is sor kerülhet. Amennyiben a diákot olyan munkakörben
foglalkoztatják, amely nem igényel szakképzettséget, akkor teljes munkaidő esetén a minimálbérnek megfelelő összeg igényelhető. Részmunkaidő
esetén a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyí-

tott arányában csökken a támogatás összege is.
Szakképzettséget igénylő munkakörben történő
alkalmazás esetén – ahol a garantált bérminimumot kell figyelembe venni a szerződés szerinti bér
megállapításánál – legfeljebb napi 7 órás részmunkaidős foglalkoztatás támogatható. Miután a fenti
feltételek mellett a bruttó bér nem haladja meg a
100 000 Ft-ot, így a Munkahelyvédelmi Akció által nyújtott kedvezmény alapján a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan nem keletkezik szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

Az új felnőttképzési szabályozással kapcsolatban
gyakran felmerülő kérdések és válaszok
– Mikortól lehet rögzíteni a szeptember 1-től indítható, új
OKJ képzéseket a FINY rendszerben?
– A FINY informatikai rendszerek kódadatbázisába beépítésre kerültek a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
alapján érvényes új OKJ szakképesítések. Az új kódok
elérése 2013. július 18. napjától biztosított.
– Meddig lehet új képzéseket az eddigi módon nyilvántartásba
vetetni, azaz a munkaügyi központokhoz bejelenteni?
– A 2013. augusztus 31-éig postára adott bejelentések elbírálására még az állami foglalkoztatási szerv rendelkezik
hatáskörrel, az azt követően postára adott bejelentések
esetében azonban már nem történik meg a nyilvántartásba vétel, ekkortól már csak az új engedélyezési eljárás
kezdeményezhető a képző részéről.
– Miért célszerű a 2013. augusztus 31-ig megszűnő akkreditációk megújítása?
– Amennyiben a képzők szeretnének élni a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 31. § – a által
biztosított lehetőséggel, indokolt az újbóli akkreditáció.
Ha a megszűnt akkreditációval rendelkező képzők 2013.
augusztus 31-ig nem nyújtanak be akkreditációs kérelmet, rájuk kizárólag az új törvény szabályai vonatkoznak.
Továbbá, az ez évben 2013. augusztus 31-ig megújított
intézményi akkreditáció esetén 2015. március 31-ig indíthatják a régi törvény szabályai szerint képzéseiket.
– Milyen határidővel indítható képzés a jelenleg akkreditációval rendelkező intézmények esetében?
– Az új Fktv. 30. § (1) bekezdése értelmében az intézményakkreditációval rendelkező intézmények 2014. augusztus
31-ig indíthatnak képzést, kivéve ha az intézményakkreditáció hamarabb veszti hatályát. Ebben az esetben csak
az intézményakkreditáció hatálya alatt indítható a régi
törvény hatálya alá tartozó képzés. (A 2013. január 1-jét
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követően intézményakkreditációt szerzett intézmények
2015. március 31-ig indíthatnak képzést a 2013. augusztus
31-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.) A már
megindult képzés befejezhető esetlegesen az akkreditáció
lejártát követően is, az akkreditáció követelményei szerint.
– Milyen következménnyel jár, ha a képző intézmény nem fogadja el az új Fktv. 30. § (3) bekezdése szerinti felkérést?
– Az új Fktv. 30. § (3) bekezdése értelmében, abban az
esetben az adott képzési programból nem feltétlenül kerül kialakításra programkövetelmény. A jogszabály egyéb
következményt nem fűz erre az esetre.
– Beletartoznak-e a „támogatási szerződés alapján végzett
képzések” körébe a munkaügyi központ által megkötésre kerülő
támogatási (hatósági) szerződések alapján folytatott képzések?
– Az új Fktv. 31. § (3) bekezdése feltételként kizárólag a
forrást, valamint a támogatási szerződést jelöli meg. Értelmezésünk szerint tehát a „támogatási szerződés alapján
végzett képzések” kifejezés vonatkozik a munkaügyi központ által megkötésre kerülő támogatási (hatósági) szerződések alapján folytatott képzésekre is.
– Milyen határidővel indíthatók a 2012. augusztus 31-ét
megelőző időpontban hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és
vizsgakövetelmények szerinti képzések?
– Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012.
(VII.6.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése alapján 2013.
szeptember 1-től már csak a 2012. augusztus 31-ét követő
időpontban hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indíthatók képzések. Amenynyiben a hivatkozott rendelkezés 2013. augusztus 31-én
változatlan formában lesz hatályban, akkor e rendelkezés
szerint 2013. szeptember 1-től csak az új OKJ szerinti
képzések indíthatóak.
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A duális szakképzés bevezetése
Magyarországon
Ismét ősz van, új tanévet kezdünk. A szakképzés területén azonban nem egyszerűen új tanév,
hanem új korszak is kezdődik. Ahogy az elmúlt
tanév kezdetén elmondtam, akkor a főpróbán vettünk részt, hiszen az új törekvések akkor jelentek
meg fő elemeikben. A mostani, 2013/2014 szeptemberében induló tanévben azonban megtörténik
a teljes átállás, hiszen általánossá válik a 8 osztályra épülő 3 éves szakmunkásképzési rendszer, beindul az új OKJ-ra épülő kerettantervi szisztéma,
a technikusképzés megújítását szolgáló ágazati
technikusképzés és a leszakadó rétegeknek esélyt
nyújtó Híd Program. Ebben a képzési típusban
már a 9. évfolyamon is megszervezhető lesz az iskolán kívüli képzőhelyen történő képzés, vállalati
tanműhelyi körülmények között.
Hosszú út vezetett el idáig. A magyar szakképzési rendszer alapvetően alakult át 2012. január 1-jét követően. A változások eredményeképpen létrejövő duális szakképzési rendszer most,
2013 szeptemberétől, a fent említett mérföldkövekkel válik teljessé. A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a szakképzést irányító Nemzetgazdasági Minisztériummal és a szakképesítéseket
felügyelő minisztériumokkal együttműködve koordinálta a szakmai fejlesztéseket. Ebben a munkában meghatározó szerepet vállaltak a szakmai
és munkavállalói szervezetek is. Fontosnak tartottuk, hogy a szakképzést a foglalkoztatás előtt
tornyosuló feladatok szolgálatába állítsuk annak
érdekében, hogy minden fiatal számára minimális elvárás legyen az első szakképesítés megszerzése. A duális szakképzésnek olyan életszerű, a
magyar sajátosságokhoz igazodó rendszerét alkottuk meg, amelynek lényege a munkatevékenységbe ágyazott szakmatanulás pedagógiai
modelljének megalkotása. A szakmatanulás folyamatában pedig a virtuális tudáselemek helyett

a munkaerőpiacon jól értékesíthető kompetenciákat, munkaműveleteket helyeztük a középpontba.

Első lépés,
a munkát megalapozó keretmegállapodás
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az
1214/2010. (X. 12.) kormányhatározat alapján
keretmegállapodást kötött Magyarország Kormányával, majd ezt követően került sor az újabb
szakképzési feladatok átadásával kapcsolatos
részletes megállapodás megkötésére a Nemzetgazdasági Minisztériummal.
2011 januárjában megkezdődött a 48 szakképesítés 8 osztályra épülő 3 éves magyar duális
szakmunkásképzéshez tartozó szakmai dokumentáció kidolgozása. Megtörtént 48 szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének, illetve
ezek központi programjainak felülvizsgálata,
majd fejlesztése. Olyan központi programok készültek, amelyek mindegyike a munkatevékenységbe ágyazott szakmunkásképzést helyezte középpontba. 2011 szeptemberében – opcionálisan
– közel 10 ezer tanuló kezdte meg a tanulmányait
a kamara által kifejlesztett tanügyi dokumentumok alapján.

Második lépés,
a teljes OKJ átdolgozása
A kamara szakmai koordinációjával elkészült
és 2012 júliusában kormányrendeletben jelent
meg az új OKJ. Ennek alapja a 1198/2011. (VI.
17.) kormányhatározat volt, melynek értelmében
2011-ben megkezdődött a teljes OKJ átvizsgálása. A Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarát bízta meg a fejlesztés koordinálásával. A Kormány koncepciójában
megjelenő széles alapozású, jól konvertálható
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szakképesítések kialakítása lehetővé teszi, hogy a
végzett szakmunkás a későbbiekben olyan terület
felé orientálódjon, ahol éppen munkaerőt keresnek. Ha a fiatal a szakmáját magasabb szinten, de
még középfokon és specifikusan szeretné elsajátítani, akkor ezt a lehetőséget is biztosítják a szakképesítés-ráépülések.
A kamarai koordinációval zajló fejlesztés során
elengedhetetlen volt, hogy több oldalról és több
adattal legyenek alátámasztva a döntések. Fontos,
hogy olyan statisztikai adatok álljanak a rendelkezésünkre, melyek valósak és nem utolsósorban
a gazdaság igényeit szolgálják. A szakmatanulás
súlypontja a vállalati-üzemi gyakorlati képzésre
helyeződött, amely meghatározóvá vált a teljes
képzési időkereten belül.
A szakmastruktúra, és ezáltal az OKJ átvizsgálása, újraértelmezése során kiemelt figyelmet
kellett fordítani arra, hogy ne kerüljenek megszüntetésre, átalakításra olyan szakképesítések,
amelyek ugyan mind a gazdasági igények, mind
az oktatási intézmények, mind pedig a tanulók
szempontjából alacsony jelentőséggel bírnak,
azonban olyan kézműves és ipari hagyományokon alapulnak, olyan régi munkaköröket tartanak életben, amelyek e képzések nélkül rövid idő
alatt kihalnának. Az eddigi átláthatatlan, kezelhetetlen OKJ rendszere helyett egy szélesebb alapozású szakmai keretrendszert alakítottunk ki,
melynek köszönhetően a kimenetek számát sikerült közel a felére csökkenteni. Az OKJ struktúrájának új eleme a szakközépiskolai ágazatok
meghatározása, a szakképesítések besorolása,
valamint a szakmai érettségivel betölthető munkakörök és FEOR számok hozzárendelése az
5-ös szintű szakképesítésekhez. A szakközépiskolában már 9. osztályban elkezdődik a szakmai
képzés, és a szakmai érettségi vizsgát követően
lehetősége lesz a fiatalnak egy adott munkakör
betöltéséhez.
Az OKJ fejlesztésével párhuzamosan kamarai
koordinálással történt a Szakmai és Vizsgakövetelmények (SZVK) átdolgozása is. A fejlesztőmunkában 638 szakképesítés-kimenet szvk-ja
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készült el és került leadásra a Nemzetgazdasági
Minisztérium részére. Ebben 7 szakképesítésekért
felelős minisztérium 14 államtitkársága és közel
1000 szakértő vett részt, akik a gazdasági szférát,
illetve a képzőintézményeket képviseltek.

Harmadik lépés,
a kerettantervek kidolgozása
Az új OKJ-hoz tartozó szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozása után a szakképesítések
kerettanterveinek kidolgozása volt a következő
munkafolyamat. Az új Széchenyi Terv (ÚSZT)
Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) 2.2.1.-12/1-2012-0001 keretében, a
„A szakképzés és a felnőttképzés minőségének
és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt
„3. Kerettantervek kidolgozása” alprojekt keretén
belül, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával készültek el az OKJ-hoz tartozó kerettantervek. A kidolgozás koncepcióját a Nemzetgazdasági Minisztérium határozta meg, míg
a kerettanterv formai előírásait, a sablonokat és
a kitöltési útmutatót a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága
készítette el. Az óratervek kialakításakor igazodni kellett a szakképzési és a köznevelési törvény
megfelelő paragrafusaihoz is. A fejlesztésben több
mint 450 szakértő vett részt, akiket 6 szakképesítésekért felelős minisztérium 10 államtitkársága delegált. Olyan dokumentumot kellett elkészíteni, ami az iskolai munka megszervezéséhez
szükséges, ezért a szakértők felé az is elvárás volt,
hogy ismerjék az iskolarendszerű képzés felépítését, rendjét. Kerettanterv készült a szakiskola 3
évére (a 2 + 2-es képzésre is, hogy a közismereti
alapokat már elsajátított tanulók is bekapcsolódhassanak a szakképzésbe), valamint az érettségire épülő szakképesítésekre. Az érettségire épülő
szakképesítéseknél is két óratervvel dolgoztak a
szakértők. Külön óraterv készült a 4 + 1 éves és a
2 éves képzésre.
Az egy ágazatba tartozó szakképesítések közös
tananyagtartalmát úgy kellett meghatározni, hogy
az egy tanítási évet fedjen le. Ez azért volt fontos,
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mert a szakközépiskolai képzés keretén belül ezt az
egy évet „le lehet hozni” a 9‒12. évfolyamra, így az
érettségire épülő szakképzési idő 1 évvel csökken,
az érettségizett fiatal a szakmai érettségivel alkalmas lesz FEOR számmal jelölt munkakör betöltésére, valamint az érettségi után még választhat az
ágazatba tartozó szakképesítések közül.
A kerettantervek kidolgozásával, majd megjelentetésével minden tanügyi dokumentáció rendelkezésre állt ahhoz, hogy 2013. szeptember
1-jétől a magyar duális szakmunkásképzés zökkenőmentesen elindulhasson.
Összefoglalva az eddig elért eredményeket, az
alábbiakról számolhatunk be:
• 8 általános iskolai végzettség után a fiatal bekapcsolódhat a szakképzésbe,
• a gyakorlatorientált képzés erősödött,
• 50%-kal nőtt a gyakorlati óraszám,
• a szakmatanulás került a középpontba (2/3
szakmai óra, 1/3 közismereti képzés),
• széles alapozású, konvertálható ismeretekre
épülő új OKJ került kialakításra,
• munkakörökhöz igazodó, letisztult szakképzési rendszer került bevezetésre,
• a kerettantervi rendszer bevezetése a munkával egybekötött tanulási rendszert helyezi a
középpontba,
• a vizsgáztatási idő jelentősen csökkent (komplex vizsga),
• kialakult az ágazati szakközépiskolai rendszer
(39 ágazat),
• megszerezhető a technikusi végzettség szakmunkás végzettséggel + gyakorlattal + mestervizsgával,

• a technikus képzésben növekedett a szakmai
képzés szerepe és a beszámíthatóság,
• csökken a technikus képzés ideje (4+1 év),
• növekedett a szakképzés vonzereje, a munka
világába történő átmenet zökkenőmentesebbé
vált.
Visszatekintve a hosszú szakmai folyamatra,
elmondható, hogy a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara meghatározó felelősségvállalással vett
részt e nagy horderejű munkában. Az idejekorán
megkezdett szakmatanulással kapcsolatos célunk
megvalósult. Természetesen az, hogy a kamara
a magyar szakképzésért felelősséget vállaló köztestületként koordinálta a magyar szakképzés új
alapokra helyezését, még önmagában nem elégséges a gyökeres változásokhoz. Ebben, a most
induló új tanévben, a pedagógusok lesznek azok,
akiknek munkája nyomán útjára indulhat egy
életszerűbb, a tanulók számára több sikert ígérő
szakmatanulási rendszer és ezáltal megvalósulhat
mindannyiunk törekvése a magyar szakképzés
presztízsének helyreállítására. Természetesnek
tekintjük, hogy az újonnan bevezetésre kerülő
rendszer aligha lesz egyből tökéletes, hiszen egy
öntanuló, önfejlesztő rendszerről van szó. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, a szakképzés partnereinek együttmunkálkodására van szükség,
amelyben minden szereplőre, egyénre számítunk.
Szakmai meggyőződésünk, hogy a bevezetéssel
együtt járó nehézségek ellenére egy olyan változásmenedzsment részesei lehetünk, amely a magyar szakképzés előtt álló több mint két évtizede
megoldatlan problémákat lépésről lépésre képes
lesz megoldani.
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Dr. Odrobina László

Az államilag támogatott szakképzés
tervezésének rendszere
A szakképzés radikális átalakításának és teljes újraszabályozásának legfontosabb célja, hogy az állam
által támogatott szakképzés a lehető legteljesebb
mértékben reagáljon a munkaerőpiac igényeire.
Az átalakítás minden eleme ezt a célt kívánja szolgálni, komplex módon, több szempontból megközelítve azt. Az újraszabályozás vezérelvét az képezi
tehát, hogy az iskolai rendszerű szakképzés a kibocsátás szerkezetét tekintve minél inkább feleljen
meg a gazdaság elvárásainak, s az átalakítás által
maga a szakképzés egésze váljon hatékonyabbá.
Nem a szűk értelemben vett hatékonyságról van
itt szó: nem spórolni kell, sőt, természetes, hogy
fontos lenne – az ország gazdasági teljesítőképességével arányosan – egyre több forrást fektetni a
szakképzésbe is. Amennyiben azonban az iskolai
rendszerű szakképzés már említett, komplex értelmű hatékonysága nem biztosítható, úgy jelen formájában nem célszerű forrásokat fordítani rá.
Az eredményes, hathatós rendszer alapfeltétele
lenne többek között, hogy a végzettek a lehető legnagyobb arányban tudjanak elhelyezkedni az első,
állam által támogatott képzés során elsajátított
szakmájukban, a képzési idő pedig oly módon legyen a lehető legrövidebb, hogy egyúttal biztosítani tudja a munkaerő-piaci szereplők által is elvárt,
minőségi szaktudást. A hatékonyság követelménye
jelen esetben, összességében, azt jelenti, hogy a
szakképzésre fordított állami források és a tanulóknak a szakképesítésük megszerzésére fordított
ideje és erőfeszítése egyaránt a lehető legnagyobb
arányban hasznosuljon mind a gazdaság, mind az
egyéni boldogulás szempontjából.
Mindezekhez elengedhetetlen – többek között
– a szakmaszerkezet átgondolt tervezése és szabályozása, valamint a fejlesztések, átszervezések
tervszerű és a kívánt szakmaszerkezettel összhangban történő megvalósítása. A szakképzés
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újraszabályozása során ezen megfontolások talaján
öltött formát – az iskolai rendszerű szakképzésre
vonatkozóan – az állami és az ehhez kapcsolódó
fenntartói tervezés jogszabályban előírt rendszere.
Az állami tervezés elemeit a kormány szakmaszerkezeti döntése, a megyei fejlesztési és képzési
bizottságok szakképzés-fejlesztési koncepciói, az
Oktatási Hivatal és a kormányhivatalok által – a
köznevelési törvényben foglaltak szerint – előírt, a
megyei, illetve fővárosi köznevelés-fejlesztési tervek részeként elkészített, valamint az oktatásért
felelős miniszter által jóváhagyott megyei szakképzési tervek alkotják. Míg az állami fenntartó esetén a fenntartói szintű, középtávú tervezés
dokumentuma a feladatellátási stratégia, addig az
egyházi és magánfenntartók esetében a szakképzési megállapodások tartalmazzák majd az öt évre
vonatkozó fenntartói tervezést.
Mindezen dokumentumok egymásra reagálva,
egymással összhangban kell, hogy szabályozzák –
mind rövid, mind hosszú távon – az iskolai rendszerű szakképzés állam által támogatott részének
fejlesztési irányait, ugyanis e tervezési dokumentumok rendszere adja meg a lehetőséget az állami
és uniós forrásból megvalósuló fejlesztések összehangolására is. Valamennyi felsorolt dokumentum a képzésbe való bemenetnél végzi el tervezési
feladatát. Bár a szakmaszerkezeti döntés egyetlen
tanév beiskolázási kereteit szabja meg, hatása természetesen nem egyetlen évre szól: a képzések
hossza, különös tekintettel az ágazati szakközépiskolai oktatás szerkezeti szabályozására, három-hat
évre is elnyújtja egy-egy szakmaszerkezeti döntés
közvetlen hatását. Jelentős nehézség azonban a
tervezési feladat megvalósításában, hogy a döntés
beválása is csupán ennyi idő elteltével vizsgálható: valóban jobb arányban tudnak-e elhelyezkedni
a munkaerőpiacon a frissen végzett szakemberek,
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csökkenti-e a pályakezdő munkanélküliséget és az
egyes területeken jelentkező szakemberhiányt?
A szakmaszerkezeti döntés mindezzel együtt is
a tervezési rendszer rövid távúnak tekinthető eleme. Azzal, hogy a megyei fejlesztési és képzési bizottságok, az állami intézményfenntartó központ,
(agrárképzések esetén) az agrártárca, valamint a
nem állami fenntartók egyaránt bekapcsolódhatnak a tervezés folyamatába javaslattevőként, továbbá a döntés meghozatala előtt, a közigazgatási
egyeztetés során valamennyi szakképesítésért felelős minisztérium is érvényesítheti saját szempontjait – külön rövid távú tervezési dokumentumok
nélkül is – valamennyi szereplő részesévé válhat a
rövid távú tervezésnek.
A megyei szakképzési tervek az állami tervezés megyei, fővárosi szintű, középtávú tervezési
dokumentumaiként jelennek meg a most felvázolt
rendszerben. Alkalmasnak kell lenniük tehát a
szakmaszerkezeti javaslattétel kontrolljára, valamint az egymást követő szakmaszerkezeti döntések közötti összhang megteremtésére is. Kapcsolódniuk kell továbbá a megyei fejlesztési és képzési
bizottságok szakképzés-fejlesztési koncepciójához,
valamint az országos és helyi gazdaságfejlesztési koncepciókhoz is, s be kell tudniuk tölteni azt
a szerepet is, hogy alapot képezzenek a fenntartói szintű ötéves tervezéshez. Az állami fenntartó
feladatellátási stratégiát készít, míg a többi fenntartó esetén a szakképzési megállapodások tartalmazzák a későbbiekben öt év beiskolázására
vonatkozó fenntartói tervezést. Szükséges, hogy a
megyei szakképzési tervek alapján a fenntartók is
kialakíthassák a megfelelő saját tervüket, valamint
az állami szervek is megállapíthassák, hogy ezek
összhangban állnak-e a megyei szintű állami tervezés irányával.
Ezek a kapcsolatok természetesen nem egyirányúak, a szakképzési megállapodás szabályozásában hangsúlyosan jelenik meg a megyei szakképzési tervek és az öt évre szóló szakképzési
megállapodásokban jóváhagyott fenntartói tervek
egymásra való reagálásának, egymással való összhangjának követelménye.

