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tanévnyitó
Fordulóponthoz érkezett a hazai szakképzés. El kellett dönteni, hogy: vagy alapvető strukturális változtatást
hajtunk végre a szakképzés tartalmi szabályozásában és intézményrendszerében, vagy a munkaerőpiactól
elrugaszkodott, pazarló, a gazdasági igényeknek nem megfelelő szakmai képzést folytatunk.
A betelepülő multinacionális cégek és a hazai vállalkozások munkaerő-igényeinek, a fejlődő gazdaság
és a növekvő foglalkoztatottság célkitűzéseinek megfelelő szakképzés alapvető feltétele a fejlődési pályára
állított gazdaságnak, a munkahelyteremtésnek és a termelés kiegyensúlyozottságának.
A célok megvalósítása érdekében bátor lépéseket kezdeményeztünk. Elsőként szorosabbra fűztük a
szakmai együttműködést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, amelynek eredményeként egy, az
iskolai rendszerű szakképzés széles skálájára kiterjedő megállapodás megkötésére került sor 2010 végén.
Első fontos lépésként a kamara ez év nyarára kialakította a 2011/2012-es tanévben indítható képzések új
követelménytartalmát.
Második fontos lépésként koncepciót készítettünk a szakképzési rendszer átalakítása és a gazdasági
igényekkel való összehangolása érdekében, amelyet a kormány 2011. május 24-én megtárgyalt és elfogadott.
A koncepció alapján jelenleg is folyik az új szakképzési törvény kodifikálása, a jelenleg hatályos törvény
ugyanis több ponton idejétmúlt. A változtatásokra az iskolai rendszerű szakképzésben természetesen a
felnőttképzésben tervezett átalakításokkal, a készülő új közoktatási törvénnyel és a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályozással összhangban kerül sor.
Az átalakulás okai mindenki számára világosak. Egyre kevesebb tanuló vesz részt a szakképzésben,
miközben a képzés minősége is több szempontból javítandó. Míg 1990-ben több mint 225 ezer szakiskolás
(szakmunkás) tanult egy tanévben, ez a szám napjainkra 139 ezerre csökkent, miközben gimnáziumba
hatvan százalékkal több tanuló jár.
Népszerűbbé kell tennünk a fiatalok körében a szakmatanulást, és helyre kell állítanunk a kétkezi munka
becsületét. Ezt részben a vállalkozásoknak a tanulóképzés terén mutatkozó érdekeltségének növelésével,
másrészt a tanulók hajlandóságának ösztönzésével kívánjuk elérni. Ez utóbbiban nagy szerepet kívánunk
szánni a pályaorientációnak és a pályakövetési rendszer kiépítésének. Kiterjesztjük a tanulószerződés
intézményét, és csökkentjük a vállalkozások ezzel kapcsolatos adminisztratív terheit.
Átalakítjuk az intézményrendszert, amelynek alapja a hatékonyabban, kisebb költséggel működő
térségi integrált szakképző központok rendszere. A szakmai vizsgáztatás szabályainak racionalizálása, az
Országos képzési jegyzék átalakítása, a szakmai és vizsgakövetelményeknek a munkaerő-piaci igényekhez
történő igazítása mind-mind a fenti célokat szolgálja.
Az iskolai rendszerű szakképzés hatékony és eredményes működtetése csak a szakképző intézmények
és az abban dolgozó intézményvezetők, szakoktatók kitartó munkájával valósulhat meg. Valamennyi
érintett szereplő közös érdeke, hogy jóval átláthatóbb és egyszerűbb adminisztráció és valódi racionalitás
érvényesüljön a megújult struktúrában.
E célok közös megvalósításához kérem, hogy támogassák munkánkat, az együttműködéshez és iskolai
feladataik megvalósításához pedig eredményes tanévet kívánok.

Dr. Czomba Sándor
a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár
Nemzetgazdasági Minisztérium
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Versenyképes gazdaság – versenyképes
szakképzés
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara törekvései a duális
szakképzés kialakításában
Dr. Parragh László
A 2011/2012-es tanévkezdés jó lehetőség arra, hogy
a pedagógus időszámítás szerint boldog újévet
kívánjunk egymásnak, amely egyben jó alkalom
arra is, hogy előretekintsünk, illetve számvetést
készítsünk. Nagyon sok minden történt az elmúlt
tanévben, és várhatóan még több kihívásra kell
felkészülnünk az iskolai becsengetéskor. A szakképzés és ezen belül a szakmunkásképzés mai
állapotának és az előttünk álló tennivalóknak az
elemzése során, akkor járunk el helyesen, ha megfelelő perspektívából vagyunk képesek a diagnózist
felállítani. Ehhez nagyon jó módszer a „helikopterszemlélet” alkalmazása, amikor felülemelkedve
a magyar szakképzés világától láthatóvá válnak
nagyobb összefüggésrendszerek, és a szakképzést
más társadalmi-gazdasági alrendszerekkel szoros
kölcsönhatásban vagyunk képesek vizsgálni. Ha a
szakképzési képalkotó rendszerünk eszerint működik, akkor nem feledhetjük el azt sem, hogy a
szakképzés önmagában is egy igen bonyolult rendszer, amelyet lehetne egy nagy óceánjáró hajóhoz is
hasonlítanunk, amelyet nem lehet percenként más
irányba rángatni. A változtatásokat, beavatkozásokat nagyon megfontoltan, de időben felismerve,
késlekedés nélkül kell megtenni.

A munka alapú társadalom és a magyar
szakképzés
A szakmát tanuló felnövekvő generáció számára
is nélkülözhetetlen egy olyan világos társadalmi
értékrend, elvárás megfogalmazása, amely az elmúlt
két évtizedben bizony nem kapott kitüntetett szerepet. Ez pedig az értékteremtő munka presztízsének,
rangjának rehabilitálása, annak érdekében, hogy a
munka alapú társadalom gondolata az értékek hie-
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rarchiájában a méltó helyére kerüljön. Természetes,
hogy egy tanuló számára a legfontosabb munka a
tanulás. Az iskolának, a szakma tanulásának ezért
nem a lógásról kell szólni, hanem az ismeretek
elsajátításához szükséges erőfeszítések, aktivitások
sorozatáról. Ha kicsit közelebbről megvizsgáljuk,
hogy nemzetközi összehasonlításban hol tartunk
a munka alapú társadalom megteremtésében, akkor igen lehangoló képet kapunk. Ha megnézzük
Magyarországon, hogy a foglalkoztatási rendszerben 10 millió főből, 3,8 millióan dolgoznak, és ezt
összehasonlítjuk a hozzánk hasonló lélekszámú
országokkal, akkor a következő eredményt kapjuk:
Csehországban 4,9 millióan, Portugáliában 4,7
millióan és Svédországban 4,4 millióan dolgoznak
a munkaerőpiacon. Az Európában példátlanul
alacsony foglalkoztatottság egy igen magasnak
számító 11% körüli munkanélküliséggel párosulva
egy olyan kettős spirált jelent, amelyből a kitörést
a következő 10 évben 1 millió új munkahely megteremtése jelentheti.
Amennyiben nem sikerül a jelenlegi alacsony
foglalkoztatási szintet belátható időn belül érezhetően növelni, akkor a magyar gazdaságot nem
sikerül egy fenntartható növekedési pályára állítani. A foglalkoztatás növelésének pedig egyik
kulcskérdése, hogy a szakképzést hogyan tudjuk
a foglalkoztatás növelésének szolgálatába állítani.
Szakértői prognózisok szerint ugyanis a létesítendő
új munkahelyek, mintegy 60%-a szakképzettséget jelentő végzettséget fog igényelni, mivel igen
alacsony a közvetlen termelőmunkában dolgozók
száma. Köztudomású, hogy az alacsony magyarországi foglalkoztatottság elsődleges oka az alacsony
iskolázottság és az alacsony képzettség. Ennek
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illusztrálására az 1. és 2.
ábrát érdemes közelebbről
szemügyre venni.
Közismert tétel, hogy a
szakképzettek között háromszor magasabb a foglalkoztatás szintje, mint
a szakképzetlenek között
és a képzetlenek száma
csak az inaktívak körében
600 ezer főre, a munkanélküliek körében pedig
250 ezer főre tehető. De
nem lehetünk elégedettek
a fiatalok körében sem
ezzel a helyzettel, mivel a
következő grafikon rávilágít a jelenlegi rendszer 1. ábra. Képzettség szerinti foglalkoztatási ráták Magyarországon
gyenge teljesítőképességére. A 19 éves korosztály
csaknem egynegyede évről-évre úgy kerül ki az
oktatási rendszerből, hogy
szakmunkásvégzettségnél
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik. Ez
a gyenge teljesítőképesség
visszavezethető a szakképző iskolákba belépők és kilépők számának az alakulására, amely azt mutatja,
hogy az elmúlt 4-5 évben
óriási mértékű különbség
mutatkozott a belépők és a
kilépők számában, amely
fokozatosan felkúszott
az egyharmados arányra. 2. ábra. Alacsony foglalkoztatottság elsődleges oka az alacsony iskolázottság
De megnézhetjük ennek és az alacsony képzettség
a problémának egy másik
vetületét is, nevezetesen a 20-24 éves korosztály és végül a szakmunkás végzettségűeknél pedig már
körében az iskolai végzettség szerinti munkanélkü- csak 25% volt a munkanélküliek aránya. Könnyen
liségi ráták alakulását. Ennek kapcsán megállapít- belátható tehát, hogy a gazdaság és a foglalkoztatás
hatjuk, hogy ebben a korosztályban a 8 általánosnál előtt álló feladatok megoldásába, sokkal jobban, haalacsonyabb végzettségűek körében a munkanélkü- tékonyabban és jobb minőségben kell a szakképzést
liségi ráta 75%, a 8 általános végzettségűeknél 41% csatasorba állítani, mint bármikor.
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3. ábra. 19 éves korosztály létszáma és iskolai végzettsége 2010-ben