A szakképzési megállapodásokban a nem állami fenntartók által meghatározandó és a szakképzési megállapodások megkötésével az állam által is
elfogadásra kerülő, öt évre szóló, iskolai és megyei
szinten megfogalmazott fejlesztési és beiskolázási tervek fontos szerepet töltenek majd be abban,
hogy az állami feladatellátás tervezése során pontosan láthatóvá váljon a nem állami fenntartók középtávon vállalni kívánt azon szerepe, amelyhez
állami támogatást kívánnak igénybe venni.
Ha a megyei szakképzési tervek az évenkénti felülvizsgálatok során megfelelően (és kölcsönösen) reagálnak a megyei fejlesztési és képzési
bizottságok által készített, elsősorban a gazdasági szereplők szempontjait érvényesíteni hivatott
szakképzés-fejlesztési koncepciókra, a szakképzési megállapodásokban és az állami fenntartó
feladatellátási stratégiájában rögzített fenntartói
tervekre, valamint összekapcsolják az egymást
sorban követő és az egymással összekapcsolódó
szakmaszerkezeti döntéseket – egyúttal megalapozva a sorban következőket –, akkor alkalmassá válhatnak arra, hogy a szakképzés-fejlesztésre
fordítandó hazai és uniós források elosztásakor is
jó kontrollt biztosítsanak. Ehhez – mintegy gátat
szabva a párhuzamos fejlesztéseknek – megalapozott és megfelelően konkrét infrastrukturális
fejlesztési irányokat kell tartalmazniuk a megyei
szakképzési terveknek, ezzel is szolgálva a szakképzésre fordított források hasznosulásának hatékonyságát.
Mindehhez egyre hatékonyabb módszertani
támogatást, valamint validált adatbázisokat szükséges kapcsolni, továbbá a pályaorientációnak is
megújult és kiteljesedő szerepben kell kapcsolódnia a bemeneti tervezéshez. Ha mindezek mellett a lehető legteljesebb körű, valós visszajelzést
nyújtó pályakövetési rendszer adatai jelzést tudnak
adni a tervezés beválásáról, és ezen eredményeket
a tervezés korrekcióira felhasználják a szereplők,
úgy néhány éven belül a tervezés felvázolt rendszere önfejlesztő módon töltheti be a neki szánt
szerepet, egyaránt szolgálva a gazdaság fejlődését
és a tanulók egyéni érvényesülését.
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Tájékoztató a tanév rendjéről
Az EMMI 47/2013. (VII. 4.) rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről
Tanítási év
A rendelet tartalmazza, hogy a 2013/2014. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2013. szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2014.
június 13. (péntek). A tanítási napok száma 180,
a nappali oktatás munkarendje szerint működő
középiskolában és szakiskolában 179. Az iskola
utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap
a középfokú iskolákban 2014. április 30., kivéve
a Belügyminisztérium fenntartásában működő
szakközépiskolákat (ahol 2014. május 23.) és a
Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő,
kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre történő felkészítést folytató szakképző iskolákat (2014. május
30.), valamint a szakképző iskolák féléves, másfél
éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves
oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt
vevő tanulókat (2014. január 10.).

Tanítási szünet
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a
nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt,
a nappali oktatás munkarendje szerint működő
középfokú iskolában hat munkanapot használhat
fel tanítás nélküli munkanapként, amelyből egy
tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni.
Az őszi szünet 2013. október 28-tól október
31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
november 4. (hétfő). A téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2013. december 21. (szombat),
a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6.
(hétfő). A tavaszi szünet 2014. április 17-től áp-
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rilis 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
április 23. (szerda).
Az iskola a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is
adhat szünetet a tanulóknak, valamint a szünetek
kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a heti
pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

Vizsgák rendje
Érettségi vizsgaidőszakok a szakmai előkészítő
tárgyak esetében 2013. október 14-e, 14.00 óra és
2014. május 20-a, 08.00 óra.

Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok
A szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységet az
alábbi időben kell megszervezni:
• írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység 2013. október 7-től 11-ig, 8.00-tól,
illetve szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység 2013
októberében;
• írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység 2014. február 3-tól 7-ig, 8.00-tól,
illetve szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység 2014
februárjában és márciusában;
• írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység 2014. május 12-től 16-ig, 8.00-tól,
illetve szóbeli és gyakorlati vizsgarész 2014. júniusában, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység 2014. májusában és júiusában.
A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli pótnapja 2014. május 29., amennyiben a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is
tesz, és azok azonos napra esnek. A pótnap szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés
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és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti
a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai
vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.

Országos mérés, értékelés,
szakmai ellenőrzés
A 2013/2014. tanévben az országos mérés, értékelés keretében az olvasási-szövegértési és a
matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik,
a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi
tanulóra kiterjedően az Oktatási Hivatal szervezi

meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2014. május 28-án.

Tanulmányi verseny
A szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt
szakmai tanulmányi verseny felhívásának a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos
Értesítőben történő megjelentetéséről 2013. november 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a
felhívás kormányzati honlapon történő közzétételéről is.

Felnőttképzési szakértői pályázat
A felnőttképzési szakértői nyilvántartás vezetésére 2012. január 2-tól a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
kapott felhatalmazást.
Jogszabályban meghatározott felnőttképzési szakterületeken (például a felnőttképzési intézményi, illetve
programakkreditáció; a felnőttképzést folytató intézmények munkaügyi központ, illetve a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által történő ellenőrzése) szakértőként
kizárólag az a személy vehető igénybe, aki szerepel a
felnőttképzési szakértői tevékenység végzésére jogosult
személyek nyilvántartásában.
A felnőttképzési szakértői szakterületek
a) felnőttképzéssel kapcsolatos igazgatás, irányítás;
b) felnőttképzési intézményi akkreditáció;
c) felnőttképzési programakkreditáció;
d) felnőttképzési szakmai, módszertani terület.
A c) és d) pont szerinti szakterületek rész-szakterületekből állnak. A rész-szakterületek megnevezése
azonos

• az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló jogszabályban meghatározott
tanulmányi területek, vagy
• a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott képzési területek, képzési ágak megnevezésével. (rendelet
1. §)
Szakértői működés személyi feltételeiről, a bejelentési és nyilvántartásba vételi eljárás folyamatáról,
valamint a továbbképzési kötelezettségről az alábbi
címen talál további információkat: https://vep.nive.
hu/?oldal=informacio_f
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság
Képzés- és vizsga-nyilvántartási iroda
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Telephely: 1085 Budapest, Baross utca 52.
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A komplex szakmai vizsgáztatás
bevezetésének szabályairól
A szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági
igényekkel való összehangolására vonatkozó koncepcióról szóló, 1198/2011. (VI. 17.) Korm. határozattal elfogadott szakképzés-fejlesztési rendszerben
is felvázolásra került, hogy a szakképzés neuralgikus pontja a szakmai vizsga, amelyet igen sok kritika ért. A 2007-től bevezetésre került moduláris
vizsgáztatás újszerűsége, összetettsége jelentős
nehézségeket okozott a vizsgabizottságoknak és a
vizsgaszervezőknek egyaránt, mert új vizsgáztatási, dokumentálási, értékelési szabályokat kellett
elsajátítani, nem lehetett „megszokásból” vizsgáztatni. A modulok és vizsgarészek – ezen belül a
vizsgafeladatok – nagy számát, a vizsga időtartamának hosszúságát a vizsgázók és a vizsgáztatók
egyaránt kifogásolják. A szakmai vizsga százalékos
értékelése szintén nem nyerte el sem a vizsgázók,
sem a vizsgabizottságok, de a pedagógusok tetszését sem. A pontozások során vitatható, mennyire
indokolt a személyes kompetenciákra adott pontszámok beszámítása a szakmai eredménybe. A
jelenlegi felmenő rendszerben kifutó technika szerint a vizsgázók szakmai felkészültségét a szétaprózott anyagrészek számonkérésével mérik, amely
a komplex munkatevékenység ellátását nem segíti.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény komplex szakmai vizsgával összefüggő
rendelkezései lehetőséget nyújtanak arra, hogy
a moduláris vizsgáztatás rendszerében felmerült
problémák (a vizsgák bonyolultak, nagyon részletekbe menők, túl hosszúak) az új vizsgáztatási
rendszerben kiküszöbölésre kerüljenek úgy, hogy
a szakmai vizsga alapvető célja, jellege változatlan
maradjon.
A törvény által meghatározott új szakképzési rendszer végrehajtási rendeleteinek jelentős
része már kiadásra került, biztosítva ezzel az új
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típusú képzések 2013. szeptember 1-jétől induló teljes körű bevezetését. Az új típusú képzések
már – az érvényes törvényi előírásokhoz igazodóan – komplex szakmai vizsgával fejeződnek
be, amelyhez a tartalmi elemeket a szakképesítések már kiadott szakmai és vizsgakövetelményei
(szvk) tartalmazzák. Ehhez szükséges az állam
által elismert szakképesítések komplex szakmai
vizsgáinak lebonyolítási szabályairól rendelkező
új jogszabály kiadása. Ennek az új jogszabálynak
a kiadását a Nemzetgazdasági Minisztérium rövidesen kiadja.

Milyen alapvető változásra számíthatunk?
A vizsga tartalmára vonatkozó változás, hogy a
komplex szakmai vizsga nem egymástól elszigetelt vizsgarészekre/modulokra építve ellenőrzi a
vizsgázók tudását, hanem a vizsgarészeken/modulokon átnyúló legfontosabb munkaműveletekre
és cselekvési kompetenciákra helyezi a hangsúlyt,
melynek alapján mérhető: a vizsgázó rendelkezik-e azzal a gyakorlati tudással, amellyel kiengedhető a munkaerőpiacra. A szakmai vizsga
komplex jellege jelzi, hogy a vizsgázónak a szakképesítés valamennyi követelményére kiterjedően
kell számot adnia tudásáról. A duális képzésnek
megfelelően a vizsgáztatás is gyakorlatorientálttá válik, tehát a gyakorlati vizsga minden szakképesítésnél megjelenik, ezzel szemben kevesebb
önálló írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység vár a
vizsgázókra, azaz kevesebb tételsor kidolgozása
válik szükségessé, ezáltal is csökkennek az adminisztratív terhek, és ugyanakkor a szakmai vizsgához kapcsolódó költségek is.
A vizsga lebonyolítására vonatkozó koncepcionális változások az adminisztráció nagyobb mértékű csökkentését is szolgálják.
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Az eddigi három vizsgadokumentum helyett
csak egyet – a lebonyolítás rendet – kell vezetni
a szakmai vizsgán. A vizsgaszervezőknek valamennyi szakképesítés vizsgáját egyetlen helyen
kell bejelenteniük állami szakképzési és felnőtt-képzési szerv (a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának,
NMH SZFI) által létrehozott elektronikus felületén.
Lényegesen megváltozott a vizsgaelnök/vizsgabizottsági tag megbízására vonatkozó szabályozás. Az OKJ-ban szereplő összes szakképesítés és minden vizsgaelnök és vizsgabizottsági
tag esetében a megbízások kiadása egységesen
az NMH SZFI törvényben kijelölt feladata lett,
azonban továbbra is biztosítjuk azt – a hatályos
rendszer hatásköreit is figyelembe vevő – lehetőséget, hogy a szakképesítésért felelős tárcák, a
gazdasági kamarák, továbbá az szvk-ban megjelölt szervezetek tehetnek javaslatot a vizsgaelnökre vagy a vizsgabizottsági tagra.
Ezeket a megbízásokat elektronikus formában
teljesítjük majd a vizsgabizottság és a vizsgaszervezők felé is. Természetesen ez a feladat jelentős
informatikai fejlesztést igényel.
Megváltozott a vizsgabizottság létszámára,
összetételére vonatkozó előírás is. A vizsgabizottság létszáma 4 főre emelkedett és egy tagja
minden esetben a vizsgára felkészítő képzésben
részt vett oktató kell, hogy legyen. A bizottság
feladatait illetően is változás várható: nem lesz
külön „kérdező tanár” a szóbelin, hanem a vizsgabizottság elnökének és tagjainak a jogszabály
meghatározza azok fő feladatként (pl. elnök esetén az írásbeli feladatok javításának ellenőrzése)
vagy közreműködőként (pl. tagok esetén tárgyi
feltételek megléte, vizsgára bocsátás feltételei
meglétének ellenőrzése) történő ellátását, illetve
a tényleges vizsgáztatási feladatok lebonyolítási
rend szerinti megoszthatóságát is. A tervezet orientáló jelleggel tartalmazza, hogy a vizsgabizottság képzést folytató intézményt képviselő oktató
tagja elsősorban a szóbeli vizsgatevékenység esetén lásson el vizsgáztatási feladatokat.

Továbbra is megmarad a bizottság tagjainak
jelentési kötelezettsége, amelynek már nem kötelező eleme a gyakorlati feladatok bemutatása, hiszen a megerősödött kamarai kontroll ezt
szükségtelenné teszi. Emellett megjelenik a vizsgaszervező jelentésének lehetősége, amely alkalmat ad az egyes vizsgabizottságok működésének
értékelésére. A jelentéstétel elektronikus úton
történik, az NMH SZFI által biztosított felületen.
A szakmai vizsga komplex jellege számottevő
egyszerűsítést jelent mind a vizsga lebonyolításában, mind az értékelésben. Ezt az egyszerűsödést
javarészt a vizsgafeladatok, a vizsgatevékenységek
számának és időtartamának csökkenése okozza,
amely csökkenés az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeikből olvasható ki.
Mindemellett az új vizsgaszabályzat tervezete is
segíti az egyszerűbb értékelést azzal, hogy megszűnik a vizsgafeladatok százalékos értékelése és a
végső vizsgaeredmény is lényegesen egyszerűbbé
válik. Általános szabályként bevezethetővé vált,
hogy a javítóvizsgán csak a sikertelenre értékelt
vizsgafeladatot kell megismételni.
A szakmai vizsgabizottság a javítóvizsgán, a
tanulónak a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye
alapján részszakképesítést igazoló bizonyítványt
állíthat ki, ha a tanuló a komplex szakmai vizsga
követelményeinek egy részét teljesítette, és a teljesítménye megfelel valamelyik részszakképesítés
követelményeinek.
Az új vizsgaszabályzat tervezete alapján a
törzslapok kitöltése a komplex szakmai vizsgák
esetén elektronikusan, az NMH SZFI által biztosított elektronikus felületen történik, amelyhez kizárólag a vizsgaszervező férhet hozzá. Az
elektronikus törzslapok a korábbi törzslapokhoz
igazodó adattartalmúak, de a vizsga komplex
jellegéből adódóan már nem a követelménymodulok, hanem az egyes vizsgafeladatok részeredményei, illetve a vizsga végeredménye kerülhetnek benne rögzítésre, osztályzattal. A vizsgát
követően a törzslapot az elektronikus rendszerből két példányban kell kinyomtatni, majd a
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vizsgabizottságnak, a jegyzőnek, a vizsgaszervező képviselőjének aláírni (hitelesíteni), és az
egyik példányt az NMH SZFI-nek kell eljuttatni. Törzslapkivonat kiadása szintén az elektronikus rendszerből történő nyomtatással lesz lehetséges. A törzslapok vezetésének elektronikus
rendszeren keresztül történő megvalósítása nem
jelent nehézséget, az adminisztrációs és informatikai feltételek már minden vizsgaszervezőnél rendelkezésre állnak, mert már lassan egy
évtizede elektronikus úton történik a szakmai
vizsgák bejelentése/fogadása, továbbá a vizsgaszervezőknek már jelenleg is vannak elektronikus adatszolgáltatási kötelezettségei. A törzslap
elektronikus kitöltése révén az eddigiektől eltérő
lesz a papíralapú törzslap vezetése, amely egyben
a költségek csökkentésével is jár.
Az új vizsgaszabályzat szerkezete is megváltozott. Kialakítása – az áttekinthetőség, a könynyebb alkalmazás és az átállás elősegítése érdekében – a korábbi vizsgaszabályzat általános
felépítését követi. Lényeges szempont továbbá,
hogy a vizsgák előkészítéséhez, lebonyolításához,
illetve lezárásához kapcsolódó tevékenységekkel
összefüggő jogszabályi előírások csoportjainak

további finomítása is megtörténjen annak érdekében, hogy a vizsgák egyes részeire, folyamataira,
eljárásaira vonatkozó rendelkezések összessége
teljes körűen, egy adott fejezethez kapcsolódóan,
fejezeten belül kerüljön szabályozásra, ezzel is
segítve a vizsgaszabályzat gyakorlatban történő
alkalmazását.
A hatályos szabályozástól eltérően, két különálló rendelet helyett egyetlen jogszabályban, az
új vizsgaszabályzat keretei között kerültek meghatározásra a vizsgáztatási díjakkal kapcsolatos
rendelkezések is. Itt lényeges szempont, hogy a
díjak a korábbinál jobban igazodjanak az ellátott
feladatokhoz, de ne jelentsenek többletterhet a
vizsgáztató, illetve a vizsgázó számára.
Az átmeneti rendelkezések lehetőséget adnak a
szakképesítésért felelős minisztereknek, valamint
a gazdasági kamarák elnökének, hogy döntsenek,
a régi OKJ szerinti kifutó képzések szakmai vizsgáival összefüggő vizsgaelnök, vizsgabizottsági
tag kijelölési feladatokat a korábbi szabályok szerint saját hatáskörben végzik, vagy e folyamatosan
zsugorodó mennyiségű feladattal – az új szabályozási rendszerhez kapcsolódva – az NMH SZFI-t
bízzák meg.

Pályázat a szakképzés tárgyi feltételeinek
fejlesztésére irányuló beruházások támogatására
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal pályázatot hirdet a
Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013.
évi decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó és a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére
irányuló beruházások támogatására.
A pályázat célja
• az állami fenntartású szakképző intézményben,
speciális szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában, valamint a nem állami fenntartású, költségvetési hozzájárulásban részesülő,
szakképzést folytató intézményben, speciális
szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában a pályázati kiírásban meghatározott
szakképesítésekre, végzettségekre felkészítő,
nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók
gyakorlati képzésének ellátásához, továbbá
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• a felsőoktatási intézményekben a gyakorlatigényes
alapképzési szak keretében, az államilag támogatott hallgatói létszám tekintetében folytatott gyakorlati képzés ellátásához
szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása.
Pályázók köre
Szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények,
szakmai gyakorlati képzést tanulószerződéssel végző
szakképzési hozzájárulásra kötelezettek.
A pályázat benyújtása:
• határidő: 2013. szeptember 10.
• benyújtás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
1439 Budapest, Pf. 630.
További információ:
• http://bit.ly/1cYXRes, dtp2013@lab.hu
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Éliás János:

Megújul a felnőttképzés
A rendszerváltást követően az iskolarendszeren kívüli támogatott képzési tevékenységre vonatkozó első jogi szabályozás az 1991. évi IV.
(úgynevezett foglalkoztatási) törvény volt, amely
megszabta az állam által finanszírozott munkaerő-piaci képzésekre vonatkozó feltételeket. A
törvény megjelenését követően láttak napvilágot
a különböző végrehajtási rendelkezések, melyek
egy része a mai napig is hatályos.
Jelentős állomást jelentett a 2001. évi CI. törvény, mely megadta a felnőttképzés általánosabb
értelmezését és szabályozását. A szakemberek
számára – ha nagy időkéséssel is –, de megjelentek a törvény végrehajtási rendelkezései. Ennek az
időszaknak köszönhetőek az úgynevezett „finomabb szabályozások”, mint például az intézményés programakkreditáció bevezetése.
A jogalkotási ciklus következő állomása több
mint tíz évvel később alakította át az elődjét:
2013. június 3-án az Országgyűlés elfogadta a
2013. évi LXXVII. törvényt, az „új felnőttképzési
törvényt”, melyet június 13-án hirdettek ki a Magyar Közlönyben. A törvény 2013. július 1-jén
lépett hatályba, megjelölt rendelkezései 2013.
szeptember 1-től érvényesek, és az átmeneti rendelkezések 2014-et és 2015-öt is érinthetik.
Az állam a felnőttképzésben szabályozással
(elsősorban a felnőttképzésről szóló törvény és
végrehajtási rendeletei révén), valamint a képzések támogatásával vesz részt. Így alapvető érdeke
a feladatait jól teljesítő felnőttképzési rendszer
működtetése.
Az új törvénytől várjuk mindannak a megoldását, amit kifogásoltunk az előző időszakban, illetve az általa létrehozott gyakorlatban. Néhány
közülük:
• Javuljon a képzés minősége, ami ugyanis – az
előző törvényben életbe léptetett akkreditációs
rendszer ellenére – a szereplők esetenkénti ellenérdekeltsége miatt összességében nem történt

meg. Megfogalmazódott, hogy az elért képzettség, végzettség mögött álló tudás nem mindig
egyenértékű az iskolai rendszerben megszerzettel.
• Egyes piaci képző intézmények mindenek feletti érdekeltségi tevékenysége megkérdőjelezte a
minimális szakmai követelmény teljesítését is, és
az állam a nem kellő intenzitással működtetett
ellenőrzési rendszerén keresztül nem volt képes
ennek ellensúlyozására.
• Szűnjön meg a felnőttképzési rendszer olykor
hiányos, vagy túl általános, és éppen ezért értékelhetetlen követelményeket támasztó szabályozása, mely a papírok „gyártásával” is teljesíthető
volt. Az intézmény a tényleges szakmai teljesítménye alapján kaphassa meg az akkreditációkra
való jogosultságot.
• A támogatott képzések struktúrája, tartalma –
és ennek megfelelően a kimenete – feleljen meg
a gazdaság igényeinek, vegye figyelembe a képzésben résztvevők valós munkaerő-piaci lehetőségeit. Szolgálja a nemzetgazdaság humán-erőforrás igényeit, valamint az összetett és változó
társadalmi-gazdasági igényeket gyorsan és rugalmasan elégítse ki.
• A támogatott képzések megfelelő koordinációja
tegye lehetővé a költséghatékony működtetést,
biztosítson megfelelő visszacsatolást a támogatások tényleges társadalmi-gazdasági hasznosulásáról.
Az előbbiek megoldására – amit a törvény adta
felhatalmazás alapján a megalkotásra kerülő kormány- és miniszteri rendeletek tovább erősítenek
és részleteznek – a törvény az alábbi főbb szakmai
elemeket tartalmazza:
• Megváltozik a felnőttképzés irányítási rendszere.
A felnőttképzési törvény csak azon képzők működését szabályozza, amelyek államilag elismert
végzettségekre felkészítő (OKJ szerinti szakképesítés, illetve nyelvvizsga), valamint állami,
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uniós forrásból támogatott képzéseket valósítanak meg (kivéve a külön jogszabályban szabályozott úgynevezett „hatósági képzéseket”). E
képzéseket szabályozási szempontból négy nagy
körre osztja: OKJ szerinti szakképzések (1. képzési kör), támogatott egyéb szakmai képzések
(2. képzési kör), államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő és támogatott nyelvi képzések (3.
képzési kör), valamint egyéb támogatott általános képzések (4. képzési kör). A négy képzési
kör összefoglalóan: felnőttképzésben szabályozott képzések. Egyéb szakmai képzés alatt
a munkakör betöltéséhez, a foglalkozás, tevékenység gyakorlásához, illetve magasabb szintű végzéséhez szükséges felkészítést értjük. Az
egyéb támogatott általános képzés felzárkóztató, informatikai, állampolgári vagy – a támogató
szándéka szerint – bármilyen más, a szakmai és
nyelvi kompetenciák megszerzésétől eltérő célra
irányuló képzés lehet.
• A 2. és a 3. képzési körbe tartozó képzések
esetében – az OKJ szerinti szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeihez hasonló
tartalommal és nyilvánossággal – létrejönnek
a felnőttképzési szakmai programkövetelmények,
illetve a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények és annak nyilvántartása, így a felnőttképzés
tartalmilag is szabályozottabb és átláthatóbb
lesz. A nyilvántartások vezetését és az ahhoz
kapcsolódó jogosultságokat (döntés a programkövetelmény nyilvántartásba kerüléséről,
megújításáról, törléséről stb.) a nyelvi programok esetében a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
(hatóság), illetve szakmai programok esetében
a köztestületként hatósági jogosítványokkal felruházott Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) végzi, illetve gyakorolja. Ezzel biztosítható, hogy a képzési programok szakmai tartalma is a gazdaság tényleges igényeire épüljön.
A programkövetelmény kidolgozásával és benyújtásával bárki javaslatot tehet a nyilvántartást vezető szervnek a felnőttképzési szakmai
és nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba
kerülésére.
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• A törvény nem vonatkozik valamennyi felnőttképzési tevékenységre, hatálya és szabályozása csak
azon képzésekre irányul, amelyekben az állam
kiemelt felelősséget visel. A törvény hatálya alá
nem tartozó képzésekre a fogyasztóvédelem általános szabályait kell alkalmazni.
• Megszűnik a felnőttképzést folytató intézmények jelenlegi nyilvántartási rendszere. Ezután a törvény
hatálya alá tartozó (felnőttképzésben szabályozott) képzésekről kell – az OSAP adatszolgáltatáson túl – részletes információkat szolgáltatni,
elektronikus formában.
• Megváltozik a jelenkeg nem kellően differenciált
és sok felesleges adminisztrációt igénylő akkreditációs rendszer, amit egy új engedélyezési rendszer vált fel. A Felnőttképzési Akkreditáló
Testület (FAT) működése fokozatosan megszűnik. A felnőttképzésben csak engedéllyel
rendelkező képző folytathat szabályozott képzést, hatósági engedély birtokában. A hatóság az engedély kiadását szakértői véleményre
alapozza, mely a törvényben meghatározott
követelmények teljesítésének megítélésére vonatkozik. Az engedély – mely a kérelmező
intézmény képzési programjait is tartalmazza
– határozatlan időre szól. A hatóság az engedélyeztetési eljárással kapcsolatos szakmai feladatok (felnőttképzési szakértőkkel kapcsolatos feladatok, intézmények által alkalmazható
minőségbiztosítási rendszerek stb.) ellátásának
támogatására Felnőttképzési Szakértői Bizottságot (FSZB) működtet.
• Az új rendszerben két szakértői kör láthat el ellenőrző-minősítő feladatokat: a hatósági szakértők (akik általános és egyben programszakértői feladatokat is ellátnak), illetve az MKIK
programszakértői nyilvántartásában szereplő
– szakmailag az 1. és 2. képzési körhöz tartozó
programokat és képzéseket megítélni képes –
programszakértők köre. A szakértői tevékenység
végzése mindkét körben hatósági engedélyhez,
nyilvántartásba vételhez és szigorú összeférhetetlenségi szabályokhoz kötött. A hatóság és a
kamara – a szakértői tevékenység gyakorlásának
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időtartama alatt – a szakértők megfelelőségét,
tevékenységét hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.
• A törvény – terjedelmében és hangsúlyában
is – nagy jelentőséget tulajdonít az engedélylyel rendelkező képző intézmények ellenőrzésének
és a jogkövetkezményeknek. A hatóság szakértők
bevonásával – kétévenként legalább egyszer
– a helyszínen ellenőrzi törvényességi és szakmai szempontból a képző tevékenységét. Az
új nyilvántartási rendszer segítségével azonban
bármely, a törvény hatálya alatt álló intézmény,
illetve folyamatban lévő képzési programjának
aktuális végrehajtása ellenőrizhető. A hatóság
az ellenőrzést az 1. és/vagy a 2. képzési körbe
tartozó képzéseket folytató intézmények esetében az MKIK programszakértői nyilvántartásában szereplő szakértő bevonásával folytatja
le. Kiemelten kezeli az 1. képzési körbe tartozó
gyakorlati képzések ellenőrzését, amelyhez az
MKIK közvetlenül jelöli ki képviselőjét. A szakértők az intézmény ellenőrzésének tapasztalatait jegyzőkönyvben összegzik. A jegyzőkönyvet
megküldik a hatóságnak. A szakértők az ellenőrzés alapján felhívják a képző figyelmét a hibák
kijavítására és a továbbfejlesztés lehetőségeire is.
A hatóság a jelentésben foglaltakat áttekinti, és
a nem megfelelően működő intézményeket fel-

hívja a jogszabálysértés megszüntetésére. Szükség szerint szankcionál: pénzbírságot szabhat ki,
illetve a törvényben meghatározott súlyos vagy
ismételt szabálysértés esetén az engedélyüket is
– adott képzési körre vonatkozóan, vagy teljesen – visszavonhatja. A hatóság az ellenőrzéssel
kapcsolatos döntéséről szóló jogerős határozatot
a közigazgatási hatósági eljrás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény, a Ket., szabályai szerint nyilvánosságra hozza.
• A törvény – a szakterület történetében először
– meghatározza a pályakövetés szakmai rendszerének kialakítására vonatkozó kereteket, amelyet
majd kormányrendelet fog részletesen szabályozni.
Az új felnőttképzési törvény a felhatalmazó rendelkezésekben előre vetítette, hogy a Kormány és
az adott szakterületért felelős miniszterek milyen
további szakmai kérdések részletesebb szabályozására kaptak felhatalmazást. Az összefoglaló
készítésének idején ezek a részletes rendelkezések
még nem ismertek.
A felnőttképzési rendszer szabályozása változatlanul csak egy eszköz az állam kezében. Tökéletesebbé, az alkalmazásban az egyén és a társadalom számára még hasznosabbá, a gyakorlatban
részt vevő szereplők tisztességes szakmai magatartása, szakértelme és teljesítménye fogja tenni.
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Kállai Rudolf

A szakképzés
2013. szeptember 1-jén hatályos
jogszabályai és dokumentumai
A 2013. szeptember 1. után induló szakképzések
tekintetében számos változást hoznak a magyar
szakképzési rendszer átalakítását célzó jogszabályok. A módosítások alapját egyrészt a 2011
májusában elfogadott szakképzési koncepció,
másrészt a közneveléssel és a gazdasággal való további harmonizáció jelentette. Az alábbiakban a
legfontosabb, erre vonatkozó jogszabályi hátteret,
valamint azok jelentősebb változásait ismertetjük.

Törvények:
• a többször módosított 2011. évi CLXXXVII
törvény a szakképzésről
• a többször módosított 2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről
• a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
• a többször módosított 2011. évi CLV. törvény a
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

Kormányrendeletek:
• a 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről (a
továbbiakban: OKJ rendelet) – módosította: a
84/2013. (III. 21.) Kormányrendelet
• a 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam
által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól (a továbbiakban: modulrendelet) – módosította: a 84/2013. (III. 21.) Kormányrendelet
• módosított 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról
• 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
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• a 331/2012. (XI. 28.) Kormányrendelet a
2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló
képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes
szakképzési tárgyú Kormányrendeletek módosításáról [módosította: a 84/2013. (III. 21.) Kormányrendelet]
• a többször módosított 280/2011. (XII. 20.) Kormányrendelet a gyakorlati képzés költségeinek a
szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési
normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

Miniszteri rendeletek:
• a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről –
módosította: a 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet
• a 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról
• a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet a nemzeti
fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
• a 20/2013. (V. 28.) BM rendelete a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes,
szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
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• a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
• a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények
kiadásáról szóló, miniszteri rendeletek hatályon
kívül helyezéséről
• a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési
kerettantervekről
• a többször módosított 51/2012. (XII. 21.)
EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és
jóváhagyásának rendjéről
• a 47/2013 (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014.
tanév rendjéről.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából
fontos tájékozódni arról is, hogy megjelent a
8/2013 (III. 6.) NGM-rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
mestervizsga követelményeiről.

Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ):
2013. szeptember 1. után államilag elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzés kizárólag a módosított 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelettel kiadott OKJ alapján indítható iskolai
rendszerben és iskolarendszeren kívül egyaránt.

A 2013. szeptember 1-jét megelőzően induló képzések a képzés indításakor hatályos jogszabályok
alapján fejezhetők be.

Konkrét módosítások:
• Külön táblázatban kerültek megjelenítésre a
szakképesítések és szakképesítés-ráépülések, illetve a rész-szakképesítések.
• Megszűntek a szakképesítés-elágazások.
• A szakképesítések azonosító számai rövidebbek,
egyszerűbbek lettek.
• Változtak a korábbiakhoz képest a szakképesítések egyes szintjeinek meghatározásai.
– A korábban 55-ös szinttel jelölt felsőfokú szakképesítések már nem szerepelnek az OKJ-ban,
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény rendelkezései szerint a továbbiakban
ezeket a képzéseket a felsőoktatási intézmények
indíthatják, felsőoktatási szakképzésként. A felsőfokú szakképzettség megszerzését oklevél tanúsítja, de diplomát nem biztosít.
– További szabályozások: az 1232/2012. (VII. 12.)
Kormányhatározat értelmében kidolgozásra kerül az Országos Képzési Jegyzékben szereplő
emelt szintű szakképesítések felsőoktatási tanulmányokba történő beszámítása. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez
kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
szóló 230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet

A 2013. szeptember 1-jétől érvényes változások
számszerű adatai a korábbi évekhez viszonyítva

szakképesítés
kimenet

133/2010. (IV. 22.)
OKJ

150/2012. (VII. 6.)
OKJ
2012. szeptember 1-jén

150/2012. (VII. 6.)
OKJ
2013. szeptember 1-jén

darab
rész-szakképesítés

358

147

150

szakképesítés

311

286

288

szakképesítés-elágazás

432

—

—

szakképesítés-ráépülés

202

199

199

Összesen

1303

632

637
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és a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.
21.) EMMI rendelet az „automatikus beszámítási
mód”-ot tartalmazza.
• A képzés szintje szerint megkülönböztethető
csoportok:
– szakképesítések (32, 34, 52, 54, 62)
– rész-szakképesítések (21,31,51)
– szakképesítés-ráépülések (33, 35, 53, 55)
• Az egyes szakképesítések a szakmacsoportok
mellett ágazatokhoz is besorolásra kerültek.
Ennek elsődleges oka az ágazati szakközépiskolák kialakítása.
• A szakiskolai képzés ideje egységesen 3 év; az
ágazati szakközépiskolai képzési idő 5 év (9–
12. évfolyam: közismereti és szakmai képzés,
13. évfolyam: szakmai képzés). A nem az adott
ágazatban szerzett szakmai érettségi végzettség
birtokában a szakképesítés megszerzése 2 év.
• Az iskolarendszeren kívüli képzési idő szigorúbb keretek között szabályozott, megjelölésre
került mind a minimális, mind pedig a maximális képzési óraszám.
• Feltüntetésre került, hogy az egyes szakképesítések megszerzésére irányuló képzés milyen
munkarend szerint folytatható.
• Az OKJ-t kiadó rendelet melléklete új elemként
tartalmazza a szakmai érettségi végzettség birtokában betölthető munkaköröket.

tartalmával. A modulrendeletben rögzített követelménymodulok azonosító számát és megnevezését a szakmai és vizsgakövetelmények
tartalmazzák.

A modulrendelet:

A szakképzési kerettanterv:

A szabályozás új eleme a 217/2012. (VIII. 9.)
Kormányrendelet, amely egységesen rögzíti
az OKJ-ba felvett szakképesítések valamenynyi szakmai követelménymodulját, megnevezéssel, azonosító számmal, valamint a modul

A korábbi ajánlott központi programok helyett
kötelező érvényű szakképzési kerettantervek kerültek kiadásra. Azok, akik korábban a központi
program szerint kezdték meg a tanulmányaikat,
aszerint is fogják befejezni.
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A szakmai és vizsgakövetelmények (szvk)
tartalmi változásai:
• Az szvk-ban a szakképesítés szakmai követelménymoduljainak kizárólag az azonosító száma
és megnevezése kerül megjelenítésre, a tartalom
a modulrendeletben olvasható.
• Mivel az OKJ már nem tartalmazza a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető foglalkozás(ok) FEOR-számát, ennek meghatározása
kizárólag az szvk. előírásai között szerepel. A
foglalkozás(ok)on belül a legjellemzőbb munkakörök is megjelennek.
• A szakképesítések kapcsolódásait kizárólag az
szvk. tartalmazza. A könnyebb átláthatóság érdekében a dokumentum a szakképesítéseknek
csupán a közvetlen kapcsolatait tünteti fel.
• Jelentős koncepcionális változás a szakmai
vizsga tekintetében, hogy a korábbi modulokhoz rendelt vizsgatevékenységeket felváltja a komplex szakmai vizsga, mely a vizsgaidő
jelentős csökkenésén túl az elaprózott vizsgafeladatok helyett kevesebb feladattal, de
átfogóbban kéri számon a szükséges tudáselemeket.

Szak- és felnőttképzés – 2013. II. évfolyam – tanévnyitó
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Eszes Csabáné

A szakképzési kerettantervek szerepe
a szakképzés minőségének javításában
A Kormány által 2011 májusában jóváhagyott
szakképzési koncepció a szakképzés teljes minőségfejlesztését célozta meg annak érdekében,
hogy a szakképzésből kilépő tanulók száma és
felkészültsége minél jobban és rugalmasabban alkalmazkodjon a gazdaság és a munkaerőpiac igényeihez, piacképes tudást adva a tanulók számára.
A szakképzési rendszer fejlesztése során az
Országos Képzési Jegyzék átalakítása, az ágazati szakközépiskolák kialakítása, a modulrendelet
megjelenése és a három évfolyamos szakiskolai,
duális képzés bevezetése mellett új elemként jelennek meg a kötelező érvényű szakképzési kerettantervek, valamint a szakmai tantervi adaptációk.
A korábbi években az iskolai rendszerű szakképzésben ajánlásként kiadott központi programok
alkották a helyi tantervek alapját, a kimeneti ellenőrzésre (vizsgára) helyezve a hangsúlyt. A
szakképzési kerettantervek a képzés folyamatának
szigorúbb szabályozásával biztosítják a képzési folyamat minőségét, a rendszer egyenszilárdságát,
így adva megfelelő alapot a folyamatellenőrzésnek.

Szakképzési tantervi ajánlás
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény (Szt.) által adott lehetőség alapján – a
jelentős volumenű fejlesztés országos bevezetése
előtt – pilot tantervi ajánlások születtek a kipróbálás és a tapasztalatok elemzése érdekében. Az
új szabályozás alapján, az adott feltételekkel 2012.
szeptember 1-jén lehetőség adódott a nemzetgazdasági miniszter, valamint a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó iskolai rendszerű képzések (78 szakképesítés) indítására.
Az Nemzeti Munkaügyi Hivatal önkéntes válaszadáson alapuló felmérése szerint 2012 szeptemberében legalább 50 intézmény körülbelül
3100 szakiskolás és 1100 érettségizett tanuló kép-

zését kezdte meg 46 szakképesítésben az új rendszerben. A szakképzési tantervi ajánlások csak a
2012/2013. tanévben indított szakképzésekre vonatkoztak, további évfolyamok ezek alapján nem
indíthatók.
A bevezetés tapasztalatai alapján megtörtént
a szakképzési kerettantervi modell finomhangolása. Az új iskolatípusként megjelent ágazati
szakközépiskolák esetében az egy ágazatba tartozó szakképesítések közös szakmai tartalmának
kialakítása igényelte a legjelentősebb – a szakmai
és vizsgakövetelményeket, valamint a közös modultartalmakat is érintő – átdolgozást.

Szakképzési kerettantervek
A 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelettel kiadásra
került szakképzési kerettantervek előírásait a kiadást követő tanév első tanítási napjától kell alkalmazni [Szt. 92. § (19)].
A szakképzési kerettanterv az OKJ-ban szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható
szakiskolai és szakközépiskolai szakképesítésekhez, szakképesítés-ráépülésekhez, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag speciális
szakiskolákban oktatható szakképesítésekhez,
iskolai rendszerben is oktatható rész-szakképesítésekhez készült.
A központi programokhoz képest fejlődést
jelentenek a modulok mellett megjelenő bontott
elméleti és gyakorlati tantárgyak. (A szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak egyértelmű megkülönböztetése érdekében minden gyakorlati
tantárgy megnevezésében szerepel a gyakorlat/
gyakorlata kifejezés.) A korábbinál részletesebb
a szakmai gyakorlati oktatás teljes tartalmának
meghatározása, beleértve az összefüggő szakmai
gyakorlat témaköreit is. Megjelentek a nappali rendszerű oktatásban a képzés teljes hosszára
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vonatkozó, heti óraszámokat tartalmazó óratervtáblázatok. Az iskolák számára rugalmasságot
biztosít az Szt. előírásainak megfelelő 10%-os
szabadsáv, illetve a témakörök ajánlott óraszáma.
A szakközépiskolai óraterv-táblázatban egymás
mellett kerültek megjelenítésre a 4 + 1 és a két
évfolyamos képzések óraszámai.
A szakképzési tantervi ajánlásokhoz képest új
elemként jelenik meg a szakiskolai óratervtáblákban a három évfolyamos képzések óraszáma
mellett a két évfolyamos [közismereti tartalom
nélküli Szt. 23. § (3)] képzés óraszáma is.
A tantárgyi tartalmak mellett a kompetenciák hatékony elsajátíttatását segítő módszertani
ajánlások szerepelnek. Megjelölték az egymásra
épülő, illetve kapcsolódó szakmai és közismereti
tartalmakat, tantárgyakat.