4. ábra. A szakmunkásképző és szakiskolákba belépő és kilépő diákok számának alakulása

A kormány és a kamara szakképzési
keretmegállapodása és a duális szakképzés
Már a kormány programja kijelölte a magyar
szakmunkásképzés megújításának főbb irányait,
amikor a német duális szakképzés jó gyakorlatának
magyarországi adaptációját tekintette a kilábalás
lehetséges útjának. Mindez új helyzetet teremtett,
hiszen előtérbe került a szakmunkás képzés gyakorlatorientáltságának érdemi megvalósítása és a vállalati-üzemi gyakorlati képzés tényleges súlyának,
szerepének növelése. Ezekkel a stratégiai célokkal
összhangban született meg – 2010. november 11én – a kormány és a kamara közötti szakképzési
keretmegállapodás. Ezt követően ennek tartalmára
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épülve készült el a Nemzetgazdasági Minisztérium
és a kamara közötti szakképzési megállapodás.
Ennek értelmében 125 gyakorlatigényes szakma
teljes tartalomszabályozása került át a kamarához.
A tartalomszabályozás elemei a következők:
•• Szakmai és vizsgakövetelmények gondozása,
karbantartása
•• Központi programok felülvizsgálata
•• Szakmai vizsgák vizsgatételeinek, azok értékelési útmutatóinak kidolgozása
•• Szakmai záróvizsgára vizsgaelnöki delegálás
•• Szintvizsgák szervezése, koordinálása
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•• SZKTV, Wordskills, Euroskills szakmai versenyek szervezése
•• Közreműködés a pályaválasztási és tanácsadási
rendszerben
Az átadott feladatok megvalósításakor az alábbi
legfontosabb területeket, elérendő célokat határoztuk meg a magunk számára:
1.	Gyakorlati óraszámok növelése, a gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés szerepének jelentős növelése, a magyar szakképzés gyakorlatorientáltságának fokozása
2. A szakmai záróvizsgáztatásban a szakma elsajátításához tartozó kulcskompetenciák
értékelésének és mérésének előtérbe helyezése,
szakmai záróvizsga idejének csökkentése
3. Az OKJ-rendszer egyszerűsítése, ésszerűsítése olyan formában, hogy a felhasználói szféra
számára átlátható, használatra alkalmas legyen.
A szakmai tartalmak modernizálása, új technikák, eljárások beépítése a követelményrendszerbe
4. A gazdálkodó szervezetek érdekeltségének és
képzési hajlandóságának növelése a tanulók
gyakorlati képzésében. Szakképzés vonzerejének növelése, a munka világába történő átmenet támogatása. A tanulók számának növelése:
expanzió

A szakmai fejlesztőmunka eredményei és
annak átültetése a gyakorlatba
A 125 szakmából 48 szakma került átvilágításra,
amelynek célja az OKJ pontosítása, illetve a szakmai
és vizsgakövetelmények és a központi programok
felülvizsgálata volt. A fenti aktivitási területekkel
összhangban a szakmai fejlesztőmunka eredményeit az alábbiak szerint lehet összefoglalni:
•• Gyakorlati óraszámok 50%-os növelése, a gazdasági igények szerinti tartalom
•• Szakmai záróvizsga idejének csökkentése: 960
perc/fő; maximum 4 vizsgafeladat/modul
•• Modulok számának korlátozása: maximum 6/
modul

•• Szakmai tartalomfejlesztés: új technikák, technológiák beépítése, régi elavult eljárások törlése
•• OKJ-ban szereplő szakképesítések számának
racionalizálása, lehetséges szakképesítések
összevonása, törlése
•• Modulok tartalmában való duplikációk, átfedések megszüntetése
•• Kompetenciák számának csökkentése, szakmai kulcs- és cselekvési kompetenciák
hangsúlyozása
•• Felnőttképzésben a beszámíthatóság érdekében a modulzáró vizsga bevezetésének kezdeményezése
Új központi programstruktúra: helyi tantervi
részletességgel való kidolgozás
•• Gyakorlati képzés helyszínének meghatározása: vállalati – üzemi gyakorlati képzés
kamarai garanciavállalással
A szakmai fejlesztőmunka során a kamara
hálózatára építve országos konzultációs fórumrendszert működtettünk és a 180 iskolai és vállalati
tananyagfejlesztő szakember munkáját 40 szakmai
szervezet segítette. Az elkészült szakmai és vizsgakövetelményekről, illetve központi programokról 4
ezer gazdálkodó szervezet és 660 iskola véleményét
közvetlenül is kikértük, de a széleskörű szakmai
véleményezés érdekében elektronikus interaktív
fórumot is működtettünk. Fontos célkitűzés volt
számunkra, hogy megalkossuk a munkatevékenységbe ágyazott szakmatanulás pedagógiai modelljét,
amelynek jellemzője, hogy a szakmatanulás súlypontja egyre inkább a vállalati-üzemi gyakorlati
képzésre helyeződik át. Ebben kitüntetett szerepe
van a 8 osztályra épülő 3 éves előrehozott szakmatanulásnak.
Az előrehozott szakképzés jelentőségét abban
látjuk, hogy jobb esélyt biztosít az alulmotivált,
hátrányos helyzetű és gyenge tanulási képességekkel rendelkező tanulók számára. Mivel a korábbi
grafikonokon keresztül láthattuk, hogy óriási azon
rétegek száma és aránya, akik lemorzsolódnak és
kiesnek a szakmatanulás lehetőségéből, ezért mi-
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Teljes képzési idő: 3552 óra/3 tanév
Civilizációs ismeretek +
osztályfőnöki + testnevelés

Szakmai ismeretek (elmélet + gyakorlat)

959 óra

2593 óra
Szakmai elmélet

Szakmai gyakorlat

27%

73%

690 óra

1903
[1603 + nyári gyakorlat (140 + 160)]