Szakmai tantervi adaptációk
A szakképzési kerettantervek alapján szakmai
tantervi adaptációk készültek a speciális szakiskolák és a HÍD II. programban részt vevő szakiskolák számára.
A sajátos nevelési igényű tanulók szakképzését
és munkavégzésre felkészítését támogató speciális szakiskolák részére 34 fogyatékossági típusra
(hallássérültek, mozgáskorlátozottak, látássérültek) és a tanulásban akadályozottak számára készült összesen 164 adaptáció.
Az EU 2020 irányelveinek megfelelően a korai
iskolaelhagyás arányát sikeresen mérséklő oktatási formaként jelenik meg a közoktatásban a Hídprogramok szerinti képzés.
A Híd II. programban lemorzsolódott tan-
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köteles korú, vagy idősebb, akár általános iskolai végzettség nélküli fiatalokat képeznek. A
program célja – a későbbi foglalkoztathatóság
esélyének növelése érdekében – a szakképzésbe történő irányítás, de legalább felkészítés a
munkavállalásra, akár rész-szakképesítés megszerzésének lehetőségével. A Hídprogramok
keretében összesen 53 szakmai tantervi adaptáció készült. A szakmai tantervi adaptációk
típusai:
• Speciális szakiskolában rész-szakképesítés megszerzésére irányuló 2 évfolyamos képzések
• Speciális szakiskolában szakképesítés megszerzésére irányuló 4 évfolyamos képzések
• HÍD II. programban rövidebb szakképzési idejű
rész-szakképesítés megszerzésére irányuló 2 évfolyamos (20 hónapos) képzések
• HÍD II. programban hosszabb szakképzési idejű rész-szakképesítés megszerzésére irányuló 2
évfolyamos (20 hónapos) képzések

A kerettantervi fejlesztések
tervezett további lépései
• A szakképző iskolák helyi tanterv készítését segítő informatikai rendszer kifejlesztése
• A szakképzési kerettantervek alkalmazását segítő módszertani útmutatók készítése a szakképzési intézmények vezetői, tanárai, oktatói munkájának szakmai támogatásához
• A szakképzési kerettantervek alkalmazói számára felkészítés szervezése
• A kerettantervek intézményi implementációjának támogatása
• A szakképzési kerettantervek bevezetése során
felmerülő tapasztalatok összegyűjtése és elemzése

Szak- és felnőttképzés – 2013. II. évfolyam – tanévnyitó
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Madarász Erik

A vizsgabejelentés folyamatának
és a vizsgaelnöki rendszer megújításának
bemutatása
A vizsgabejelentés felületének megújítása
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság (NMH SZFI) Vizsgaügyviteli Főosztályának feladatai közé tartozik
az iskolarendszeren kívüli és az iskolai rendszerű
szakmai vizsgák bejelentéseinek ellenőrzése és
jóváhagyása. A vizsgaszervező intézmények a
szakmai vizsgák előkészítését – jelenleg bizonyos
szakképesítések esetében, a komplex vizsgarendszer bevezetésével a teljes OKJ-ra vonatkozóan –
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM
rendeletben foglalt módon és adattartalommal
jelentik az NMH SZFI felé.
A 2012. májusi vizsgaidőszakot megelőzően
bevezetett és a vizsgabejelentések ellenőrzését
segítő informatika rendszer (VB) használatával
lehetővé vált az ügyintézés bizonyos fokú auto-

matizálása, a hibás bejelentések számának csökkentése és ezzel az egy vizsgára fordított ügyintézési idő lerövidítése. A kialakított alkalmazás a
teljes vizsgaügyviteli folyamatot támogató rendszer része. Az egyes alkalmazások mindegyike
logikai kapcsolatot létesít egymással és közös
adatbázist használva támogatják a felhasználók (vizsgaszervezők, képzők, egyéb partnerek
és NMH SZFI ügyintézők) feladatellátását. Az
egyes rendszerek kialakításának és egységes keretbe foglalásának célja a vizsgákhoz tartozó
folyamatok és az adatátvételek egyszerűsítése, a
duplikált adatszolgáltatások elkerülése, az ügyintézési idő lerövidítése, a vállalkozói terhek csökkentése és az erőforrások hatékony kihasználása.
Az elektronikus vizsgabejelentési rendszer
egyéves működése során nyert tapasztalatok és
a felhasználói visszajelzések alapján elvégez-

Az NMH SZFI Vizsgaügyviteli rendszereinek elvi felépítése
Hozzáférés pusa

Alrendszerek

Titkosíto
internetkapcsolat

Vizsgaszervezők

Hitelesíte,
tkosíto
internetlapcsolat

Szakmai szervezetek

Érdeklődők

Publikus
staszkai felület

Belső kapcsolatok

OSAP

Egységes felhasználó és jogosultság kezelés

Képzők

Adatbázisok

OSAP
VNY

VNY
IOK
VB

VB

Ügyviteli keretrendszer

Felhasználók

SZFI ügyintézők

VEP

VEP

Kapcsolat más rendszerekkel
TEX

TEX/TK

Adatátadás

VEJ

VER
PKR

VEJ
VSZ

MBR

VSZ
GLOBAL
OFFLINE kapcsolat

Törzslap nyilvántartás
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tük a szükséges korrekciókat és változtatásokat, amelyek hozzájárulnak a gördülékenyebb
használathoz. A vizsgabejelentési rendszer – és
a kapcsolódó rendszerfejlesztések – elsődleges,
talán legfontosabb célja a papíralapú ügyintézés
visszaszorítása, az adatok hitelesítésére szolgáló
digitális aláírás alkalmazásával. Míg korábban
a vizsgaszervezőnek a vizsgabejelentést elektronikusan és aláírással hitelesített papíralapú
változatában is meg kellett küldenie, valamint a
bejelentéssel párhuzamosan a kapcsolódó tételt
is meg kellett rendelnie – szintén papír alapon –,
addig a jelenlegi felhasználó megfelelő azonosítás után (felhasználónév és egyedi jelszópárosítás) a rendszerbe belépve bejelentheti szervezés
alatt álló vizsgáját, amelynek digitális aláírásával történő hitelesítésével a vizsgatételt is megrendeli. A bejelentés ellenőrzése, esetleges viszszaküldése javításra, végül pedig az elfogadása
is az erre a célra kialakított webes felületen történik. Az NMH SZFI ügyintézője, jelölve az
esetleges hibás bejegyzést az elektronikus rendszerben, visszaküldi a kitöltő részére a megfelelő megjegyzéssel ellátott vizsgabejelentést. A
folyamat gyorsabbá, illetve közvetlenebbé válik
a vizsgaszervező és az NMH SZFI munkatársa
között.
A vonatkozó jogszabály alapján a vizsgabejelentéskor a vizsgaszervező az alábbi adatokat
szolgáltatja:
• képző megnevezése
• képző székhelyének irányítószáma
• képző székhelyének települése
• képző székhelyén a közterület megnevezése,
jellege, házjelző száma
• képző telefonszáma
• jelentés éve
• vizsga típusa
• OKJ azonosítószáma
• OKJ típusa
• SZVK azonosítója
• szakirány azonosítója
• régió azonosító
• vizsgázók száma összesen
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• pótvizsgázók száma összesen
• modul azonosítója
• feladat egyedi azonosítója
• feladat sorszáma
• vizsgázók száma
• ebből a pótvizsgázók száma
• vizsga dátuma
• vizsga helyszínének megnevezése
• vizsga helyszínének irányítószáma
• vizsga helyszín települése
• vizsga helyszínének közterület megnevezése
• plusz tételrendeléshez kapcsolódó adatok

A vizsgabejelentés és tételkésztés folyamata

Vizsgaszervező
intézmény

Vizsga
bejelentés

Tételigénylés

Ellenőrzés

Ellenőrzés

Nem

Megfelel?

Igen

Elnökjelölés
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Tételkészítés

Minisztériumi
jóváhagyás

Tételexpediálás

Vizsga
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Vizsgabejelentések száma
Év

iskolai rendszerű
képzések

iskolarendszeren kívüli
képzések

Összesen

2011

2271

1420

3691

2012

2162

1668

3830

A vizsgaelnöki megbízások
és jelentések felületének megújítása
A vizsgaelnöki jelentések megtételére az eddig
használt felület helyett 2013. május 1-je óta új,
több funkciót is egyesítő oldal érhető el. A rendszer átalakítása a munkafolyamatok optimalizálása és a költséghatékonysági szempontok miatt
vált időszerűvé.
A korábbi, papíralapú megbízólevelek postai
úton történő kézbesítése helyett elektronikus
megbízólevelet állítunk ki a vizsgaelnöki megbízásról, melyet digitális aláírással hitelesítünk.
Ezzel jelentősen lecsökkent a megbízólevél kiállításának és kézbesítésének ideje – a korábbi 1-2
hét helyett az átfutási idő legfeljebb 3-4 napra rövidült –, ami az adminisztráció folyamatát is egyszerűbbé, átláthatóbbá tette. A vizsgaelnöknek
történő belépés után lehetősége nyílik az elektronikus megbízólevél átvételére, megtekintésére
vagy letöltésére. A megbízólevél később sem törlődik, azt az elnök bármikor megtekintheti viszszamenőleg.

A vizsgaelnökök számára a vizsgaelnöki jelentés kitöltéséhez is ez a felület áll rendelkezésre. A
jelentés formulája eltér a korábban alkalmazottól:
a statisztikához csupán a vizsgázók létszámadatait
kell megadni, a jelentés nagyobb részében a vizsgaelnök személyes tapasztalataira vagyunk kíváncsiak. Annak érdekében, hogy a jelentések utólag
kiértékelhetők, összehasonlíthatóak legyenek, a
kitöltőnek be kell jelölnie a véleményét egy 1-től
10-ig terjedő skálán a vizsgaszervezőre, a vizsga
helyszínére, a vizsgafeladatokra és a vizsgázókra
irányuló kérdések alapján. A jelentés végén lehetőség adódik arra is, hogy a vizsgaelnök személyes
javaslatot, megjegyzést fűzhessen hozzá, valamint
feltölthesse a gyakorlati vizsgafeladatot és az értékelési útmutatót, amennyiben volt ilyen a vizsgán.
Szintén ezen a felületen kell kezdeményeznie
az elnöknek az új szakmai vizsgaelnöki pályázat
igénylését, meghosszabbítását vagy bővítését. A
vizsgaelnök a belépés után ellenőrizheti engedélyének lejártát, az „Elnöki pályázat” menüpont
alatt pedig áttekintheti a szakmacsoportonkénti
pályáztatás lehetőségeit.
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Freinwald Éva

Az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák
szervezésére vonatkozó változások
A vizsgaszervezési jogosultságra
vonatkozó jogszabályi háttér
A vizsgaszervezési jogosultság elnyerése – a törvényi felhatalmazást követő – engedélyezési eljárás alapján történik. Az engedély az eljárást
kezdeményező intézmények által megjelölt szakképesítésekre vonatkozóan az ország területére
jogosít vizsgaszervezésre, a visszavonásig.
A vonatkozó jogszabályok közül fontos megemlíteni a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadását érintő, valamint a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Kormányrendeletet, illetve a szakmai vizsga szervezésére
vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és
a díj megfizetésének szabályairól szóló 12/2010.
(IV. 20.) SZMM rendeletet.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény a komplex szakmai vizsgák tekintetében
határozza meg a vizsgaszervezésre vonatkozó
jogosultságok lehetőségeit. A törvény az állami
szakképzési és felnőttképzési szervet jelöli meg
vizsgaszervezőként valamennyi szakképesítésre
vonatkozóan, annak érdekében, hogy valamennyi
szakképesítés esetén biztosítsa a szakmai vizsga
lehetőségét, Magyarország teljes területén.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal
vizsgaszervezői tevékenysége
A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai
irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.)
Kormányrendelet alapján az NMH vizsgaközpontot is működtet.
Vizsgaszervezési jogosultsága alapján a Hivatal – a régi OKJ alapján – döntően a Nemzetgazdasági Minisztérium, de emelett – külön
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felhatalmazással – más minisztériumok hatáskörébe tartozó szakképesítések esetén is szervez kifutó jelleggel iskolarendszeren kívüli
szakmai vizsgákat. A 2011. évi CLXXXVII.
szakképzésről szóló törvény 12. § (2) c) pont
alapján komplex szakmai vizsgát szervezhet az
állami szakképzési és felnőttképzési szerv valamennyi szakképesítésre irányuló szakképzés
tekinttetében.
Vizsgaszervezői tevékenysége során a Hivatal:
• a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt vizsgaszervezésre felkérő képző intézményekkel szorosan
együttműködve gondoskodik a szakmai vizsgák
jogszabályoknak megfelelő megszervezéséről, valamint a képző intézmények folyamatos és részletes tájékoztatásáról;
• folyamatosan nyomon követi és alkalmazza az
aktuális jogszabályokat, valamint segítséget nyújt
a jogszabályok értelmezésében;
• a szakmai vizsgák jogszabály szerinti előkészítésének folyamatában nagy jelentőséget tulajdonít
a vizsgára jelentkezés jogszabály által előírt feltételeinek vizsgálatára. Itt szeretnénk felhívni
a figyelmet a tankötelezettségre vonatkozó rendelkezések helyes értelmezésének fontosságára,
hiszen a 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 20.
§. (4) szerint „Tanköteles tanulóval államilag
elismert szakképesítés megszerzésére irányuló
képzésre felnőttképzési szerződés nem köthető.”
A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
13. §. (4) értelmében „Tanköteles tanulóval OKJ
szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló
képzésre szerződés nem köthető.”;
• folyamatos kapcsolatban áll a szakmai vizsgák
előkészítése és lebonyolítása alatt az előzetes felkészítésen részt vett vizsgaszervező által delegált
vizsgabizottsági tagokkal, akik jogszabályi tájéko-
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év
hónap

2011.
vizsgák
száma

2012.
vizsgázók
száma

vizsgák
száma

2013.

vizsgázók
száma

vizsgák
száma

vizsgázók
száma

január

101

1 458

58

736

74

1 089

február

114

1 699

91

1 094

94

1 123

március

139

1 820

135

1 826

114

1 674

április

181

2 408

106

1 426

121

1 370

május

123

1 547

132

1 581

110

1 344

június

147

1 863

163

1 904

168

2 189

július

152

1 673

139

1 738

augusztus

43

499

60

598

szeptember

69

859

93

1 083

október

83

1 028

56

623

november

99

1 163

93

1 366

december

125

1 643

160

1 945

Összesen

1 376

17 660

1 286

15 920

681

8 789

zottságukkal és koordináló tevékenységükkel jelentős biztonságot nyújtanak a szakmai vizsgákon;
• lehetőséget biztosít a kis létszámú szakmai vizsgacsoportok, illetve a ritkábban előforduló szakképesítések vizsgáinak lebonyolítására is.
A 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 9. §.
(6) szerint „Az iskolarendszeren kívüli képzések
2013. augusztus 31-ig a 2012. augusztus 31-én
hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indíthatók”.
A fenti rendelkezés alapján a Nemzeti Munkaügyi Hivatal – mint vizsgaszervező is – folyamatosan készül a hamarosan megjelenő új
vizsgaszabályzat szerinti komplex szakmai
vizsgák és az ezzel párhuzamosan kifutó, a

módosított 133/2010. (IV. 22.) Kormányrendeletben kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet szerinti szakmai vizsgáinak
szervezésére.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által 2011. és 2013. között szervezett
szakmai vizsgák számának, valamint a 2012-től
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint az NSZFI
jogutódja által szervezett vizsgákra jelentkező
vizsgázók számának összehasonlítása a táblázatban látható.
A fenti táblázatból megállapítható, hogy az
NMH, mint vizsgaszervező, évente átlagosan
körülbelül 1300-1400 szakmai vizsgát szervez,
hozzávetőlegesen 16-17 ezer vizsgázó számára.
A vizsgacsoportok átlagos létszáma 12-13 fő.
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Kovácsné Kalmár Terézia – Csizmadia Zsuzsanna:

Vizsgatételek készítése
a számok tükrében
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága a felnõttképzéssel összefüggő feladatai keretében egységes elvek alapján
koordinálja a szakközépiskolai szakmai érettségi
tételek mellett a komplex szakmai vizsga vizsgafeladatainak teljesítésére alkalmas (írásbeli, interaktív, szóbeli, gyakorlati) vizsgatevékenységek
vizsgatételeinek, értékelési útmutatóinak és egyéb
dokumentumainak kidolgozását.
Az iskolai rendszerű szakképzéseket lezáró
szakmai vizsgákhoz a tanév rendjében meghatározott vizsgaidőszakokra (február, május-június,
október), az iskolarendszeren kívüli vizsgákhoz
pedig havonta – a jogszabályoknak megfelelően
a vizsga előtt harminc nappal – igényel szakmai
írásbeli tételt a több mint ezer vizsgaközpont. Az
igénylések alapján történik az írásbeli és interaktív
tételek elkészítése, nem egészen egy hónap alatt.
A tételeket a szakképesítésért felelős miniszter
hagyja jóvá.
A Nemzetgazdasági Minisztérium irányító
szervként a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakés Felnőttképzési Igazgatósága alapító okiratában
rögzíti a hatáskörébe tartozó OKJ szakképesítésekkel kapcsolatos iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzéseket lezáró és a szakmai
vizsgákkal kapcsolatos írásbeli, interaktív, szóbeli
és gyakorlati vizsgatevékenység szervezési, koordinálási és adminisztrációs feladatait.
A többi szakképesítés esetében a vizsgatételek
készíttetését és kiadását a szaktárcákkal kötött
együttműködési megállapodás keretében támogatási, illetve vállalkozási szerződés alapján végezzük az alaptevékenység mellett, kiegészítő tevékenységként.
Ennek keretében gondoskodunk az iskolai
rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképesítések esetében a központi vizsgatételek ké-
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szíttetéséről, jóváhagyatásáról, őrzéséről, majd ezt
követően a jóváhagyott írásbeli, interaktív tételek
expediálásáról és a szóbeli tételek honlapra kerüléséről.
A szakmai vizsgatételek készítésének teljes folyamatában a korlátozottan minősített adatokra
vonatkozó – titkos ügykezelési – szabályok maradéktalan betartása, majd az elkészült tételek minősített adatként történő kezelése érvényesül.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága Vizsgaügyviteli Főosztályán a tételkészítési terület munkatársai az egységes eljárásrend alapján szakembereket kérnek fel
az írásbeli, interaktív és szóbeli feladatsorok elkészítésére, szakmai/pedagógiai lektorálására és a
vizsgaanyagok elkészítésére. A szakértők kiválasztása folyamatosan bővített adatbázisból történik,
melynek alapján jelenleg közel 900 szakértővel
működünk együtt. Minden szakmaterületen több,
a témában jártas és felkészült szakértőnk dolgozik,
akik elhivatottak és a „szakterület elismert művelői”. Többéves közös munkánk eredményeképpen
a nagyszámú tételmennyiség ellenére is olyan tételsorok kerülnek a vizsgázók elé, melyek alkalmasak a vizsgázók tudásának mérésére és objektív
értékelésére.
A tételkészítő munka jelentős szerepet kap a
szakmai és vizsgakövetelmények vizsgázók általi
teljesítésének reális megítélésében. Évente nagyszámú írásbeli és interaktív vizsgatételt – közel
2000-2500 félét – készíttetünk az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzést
lezáró szakmai vizsgákhoz. Ez a tételmennyiség
az oktatás, művészet, gépészet, elektronika, informatika, vegyipar, építészet, könnyűipar, faipar, nyomdaipar, közlekedés, környezetvédelem,
közgazdaság, ügyvitel, kereskedelem, marketing,
üzleti adminisztráció, vendéglátás, idegenforga-
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600
517

514

503
500

433
400

300

200

159

155
1
106
1

87
100
45
22
2

2 10 0 0

2

12
1

3
37

30
3

14
1

0

80
54
5
52
3
34
20
2

69
6

69
6

54

120
1

105

97

1
10

0

35
3 30

0
2009

2010

NGM/SZMM
EMMI/OKM

2011
NFM/MEH/Informaka
VM/KVVM

2012

2013. I félév

NFM/KHEM
EMMI/ÖM

NGM/PM

1. (ábra és) táblázat. A modulus irásbeli iskolai rendszerű tételek megoszlása, szaktárcánként

Elkészíte modulos írásbeli iskolai rendszerű tételek szaktárcánként
Minisztériumok

Év/darab
2009

2010

2011

2012

2013. I. félév

NGM/SZMM

159

503

514

517

433

EMMI/OKM

2

22

106

155

120

NFM/MEH/INF

45

54

69

69

54

VM/KVVM

2

12

14

10

20

NFM/KHEM

10

87

97

105

80

EMMI/ÖM

0

30

37

35

34

NGM/PM

0

0

0

30

52

lom, egyéb szolgáltatások (például sport, lakásügy,
pénzügy) szakmacsoport területére készül. Ez év
augusztusától a pénzügyi ágazati szakképesítésekhez tartozó szakmai vizsgafeladatok elkészítése
visszakerült a felelős minisztériumhoz.
A vizsgaszervezők tételigényének pontos feldolgozása, ellenőrzése, majd ennek alapján az
igényelt tételek elkészíttetése és szakszerű expe-

diálása egyik feltétele a vizsgák zökkenőmentes
lebonyolításának. Ezért a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságán
folyó tevékenység során ez a sokrétű feladat kiemelt jelentőséget kap.
Jelenleg még a 133/2010. (IV. 22.) Kormányrendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzék
szakképesítéseinek 15/2008. (VIII. 13.) SZMM
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zéséhez szükséges, és amely a szakképesítéshez
tartozó feladatprofi l szerinti tevékenységek ellátásához meghatározott ismeretek elsajátítását
tanúsító, jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására irányuló eljárás – ettől az évtől
nyílik lehetőség. A szeptembertől induló tanfolyamokat lezáró szakmai vizsgák kizárólagosan
komplex jellegűek lesznek.
A komplex szakmai vizsga a szakmai elméleti
és gyakorlati képzés során átadott és megtanult,
a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szakmai követelmények – iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettanterv szerinti, az
iskolarendszeren kívüli szakképzésben a képzési
program szerinti – elsajátítását egységes eljárás
keretében méri. A komplex szakmai vizsga nem
egymástól elszigetelt vizsgarészekre/modulokra építve ellenőrzi a vizsgázók tudását, hanem a
vizsgarészeken/modulokon átnyúló legfontosabb
munkaműveletekre és cselekvési kompetenciák-

rendeletben meghatározott szakmai és vizsgakövetelményei, valamint a 20/2007. (V. 21.) SZMM
rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló követelményrendszer alapján történik a feladat maradéktalan
ellátása. Felmenő rendszerben történik majd a
komplex szakmai vizsgáztatás. A 37/2003. (XII.
27.) OM rendeletben kiadott Országos Képzési Jegyzék szakképesítéseinek „hagyományos”
szakmai vizsgáihoz a jogszabály szerint 2013.
augusztus 31-ig volt lehetőség a nem modulrendszerű, „hagyományos” képzést lezáró szakmai
vizsga szervezésére, és ehhez feladatok igénylésére.
Komplex szakmai vizsga szervezésére – mely
az iskolai rendszerű és az iskolai rendszeren kívüli képzésben részt vevő felnőttek szakmai elméleti és gyakorlati tudásának, képességeinek,
készségeinek, ismereteinek mérésére, illetve az
OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszer1389
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Elkészíte modulos írásbeli iskolarendszeren kívüli tételek, szaktárcánként
Minisztériumok

Év/darab
2009

2010

2011

2012

2013. I. félév

NGM/SZMM

1308

1389

1289
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723
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4
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ra helyezi a hangsúlyt, melynek alapján mérhető,
hogy a vizsgázó rendelkezik-e azzal a gyakorlati
tudással, amellyel kiengedhető a munkaerőpiacra. A szakmai vizsga komplex jellege jelzi, hogy a
vizsgázónak a szakképesítés valamennyi követelményére kiterjedően kell számot adnia tudásáról.
Az 1. (ábra és) táblázat szemlélteti az iskolai
rendszerű, a 2. (ábra és) táblázat az iskolarendszeren kívüli képzéseket lezáró szakmai vizsgákhoz
2009-ben, 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben, valamint 2013. év első félévében elkészített írásbeli
és interaktív tételek nagyságrendjét, a tételféleség
számának alakulását minisztériumi felelősségi
kör, valamint a képzés jellege (iskolai rendszerű,
iskolarendszeren kívüli) szerinti bontásban.
Az ábrák és táblázatok jól érzékeltetik, hogy a
tételek döntő része az NGM (korábban SZMM)
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
vizsgáira készült. Ennek egyik oka, hogy az
NGM (korábban SZMM) felelősségi körébe
tartozik az OKJ-ban szereplő szakképesítések
körülbelül 50%-a, másik oka pedig, hogy az
NGM irányítása alá tartozik a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szak- és felnőttképzéssel foglalkozó
igazgatósága, melynek kiemelt feladata vizsgatételek készíttetése ezekhez a szakképesítésekhez.
Az adatokból kiolvasható, hogy az iskolarendszeren kívüli szakképzést lezáró szakmai vizsgákhoz kiadott tételek száma magasan meghaladja

az iskolai rendszerű szakképzést lezáró szakmai
vizsgákhoz kiadott tételek számát. A számokat
tekintve 2009-ben hétszeres, 2010-ben már csak
három és félszeres, 2011-ben és 2012-ben közel
kétszeres 2013 első félévében pedig közel másfélszeres a különbség. A többi minisztérium hatáskörébe tartozó tételeknél is csökken a különbség.
Ezt az magyarázza, hogy a 2006-os Országos
Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítésekhez
kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerinti képzések a felnőttképzésben az szvk-kat kiadó rendeletek hatályba lépését követően szinte
azonnal megkezdődtek, míg az iskolai rendszerű képzések indítása csak a központi programok
megjelenése után, értelemszerűen a következő
tanévben történt meg. Mivel a képzési idő is rövidebb az iskolarendszeren kívüli képzéseknél,
ezért 2007-ben, de nagyszámban csak a 2008.
évben megjelent szakmai és vizsgakövetelmények
alapján indított modulos képzésben résztvevők
szakmai vizsgáztatására a felnőttképzésben jóval
korábban került sor, mint az 1-2-3 éves iskolai
rendszerű képzésekben résztvevők esetében.
Az elkészített „nem modulrendszerű” hagyományos tételek számának alakulását bemutató 3.
(ábra és) táblázat ellenkező tendenciát mutat. A
tételek száma folyamatosan csökken: míg 2009ben még 660, addig 2010-ben 200, és 2011-ben
157, 2012-ben 67 és 2013-ban 17 tétel készült az
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A szakmai vizsgatételek expediálása a szakmai
vizsgákhoz, a szakminisztériumok által jóváhagyott írásbeli/interaktív és szóbeli feladatsorok a
központilag előírt időpontokra, a képző intézmények részére, adott szakképesítésekre – azon belül
vizsgacsoportokra, vizsgatevékenységekre – bontva, a kért létszámnak megfelelő példányszámban
sokszorosítva és a minősített adatvédelem előírá-

NGM (korábban SZMM) hatáskörébe tartozó,
nem modulrendszerű szakképesítésekhez. A többi minisztérium hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez készített „hagyományos” írásbeli tételek
száma is csökkenő tendenciát mutat. Jogszabály
szerint 2013-ban augusztusig (kivéve a művészeti területek) volt lehetőség nem modulrendszerű
képzést lezáró szakmai vizsga szervezésére.

Elkészíte „nem modulos” írásbeli tételek, szaktárcánként
Év/darab
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Iskolai rendszerű képzés
Minisztérium

Expediált csomagok száma (db)

Sokszorosíto oldalszám (lap)

EMMI

655

65 872

EMMI sport

567

76 492

NFM informa ka

1 376

154 945

NFM közlekedés

1 267

139 220

NGM

8 301

842 865

PM

771

179 370

KIM

1

160

VM

71

7 133

13 009

1 466 057

Összesen

4. táblázat. Az iskolai rendszerű képzésben expediált csomagok és a sokszorosíto oldalak száma

sainak betartásával történik. E tevékenység hatálya az iskolai (három vizsgaidőszakra vonatkozó)
és az iskolarendszeren kívüli (havonta történő),
hagyományos és moduláris OKJ szerinti szakmai
vizsgákra egyaránt kiterjed. Az expediálási tevékenység „Eljárási rend a szakmai vizsgatételek el-

készítéséről és expediálásáról” főigazgatói utasítás
betartásával történik. Az alábbi (1. és 2. számú)
táblázatokban látható az iskolai rendszerű és az
iskolarendszeren kívüli képzést lezáró szakmai
vizsgákhoz készült vizsgatételek esetében az expediált csomagok és a sokszorosított oldalak száma.

Iskolarendszeren kívüli képzés
Minisztérium

Expediált csomagok száma (db)

Sokszorosíto oldalszám (lap)

EMMI

329

48 007

EMMI sport

676

100 785

NFM informa ka

228

24 245

NFM közlekedés

54

13 764

NGM

2 872

323 364

PM

1 594

423 364

KIM

1

111

VM

8

1 131

5 762

935 038

Összesen

5. táblázat. Az iskolai rendszeren kívüli képzésben expediált csomagok és a sokszorosíto oldalak száma
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Kis Anita – dr. Kormos Mária:

Út a szakmaszerkezeti döntésig
Mit értünk szakmaszerkezeti döntés alatt?
A korszerű és szakmailag megalapozott szakképzés érdekében a 2013/2014. tanévtől megszületik
a szakmaszerkezeti döntés – megyékre és fenntartókra lebontva – valamennyi államilag támogatott
iskolarendszerű szakképzésre, a szakképesítésekre
és a 9. évfolyamos beiskolázásra vonatkozóan, a
szakközépiskolai ágazatokat a később részletezett
három kategóriára bontva. A döntés a munkaerőpiaci igényeket, a közép- és hosszú távú terveket,
valamint a gazdasági trendeket figyelembe véve
hivatott érvényesíteni a gazdaság igényeit az állam
által támogatott képzések körében. A szakmaszerkezeti döntés fogalmát a szakképzésről szóló 2011.
évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.) 84.
§ (5) bekezdése szabályozza.
Az Szt. értelmében a kormány rendeletet alkot,
mely alapján a szakképző iskola fenntartója (a továbbiakban: fenntartó) jogosult lesz költségvetési
hozzájárulásra. A szakmaszerkezeti döntést tartalmazó rendeletben megyénként és a fővárosra
meghatározza a kormány azoknak a szakképesítéseknek és szakközépiskolai ágazatoknak a körét,
amelyekre a szakképző iskola fenntartója:
a) korlátozás nélkül beiskolázhat, tehát a megyében bármilyen létszámban, bármely, a jogszabályi feltételeket teljesítő fenntartó elindíthatja a képzést;
b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult, tehát a
képzés indítása esetén nem jár állami támogatás;
c) költségvetési hozzájárulást korlátozott keretszámok alapján igényelhet, ezen belül meghatározza
a kormány az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények
fenntartói tekintetében, fenntartónként a szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok keretszámait. A megyében tehát csak a rendeletben

meghatározott keretszám erejéig indítható
a képzés. A keretszámok az oktatás munkarendjétől függetlenek, tehát egy szakképesítés
keretszáma az adott megyében a nappali rendszerű oktatásban és a felnőttoktatásban államilag támogatott módon az összes fenntartó által
beiskolázható összes tanulói létszámot jelenti.
A c) pontban leírtak esetében határozzák meg –
első alkalommal 2013-ban, a 2014 szeptemberében
induló iskolai rendszerű szakképzésekre vonatkozóan – megyénként és fenntartónként a keretszámokat a középfokú szakképzésre vonatkozóan.
A kormány döntése kiterjed minden olyan fenntartóra, melynek a fővárosban vagy a megyében a
szakképzésről vagy a nemzeti köznevelésről szóló
törvény alapján szakképzési feladatellátási kötelezettsége van, továbbá szakképzési megállapodást
kötött a szakképzési feladatok ellátására. A fenntartó
a Kormány döntése alapján a döntéssel érintett tanévtől kezdődő képzésre vonatkozóan az adott képzés
kifutásáig jogosult költségvetési hozzájárulásra.
A rendelet hatálya nem terjed ki a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre, a rész-szakképesítésekre, valamint a
speciális szakképzésre.

A szakmaszerkezeti döntés lépései,
a folyamat résztvevői1
A döntés előkészítése a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának (a
továbbiakban: NMH SZFI) feladata az Szt 81. §
(6) bekezdése értelmében. Ezért az NMH SZFI
fogja össze a szakmaszerkezeti döntés folyamatát,
és gondozza annak informatikai felületét.
1. A szakmaszerkezeti döntés a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter által létrehozott, a megyei önkormányzatokkal – a főváros
érintettsége esetén Budapest Főváros Önkor-

1 A szakmaszerkezeti döntés folyamatát a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81-85. §-ai szabályozzák.
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mányzatával – együttműködő, a fővárosi, megyei szakképzési feladatellátást koordináló, a
szakképzés minőségi fejlesztését segítő megyei
fejlesztési és képzési bizottságok (a továbbiakban: mfkb.) és az illetékes minisztériumok által
az Szt. 81. §-a szerint tett javaslatán alapul.
Az mfkb. a szakképzés fejlesztésére és a
munkaerő-piaci igények érvényesítésére létrehozott konzultációs, véleményező, javaslattevő és
tanácsadó fővárosi, megyei testület. A bizottság
létszáma hét fő. A bizottság a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban képviselettel
rendelkező országos munkaadói, munkavállalói
szövetségek, illetve azok szervezetei (két fő), a
területi gazdasági kamarák (két fő), a kormányhivatal (egy fő a foglalkoztatási, egy fő a köznevelési feladatellátás tekintetében), valamint a
megyei közgyűlés (egy fő) képviselőiből áll. A
szakképesítésért felelős miniszter képviselője a
bizottság munkájában tanácskozási joggal vehet
részt. A bizottság működtetésével, a hatáskörébe tartozó javaslatok, állásfoglalások előkészítésével és a végrehajtással kapcsolatos feladatokat
a bizottság munkaszervezeteként a gazdasági
kamara látja el.
Az mfkb. közreműködik a munkaerő-piaci
információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a szakképzés fejlesztésének
összehangolásában. Javaslatot tesz – figyelembe
véve a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az országos, regionális,
fővárosi és megyei beiskolázást – a szakképzés
fővárosi, megyei szükségleteire.
Az mfkb. javaslattétele kiterjed az adott
megyében vagy a fővárosban folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott
szakképesítésekre (a szakképzés irányaira), valamint a megyében és a fővárosban indítható
szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira). A bizottság javaslattételi jogköre nem
terjed ki a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott,

munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező
művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző, továbbá a honvédelmi és rendészeti szakképesítésekre. A munkaerő-piaci relevanciával
nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések vonatkozásában az emberi erőforrások minisztere (a
továbbiakban: EMMI), a rendészeti szakképesítésekre a belügyminiszter (a továbbiakban:
BM) teszi meg a javaslatot.
A szakképzés irányaira és a beiskolázási arányokra vonatkozó javaslatot az mfkb. és a minisztériumok a felnőttoktatást is magába foglaló
iskolai rendszerű szakképzésben az állam által
elismert szakképesítésekre és a szakközépiskolák ágazati képzéseire vonatkozóan a javaslattal
érintett tanévet megelőző év márciusának utolsó
munkanapjáig teszik meg. A szakképzés irányaira és a beiskolázási arányokra vonatkozó javaslattétel elsősorban a munkaerő-piaci kereslet, a
hiány-szakképesítések és a szakképzés-fejlesztési koncepciója alapján, a fenntartók által az
mfkb. részére megküldött javaslatok figyelembevételével történik. A hiány-szakképesítésekre,
vagyis az adott megyében a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben
meghatározott ösztöndíjra jogosító tíz szakképesítésre szintén az mfkb. tesz javaslatot.
2. Következő lépésként az mfkb-k és az EMMI
javaslatait az NMH SZFI nyilvánosságra hozza a honlapján, és az általa biztosított felületen
lehetőséget nyújt a fenntartók számára, hogy
a korlátozottan támogatott szakképesítések és
szakközépiskolai ágazatok vonatkozásában létszámigényt (vállalást) jelentsenek be az mfkb.
és EMMI által javasolt keretszám mértékéig.
Az igénylésre vonatkozóan nem a fenntartó
vagy intézményének székhelye, hanem a feladatellátás helyszíne a döntő.
3. Ezt követően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) az mfkb.
és a minisztériumok javaslatában foglalt keretszámok megyei, valamint a fővároson belüli,
fenntartók közötti elosztására tesz javaslatot az
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érintett tanévet megelőző év április utolsó munkanapjáig. Eddig az időpontig tesz javaslatot a
keretszámok fenntartók közötti elosztásáról az
Szt. 5. § (14) bekezdése szerinti szakképesítésekre és szakközépiskolai ágazatokra vonatkozóan
a vidékfejlesztési miniszter (VM), a rendészeti
szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok
tekintetében pedig a BM, megyénként és a fővárosra vonatkozóan.
4. Az Szt-ben felsorolt javaslattevők és fenntartók a
döntéshozatali folyamat kapcsán kérelmeket és
észrevételeket nyújthatnak be a közzétett határidőn belül a szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszterhez (a továbbiakban: NGM) az
NMH SZFI közreműködésével.
5. A döntés szakmai megalapozottsága érdekében
a javaslattétel után a felkért hivatalok – Oktatási
Hivatal, kormányhivatalok oktatási főosztályai,

és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Foglalkoztatási Igazgatósága – tesznek észrevételeket.
6. Az előkészített rendelettervezetet az NGM bocsátja közigazgatási és társadalmi egyeztetésre.
7. A Kormány a keretszámok fenntartónkénti elosztására vonatkozóan megyénként és a fővárosra vonatkozóan hozott döntést az iskolai rendszerű szakképzéssel kapcsolatban, a javaslatok
alapján, az érintett tanévet megelőző évben.
8. A rendelet hatálybalépését követően az NMH
SZFI honlapján is letölthetőek a döntést részletező táblázatok.
A fent bemutatott sokszereplős folyamat a hatékony, pontos és megalapozott javaslattétel és döntés
záloga, melynek eredményeként a megszülető kormányrendelet a következő tanévre történő beiskolázás alapját képezi, ahogy történik ez a 2014/2015.
tanév esetében is.

Szakértői pályázati felhívás szakképzési
és felnőttképzési szakemberek részére
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakképzési és felnőttképzési szakemberek jelentkezését várja szakértői adatbázisának frissítéséhez.

A pályázat célja
Szakértői adatbázis létrehozása szakképzési és felnőttképzési fejlesztési feladatok ellátására.

Kik nyújthatnak be pályázatot?
• Szakképzésben, felnőttképzésben jártas szakemberek,
oktatók, pedagógusok.
• Gazdálkodó szervezetek és az adott szakterület szakmai
tapasztalattal rendelkező képviselői, munkavállalói.
• Kutatók, szakértők, fejlesztő szakemberek, döntéshozók.

A szakértői pályázat
benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot – amely önéletrajzból és kitöltött adatlapból
áll – elektronikusan, e-mailen kell elküldeni a következő
e-mail címre: szakertoadatbazis@lab.hu
A pályázatok beadása folyamatos.

Szakértői megbízások:
A szakértői listára való felkerülés nem von maga után
megbízást, felkérést. Adott fejlesztési feladat esetén az
NMH elsősorban a szakértői listában szereplő szakemberek közül választ vagy ajánl partnerei számára szakértőt, a
bekért további referenciák alapján. A szakértői feladatok

36

ellátására a 2013-2014. évi időszakban, az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 „A
szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” kiemelt projekt keretében, az alábbi fejlesztésekhez kapcsolódóan kerülhet sor:
• 1. alprojekt: Mérés-értékelés kiterjesztése
• 2. alprojekt: OKJ összehangolása a hatósági képesítésekkel
• 3. alprojekt: Kerettantervek kidolgozása
• 4. alprojekt: Szakmai folyamatellenőrzési rendszer kidolgozása
• 5. alprojekt: Az MKKR kidolgozása
A 1700/2012 (XII.29.) Korm. határozat 1.8 alpontja
szerint nem köthető megbízási és vállalkozási szerződés
olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte (a fennálló megbízási és
vállalkozási szerződéseket ez nem érinti). A kormánytól
mentesítés kérhető, azonban a projekt működésének ütemezése miatt erre nincs lehetőség.