5. ábra
nimális az esélyük arra, hogy megkapaszkodjanak
a munkaerőpiacon és hosszútávon adó- és járulékfizető állampolgárokká váljanak. Az elmúlt 20 év
tapasztalatai bebizonyították, hogy semmi mással
nem pótolható szerepe van az idejekorán elkezdett
szakmatanulásnak. A vállalatoknál-üzemeknél
ellenőrzött körülmények között folyó, munkával
egybekötött szakmatanulás, a kéz intelligenciájának
fejlesztése sokkal több sikerélménnyel, motivációval
kecsegtet, mivel a tanulók megtapasztalják, hogy a
képzés középpontjába olyan ismeretek kerülnek,
amelyeknek használati értékéről saját maguk győződhetnek meg. A képzési idő óraszerkezetének
kialakításánál szem előtt tartottuk, hogy a legfontosabb kulcsképességeknek, cselekvési kompetenciáknak a begyakorlására érezhetően több idő
álljon rendelkezésre vállalati-üzemi körülmények
közepette, amelyek a tanulók felelősségérzetét és
motivációját jelentősen növelik majd. (5. ábra)
Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy
eközben megtanulnak dolgozni, és mindezek
hatására érezhetően csökkenhet a lemorzsolódók
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jelenleg igen magas aránya. Következésképpen növekedhet azok aránya, akik szakmunkás-végzettséggel nagyobb eséllyel léphetnek ki a munkaerőpiacra.
Az új tanév kezdetével tehát lehetővé válik a
kamara által kifejlesztett 46 szakképesítésben az
új tananyagtartalmak szerinti képzés, amelyből
40 szakma iskolarendszerben oktatott képesítés.
Különösen fontos, hogy 28 olyan szakma van ebből
a körből, amelyben lehetővé vált az új tananyagtartalmak szerinti 8 osztályra épülő 3 éves duális
képzés is. Ezt erősítette meg az Országos képzési
jegyzék módosításáról szóló 133/2011. (VII.18.)
Kormányrendelet. Természetesen az új tanév gyorsan közeleg, és sok még a tennivaló az iskolákban,
de a felhasználói szféra visszajelzései alapján olyan
tanügyi dokumentumok születnek, amelyek remélhetőleg az élet által diktált követelményeknek
és a tanulók elvárásainak is jobban megfelelnek.
Bízunk abban, hogy a sok tennivaló és erőfeszítés
mellett a fenti gondolatok elegendő muníciót
szolgáltatnak egy életszerűbb és több sikert ígérő
rendszer bevezetéséhez.

A kormány által elfogadott szakképzési
koncepció főbb tartalmi elemei
DR. ODROBINA LÁSZLÓ
Az elmúlt időszak folyamatos változásai ellenére az
iskolarendszer kibocsátása szerkezetében és men�nyiségében is egyre távolabb került a munkaerőpiac
valós igényétől. A kétkezi munka leértékelődött,
egyes ágazatokban szakmunkáshiány alakult ki,
miközben egyre többen szereztek a munkaerőpiac
által nem igényelt szakképesítést, vagy szakmai
végzettség nélkül hagyták el az iskolarendszert. Az
iskolai rendszerű szakképzésben elkerülhetetlenné
vált emiatt az átfogó, a szakképzés minden elemére
kiterjedő változtatás, amelyet egy koherens, átfogó
szakképzési koncepció megalkotását követően lehet
megvalósítani. A munka során figyelemmel kell
lenni a párhuzamosan zajló, az új közoktatási és
felsőoktatási törvények előkészítési munkálataira,
amelyek a Széll Kálmán Terv keretében szorosan
összefüggnek egymással.

A szakképzési koncepcióban bemutatott
változtatások célja
•• A képzési szerkezet a szakirányok és a létszámok vonatkozásában is igazodjon a gazdaság
igényeihez.
•• Az intézményrendszer (TISZK-rendszer) átláthatóan, koordináltan és költség-hatékonyan
működjön.
•• A szakképzés – amellett, hogy a gazdaság valós
igényeinek megfelelő szerkezetben biztosítja a
szakképzett munkaerőt – egyben segítse elő a
társadalmi felzárkózást is a hátrányos helyzetű fiatalok képzésben tartásával, tegye lehetővé
számukra, hogy szakképzett munkavállalóként
lépjenek be a munkaerőpiacra.
•• Alapvető cél, hogy a fiatalok a munkaerőpiacra
történő lépés feltételéül szolgáló, államilag elismert első szakképesítést az iskolai rendszerű
szakképzésben szerezzék meg.

•• Az iskolai rendszerű szakképzésben teljes körűen biztosítani kell a szakképzési feladatok
megvalósítását szolgáló humánerőforrással
(pedagógusok, szakoktatók) történő megfelelő
gazdálkodást, a szakképzésben dolgozók foglalkoztatási, finanszírozási és jövedelmi viszonyainak rendezését.
A szakképzési koncepció a célok eléréséhez
szükséges problémák orvoslását, a lehetséges
megoldási módozatokat és az ezekkel összefüggésben vizsgálandó szakmai, pénzügyi, gazdasági
és társadalmi kockázatokat mutatja be. A reform
koncepciójának tervezésekor meghatározó szempont volt az is, hogy a hatékonyság növelése mellett
az új rendszer működtetése ne kerüljön többe az
államnak, mint a jelenlegi. Figyelembe kell venni
ugyanakkor, hogy a rendszer átalakításának költségvetési hatásaira vonatkozó számításaink egyrészt
részben becsléseken alapulnak a koncepció leendő
hatásainak számszerűsítése tekintetében, másrészt
megvalósulásukat sok külső tényező és jövőbeli
intézkedés befolyásolhatja.