Jelen felhívással kapcsolatosan
az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:
• telefonon: 06-(1) 459-2091
(TÁMOP Fejlesztési Titkárság)
• e-mailben: szakertoadatbazis@lab.hu
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Kálózi Erika

Szakmai versenyek és eredményeik
2012/2013. tanévi tanulmányi versenyek
az NMH SZFI szervezésében
A Kormány az országos szakmai tanulmányi
versenyek szervezését a szakképesítésért felelős
miniszter feladataként határozza meg szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73.
§ (1) h) pontjában. A tanulmányi versenyekről a
szakképesítésért felelős miniszter a szakmai tartalomnak megfelelően változó feltételek mellett,
a jogszabályokat követő eljárásrend szerint gondoskodik. A verseny lebonyolítását követően – a
minőség biztosítása érdekében – minden esetben
dokumentált szakmai és pénzügyi beszámoló
alapján ellenőrzik a szervező (jelen esetben az
NMH SZFI) által ellátott feladatot, valamint a
verseny lebonyolítása során a folyamatot, különböző időszakokban és feladatokra vonatkozóan.
Napjainkban éli a magyar szakképzési rendszer
az elmúlt időszak legjelentősebb és legmélyrehatóbb átalakítását. Ennek célja, hogy olyan szakképzést alakítsunk ki és működtessünk, amely a
gazdaságot, mint felhasználót, ténylegesen kiszolgálja, valamint a képzés végén olyan szakemberek
jelenhessenek meg a munkaerőpiacon, akik rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal és képesek önállóan is bővíteni ismereteiket. Fontos, hogy
a szükség szerint megújított, bővített tudásukkal
meg tudjanak felelni a mindenkori elvárásoknak.
A szakmai tanulmányi versenyek is ezt szolgálják.
Lehetőséget adnak a tehetséges diákok számára,
hogy a szakmatanulás során számot adjanak szakmai tudásukról.

portonként kerül megrendezésre, és az adott
szakmacsoport érettségi követelményében
megfogalmazott ismeretanyagra épül. Valamennyi szakmacsoportban (21) megrendezésre
került.
Tanulmányi versenyek érettségihez vagy a középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez kötött szakképzésben részt vevő tanulók számára:
• Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV):
komplex verseny, amely az adott szakképesítés
több szakmai elméleti tantárgyára, szakmai
gyakorlatára, esetleg a szakmai elméleti tantárgyakkal szorosan összefüggő közismereti
tantárgyakra (matematika, fizika, kémia stb.),
valamint a tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlatra
épül;
• A Szaktantárgyi Tanulmányi Versenyen (továbbiakban SZTV) egy szakmai tantárgy ismeretanyagát kérik számon.
Tanulmányi versenyek szakiskolai képzésben részt
vevő tanulók számára:
• Szakma Kiváló Tanulója Verseny (továbbiakban
SZKTV): az adott szakképesítés elméleti és gyakorlati ismeretanyagára épül;
• Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny (továbbiakban SZTKV): egy vagy több összefüggő szakmai tantárgy elméleti és gyakorlati tananyagára
épül.

Országos szakmai tanulmányi versenyek

Az országos szakmai
tanulmányi versenyek szervezése

Tanulmányi verseny
szakközépiskolai tanulók számára:

A 2012/2013. tanévben a tanév rendjéről szóló
3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 8. §-a rendelkezett az alábbiak szerint:
„(1) A 2. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket

• Szakmacsoportos szakmai előkészítő Érettségi
Tantárgyi Verseny (SZÉTV): a szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye szakmacso-
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az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: EMMI) hirdet meg
az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
(2) Az iskola a munkatervében határozza meg
azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.
(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő
felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha
azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat
egyetért.
(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai
tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a
Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2012.
november 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik
a felhívásnak a kormányzati honlapon való közzétételéről.”

A versenyen elért eredmények
nyereségei a versenyzők részére
Szakképesítésben szervezett versenyeknél:
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) számú
SZMM rendelet 5. §-ában megfogalmazottak
szerint, a tanulók a vizsgára való jelentkezéskor
a döntőben elért eredményeik alapján kérelmet
nyújthatnak be a vizsga alóli mentességre.
SZÉTV - Szakmacsoportos szakmai előkészítő
érettségi tantárgyi verseny:
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 2012. évi
423. Kormányrendelet 21. §. (1) bekezdés k) pontja alapján többletpontra jogosultak a tanulók: „k) a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv. 73.
§ (2) bekezdés h) pontja szerint a szakképesítésért
felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján
a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpontra jogosult”

Az NMH SZFI által a 2012/2013. tanévben szerveze tanulmányi versenyek
Tanulmányi
verseny neve

Neveze
versenyzők
létszáma

Döntőbe
juto
versenyzők
létszáma

Speciális Szakiskolák
versenye

347 fő

75 fő

4 db

1 db

75 fő

SZÉTV – Szakmacsoportos szakmai
előkészítő ére ségi
tantárgyi verseny

1715 fő

489 fő

–

23 db

650 fő

327 fő

74 fő

18 db

–

200 fő

80 fő

20 fő

2 db

–

50 fő

Pénzügyi OSZTV

144 fő

34 fő

2 db

–

100 fő

Informa kai OSZTV

321 fő

72 fő

5 db

1 db

150 fő

Közlekedési
és postai OSZTV
Közlekedési SZKTV
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tanévnyitó •
Rádóczi Orsolya

A kétszintű szakmai előkészítő érettségi
vizsga tapasztalatai a számok tükrében
a 2012/2013-as tanévben
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Vizsgaügyviteli Főosztálya
koordinálja a szakmai érettségi tantárgyak követelményeinek és a szakmai érettségi tételeinek
egységes elvek szerinti kidolgozását. Az Oktatási
Hivatal (OH) és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) megállapodást kötött arról, hogy az
NMH a minősített adatkezelési eljárás betartásával adja át az írásbeli, a szóbeli és a nyelvi fordításokat tartalmazó vizsgaanyagokat az OH-nak,
ahonnan sokszorosítás után kerül az érettségiző
diákok elé.
Jelenleg 22 szakmaterületen közel 80 szakértő
vesz részt a tételkészítő bizottságok munkájában.
A tételkészítő bizottságok az elnökök irányításával

működnek. Az elnökök felelősek a feladatlapok,
javítási és értékelési útmutatók szakszerű elkészítéséért, továbbá azért, hogy azok megfeleljenek a
központi vizsgakövetelményeknek. A tételkészítő
bizottság tagjait az OH, illetve az NMH vezetője,
elnökét pedig az oktatásért felelős miniszter, illetve a szakképesítésért felelős miniszter kéri fel. A
bizottságok elnökei és tagjai a megbízatásuk után
szakmailag felkészülve, szoros együttműködésben
végzik a közép- és emelt szintű írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók és a szóbeli
tételek igény szerinti kidolgozását. Az elkészített
feladatlapokat szakmai, pedagógiai, nyelvi lektorálást, szerkesztést követően adjuk át az OH részére.
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1. ábra. Az Oktatási Hivatalnak átado közép- és emelt szintű írásbeli vizsgaanyagok száma
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A bizottság munkájához hozzátartozik az írásbeli vizsga ideje alatt a szakmai ügyelet, a szóbeli
vizsga ideje alatt pedig a telefonügyelet ellátása. A
vizsgatapasztalatok azt mutatják, hogy a vizsgakövetelményeknek megfelelő, a vizsgázók felkészültségének mérésére alkalmas feladatsorok készültek.
Külön kiemelném azt a minőségi munkát, amit a
tételkészítő bizottságoknak köszönhetünk, hiszen
a 2012. októberi időszakban 28 féle feladatlappal kapcsolatban mindössze 2 esetben érkezett
bejelentés. A vizsga megkezdése előtt az érintett
vizsgahelyszínek értesítése megtörtént, így a vizsgázókat semmilyen hátrány nem érte. A honlapra
kerülő 28 füzet 7%-ában kellett módosítást végezni. Ez év májusban a szakmai érettségi napján
50 féle feladatlapból 4 esetben érkezett bejelentés,

de ebből csak 3 alkalommal kellett értesíteni az
érintett vizsgahelyszíneket. A honlapra kerülő
50 füzet 6%-ában kellett módosítást végezni, s
ez a szám az elmúlt időszakokhoz képest javulást
mutat. Köszönet illeti a tételkészítő bizottságban
részt vevő szakértőket. Az 1. ábra az OH-nak átadott közép- és emelt szintű írásbeli vizsgaanyagok számát szemlélteti.
A bejelentett vizsgaigény szerint történnek a
nyelvi fordítások is, amelyeket az adott szakmai
nyelvet jól ismerő fordítók végzik. A fordítóiroda
munkatársai és az NMH SZFI dolgozói között
több éve tartó korrekt munkakapcsolat áll fenn.
A 2. ábra az OH-nak átadott írásbeli és szóbeli
vizsgaanyagok idegen nyelvre történő fordítások
számát mutatja be.
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2. ábra. Az Oktatási Hivatalnak átado írásbeli és szóbeli vizsgaanyagok idegen nyelvre történő
fordítások száma
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Chytilné Velenczei Zsuzsa

Változások az iskolai tankönyvellátás területén
A köznevelési és a szakképzési törvény 2011. évi
elfogadásával elkezdődött oktatási reform eredményeként elkészültek és jogszabályban meg is jelentek a közoktatási tartalmi-tantervi szabályozás
alapvető dokumentumai. A reformfolyamat fontos állomása a 2012 júliusában módosított 2001.
évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről,
amelynek végrehajtási rendelete a 16/2013. (II. 28.)
EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. A jelentős változások a 2013-2014-es
tanévtől elsősorban a közismereti tankönyvellátásra vonatkoznak – az új kerettantervekhez pályáztatási eljárással készülő tankönyvekkel, valamint
a térítésmentes, illetve a tartós tankönyvek bevezetésével kapcsolatban – felmenő rendszerben. A
szakképzést, mint a közoktatás részét, először az
állami tankönyvterjesztés bevezetése érinti. Ezzel
párhuzamosan a 2013 áprilisában megjelenő szakképzési kerettantervek megteremtették a lehetőséget a tankönyvek folyamatos átdolgozására. A
szakképzési tankönyvek átdolgozásánál az alábbi
jogszabályokat kell figyelembe venni:
• a 150/2012. (VII. 6) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
jegyzék módosításáról,
• a 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam
által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól,
• a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági minisztérium hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai- és vizsgakövetelményeiről,
• a 14/2013 (IV. 05.) NGM rendelet 2–6. sz. melléklete a szakképzési kerettantervekről.
Ahhoz, hogy a tantervi reform alapján készülő
könyvek az iskolai rendszerű oktatásba kerülhessenek, a kiadóknak a könyveket tankönyvvé kell nyilváníttatni, majd a minősített könyvek bekerülhetnek abba a tankönyvjegyzékbe, amelyből az iskolák
megrendelhetik tankönyveiket a képzéseikhez.

A tankönyvellátás új rendszerét a 2013/2014es tanévtől az állami tankönyvforgalmazás jelenti. A módosított tankönyvtörvény 4. §-ának (5)
bekezdése arról rendelkezik, hogy a „tankönyvek
országos rendelése, beszerzése és az iskolákhoz
történő eljuttatásának megszervezése, valamint a
tankönyvek vételárának iskoláktól való beszedése állami közérdekű feladat, amelyet az állam a
Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül lát el.”
A végrehajtási rendelet szabályozza az országos
tankönyvellátás szereplőinek együttműködését,
az iskolai tankönyvellátás rendjét a határidőkre
vonatkozóan, valamint a tankönyvek kiválasztásának elveit.
A változtatás célja, hogy kizárólag oktatási-szakmai szempontok alapján történjen a tankönyvek
kiválasztása és megrendelése, átláthatóbb legyen
a tankönyvbeszerzés, továbbá csökkenjenek a tankönyvellátással járó kiadások a szülők, valamint a
költségvetés számára.
A tankönyvrendelések rögzítése, a visszaigazolások, szállítások a Könyvtárellátó által működtetett
elektronikus információs rendszer alkalmazásával
valósul meg. Az iskolák már nem állnak közvetlen
kapcsolatban a kiadókkal. A tankönyvrendelet szerint az iskola igazgatója olyan tankönyvet rendelhet,
melynek a tankönyvvé nyilvánítása az új kerettantervek alapján történt. Abban az esetben, ha adott
tantárgyhoz nem adtak ki új kerettantervet, vagy az
új kerettantervhez kapcsolódóan nem szerepel tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken, úgy az iskola
a régi könyvek közül választhat. Az új fejlesztésű
tankönyvek a Könyvtárellátó rendszerében jól látható módon kerülnek feltüntetésre.
A Könyvtárellátó a korábbi, eltérő feltételekkel
biztosított intézményi szintű tankönyvterjesztési
rendszerhez képest országosan egységes, áttekinthető, tanulói szintű tankönyvellátást hoz létre,
magasabb színvonalú szolgáltatás keretében.
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Somodi Mónika:

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj – a rendelet
2012. decemberi módosítására tekintettel
A Kormány a 2013/2014-es tanévre vonatkozó
szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi
ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint az
egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2012. (XI. 28.) rendeletében
módosította a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról
szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján
folyósítandó ösztöndíjra vonatkozó egyes szabályokat. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban jövedelmi helyzettől függetlenül, a Kormány rendeletében meghatározott hiány-szakképesítések körébe
tartozó, első szakképesítés megszerzésére irányuló
és nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók
részesülhetnek.
A 2013/2014-es tanévben induló képzésekben a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító
szakiskolai szakképesítések megyénkénti listáját
a 331/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az eddigiektől eltérően a tanuló az
adott tanévben attól a hónaptól kezdődően nem részesülhet ösztöndíjban, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak
száma meghaladta a tíz órát. A rendelet a korábbiakkal egyezően további kizáró oknak minősíti a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetést is.
A módosítás nem érinti azt a szabályt, mely szerint az ösztöndíjat a tanuló fizetési számlájára történő átutalással kell folyósítani. Változást jelent
azonban, hogy amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló
szülőjének, gyámjának a fizetési számlájára is lehet
folyósítani. Az ösztöndíjra jogosult tanuló a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra az első szakképzési
évfolyam tanévének kezdő napjától az utolsó szakképzési évfolyamon a tanulmányokat lezáró, a tanév
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rendjében meghatározott, első szakmai vizsga letételére kijelölt hónap végéig jogosult, amely időtartamot nem hosszabbíthatja meg a javító- vagy pótló
vizsga időpontja. Fenti rendelkezés alapján, valamint a módosító rendelet 10. § szerint kifutó rendszerben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek a korábbi években a Regionális Fejlesztési
és Képzési Bizottságok döntéseiben szereplő szakképesítést tanulók. Az ösztöndíj mértékét félévente
kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi értesítőben, a tanév első félévében az előző tanév
végi bizonyítványban szereplő osztályzatok számtani átlagaként – a magatartás és a szorgalom osztályzatok kivételével – meghatározott átlageredmény
alapján. A módosítás a javítóvizsgán túl szabályozza
az osztályozóvizsga és a pótló vizsga esetében is az
ösztöndíj mértékének alapjául szolgáló tanulmányi
átlageredmény megállapítását. A módosított rendelkezés szerint, amennyiben a tanulónak javítóvizsgát,
osztályozóvizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, úgy
a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga, pótló vizsga letételét követően, annak
eredményével együtt kell megállapítani. A tanulmányi átlageredmény megállapítása során az általános
kerekítési szabályok szerint kell eljárni.
Jelentős változást jelent az a rendelkezés, mely
szerint amennyiben a tanuló tudásának félévi vagy
év végi minősítése és értékelése során bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, tanulmányi
átlag nem számítható, tehát ösztöndíjra nem jogosult, és ebben az esetben a tanulót kompetenciafejlesztésben kell részesíteni.
A módosító kormányrendelet előírásai 2012. december 6-án léptek hatályba. Ezen időpontot követően kell a módosított rendelkezéseket alkalmazni az
NMH felé benyújtott igényléseknél, az ösztöndíjak
folyósításánál és a kompetenciafejlesztéssel összefüggő feladatok ellátásánál.
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Stágel Imréné

Tanulószerződéssel történő gyakorlati képzés
a szakképzési hozzájárulásra
nem kötelezett egyéb szervezeteknél
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény (Szt.) 43. § alapján tanulószerződést köthet a gazdálkodó szervezeteken kívül olyan egyéb
szervezet is, amely a területileg illetékes gazdasági kamara nyilvántartásában szerepel, mint gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet.
A szakképzésről szóló törvény meghatározza,
hogy mely szervezetek tartoznak a tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szervezetek körébe,
és azt is, hogy az egyes szervezetek mely ágazatba
tartozó szakképesítések gyakorlati képzése esetén köthetnek tanulószerződést.
A tanulószerződés kötésére jogosult egyéb
szerveket, szervezeteket az egyes ágazatokba,
illetve az egyes miniszterek hatáskörébe tartozó
szakképesítések vonatkozásában nevesíti a szakképzési törvény az alábbiak szerint:
Tanulószerződés kötésére jogosult szerv, szervezet lehet a köznevelési intézmények kivételével
• az Egészségügy, az Egészségügyi technika, a
Szociális, a Pedagógia, a Képző- és iparművészet, a Hang-, fi lm és színháztechnika ágazatba tartozó, valamint a honvédelemért felelős
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervező
a) költségvetési szervként működő intézmény,
b) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy,
c) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy
fenntartásában működő intézmény, továbbá
• a Mezőgazdaság, a Kertészet és parképítés, valamint az Élelmiszeripar ágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező őstermelő,
• a vidékfejlesztésért felelős miniszter az általa fenntartott szakképző iskola tanulója tekintetében,
amennyiben a tanuló a szakképző iskola terme-

lői tevékenységet folytató saját tangazdaságában, tanüzemében – az Szt. 5. § (14) bekezdése
szerinti szakképesítésre történő felkészítés keretében – vesz részt gyakorlati képzésen.
A fent nevesített szervezetek, intézmények kizárólag a vonatkozásukban megjelölt ágazatokba,
illetve miniszteri hatáskörbe tartozó szakképesítésekre köthetnek tanulószerződést.
A szakképzési hozzájárulásról szóló 2011. évi
CLV. törvény 15. § alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész pénzeszközeiből
támogatás nyújtható a szakképzésről szóló törvényben meghatározott tanulószerződés kötésére
jogosult egyéb szerv, szervezet részére. A támogatás:
• a szervezet igénylése alapján,
• a szervezet által megkötött, a területileg illetékes gazdasági kamaránál ellenjegyzett tanulószerződés keretében folytatott gyakorlati képzésre,
• a költségvetési hozzájárulásra jogosult szakképző iskolában folyó elméleti képzésben részt
vevő tanulók vonatkozásában nyújtható az adott
tanévre
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól szóló 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet
24. §–29. § tartalmazza a gyakorlati képzést végző
egyéb szervezetek támogatásának szabályait:
• A támogatás egy tanulóra vonatkozó mértékét
a naptári évben hatályos központi költségvetési törvényben meghatározott alapnormatíva
(jelenleg 440 000 Ft/év) alapján, a gyakorlati
képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe
vehető gyakorlati képzési normatívák mérté-
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kéről és a csökkentő tétel számításáról szóló
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. és 2.
mellékletében az egyes szakképesítésekhez
megadott súlyszorzók figyelembevételével kell
megállapítani.
• A gyakorlati képzést végző egyéb szervezet részére az adott tanévre vonatkozó támogatás a
képzésben ténylegesen részt vevő tanulószerződéses tanulók alapján kerül megállapításra.
• Az NMH – a támogatás valamennyi feltételének fennállása esetén – a gyakorlati képzést
végző egyéb szervezettel az adott tanévre vonatkozóan támogatási szerződést köt.
• A támogatás folyósítása adott tanfélévre vonatkozó igénylésben szereplő tanulószerződéses
tanulónként, tanfélévre szólóan történik.
• A gyakorlati képzést végző egyéb szervezet a
támogatási szerződésen alapuló folyósítási igényét képzésenként, a képzésben részt vevő tanulószerződéses tanulók tényleges létszáma
alapján kitöltött adatlapnak az NMH-hoz legkorábban az adott tanév
a) első félévére vonatkozóan a félév megkezdésének első napjától december 15. napjáig,
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b) második félévére vonatkozóan a félév megkezdésének napjától a tanév szorgalmi idejének utolsó napjáig történő benyújtásával
érvényesíti.
• Az NMH a támogatást a támogatási szerződés alapján, a gyakorlati képzést végző egyéb
szervezet fenti időszakokra vonatkozó igénybejelentése alapján, előfinanszírozással, az előző
támogatásról készített utólagos elszámolás benyújtása mellett, a támogatási szerződésben feltüntetett pénzforgalmi számlaszámra folyósítja.
A fentiek szerint megállapítható, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján bővül
a tanulószerződés kötésére jogosultak köre azon
szervezetekkel, amelyek a jogszabályban megjelölt
ágazatokban képeznek tanulókat, illetve ezen belül
meghatározott szervezeti formában működnek.
Ezek a szervezetek továbbra sem minősülnek
szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek, ugyanakkor a tanulószerződéssel történő foglalkoztatás
költségeinek fedezetére a hozzájárulásra kötelezettekre érvényes gyakorlati képzési normatívákon alapuló támogatást igényelhetnek a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből.
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Karvázy Eszter

Europass fejlesztések 2013
Az Európai Bizottság az Europass portfoliót a jövőben is a szakpolitikai keretrendszer fontos részeként tartja számon.

A portfolió dokumentumainak fejlesztési irányát erősen befolyásolja az Európai Képesítési
Keretrendszer (EKKR) kialakítása, valamint az
Európai Szakképzési Kreditrendszer (ECVET)
és az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS)
összevonásának lehetőségéről folyó vita.
Európai szinten az Europass portfolió az egyéni
szolgáltatások kibővítésével és összetettebb támogatásokkal kívánja szolgálni az európai polgárokat, nem pusztán a kitöltendő dokumentumok
elérhetővé tételével.
A közelmúltban lezajlott értékelés (2012) az
Europass jelenlegi hiányosságaiként a következőket említi:
• az Europass Önéletrajz nem válik el egyértelműen a többi dokumentumtól,
• a portfólióban nem található olyan külön dokumentum, amely rögzítené a nem formális úton
elért tanulmányi eredményeket;
• a portfolióban nincs informatikai tudásspecifikus
dokumentum.
Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel
összhangban és a hiányosságok csökkentése érdekében készült el az új elektronikus önélet-

rajz, és elérhetővé vált az Európai Készségútlevél, amelyben a felhasználók dokumentálhatják
a végzettségüket, valamint a szakmai és egyéb
készségeiket. Újdonság, hogy az eddig külön tárolt Europass dokumentumokat egy fájlba összesítve (elektronikus mappában) segít rendszerezni:
rögzíti a megszerzett tudást, kompetenciákat és
tapasztalatokat, illetve lehetőséget teremt a végzettséget igazoló dokumentumok, referenciák,
ajánlások, publikációk stb. feltöltésére. A készségútlevél – hasonlóan az önéletrajzhoz – az Európai Unió összes hivatalos nyelvén kitölthető az
interneten.
2013 végén kerül bevezetésre az úgynevezett
„Europass Tapasztalat” (Europass Experience),
amely olyan nem formális (iskolán kívüli) tanulási eredmények dokumentálását teszi lehetővé az
európai polgárok számára, mint például munkahelyi gyakorlat, nyári gyakorlat, önkéntes munka
stb.
A Bizottság kutatóközpontja jelenleg egy informatikai tudásspecifikus dokumentum tervezetén
dolgozik, amely az informatikai készségekre és
kompetenciákra vonatkozó önértékeléshez használható leírásokat tartalmazza majd. Várhatóan
2013 végére készül el az első megoldástervezet,
amely a nyelvi útlevélhez, a készség- és kompetencia táblázatához lesz hasonló. A készülő IT
modullal kapcsolatban még várják a tagországok
véleményét, így még nem tudható pontosan, hogy
az Önéletrajz részét fogja-e képezni a modul, vagy
egy önálló dokumentumként fog megjelenni a
Készségútlevél részeként.
További információk elérhetőségei:
• www.europass.hu,
• http://nrk.nive.hu
• https://europass.cedefop.europa.eu/hu/home
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Molnárné Stadler Katalin:

EQAVET fejlesztések
A kiváló minőségű oktatás és képzés központi
helyet foglal el az Európai Unió stratégiai célkitűzéseinek (Lisszaboni Stratégia, Európa 2020
Stratégia) elérésében. Különösen a Koppenhágai Nyilatkozat elfogadása (2002) óta fontos
szakmapolitikai prioritás a szakképzés minőségbiztosítása és az e téren folytatott fokozott
európai együttműködés, amely 2009-ben egy
új európai jogszabály – az EQAVET Ajánlás1 –
elfogadásához vezetett. A 2012 novemberében
elfogadott „Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében” című közlemény2
tovább erősíti a minőségbiztosítás – és így az
EQAVET – kiemelkedő szerepét a szakképzés
teljes rendszerében.
Az EQAVET viszonyítási eszközként segíti
a tagállamokat, hogy közös európai referenciák
alapján előmozdítsák és figyelemmel kísérjék
(monitoring) szakképzési rendszereik folyamatos
javítását, fejlesztését. Az Ajánlás – többek között
– azt várja el a tagországoktól, hogy hozzanak
létre szakképzési minőségbiztosítási nemzeti
referencia pontot, amelynek fő feladata, hogy
folyamatos tájékoztatást nyújtson az EQAVET
Hálózat tevékenységeiről és aktívan vegyen részt
a Hálózat munkaprogramjának végrehajtásában,
valamint biztosítsa a hatékony, kétirányú információáramlást.
Magyarország a kezdetek (2005) óta vesz
részt aktívan a szakképzés minőségbiztosításának terén folyó európai szakmai együttműködésben. A magyar Szakképzési Minőségbiztosítási Nemzeti Referencia Pont jelenleg
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságán belül működik. Fő

feladata az EQAVET Hálózat tagságával kapcsolatos feladatok ellátása, illetve információ
szolgáltatása. Elmondható, hogy Magyarország
ma az EQAVET Hálózat egyik legaktívabb
tagországa. Példás a szakmai munkakapcsolatunk és az együttműködésünk az Európai Bizottsággal és az EQAVET Titkársággal. Részt
veszünk az éves fórumok és az Irányító Bizottság munkájában, az európai szakmai-fejlesztési tevékenységekben, a munkacsoportok munkájában, valamint képviseltetjük magunkat és
aktív szerepet vállalunk (előadások tartásával,
workshopok vezetésével, kerekasztal beszélgetésekben való részvétellel) az EQAVET rendezvényeken, konferenciákon. 2011 tavaszán
Budapesten tartották az EQAVET Hálózat 2.
Éves Fórumát. pedig Az első EQAVET peer
learning rendezvény is Magyarországon került
megrendezésre 2013 májusában – „Önértékelés
a szakképzésben” témában – a Nemzeti Referencia Pont szervezésében és aktív szakmai
közreműködésével. A rendezvényt a résztvevők
magas szakmai színvonalúnak és sikeresnek tartották, amely jól szolgálta az eredeti célkitűzéseket: az egymástól tanulást és a jó gyakorlatok
átadását. Az NRP által kidolgozott programot
és módszertant az EQAVET Titkárság mintaként használja majd a következő peer learning
rendezvények megszervezésében.
Magyarország az elsők között van azon EU
tagországok körében is, amelyek már megvalósították szakképzési minőségbiztosítási rendszereik összehangolását az EQAVET Keretrendszerrel [Egységes Szakképzési Minőségirányítási
Keretrendszer (ESZMK) kifejlesztése /20092010/].

1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2009. június 18.) a szakoktatás és szakképzés európai
minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról (2009/C 155/01)
2 http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm
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történő tanulás-képzés (work-based learning) –
mint a szakképzési kiválóság egyik meghatározó
eleme – minőségbiztosítása áll, amely jelenleg az
egyik legfontosabb szakmapolitikai kérdés is az
EU-ban. A WG2 az EQAVET Keretrendszer
European Quality Assurance
és más minőségirányítási rendszerek/eszközök
in Vocational Education and Training (első körben az ISO 9001 szabvány és az EFQM
Supporting the implementation of the
Kiválóság Modell) közötti kapcsolat feltárása
European Quality Assurance Reference Framework
révén segíti az EQAVET nemzeti szinten törtéfor Vocational Education and Training
nő bevezetését, és annak meghatározását, hogy
Az EQAVET Hálózat szakmai munkacso- az ezeket alkalmazó szakképző intézmények
portjaiban (WG) jelenleg folyó szakmai fej- milyen mértékben teljesítik az EQAVET Kelesztések szorosan kapcsolódnak a Bruge-i retrendszer minőségi kritériumait és indikatív
Közlemény-ben 3 és a „Gondoljuk újra az oktatást: deszkriptorait.
A munkacsoportok által elkészített szakmaiberuházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében” című közlemény- módszertani útmutatók, eszközök tovább gazben foglalt stratégiai prioritásokhoz. A WG1 „A dagítják az EQAVET on-line tudásbázis (www.
szakképző intézmények segítése az EQAVET- eaqvet.eu) tartalmát.
További információk elérhetőségei:
tel kompatibilis minőségbiztosítási megközelítéhttp://eqavet.nive.hu,
sük kifejlesztésében” munkájának középpontjáwww.eqavet.eu
ban a munkahelyi környezetben (vállalatoknál)

3 2b stratégiai célkitűzés: „A tagországoknak 2015 végéig létre kell hozniuk a valamennyi szakképző intézményre vonatkozó,
nemzeti szintű közös minőségbiztosítási keretrendszerüket, amely a kapcsolódó munkahelyi környezetben (vállalatoknál)
történő képzésre (work-based learning, WBL) is kiterjed, és amely kompatibilis az EQAVET Keretrendszerrel.”
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Az Európai Szakoktatási
és Szakképzési Kreditátviteli
Rendszer (ECVET)
fejlesztései
Az európai szakképzési eszközök egyike, az
ECVET (Európai Szakoktatási és Szakképzési
Kreditátviteli Rendszer), a szakképzés egységeinek (moduljainak) más tanulási környezetbe történő átemelésének lehetőségét kívánja megteremteni. Az átjárhatóság a szakképzés több színterét
is megcélozza a különböző eljárásokkal. Bár a folyamatok eltérőek, de az alapjukat a szakképesítések tanulási egységekben leírt képzési egységei
alkotják.
Az ECVET érinti az azonos szakképesítések
közös elemeinek elismerését más-más országban,
valamint a különböző, de azonos képzési szintű
szakképesítések közös elemeinek elismerését és
a hasonló, de különböző szintű szakképesítések
tartalmának elismerését országon belül.

Az ECVET megvalósításának
nemzetközi színtere
Az Európai Parlament és az Európai Bizottság által 2009. június 19-én került elfogadásra
az Ajánlás a Szakképzési és Szakoktatási Kreditátviteli Rendszerről (ECVET). Az ECVET
megvalósításának folyamatát az Európai Bizottság megbízásából és támogatásával az ECVETTEAM segíti immár több mint két éve a különböző tematikus szemináriumok szervezésével,
az információs anyagok összeállításával, a honlap üzemeltetésével stb. A legújabb kezdeményezés az ECVET Tudásközösség internetes
platformjának létrehozása. Egyelőre a nemzeti
ECVET hálózatok szakértői lehetnek a tagjai,
de már felmerült az igény a résztvevők körének
bővítésére.
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Az ECVET bevezetésének hazai vonatkozásai
Magyarország elfogadta az Európai Bizottság
ajánlását az ECVET megvalósításáról. Bár külön
nemzeti jogszabály nem született, az új jogszabályok kedveznek az ECVET bevezetésének (a
1229/2012. kormányhatározat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról és a 230/2012. kormányrendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez
kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről).

Referencia Pont
A Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságán működik az ECVET Nemzeti Koordináló Pont, melynek feladata az ECVET
fejlesztés folyamatában résztvevők és a majdani
felhasználók informálása, valamint a kapcsolattartás az ECVET bevezetését támogató nemzetközi
munkacsoporttal. Ezen túl a Referencia Pont közreműködik a tematikus szemináriumok magyarországi szervezésében, lebonyolításában, valamint
részt vesz mind a Nemzeti ECVET Szakértői Hálózat, mind a nemzetközi ECVET Felhasználói
Csoport munkájában. A honlap várhatóan megújul
az aktuális információk közlésével, és összhangba
kerül a hivatal keretein belül működő Europass és
EQAVET Referencia Pont honlapjával.
További információk elérhetőségei:
• www.ecvet-team.eu,
• http://ecvet.nive.hu,
• www.tpf.hu,
• www.ecvet-projects.hu,
• http://netecvet.com
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Erdődi-Mező Noémi – Pálos Noémi:

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001:
„A szakképzés és a felnőttképzés
minőségének és tartalmának fejlesztése”
A TÁMOP 2.2.1-12/1 kiemelt projekt célja, a
szak- és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretében, színvonalas és az Európai Unió elvárásainak megfelelő, az alacsony iskolai végzettségű, a fogyatékossággal élő, valamint a
megváltozott munkaképességű személyek igényeit
is szem előtt tartó szakképzés és felnőttképzés
megteremtése.
Az EU támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával megvalósuló kiemelt projekt
projektgazdája a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (továbbiakban NMH). Az NMH TÁMOP 2.2.1-12
Projekt-végrehajtási Osztálya – több száz szak- és
felnőttképzési szakember, illetve a szakmai szervezetek bevonásával – részben a kiemelt projekt első
szakaszához kapcsolódóan kialakított rendszerek
alkalmazásával a már megkezdett fejlesztések folytatását, illetve részben a projekt által megteremtett

koncepcionális alapokon a hazai és az uniós elvárásokhoz igazodó új fejlesztések megvalósítását tűzte
ki célul.
A projekt öt kiemelt fejlesztési szakmai területet
érint: a mérés-értékelés kiterjesztését, az Országos
Képzési Jegyzék (továbbiakban OKJ) és a hatósági
képesítések, valamint a szabályozott szakmák öszszehangolását, illetve a kerettantervek, a szakmai
folyamatellenőrzési rendszer és a Magyar Képesítési Keretrendszer kidolgozását. Ezeket a szakmai
alprojekt hajtja végre.

1. alprojekt: Mérés-értékelés kiterjesztése
Az alprojekt fejlesztése a TÁMOP 2.2.1-08/1
előzményprojekt 5. alprojektjében (Mérés-értékelés alprojekt) kialakított Feladatbankra épül. Az
előzményprojektben a Feladatbankban 5000 elemi
vizsgafeladat került feltöltésre a követelménymo-

1. ábra.
Az előzményprojektben
elkészült
Feladatbank
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dulokhoz kapcsolódóan. A TÁMOP 2.2.1-12/1
projekt 1. Mérés-értékelés alprojektje a Feladatbank rendszerének továbbfejlesztését, tartalmának
bővítését tűzte ki célul. A tartalmi bővítés keretében az új OKJ szerinti szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményének és komplex vizsgájának
megfelelő további 2500 vizsgafeladatot kell kidolgozni, illetve megtörténik a Feladatbankban található feladatok felülvizsgálata az új szakmai és
vizsgakövetelményeknek való megfeleltetés révén.
A Feladatbank rendszere alkalmassá válik mind a
modulos vizsgákhoz, mind a komplex vizsgákhoz
kapcsolódó mérés-értékelési feladatok kezelésére.
A képzési folyamatot és a vizsgáztatást is támogató
Feladatbankot a rendszer funkcióinak nagyarányú
továbbfejlesztésével tesszük még használhatóbbá,
komfortosabbá.
Az alprojekt feladatai, tevékenységei
Az alprojekt feladatainak egy része a Feladatbank
jelentős innovációjához, másik része a Feladatbank
tartalmának bővítéséhez – azaz a feladatkészítéshez – kapcsolódik. Az igényfelmérést követően
szükségletelemzés készült az új szakmai és vizsgakövetelményekben rögzített komplex vizsgákhoz kapcsolódóan a projekt keretében készítendő
vizsgafeladatokról, valamint tematikus ütemezés azok elkészítéséhez. A szakértői munkacsoportban innovációs szakmai anyagok készültek a
mérés-értékelési módszertani fejlesztésekhez és a
Feladatbank rendszerfejlesztéséhez, működtetési
eljárásához kapcsolódóan. Az innovációs anyagok
részben alapját képezik a Feladatbank továbbfejlesztésére vonatkozó informatikai leírásnak, részben pedig a feladatkészítést segítő útmutatóknak.
Az innovációs szakmai anyagokat felhasználva, valamint további szakmai egyeztetéseket
követően módszertani és műveleti útmutatók
készülnek a feladatkészítés egyes szakaszaira,
illetve a meglévő feladatállományok megfeleltetéséhez és komplex vizsgáztatási rendszerbe
illesztéséhez, a komplex vizsgákhoz kapcsolódó
feladatkészítéshez, valamint a Feladatbank alkalmazói számára.
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Megtörténik az előzményprojektben elkészült
bemeneti kompetenciamérő feladatok felülvizsgálata, majd a felülvizsgált mérőeszközök rögzítése a Feladatbankban. A szakértők összevetik a
feladatbanki fejlesztésben releváns modulos és a
komplex vizsgát tartalmazó szakmai és vizsgakövetelmények és modulok tartalmát, megfeleltetik
a Feladatbankban szereplő elemi vizsgafeladatokat
az új jogszabályi tartalmaknak, és bővítik a meglévő elemi vizsgafeladatokhoz kapcsolódó adatállományokat.
A Feladatbank továbbfejlesztése két szakaszban
történik: először a rendszert alkalmassá tesszük a
komplex vizsgák kezelésére, majd megtörténik az
innovatív funkciók beépítése is. A rendszer belső
és külső, majd szakértők, illetve szakképző intézmények általi tesztelése, kipróbálása, majd az öszszesített visszajelzések alapján megtörténik a korrekció a projekt időszakában.
A továbbfejlesztés első szakaszát követően – a
tematikus ütemezés szerint – megkezdődik a feladatkészítő szakértők felkészítése a módszertani
és műveleti útmutatók alapján, majd a komplex
vizsgarendszernek megfelelő feladatok készítése.
A továbbfejlesztés második szakaszában a Feladatbank alkalmazói továbbfejlesztése kapcsán kialakul a vizsgatételsor sorsolását elkészítő modul
is, melynek segítségével a Feladatbank képes lesz
kiváltani a papíralapú tételexpediálást.
Összeállította:
Pogány Petra, 1. alprojekt vezető

2. alprojekt:
az OKJ összehangolása
a hatósági képesítésekkel
Az OKJ átalakítását követően fogalmazódott meg
az igény a szakpolitika, valamint a gazdaság és a
képzés szereplői részéről arra, hogy az OKJ-ben
nem, vagy korlátozottan szereplő, munkakör betöltéséhez előírt hatósági és „kötött” képesítések
összegyűjtése is megtörténjen. Jelenleg a jogszabályokban foglalt kötött, illetve szabályozott szakmák, valamint hatósági képesítések esetében nincs
egységes nyilvántartási rendszer, szabályozásuk
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rendkívül heterogén, nem tisztázott a különböző
képesítések egymáshoz és az előírásokhoz való viszonya. Az OKJ-ben szereplő szakképesítésekkel
való tartalmi átfedések és a megtévesztő névegyezőség szükségessé teszi a jelenlegi rendszer felülvizsgálatát.
Az alprojekt fejlesztésének eredményeként
biztosítható lesz a hatósági képesítések rendszerszintű illeszkedése az OKJ hatálya alá tartozó
szakképesítésekhez, valamint megszüntethető a
duplikáció a képzési rendszer különböző szintjein,
átláthatóbbá és hatékonyabbá válik a szakemberutánpótlás rendszere, valamint könnyebb tájékozódást biztosít a munkáltatók és munkavállalók
számára a munkakör betölthetőségének elvárása
tekintetében.
Hosszú ideje megoldatlan a különböző időszakokban szerzett szakképesítések megfeleltetése, illetve beszámíthatóságának meghatározása. Ez teszi szükségessé egy olyan változáskövető rendszer
kidolgozását és bevezetését, amely nyomon követi
a szakképesítések tartalmának, hasznosíthatóságának, megfeleltethetőségének változásait az aktuálisan hatályos szabályozási állapothoz képest.
Az alprojekt feladatai, tevékenységei
A hatósági képesítésekhez és kötött foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom feldolgozása
és az adatgyűjtés után tanulmányok készülnek,

hogy megalapozzák a módszertani útmutató
elkészítését, széles körű egyeztetés után. Ezt
követően kezdődik a hatósági képesítések és
kötött foglalkozások tartalmát és szakmai jellemzőit leíró dokumentumok összehasonlítása
az OKJ dokumentumrendszerével, valamint a
fejlesztésbe bevont képesítések dokumentumainak átdolgozása az újonnan fejlesztett rendszer
kritériumainak megfelelően, a módszertani útmutató alapján. A hatósági képesítések és kötött
foglalkozások szabályozási rendszerének vizsgálatát követően egy új, átfogó szabályozási javaslat készül, melynek alapját a szakértői egyeztetések során felmerülő igények és a tanulmányok
eredményei szolgáltatják. Az alprojektben folyó
munkát szakmai tanácsadók munkacsoportja segíti.
További kiemelt feladat a változáskövető konverziós tábla kidolgozása. Ehhez a feladathoz először a konverziós rendszer által felölelt időszakban
(kb. 40 év) megjelent jogszabályok összegyűjtése
szükséges, majd egy informatikai felület létrehozásával alakul ki a változáskövető rendszer („időgép”), amely nyilvánosan is elérhető lesz az alkalmazók és érdeklődők számára.
A tervek szerint az „időgép” rendszerében lehet választani majd a képesítések közül, illetve
egy „csúszka” segítségével „mozogni is az időben”. Például a különböző, OKJ-ban szereplő

2012. évi OKJ-ben szereplő
ács
szakképesítés megfeleltetése
33 5216 01
Ács-állványozó

A szakképesítés nevére kattintás után
a szakmai dokumentum megjelenik
vagy felugró ablakban, vagy új lapon