A szakiskolai képzés megújítása
Jelentősen átalakul a szakmunkásképzés, a képzési idő általában 3 évre rövidül, és mindhárom
évfolyam szakképzési évfolyamként fog működni;
nagyobb hangsúlyt kap a képzés elejétől a szakmai
gyakorlati képzés, a tanulókat minél szélesebb
körben kívánjuk – a kamarákkal együttműködve
– valós munkahelyi gyakorlathoz juttatni a duális
képzés keretében.
•• A szakközépiskolai képzés átalakítása
A szakközépiskolákban kötelező lesz a komplex
szakmai érettségi, amely önmagában is munkakörök betöltésére jogosít, így esélyt kapnak már
a szakmai érettségi birtokában a munkaerő-piaci
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elhelyezkedésre a fiatalok, továbbá előnyt élveznek
a szakirányú felsőfokú továbbtanulásnál, vagy
folytathatják iskolai tanulmányaikat, és rövid idő
alatt technikus vagy érettségihez kötött szakmunkás végzettséget szerezhetnek. A szakközépiskolák
9. évfolyamra történő beiskolázása ágazatonként
történik. A 9-12. szakképző évfolyamokon az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések
közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az egységes
kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett.
•• A tanulószerződés kiterjesztése és átalakítása,
gyakornoki program
Szakiskolában a második szakképző évfolyamtól,
azaz a 10. évfolyamtól köthető tanulószerződés.
A szakközépiskolában a 9-12. évfolyamokon
tanulószerződés nem köthető, csak az érettségit
követő szakképző évfolyamokon. Annak érdekében, hogy a valós munkahelyi gyakorlathoz és a
tanulói juttatásokhoz ne csak a magánszférában
tanulható szakmákban jussanak hozzá a diákok,
meghatározott szakmákban nemcsak gazdasági
társaságok köthetnek ezentúl tanulószerződést,
hanem költségvetési szervek, egyházi fenntartású
intézmények, meghatározott nonprofit szervezetek
és általuk fenntartott intézmények is. Részükre a
tanulószerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeiket támogatásként, igénylést követően téríti meg
az MPA képzési alaprésze. A náluk tanulószerződéssel gyakorlati képzésben résztvevőket ugyanolyan
juttatások és kedvezmények illetik meg, mint a
gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzésben
részesülő tanulókat. Tanulószerződés csak nappali
rendszerű oktatásban, tanulói jogviszonyban álló
tanulóval köthető, a felnőttoktatásra külön szabályok vonatkoznak majd.
A tanulószerződések finanszírozását egyszerűsítjük az adminisztratív terhek csökkentése
érdekében.
A friss szakmai végzettséggel rendelkező fiatalok
elhelyezkedését – elsősorban azon cégeknél, ahol
tanulószerződéssel tanultak – gyakornoki program
keretében támogatjuk, így nagyobb eséllyel kerülnek be a munkaerőpiacra és szereznek gyakorlatot
közvetlenül a szakmai vizsga után.
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•• A felzárkóztatás és a lemorzsolódás
A szakiskoláknak fontos szerepük van a társadalmi felzárkózásban, ilyen értelemben a leszakadó,
veszélyeztetett rétegek felzárkózását is szolgálja
a szakképzés megújítását szolgáló intézkedések
jelentős része. Az általános iskolai hiányosságok
pótlását célzó felzárkóztató képzést egységes kerettanterv alapján a közoktatásról szóló törvény
koncepciójában rögzített Híd-program biztosítja.
Annak érdekében, hogy bárki bármilyen életkorban folytathassa megkezdett tanulmányait, fontos,
hogy a Híd-program szerinti képzés felnőttoktatás
keretében is megszervezhető legyen. Az ehhez való
hozzáférést minden érintett számára garantálni
kell, ezért kötelező állami feladatként szükséges
definiálni.
•• A szakmai tárgyat oktatók
A szakképzésben szakmai tárgyakat tanító pedagógusokra (szakmai elméleti és gyakorlati tárgyakat
oktatókra egyaránt) és szakoktatókra vonatkozóan
a rugalmasság érdekében speciális szabályok megfogalmazása szükséges. Annak az igénynek, hogy
a képzési struktúra rugalmasan alkalmazkodjon
a munkaerő-piaci igényekhez, csak akkor felelhet
meg a szakképzés rendszere, ha az iskolai rendszerű
szakképzésben sem kötik az intézmények kezét a
szükségesnél nagyobb mértékben a speciális képzettségű szakemberek határozatlan idejű munkaviszonyban való alkalmazásából fakadó munkajogi
szabályok.
A szakmai tárgyak és az iskolai gyakorlati oktatás vonatkozásában a közoktatási intézményekben
könnyíteni kell a 70%-os határozatlan idejű foglalkoztatás szabályán, nagyobb mértékű szabadságot
engedve az intézményeknek. Szintén a rugalmasság
érdekében rugalmasabb képesítési előírásokra van
szükség – indokolt esetben – a szakmai tárgyat
oktatók tekintetében. Ha egy szakképesítés szakmai
tárgyaira nincs pedagógus végzettségű jelentkező,
aki a szükséges szakirányú végzettséggel rendelkezik, fontosnak tartjuk, hogy az iskola tekinthessen el
a pedagógus végzettség megkövetelésétől, valamint
a pedagógusvégzettség előírása méltányos határidővel csak a határozatlan időre alkalmazottak esetében
legyen kötelező középtávon.

Szakképzési koncepció
SZAKoktatás 2011. 7. szám

•• A felnőttoktatás
A szakiskolában nappali rendszerű oktatásban
végzett szakmunkásoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a felnőttoktatás keretében két tanév
alatt érettségi vizsgát tehessenek. A felnőttoktatás
keretében, esti és levelező oktatás munkarendje
szerint szervezett szakképzésben tanulószerződés
nem köthető. A szakmai képzési célú felnőttoktatás gyakorlati képzési rendszerének átalakításával
biztosítani kívánjuk a lehetőséget arra, hogy akár
gyakorlatigényes szakmákat is lehessen iskolai
rendszerben, felnőttoktatás keretében oktatni.
•• Az iskolai rendszeren kívüli felnőttképzés
Az iskolai rendszeren kívüli felnőttképzésben is
megmarad az Országos képzési jegyzék szerinti
szakképesítés megszerzésének a lehetősége, mert
az rugalmas alkalmazkodást biztosít a gazdaság
igényeinek megfelelő szakmaszerkezet alakításában. A felnőttképzésben is elősegítjük a szakképzés
minőségi színvonalának növelését, ezzel megteremtve az iskolai és az iskolarendszeren kívüli
szakképzésben megszerzett bizonyítványok mögötti tudás egyenszilárdságát. A felnőttképzésben
továbbra is lehetőség lesz az iskolarendszeren kívül
oktatható szakképesítések meghirdetésére, hiszen a
felnőttképzés sajátos céljait ebben a keretben lehet
megvalósítani.
•• Felsőoktatás és a szakképzés kapcsolata
A felsőfokú szakképzést (FSZ) kivezetjük a közoktatásból, és az FSZ keretében elsajátítható szakképesítéseket kivesszük az OKJ-ből, ezzel jelentősen redukálódik a szakképzés és a felsőoktatás kapcsolata.
Ugyanakkor az OKJ-ből történő kivezetéssel az
FSZ kapcsolata nem szűnik meg a szakképzéssel, a
szakképzési hozzájárulásból továbbra is részesülnek
a felsőoktatási intézmények az FSZ képzések, a
gyakorlatigényes BSC-szakok és bizonyos gyakorlatigényes osztatlan képzések feltételeinek javítása
céljából. A szakképzési hozzájárulásból részesülő
képzésekhez kapcsolódóan a szakképzésért felelős
miniszternek társfelelőssége lesz.
•• A TISZK
Preferálni kívánjuk az egy intézmény keretében
működő, azaz a szakképző intézmények tényleges
integrációja alapján létrejövő TISZK modellt (az

ún. holland modellt), a feladat-ellátás optimalizálása ugyanis ebben a formában valósítható meg a
leghatékonyabban.
–– az iskolai rendszerű szakképzés állami feladat-ellátási kötelezettség, s mint ilyen,
100%-ban állami finanszírozású,
–– az intézmények finanszírozása az új modellben fejkvóta helyett intézményfinanszírozás
szerint kerül kialakításra,
–– az egyházi fenntartású TISZK-ek – meghatározott feltételek teljesülése esetén – teljes
finanszírozásra tarthatnak igényt,
–– az egyéb fenntartású TISZK-ek csak kiegészítő támogatásban részesülhetnek a szakképzésért felelős miniszterrel kötött szakképzési megállapodás szerint,
–– a finanszírozás mértéke, a beiskolázás irányainak és arányainak meghatározása az
RFKB javaslata alapján központilag történik.
•• A finanszírozási rendszer átalakítása
Minden magyar állampolgárnak alanyi jogon jár az
iskolai rendszerű képzésben szerzett gimnáziumi
vagy szakközépiskolai érettségi, illetve az első OKJ-s
szakképesítés – a jelenlegi gyakorlattal megegyezően. Az első szakképesítés megszerzésének elsődleges helye az iskolai rendszerű szakképzés. Emellett
korlátozzuk az ingyenesen, állami támogatás mellett igénybe vehető, iskolai rendszerű szakképzés
keretében elvégezhető évfolyamok számát iskolatípusonként. Cél, hogy a jövőben a szakiskolában
a 9-11. évfolyamon, szakközépiskolában pedig a
9-12. évfolyamon a képzési ciklusidőnél legfeljebb két tanévvel hosszabb ideig járjon egy tanuló
után a teljes állami támogatás, míg az érettségivel
rendelkező tanulók esetén az állam a képzési ciklusidőhöz képest legfeljebb egy tanévvel hosszabb
időt finanszírozzon.
•• Az OKJ átalakítása
A szakiskolák tervezett 3 évfolyamos működéséhez
az OKJ-t is át kell alakítani. Szükségesnek tartjuk
a 31 és 33 szintű szakképesítések összevonását. Az
OKJ teljes felülvizsgálatával ki kell szűrni azokat
a szakképesítéseket, amelyekben bevezetésük óta
egyáltalán nem volt képzés, és ezeket törölni kell az
OKJ-ből. Ezek a szakképesítések nem automatiku-
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san kerülnek törlésre az OKJ-ból, hanem biztosítva
a törlés vagy az OKJ-ban tartás indokainak vizsgálatát. Javasoljuk, hogy az érettségihez kötött szakmunkás 52-es szint, a technikus egységesen 54-es
szint legyen. Az OKJ-ben a jövőben az iskolai rendszeren kívüli képzések tekintetében is adott (nem
maximális) képzési idők szerepelnek majd. A felsőfokú szakképzést (FSZ) kivezetjük a közoktatásból,
és az FSZ keretében elsajátítható szakképesítéseket
kivesszük az OKJ-ből, a felsőoktatásba történő átvezetésükkel együtt kell a munkaerő-piaci igények
szempontjából létjogosultságukat megvizsgálni.
Ezen módosítások összességükben a szakképesítéskimenetek számának számottevő csökkentését, a
feleslegesnek bizonyult rész-szakképesítések, elágazások és ráépülések megszűnését fogják jelenteni. A
szintek összevonása és a szakképesítés-kimenetek
számának csökkenése átláthatóbbá teszi az OKJ-t,
továbbá a szakmai követelménymodulok számának
csökkenését, egyes modulok összevonását is maga
után vonja, ami szintén egyszerűsíti a struktúrát. A
tervezett változásokat megalapozó lépések az OKJ
módosításait a közeljövőben kiváltó folyamatokhoz
(pl. Országos képesítési keretrendszer bevezetése)
kapcsolhatók.
•• A szakmai és vizsgakövetelmények újragondolása és az új, kötelező kerettantervek kidolgozása
A szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) szakmai
követelménymoduljainak teljes köre egyetlen kormányrendeletben kerül kiadásra és az SZVK-k csak
a szakmaspecifikus tartalmakat rögzítik, továbbá
azt sorolják fel, hogy mely követelménymodulokból
áll az adott szakképesítés. Ez lényegesen csökkenti
a jelenleg mintegy 14 jogszabály által tartalmazott
szakmai és vizsgakövetelmények terjedelmét, megszünteti a duplikációkat (a közös modulok jelenleg
minden jogszabályban többször szerepelnek teljes
terjedelemben), továbbá a közös modulok változása
esetén egyszerűsíti a szakmai egyeztetéseket, és
gyorsítja a változások bevezetését, mert több jogszabály együttes, összehangolást igénylő módosítása
helyett csak egyet kell változtatni.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az oktatás
a jövőben kerettantervek alapján történik, amelyek
valamennyi (közismereti és szakmai) részterületre
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elkészülnek. A minden intézmény által kötelezően
alkalmazandó kerettantervek elősegítik a képzés
országosan egységes szakmai színvonalának fenntartását. A felnőttképzés és az iskolai rendszerű
szakképzés tartalmi szabályozórendszere közeledik
egymáshoz.
•• A szakmai vizsga átalakítása, egyszerűbbé tétele
Kötelező lesz a szintvizsga minden olyan szakképesítés esetén, amelyre tanulószerződés köthető,
amennyiben a gyakorlati képzés vagy annak egy
része tanulószerződés keretében valósul meg. Ezzel
kívánjuk elősegíteni, hogy a gazdálkodó szervezetekhez már csak olyan tanulók kerüljenek ki, akik
elsajátították a szakma alapfogásait, és képesek az
önálló, hasznos munkára, ezért szívesebben foglalkoztatják őket.
A szakmai vizsgát modulok szerinti számonkérés helyett komplex vizsgaként lehet a jövőben megszervezni, ezzel jelentősen csökkennek a szakmai
vizsgához kapcsolódó adminisztrációs feladatok,
rövidül a vizsga időtartama. A komplex feladatok
révén kevesebb írásbeli tételsor kidolgozása válik
szükségessé, csökkennek a szakmai vizsgához
kapcsolódó költségek. A komplex vizsgaszervezés
lehetőséget ad arra is, hogy az ágazati szakmai
sajátosságok hangsúlyosabban megjelenhessenek
a vizsgákon, amire a modulos számonkérés nem
adott lehetőséget.
Fontos biztosítani, hogy a szakmai vizsga egy
séges minőségi követelmények szerinti állami
vizsga legyen, ezért a szakmai vizsgabizottságok
kijelölését és szerepüket a fentieknek megfelelően jelentősen átalakítjuk. A szakmai vizsgákon
nem lesz a felkészítő intézmény részéről kérdező
tanár, a vizsgáztatási feladatokat és az értékelési
feladatkör egészét a vizsgabizottság tagjai látják el.
A vizsgabizottságok kibővült feladatköre új, eddig
nem elvárt követelményeket támaszt a bizottságok
tagjaival szemben, azonban e feladatok jelentős
részében eddig is közreműködtek. Ugyanakkor az új
feladatok zavartalan, színvonalas ellátása érdekében
indokolt a vizsgáztatói kör szakmai továbbképzése,
amely a jelenlegi továbbképzési rendszer keretei
között biztosítható.
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•• A szakmai ellenőrzés erősítése
A szakmai ellenőrzési funkciót a közoktatás intézményei tekintetében az Oktatási Hivatal látja el,
ezekhez az ellenőrzésekhez fog kapcsolódni a szakképző iskola esetén az NSZFI-vel együttműködve
kijelölt (egy vagy több) szakképzési szakértő, aki
a szakmai tárgyak oktatásával kapcsolatban vesz
részt az ellenőrzésben, ugyanazon szabályok és
rend szerint végezve munkáját, mint a közismereti
szakértők. A szakértő kijelölésének folyamatába
a szakképesítésért felelős miniszterek bevonásra
kerülnek.
Megerősítjük a tanulószerződés esetén a külső
gyakorlati képzőhelyen folyó szakmai munka ellenőrzését.
•• A pályaorientáció megvalósítása és a pályakövetés bevezetése
A jelenleginél nagyobb hangsúlyt kap az időben
kezdett, folyamatos, a képzés teljes vertikumára
kiterjedő, hatékony pályaorientáció már a 7-8. évfolyamtól, a szakképzési szakaszba átívelő módon,
valamint kötelező, valós visszajelzést szolgáltató
pályakövetési rendszert alakítunk ki a szakmatanulás hasznosulásának mérésére.
•• Szakképzési hozzájárulás
A szakképzés reformjának részeként a szakképzési
hozzájárulás rendszerében is jelentős változásoknak kell történni, de a szakképzési hozzájárulás
rendszerét fenn kell tartani, mert anélkül a reform
célja, a duális szakképzés kiterjesztése nem valósítható meg.
A szakképzési hozzájárulási rendszer átalakításának célja, hogy legyen
–– átlátható,
–– a jelenleginél egyszerűbb, bürokráciától
mentes,
–– a szakképzési hozzájárulás eredeti célját,
vagyis az iskolai rendszerű szakképzés és az
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés támogatását szolgálja,