2. ábra. Az „időgép” vázlatos felépítése – munkaanyag
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szakképesítések adatai, szakmai dokumentumai
egy felugró ablakban, vagy egy új lapon jelenhetnek meg, biztosítva az összehasonlítás lehetőségét.
Az alprojekt tevékenysége szorosan illeszkedik
a hazai kormányzati szándékokhoz. A képesítési követelmények ésszerű csökkentéséről szóló
1589/2012. Kormányhatározat jelölte ki azokat
az alapelveket, melyek alapján a képesítési követelményeket az egyszerűsítés érdekében felül kell
vizsgálni. Ezek figyelembevételével egyes konkrét jogszabályok felülvizsgálatára szólította fel a
jogszabály a szakterületért felelős minisztereket,
és végül előírta további képesítési követelményeket tartalmazó jogszabályok teljes körű feltárását
és felülvizsgálatát. A feladat elvégzésére alakult
munkacsoportban a projekt munkatársai is részt
vettek, és annak eredményeit felhasználják a fejlesztések során.
Az alprojekt fejlesztéseinek eredményeként
létrejön az OKJ-hez illeszkedő hatósági képesítések és kötött foglalkozások jegyzéke és dokumentumrendszere, mely a képzők számára a
szakmaszerkezetet átláthatóvá, a képzéseket pedig tervezhetővé teszi. A változáskövető rendszer
(„időgép”) pedig a munkaadók és munkavállalók
számára biztosítja a képesítések összehasonlíthatóságát, és így az elhelyezkedés megkönnyítését.
Összeállította:
Dr. Ancsin István, 2. alprojekt vezető

felnőttoktatást a mindenkor hatályos szakképzési kerttantervek alapján kell megszervezni (2011.
évi CLXXXVII. számú törvény a szakképzésről
33. §, továbbiakban Szt.). A felnőttképzés keretében megvalósuló szakképzést pedig a képző
intézmény által összeállított képzési program
alapján kell lefolytatni. A képzési programot a
szakképzési kerettantervek tartalmi előírásainak
figyelembevételével kell elkészíteni [Szt., 7. §
(3)].
A célok megvalósítása érdekében a projekt
felvette a kapcsolatot a szabályozásért felelős szervekkel, szervezetekkel, akikkel szoros
együttműködésben valósulnak meg az alprojekt
feladatai. A kerettantervi fejlesztési folyamat
első szakaszában elkészült – pilot jelleggel – 77
db, az NGM felelősségi körébe tartozó szakképesítés tantervi ajánlása, melyek 2012. augusztus
31-én jelentek meg az NGM közleményben.
Az Szt. szükségessé tette, hogy az összes nappali iskolai rendszerben oktatható szakképesítéshez készüljön szakképzési kerettanterv. Ez
alapján 2013. január–márciusban kidolgozásra
kerültek a szakképzési kerettantervek és az SNI
és HÍD II. szakmai tantervi adaptációk. Az elkészült szakképzési kerettantervek a 14/2013.
(IV. 5.) NGM rendeletben, az SNI és HÍD II.
szakmai tantervi adaptációk 2013. május 25-én
az NMH közleményében jelentek meg.
Az alprojekt további feladatai, tevékenységei

3. alprojekt:
Kerettantervek kidolgozása
Az alprojekt elsődleges célja olyan szakképzési
kerettantervek kidolgozása, amelyek segítik a
szakképzés egységessé válását, minőségének és
tartalmának javítását. Az egységes szakképzési
kerettantervek bevezetésével biztosítható az intézmények közötti átjárhatóság, az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés
tartalmi kompatibilitása. Mindennek hátterében
az a törvényi szabályozás áll, amely kimondja,
hogy a szakmai tartalom és színvonal közelítése érdekében az iskolai rendszerű szakképzést és
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• A helyi tervezést és eredménykövetést szolgáló
informatikai rendszer kialakítása és működtetése
• A szakképzési kerettantervek alkalmazását segítő módszertani útmutatók készítése
• A szakképzési kerettanterveket alkalmazók
felkészítése
• A szakképzési kerettantervek intézményi implementációjának támogatása
• Tapasztalatgyűjtés és elemzés a bevezetett
szakképzési kerettantervek implementációjáról, valamint a kezdeti bevezetési tapasztalatok
érvényesítése a kerettantervi rendszerben
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Az alprojekt létrehoz majd és működtet egy
olyan felhasználóbarát webes felületet, amely a
szakképző intézményekben dolgozó vezetők,
szakmai elméleti tanárok és szakoktatók munkáját fogja megkönnyíteni. Terveink szerint alkalmas lesz helyi tanterv, órarend, valamint tanmenetek készítésére.
Módszertani útmutatók készülnek az új szakképzési kerettantervek alkalmazásához:
• a szakiskolai/szakközépiskolai közös szakmai
követelménymodulokhoz, a szakközépiskolai
kerettantervek közös szakmai tartalmának, a
szakképzési kerettantervekben meghatározott
„A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák”
ajánlás alkalmazásához,
• a szakiskolai összefüggő szakmai gyakorlat kerettanterv szerinti alkalmazásához,
• a szakközépiskolai tanévközi és az összefüggő
szakmai gyakorlat kerettanterv szerinti alkalmazásához,
• egyes szakképesítések oktatásához,
• a szakképzési kerettantervenként beépített közös szakmai követelménymodulokhoz,
• a HÍD II. programot oktatók számára,
• a helyi tantervet készítő informatikai rendszer
használatához.
A szakképző intézmények lehetőséget kapnak, hogy képviselőik részt vegyenek a bevezetést és az alkalmazást, valamint a helyi tervezést
és eredménykövetést szolgáló felkészítésen. A
résztvevők az egész napos felkészítésen a szakképzés fejlesztéséhez és átalakításához kapcsolódó jogszabályi változásokról, a kerettantervi fejlesztés általános céljairól, valamint az elkészült
szakképzési kerettantervek és szakmai tantervi
adaptációk alapelveiről hallhatnak előadásokat.
A szakembereknek lehetőségük nyílik az eltérő tanulási utak és képzési feltételek, valamint
a szakképzési kerettantervek alkalmazását és a
helyi folyamattervezést segítő eljárások alapját
jelentő pedagógiai koncepció megismerésére. A
felkészítésen bemutatjuk a kerettantervek alkalmazását segítő módszertani útmutatókat, illetve

részletesen a webes felületet. Az általános ismertetést műhelymunka követi, képzési típusonként
(szakközépiskola, szakiskola, speciális szakiskola, HÍD II. képzés), 10-15 fős csoportokban,
és ennek keretében a résztvevők közvetlen gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek a webes felület
felépítéséről, használatáról is.
A kerettantervek intézményi implementációjának támogatása során – a lehetőségek szerint
– az összes típusú szakképző iskola bevonása
megtörténik. A bevezetés támogatása mentor
szakértőkkel valósul meg, akik közvetlen kapcsolatfelvétellel és személyes jelenléttel segítik az
intézményeket. A helyi igényeknek megfelelően
a mentor szakértők röviden bemutatják a kerettantervek bevezetését segítő eljárásokat: a szakmai kerettantervek támogatásához készült módszertani útmutatókat, azok tartalmát, felépítését;
a webes felület alkalmazási lehetőségeit. Ezen
túl, a személyes találkozók mellett, lehetőséget
biztosítanak a folyamatos kapcsolattartásra is.
A szakképzési kerettantervek bevezetési tapasztalatait vizsgáló kutatás keretében kérdőívvel és mélyinterjúval kívánjuk felmérni, hogy
a szakképzési kerettantervek miként váltják be
gyakorlatban a hozzájuk fűzött reményeket. Azt
vizsgáljuk, hogy az egyes képzések megvalósítása során a szakmai felhasználói kör mit tapasztalt
a kerettantervek alkalmazása során, miben látják
az előnyöket, milyen problémákat azonosítanak,
és milyen lehetőségeket látnak ezek megoldására. A tapasztalatgyűjtés országos szinten, és azon
belül a jelentősebb létszámban indított szakképesítésekre fókuszálva történik. A kutatás során
várhatóan megkérdezzük a szakképző iskolák
vezetőit, szakmai elméleti tanárait, gyakorlati
oktatóit, valamint a gyakorlati oktatásban részt
vevő gazdálkodó szervezetek oktatásért felelős
vezetőit és szakoktatóit. Szükség esetén – a kutatási eredmények és a bevezetési tapasztalatok
alapján – megtörténik a szakképzési kerettantervek és szakmai tantervi adaptációk módosítása.
Összeállította:
Horváthné Felföldi Helga, 3. alprojekt vezető
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4. alprojekt:
Szakmai folyamatellenőrzési rendszer
kidolgozása

ellenőrzések eredményeinek visszacsatolásával
sokkal eredményesebbé tehető a szakképző iskolákban a nevelés-oktatás, illetve lehetővé válik
az intézmények egymással történő összehasonlítása.

Magyarországon a közoktatásban 1985-ben
szűnt meg a szakfelügyelet, és a szakképzés folyamatát ettől kezdve szakmai szempontból csak az
iskolák vezetői vizsgálták, valamint iskolafenntartók és külső szakértők, eseti felkérés alapján.
A fenntartó a kimenetszabályozás bevezetésével
a folyamatban előforduló anomáliákról csak a
lemorzsolódási mutatók, vizsgaeredmények és a
kutatások megállapításai révén tájékozódhatott,
nem volt hatékony eszköze a hibák feltárására és
kijavítására. Ezen a helyzeten kíván változtatni a
szakmai folyamatellenőrzés kidolgozása és bevezetésének előkészítése.
A kerettantervek, a képzésközi mérés-értékelés, a szakmai képzési folyamat mutatóinak
(pl. vizsgaeredmények) figyelése és a jogszabályi követelmények érvényesítése révén egységes,
egyértelműen meghatározott követelmények állíthatók fel, amelyek teljesítését a folyamatellenőrzésen keresztül lehet nyomon követni.
A szakképzés új rendszeréhez szervesen igazodó, informatikailag is támogatott szakképzési
folyamatellenőrzési rendszer kialakításával és az

Az alprojekt feladatai, tevékenységei
A szakképzés folyamatellenőrzésének előzményeivel és a jelenlegi hazai és európai gyakorlattal
kapcsolatban kutatás készül, valamint megtörténik az egyeztetés a minisztériumokkal, kamarákkal, iskolákkal, és ezek alapján tanulmány születik a szakmai folyamatellenőrzés tárgykörének
és eljárásainak meghatározására és a támogató
informatikai rendszer specifi kációjára.
A tanulmány alapján elkészül a szakmai folyamatellenőrzés módszertani kézikönyve és kialakul a szakmai folyamatellenőrzést támogató
informatikai rendszer. A módszertani kézikönyv
és az informatikai rendszer ismeretében elkészülnek a felkészítési anyagok, amelyek a feladat
elvégzéséhez szükséges ismeretekkel bővítik a
rendszer iskolai környezetben történő kipróbálását végző próbaellenőrök kompetenciáját. Az
elsősorban jelenleg is szakképzésben dolgozó és
szakmai tárgyakat oktató pedagógusok közül ki-

Fejlesztés folyamata

Szakmai
egyeztetések
Informakai
speciﬁkáció

Módszertani
kézikönyv
Informakai
rendszer

Fejlesztési
anyagok

Javaslaervezet
a jogi szabályozásra

Próbaellenőrzések
40 fő
120 ellenőrzés

Visszacsatolás

Tanulmányok
Szükségletelemzés
• Folyamatellenőrzési rendszer ﬁnanszírozása
• A folyamatellenőrök terüle és szakmai megoszlása
Koncepció
készítése

Felkészítés az alkalmazásra
Anyagbányászat

• 240 folyamatellenőr
• szakképző intézmények

3. ábra: Az alprojekt tevékenységeinek egymásra épülése.
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választott 40 próbaellenőr személyes részvétellel
és e-learning keretében kap felkészítést. A próbaellenőrök kiválasztásánál reprezentativitásra
törekszünk az egyes szakképesítések és iskolatípusok tekintetében.
Ezzel párhuzamosan a jogi szakértők jogszabályjavaslatot dolgoznak ki a szakmai folyamatellenőrzés jogi környezetének kialakításához és
fi nanszírozásának megvalósításához.
A próbaellenőrök a felkészítésük után munkacsoportokban készítik elő az ellenőrzést,
amelyben nagy szerepet kapnak az ellenőrzésben részt vevő intézmények. Az ellenőrök ellenőrzési funkciójuk mellett szakmai tanácsokkal
is támogatják az intézményeket. A próbaellenőröket fogadó intézmények közreműködnek a
dokumentumvizsgálatok, az óralátogatások, értékelések során, adatokat töltenek fel a támogató informatikai rendszerbe, valamint véleményt
nyilvánítanak a próbaellenőrzés tapasztalatairól,
illetve javaslatokat tesznek a módszertan korrekciójára.
Az alprojekt további feladata, hogy 240, aktívan a szakképző intézményekben dolgozó munkatársat készítsen fel a folyamatellenőrzési rendszer alkalmazására. Ez a létszám biztosíthatja a
bevezetés sikerességét a projekt lezárulását követően. A terveink szerint jogszabályba foglalt,
annak megfelelően működtetett szakmai folyamatellenőrzés eredményeinek visszacsatolása és
az esetleges problémák feltárása lehetőséget ad
az intézményeknek az oktatási folyamat fejlesztésére.
Összeállította:
Pósa Róbert , 4. alprojekt vezető

5. alprojekt:
Az MKKR kidolgozása
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) egy
közös európai viszonyítási rendszer, amely össze
fogja kapcsolni egymással a különböző országok
nemzeti képesítési rendszereit és keretrendszereit.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan „fordítá-

si eszközként” fog működni, amely hatékonyabbá
teszi a kommunikációt, és átláthatóbbá – Európa
különböző országaiban és rendszereiben – a megszerezhető képesítéseket. Az eszköz segíti az egyik
országból másikba költöző, állást változtató, vagy
egyik oktatási intézményből a másikba átlépő tanulókat és munkavállalókat. Az EKKR kidolgozása
az uniós tagállamok, a társadalmi partnerek és más
érintett felek igényére, kérésére kezdődött meg,
és amely a képesítések átláthatóságának javítására
szolgáló közös referencia kialakítására vonatkozott
[forrás: az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) leaflet].
Az Európai Unió elvárásainak megfelelően
már több ország létrehozta és bevezette a képesítési keretrendszerét. E tapasztalatok felhasználásával, valamint a TÁMOP 4.1.3/08/01 kiemelt
projektben kidolgozott és a 1229/2012. (VII. 6.)
Kormányhatározattal elfogadott keretrendszerrel
összhangban történik a szak- és felnőttképzéssel kapcsolatos Magyar Képesítési Keretrendszer
(szak- és felnőttképzési MKKR) kifejlesztése.
Az 5. alprojekt a fejlesztés eredményeként a
szak- és felnőttképzési rendszerben megszerezhető
különböző képesítéseket az MKKR szintleíró jellemzőivel (tudás, képességek, attitűdök, autonómia
és felelősségvállalás) írja le, továbbá ez alapján valamennyi képesítéshez egy MKKR szintet rendel.
Az alprojekt feladatai, tevékenységei
Az alprojekt feladatainak megvalósítása több lépésben történik. A képesítésekhez kapcsolódó adatok
gyűjtése és a szakirodalom tanulmányozása után
kialakul az alapkoncepció. A megszerezhető képesítések leírása állításokkal történik, amelyek arról
szólnak, hogy a képesítéssel rendelkező egyéneknek
a képzés végeztével mit kell tudniuk, ismerniük és
érteniük, és/vagy mire kell képesnek lenniük a gyakorlatban. A képesítések leírásában és az MKKR
szintjének meghatározásában részt vevő szakterületi szakértők munkáját az alprojekt többféleképpen is támogatja. A szakértők kiválasztásához és
felkészítéséhez tananyagcsomag és módszertani
útmutató készül, amelyeket szintén a témában já-
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ratos szakemberek állítanak össze. A kidolgozott
szakmai dokumentumok a lektorálás és a validálás
– majd szükség esetén visszacsatolás – után nyernek
végleges formát. Az egyes képesítések besorolási
szintjéről a jogalkotó hozza meg a végső döntést.
A webalapú tananyag és a képesítések tanulmányi eredményen alapuló leírása az érdeklődő állampolgárok számára – terveink szerint – a
projekthonlapról is elérhető lesz.
Az MKKR fejlesztése során a szakmai minőség, a hatékony megvalósítás és a tevékenységek
összehangolása érdekében fontos a széles körű
egyeztetés, együttműködés, valamint a folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel. Az MKKR-rel
kapcsolatos hazai és külföldi előírások:
• 2008/C 111/01 Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról
• 1004/2011. (I. 14.) Kormányhatározat az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és
bevezetéséről
• 1229/2012. (VII. 6.) Kormányhatározat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez
kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos
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Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról
• A nemzeti képesítési keretrendszerek EKKR-rel
való megfeleltetésének 10 kritériuma – EKKR
Tanácsadó Testület (EQF Advisory Group)
• MKKR Szakmai Munkacsoport működtetése, a
Munkacsoport döntései
Az MKKR Szakmai Munkacsoport – amelynek tagjai a különböző tárcák delegáltjai – működtetését a 1004/2011. (I. 14.) Kormányhatározat írja elő. Az MKKR közoktatási és felsőoktatási
elemét fejlesztő projektekkel történő rendszeres
egyeztetés az egységes, minden képesítést tartalmazó MKKR kialakítását szolgálja. Az Európai
Parlament és a Tanács ajánlása a nemzeti képesítési keretrendszer létrehozásával, működtetésével
és az EKKR-hez való kapcsolásával összefüggő
központi igazgatási, koordinációs teendők ellátására Nemzeti Koordinációs Pont (NKP) kialakítását javasolja a folyamatban részt vevő országok
számára, amely funkciót hazánkban az Oktatási
Hivatal látja el.
Összeállította:
Szebeni Kinga , 5. alprojekt vezető
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Nemzetgazdasági Minisztérium
Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

Információk:
Letöltések

Jogszabályok:
Pályázatok:

www.kormany.hu
www.nfu.hu
www.nive.hu

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

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

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

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

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

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

cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

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

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
+36 1 474-5100;
mkik@mkik.hu
www.mkik.hu

Magyar Agrárkamara
cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

Oktatási Hivatal
cím:
telefon:
e-mail:
web:

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

Felhívás!
Jelentkezzen szakmai vizsgaelnöknek!
• A szakmai vizsgaelnökök az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák
vizsgabizottságában egyaránt elláthatnak feladatokat.
• A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló
1700/2012. (XII. 29.) Kormányhatározattal összefüggésben
az érvényes szakmai vizsgaelnöki engedéllyel rendelkezők adatbázisának bővítését tűztük ki célul.
• A szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételt jelenleg
a 31/2004. (XI.13.) OM rendelet szabályozza, mely rendelet tartalmazza
a pályázat benyújtásának feltételeit, és elbírálásának folyamatát.
• Amennyiben úgy érzi, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelel, és szívesen segítené munkánkat,
hozzájárulva országunk jövendőbeli szakembereinek képzéséhez, úgy kérjük jelentkezzen!
• A szakmai vizsgaelnöki nyilvántartásba történő felvétel rendjéről
bővebb információ található: https://vep.nive.hu

A pályaorientáció
rendszerének
fejlesztése
a TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt keretében
A TÁMOP-2.2.2-12/1 „A pályaorientáció rend-

• Hálózatépítés

szerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című

Hazai szintű hálózatépítés megvalósulása a munka-

kiemelt projekt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal pá-

ügyi szervezet és az oktatási rendszer szereplőivel,

lyaorientációs és életpálya-tanácsadási fejlesztéseire,

nemzetközi szintű hálózatépítés az ELGPN (Eu-

illetve szolgáltatási tapasztalataira építve azt a célt

ropean Lifelong Guidance Policy Network) szak-

tűzte ki, hogy megújítsa és minden állampolgár szá-

politikai hálózat munkájában való részvétel során.

mára elérhetővé tegye a pályaorientációs eszköz- és

Fontos cél a tanácsadók egységes szakmai protokoll-

szolgáltatáskészletet, és ezáltal segítse a tanulás és a

jának továbbfejlesztése.

munka világában hozott döntéseket. A projekt megjus 31. A kiemelt projekt szakmai programja:

• Eszközök és szolgáltatások
hasznosulása, tájékoztatás

• Módszertani és eszközfejlesztések

A projekt kiemelt hangsúlyt fektet a tájékoztatásra,

valósulásának időszaka: 2012. június 1. – 2015. má-

Online és offl ine eszközök – Nemzeti Pályaorientációs Portál (www.eletpalya.munka.hu), foglalkozásbemutató eszközök, és pályaorientációt segítő kérdőívek – fejlesztése, amelyeket mind a tanácsadók,
mind a tanácskérők hatékonyan tudnak használni
annak érdekében, hogy megismerjék képességeiket,
az egyes foglalkozások jellemzőit, a munkaerő-piaci
tendenciákat.

az elkészülő eszközök és szolgáltatások hasznosulására, amelyet az Életpálya-tanácsadás folyóirat kiadása, valamint a különböző rendezvényeken való
megjelenés, illetve az iskolai pályaorientációs programok szervezése is kiegészít.

• További információ
az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal,

• Szakemberfejlesztés (Képzések)

Projekt-végrehajtási Főosztály,

Alapozó képzések indítása a pályaorientációs rész-
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tevékenységeket végző szakemberek (pedagógusok,

Projekt-végrehajtási Osztály

szociális szakemberek stb.) részére (összesen 4000

Cím:

fő), amelyek révén életpálya-tanácsadási tevékenységeiket szélesebb ismeretekre alapozva, hatékonyabban tudják ellátni.

Tel:
E-mail:

H-1086 Budapest,
Baross u. 133. II. emelet
(1) 459 2090
tamop222@lab.hu