–– a gazdálkodó szervezet méretétől függetlenül egyenlő esélyt biztosítson a támogatásokhoz való hozzáférésben, különösen a
kis- és középvállalkozások esetében.
Tervezett intézkedések:
–– A gyakorlati oktatás elszámolható költségeire vonatkozóan – valamennyi iskolai
rendszerben oktatható szakképesítésre –
differenciált, szakmacsoportonként meghatározott normatíva (Ft/fő/év) lesz a szakképzési hozzájárulásra kötelezetteknek.
–– A normatíva számításakor a jelenleg elszámolható költségtételek mellett érvényesíteni kell az egyes szakmák gyakorlati oktatásának tényleges költségigényét.
–– A TISZK-eknek és a felsőoktatási intézményeknek – a közvetlenül átadható támogatás megszűnésével jelentkező többletbevétel
egy részével – megemelkedik a fejlesztésre
fordítható decentralizált keret, másik része
pedig az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati oktatás működtetésének (személyi,
dologi kiadások) támogatását teszi lehetővé,
normatív módon.
A saját dolgozók képzésének elszámolását egy
szerűsítjük, ugyanakkor szigorodik a rendszer
annak érdekében, hogy a felhasznált összeg hatékonyan szolgálja eredeti rendeltetését. Teljes körűen
felülvizsgáljuk a képzési alaprészből nyújtható
támogatásokat. Töröljük azokat a támogatásokat,
amelyek nem kifejezetten a középfokú szak- és
felnőttképzés céljait szolgálják. Továbbra is megmaradnak – a felsőoktatásban a felsőfokú szakképzésre,
valamint a foglalkoztatásért felelős miniszterrel
egyetértésben meghatározott – gyakorlatigényes
alapképzési szakokra, illetve bizonyos gyakorlatigényes, osztatlan képzésekre vonatkozóan, a szakképzési hozzájárulási kötelezettség csökkentésének,
illetve a támogatás lehetőségei.
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Kedves Olvasóink!
A Szakoktatás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tevékenységét bemutató tematikus számmal jelentkezik. Nem véletlen az időzítés, szerettük volna, hogy a 2011/2012-es tanév megnyitójára olyan
információkkal szolgáljunk, amelyek remélhetőleg
–– azonnal és praktikusan szolgálják – elsősorban a szakképző iskolák – mindennapi munkáját,
–– segítsenek a hosszabb távú tervezésben, ahhoz háttér tudást, ötleteket, javaslatokat adjanak,
–– széles körben és mélységében is megismerjék annak az intézménynek a munkáját, amelynek
egyik fő feladata szakmai szolgáltatás, tanácsadás, valamint
–– a szélesebb körben gondot jelentő, illetve
–– helyi szintű problémák megoldásának támogatása.
Bátorítani szeretnénk valamennyi szakképzésben dolgozó tanárt, vezetőt, gyakorlati oktatót és segítő
szakembert a személyes kapcsolatfelvételre. Ezért – a különböző szakmai területeken dolgozó kollégáink
– írásaikkal és nevükkel jelennek meg, hogy könnyebbé tegyük az ügyintézést, személyesebbé az igényelt
eseti konzultációt.
A jelen tematikus szám – reményeink szerint – „nyitánya” és egyik platformja lesz azoknak a szakmai
eszmecseréknek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az intézeti feladatokhoz. Ahhoz, hogy partnerek
legyünk az iskolai rendszerű és felnőttképzésben tanuló gyerekek, fiatal és idősebb felnőttek boldogulásának előmozdításában, sokkal intenzívebb párbeszédre, kölcsönös bizalomra és együttmunkálkodásra
van szükség.
Szakmai lapjaink továbbra is várják az Önök hozzászólásait, termékeny vitára sarkalló írásait. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkatársai pedig igyekeznek a lapok hasábjain, a honlapon,
telefonon és személyesen – az Önök megelégedésére – szolgálni a szak- és felnőttképzés ügyét.
Eredményes tanévet kívánunk!

Papp Ágnes
felelős szerkesztő
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A szakképzés és a felnőttképzés
szolgálatában
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet stratégiája
Modláné Görgényi Ildikó
Az NSZFI által szervezett Országos Szakképzési
Tanévnyitó Értekezleten valamennyi résztvevőt –
iskolavezetőket, a szaktárcák, fenntartók, háttérintézmények és a kamarák képviselőit – szeretnénk
tájékoztatni az alábbiakról:
•• az intézetnek – az oktatási intézmények munkájához közvetlenül kapcsolódó – feladatairól,
valamint
•• a szakképzés jogszabályi hátterének változásairól, a reform céljairól és eszközeiről.
A későbbiekben az intézeti információszolgáltatás legfontosabb platformja az NSZFI új honlapja
lesz, amely az eddiginél strukturáltabban és célzottabban segíti majd a felhasználókat az eligazodásban – szélesebb teret adva az interaktivitásnak.
A 2011–12. tanév indításakor a fókuszba a foglalkoztathatóság került – mint a szakképesítésekhez
jutás legfontosabb szempontja. Az iskoláknak a
gazdasághoz való adaptivitási képességét várhatóan megnövelik a kamara szakképzés-fejlesztési
törekvései.
Ebben a tematikus számban az NSZFI munkatársai átfogó képet kívánnak adni arról, hogyan
segíti az intézet az iskolavezetők, illetve valamennyi
szakképzésben érintett munkáját. Ennek a munkának a magas színvonalú ellátásához új stratégiára,
számos ponton gyökeres átalakulásra is szükség
van. A megvalósítás lépcsőzetesen történik, megteremtve a feladatok között – horizontálisan és vertikálisan is – a kapcsolódási pontokat, a koherenciát.

Az átfogó szakmai stratégia kiindulópontja
Az intézet jelenleg – a szak- és felnőttképzés
tartalmi fejlesztése érdekében – szerteágazó feladatrendszerrel rendelkezik. A fejlesztéssel, kutatással, szolgáltatással, koordinációval kapcsolatos

tevékenységek a foglalkoztatás elősegítésére, az
intézményes kapcsolatok kiépítésére és a komplex,
integrált feladatok megoldására irányulnak.
Egyszerre törekszünk arra, hogy az intézeti
működéshez elengedhetetlen szervezeti feltételek,
dokumentumok megszülessenek, illetve arra hogy
a tanévet támogató szakmai feladataink maradéktalanul megvalósuljanak. A kamarának átadott
feladatok következtében az intézeti szerepkör
letisztult. Az intézet számára a prioritásokat és a
konkrét feladatokat az NGM által jóváhagyott éves
munkaterv tartalmazza.

Az átfogó stratégiai program célrendszere
A kormány szakképzés-fejlesztési tervének, a
foglalkoztatás megalapozásának és stratégiájának
(Kormányprogram, Széchenyi-terv, Széll Kálmánterv keretében a Magyar Munka Terv, szakképzési
koncepció) megvalósításához rendeli az intézet
szakképzési, felnőttképzési és a szakképzési hozzájárulással összefüggő céljait és a munka alapelveit.
A rövid és hosszabb távra szóló feladatok beépülnek
az intézet újonnan fejlesztendő szakmai szervezetébe, hosszú távú stratégiájába, a konkrét tevékenységek pedig az éves munkatervekben jelennek meg.
NSZFI célja tevőlegesen hozzájárulni a szak- és
felnőttképzés eredményességéhez, ezen keresztül a
foglalkoztatáshoz, illetve a gazdasági és a társadalmi
elvárások érvényesítéséhez. A célok megvalósulása
érdekében az intézeti profil fő elemei:
•• a szakmastruktúra,
•• a modultérképnek a munkaerő-piaci elvárásokkal összhangban történő fejlesztése, illetve
az ezekhez való illesztése,
•• a szak- és felnőttképzés területén dolgozó szakemberek továbbképzése,
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•• a kapcsolódó követelményrendszerek, tanügyi,
képzési és vizsgadokumentumok, valamint
módszerek összehangolása, továbbfejlesztése,
•• a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátása, valamint
•• a szak- és felnőttképzéssel kapcsolatos elemzések, kutatások támogatása és szervezése.
Az NSZFI kiemelt célja, hogy a szakmai döntéseket segítő és előkészítő háttérintézményként
jogszerű, hatékony feladatellátást biztosító irányítórendszert és gazdálkodást valósítson meg,
együttműködésben a kamarákkal.

Szakmai program

A koncepció egyik kiemelt része a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara 3 éves szakiskolai
képzésének kidolgozása, amely Magyarországon a duális képzési rendszert általánossá és
határozottabbá teszi a gyakorlati tevékenység
óraszámának növelésével. E fejlesztés egyeztetett
alapelveit az intézethez került dokumentumok
esetében érvényesíti.
A duális rendszer kiépítését – a nem kamarai
képesítések esetében – a tanulószerződésekkel, a
gazdálkodók érdekeltségével, a tanulói jogokkal
és kötelességekkel kapcsolatos dokumentumok
kidolgozásánál, illetve véleményezésénél, módosításánál segítheti.
A szakközépiskola strukturális átalakítása is
nélkülözhetetlen, hiszen a 13–14. évfolyamon
az osztályok szétszórtan, alacsony létszámmal,
gazdaságtalanul működnek. Célszerű a 9–12.
évfolyamon a szakmai érettségi támogatása. Az
ezzel kapcsolatos döntések előkészítéséhez az
intézet vizsgálatokkal, elemzésekkel, hatástanulmányokkal járul hozzá.
Elengedhetetlen a szakképzésbe való belépéshez egy felvételi rendszer kidolgozása és
bevezetése a képzés színvonalának emelése
érdekében. Ennek során eldőlhet, hogy a tanuló
közvetlenül a szakképzésbe kerüljön, vagy a
HÍD-program keretében egy felzárkóztatásban
vegyen részt, pótolja hiányosságait saját fejlődése és esélyeinek biztosítása érdekében. A felvételi
tartalmának és lebonyolításának kidolgozásához
– az új elemek mellett – a már korábban kidolgozott bemeneti kompetenciamérésre, illetve
ennek eszközrendszerére lehet támaszkodni.

Az intézet szakmai programja a kiindulópontban
és a célrendszerben megfogalmazottak alapján
cselekvéscentrikus. Valamennyi tevékenységét az
motiválja, hogy munkájának eredményeképpen
a képzés hatékonysága javuljon, és ennek kihatásával a foglalkoztathatóság növekedjen. Stratégiai
fontosságú feladat a gazdaság szereplőivel kötendő
széleskörű együttműködés, célzott és tematizált
kommunikáció. A párbeszédeket a közös problémamegoldás érdekében szeretnénk kezdeményezni.
Célunk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézményeként – a minisztériumot is képviselve
– elvégezzük a folyamatos szakmai egyeztetéseket.
Az NSZFI szakmai programja három fő területre
koncentrál, ezeken belül jelennek meg hálószerűen
az alapfeladatok.
1. A növekedési terv NSZFI-re vonatkozó koncepciójának megvalósítása
2. Az aktuális feladatellátás biztosítása
3. Az Európai Unió forrásaiból támogatott kiemelt programok megvalósítása, fenntartása
és az új program tervezése, szerződéskötés és
lebonyolítás.

2. A napi rutin kevés, szükség van a folyamatos
felülvizsgálatra és racionalizálásra. (Vizsgák,
MPA kezelése, nyilvántartások stb.) 2011 nyarán ez a folyamat már meg is kezdődött.

1. A magyar szakképzés és felnőttképzés szakmai
és módszertani fejlesztésének, tervezésének és
irányításának keretében az intézet tevékenységével támogatja a növekedési terv koncepciójának megvalósítását.

3. Folyik az EU-forrásokból finanszírozott, a
TÁMOP 2.2.1 kiemelt program II. szakaszának
tervezése, amely a Magyar Munka Terv szerinti
kerettantervek fejlesztését, az oktatási folyamat ellenőrzését, a feladatbank fejlesztését, és a
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nemzeti képesítési keretrendszer kifejlesztését
tartalmazza. A kellő részletességű kerettanterv,
nem csak átláthatóvá, de ellenőrizhetővé is teszi az oktatási képzési folyamatot.
Módosult az EU-forrásból finanszírozott,
TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című központi
program befejezésének dátuma. A program részei:
a pályakövetés rendszere, a minőségbiztosítás, a
vizsgarendszer fejlesztése, a tananyagfejlesztés, a
mérés-értékelés, a szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése, a szakmai
tanárok, oktatók, szakoktatók idegen nyelvi kompe
tenciáinak fejlesztése, s a munkahelyi gyakorlati
képzés ösztönzése és a képzési kereslet növelése.
A három hónapos hosszabbítás a mérés-értékelés
alprojektre vonatkozik.
Az NSZFI feladata az európai uniós forrásokból
fejlesztett HEFOP 3.2.1 „A szakképzés tartalmi,
módszertani és szerkezeti fejlesztése: Új szakképzési
szerkezet”, valamint a HEFOP 3.5.1 „Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása”
című kiemelt programok eredményeinek a fenntartása, amelyekről folyamatosan gondoskodunk.

Az alaptevékenységek – a szakképzés
és felnőttképzés szakmai és módszertani
fejlesztése – és a tervezett változtatások
A fejlesztéseket a szakképzéssel és felnőttképzéssel
összefüggő regionális és országos elemzések és kutatások alapozzák meg. Az állam által elismert szakképesítések rendszerének és a szakmastruktúrának
harmonizációját és ellenőrzését a jogszabályok
előkészítéséhez az EU-elvárásoknak és az OECD
feltételeinek megfelelően lehet és kell megvalósítani.
A modulok tartalmát a valóságos munkatapasztalat, munkagyakorlat alapján kell folyamatosan
korrigálni. A tartalmak ilyen irányú karban tartása
megjelenik a szakmai és vizsgakövetelményekben
is, ami szemléletváltással is párosul reményeink
szerint.
Az MKIK által kidolgozott szakmák esetében
a modulok rendszerbe való illesztését is segíti az
intézet. Ehhez kapcsolódóan gondoskodni kell – a

nem MKIK képesítések esetében is – a szakképzés
és felnőttképzés tartalmának és dokumentumrendszerének folyamatos fejlesztéséről, a szakmai és
vizsgáztatási követelmények, a központi programok
(tantervek), tankönyvek, tananyagok, tartalomelemek és tanulmányi segédletek vonatkozásában.
Kiemelt feladat a hátrányos helyzetűek és fo
gyatékkal élők képzésének, tanügyi és képzési
dokumentumainak kidolgozása, valamint szakmai
tanulmányi versenyeinek bonyolítása.
A szakképzési és felnőttképzési kiadványok
kiadása és terjesztése sokat segíthet a széles körű tájékoztatásban. Ide tartoznak a tankönyvek csakúgy,
mint a szakmai folyóiratok vagy egyéb, a szak- és
felnőttképzés ügyét szolgáló kiadványok.
A szakképzés és a felnőttképzés minőségirá
nyítási rendszereinek fejlesztését az európai keretrendszerhez való kapcsolódását (vizsgálat, elemzés
mérés-értékelés) direkt eszközökkel eredményesebbé lehet tenni. A célok eléréséhez, a feladatok
megvalósításához szükség van – a több tíz év óta
megszüntetett – korszerű, független külső ellenőrzésre.
A minőségbiztosítás elemei között kiemelt szerepe van a pályaorientációnak és a pályakövetésnek.
A minőségfejlesztési keretrendszer bevezetésével
lehetővé válik az oktatási intézmények webes csatlakozása. A webes elérhetőséggel gondoskodni fog
az intézet a hazai és a nemzetközi szakmai képzési
módszerek és hatékony eljárások gyűjtéséről, kidolgozásáról, adaptálásáról, továbbfejlesztéséről és
elterjesztéséről.
A munkaerő-mobilitás növelhető a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, valamint
az europass bizonyítványkiegészítővel kapcsolatos
feladatok ellátásával. A vizsgaközpont működtetése,
irányítása és a szakképesítésekhez tartozó szakmai
vizsgatételek kidolgozása kapcsán elvégezhetőek
azok az egyszerűsítések, amelyek megoldják a
túlzottan hosszú időtartamú és modulszámú vizsgákkal kapcsolatos problémákat.
A szakmai tartalom és a vizsgarendszer újragondolása, racionalizálása – a jogszabályok keretein
belül – már most megkezdődött.
Új alapokra helyeződik a szakmai vizsgatételek készítése, ugyanis a TÁMOP 2.2.1 program
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keretében kidolgozott feladatelemek egy nyitott
adatbázisban bárki számára elérhetőek lesznek. A
közel 3000 feladatelem használata a vizsgán csökkenti a tételkidolgozási költségeket. A tervek között
szerepel továbbá a próbaként már működtetett,
informatikával kapcsolatos tételek egy részének
elektronikus úton való eljuttatása biztonsági kód
beépítésével.
A törzslapnyilvántartás NSZFI-be kerülése
hatalmas raktározási kapacitást és adatrögzítési
munkát igényel. Koncepció készül arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne áttérni elektronikus
törzslapnyilvántartásra és a bizonyítványok elektronikus kitöltésére.
A szakképzési és felnőttképzési adatbázisok
szervezésének, működtetésének alapja a központi
nyilvántartások vezetése a szakmai vizsgákról, a
törzslapokról, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató képzőkről, vizsgaszervező intézményekről, a térségi integrált szakképző központokról.
Az adatbázisok szervezése, működtetése és egységes kezelése rendszerelvű továbbalakítást igényel,
amelyre egy olyan statisztikai elemző tevékenység
épül, ahonnan a döntéshozók, illetve az irányító
szervek részére folyamatos naprakész adatok biztosíthatóak, valamint az éves elemzéseken keresztül
a tendenciák körvonalazhatóak.
A pedagógusok, andragógusok és oktatási
intézményvezetők szakmai, módszertani továbbképzése minden érintett részére kellően hatékony
és gazdaságos lesz. Ennek megfelelően az előadások intranetre kerülnek, és a felmerülő kérdésekre
a „Kérdezz-felelek” keretében adunk választ. A
képzéshez a pedagógus bármikor hozzájuthat, és
elmélyülhet az adott problémakörben.
Folyamatos feladatunk a szakképzési hozzájárulással és a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből
nyújtott támogatásokkal összefüggő, jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtása. Az
intézet – szakképzési hozzájárulással kapcsolatos
feladatainak rendszere is – átalakul, illeszkedve a
változásokhoz. Így a hozzájárulásra kötelezettek
által szervezett gyakorlati oktatásra – szakmacsoportonként meghatározott – normatív költségtérítés
bevezetését követően, a hozzájárulásra kötelezettek
saját dolgozói képzésénél az elszámolási kötelezett-
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ség egyszerűsödik, vagy az iskolai tanműhelyekben
folyó gyakorlati képzés differenciált mértékű, normatív jellegű támogatása is működési változásokat
eredményez.
A szakképzési hozzájárulás felhasználásának
kérdéskörében olyan adatbázis-rendszereket, illetve
azok összekapcsolását kell biztosítsunk, amelyből
valamennyi szempont szerinti lekérdezés végrehajtható. Ez ma már nélkülözhetetlen a döntéshozók
részére. Az ösztöndíjrendszer működtetéséhez és
szakmánként eltérő normatívák kidolgozásához is
a megfelelő adatbázisok adják a szükséges hátteret.
A hatályos jogszabályok alapján működik a
Felnőttképzési Akkreditációs Tanács, a Szakképzési
Tankönyv és Taneszköz Tanács, az Országos képzési
jegyzék bizottságai és titkárságai.
A felnőttoktatás rendszerelvű, ellenőrzött átalakítása az iskolai rendszerhez kapcsolódóan átgondolandó. Hogyan és milyen körülmények között
képes a felnőtt az egész életen át tartó tanulás égisze
alatt a különböző piacorientált képesítésekben
megfelelő tudást elsajátítani.
Fontos megjegyezni, hogy a támogatott képzések igazodjanak a munkaerőpiac strukturális és
tartalmi elvárásaihoz, továbbá növekedjen a támogatott képzések munkaerő-piaci eredményessége, az
elhelyezkedettek aránya. Ezen célok eléréséhez az
OSAP-rendszerből már most is készülnek elemzések, és ez a munka folytatódik.
Fontosnak tartom az intézet vállalkozási tevékenységét is, hiszen a költségvetés bevételt ír elő,
és a vállalkozásból nyert bevétel az alapfeladatra
fordítható.
A szakképzés és a felnőttképzés szereplői számára felhasználóbarát informatikai környezetet
alakítunk ki kapacitásnövelő virtualizációval.

Vezetői programom
A legfontosabb követelmény az erőforrások racionális működtetése a felnőttképzés, a szakképzés, a
szakképzési hozzájárulás és az intézeti célok megvalósítása érdekében. Ebben kiemelt szerepe van a
tudásnak, a munkának és a személyes tekintélynek.
Célom, hogy az adott körülményeknek megfelelően, körültekintő és következetes tervezési,
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szervezési, irányítási, vezetési, és ellenőrzési folyamatok valósuljanak meg. A szakképzés és a felnőttképzés területén valamennyi intézeti munkatárs
közszolgálatot teljesít. Ebből adódóan, illetve mint
a háttérintézmény dolgozójának maradéktalanul
eleget kell tennie a köz érdekeinek, meg kell felelnie
a minisztériumi elvárásoknak.
A célok elérése, illetve a feladatok megvalósítása a szervezet hatékony működésével, a részlegek
közötti szinergikus lehetőségek feltárásával és a
feltárás eredményeinek rendszerbe építésével lehetséges. Fontos az együttműködések valamennyi
területének, mélységének tisztázása, egy újfajta
belső és külső kommunikáció.
Fontos, hogy a szervezetet átláthatóvá, a munkamegosztást vertikálisan és horizontálisan is jól
szabályozottá, rugalmassá, bürokráciától mentessé
tegyük. A siker egyik kulcsa az emberi erőforrás
optimális kiaknázása. Valamennyi vezetőnél fontos a feladatkör és hatáskör tisztázása, a munka
egyértelmű megosztása, a folyamatos információáramlás. A hatáskörök a munkafeladatokhoz
kapcsolódnak, és a folyamatok eljárásrend szerint
valósulnak meg.
Az intézeti alapelvek között szerepel a közpénzek felhasználásának tisztelete, melynek keretében
racionális és takarékos gazdálkodást valósítunk
meg.
Az intézeten belüli tájékozódást a jól strukturált intranet, az informatikai alapú adminisztráció

támogatja, ahol mindenki átlátja és érti a belső
szabályozást, a munkarendet, az eljárásrendeket,
és a szabályok betartásának fontosságát. Kiemelt
fontosságú a rend, a fegyelem, a kulturált viselkedés,
mint szervezeti kultúra, amelyhez új etikai kódex
fog készülni. A munkaidő optimális kihasználása,
az előírt pihenés biztosítása, az általam betartandó
fő szabály.
Az intézetnél a kiemelt projektek projektszervezetben működnek. A szükséges emberi erőforrást
az intézet közalkalmazottai adják, szükség esetén
időszakosan további közalkalmazottak is besegítenek, ha a feladat a munkakörükhöz kapcsolható.
A projektek eredményeit az intézet munkájában
hasznosítani kell. Nem csak az adminisztrálható
fenntarthatóság, hanem az ésszerűség és hatékonyság miatt is.
Elvárás, hogy egy országos hatáskörű, nemzeti
szakképző és felnőttképző intézet legyen stabil,
versenyképes, a partnerek (oktatási intézmények,
fenntartók, szakmai és civil szervezetek, kamarák
minisztériumok) elégedettségét kiváltó, a gazdaság
szolgálatában álló, rangos együttműködő szervezet.
Célunk, hogy az intézet szakmai munkáját a kor
színvonalán álló korszerű oktató és tudományos
tevékenységgel, szűkebb és tágabb környezete iránt
bizalmat teremtve, a különböző érdekeket és értékeket összehangolva, hidakat építve valósítsa meg.
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A tanácsadással kapcsolatos
intézeti feladatokról
Mihálka Nóra
A 2006-ban kialakított modulrendszerű szakképzés
és a szakképesítések vizsgái komoly erőpróba elé
állították a képző intézményeket, a vizsgaszervezőket. Nem volt könnyű a kezdeti lépéseket megtenni,
eligazodni a szakképzést szabályozó törvények és
rendeletek útvesztőjében. Ennek a munkának a
segítése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Intézetben a Tanácsadási Osztály feladata.

fejlesztése és terjesztése is. Ezen túl – az oktatási
intézményekben – a minőségbiztosítás, minőségirányítás bevezetésének és alkalmazásának segítése,
szakértői és multiplikátori feladatok ellátása is a
területhez tartozik.
Mindennapi munkánkhoz tartoznak még azok
az egyedi problémák is, amelyek megoldásában
közreműködünk.

Az iskolai rendszerű szakmai oktatás
elemzése, értékelése és segítése

A szakképzés tankönyveinek szakmai
gondozása

Az intézet az alábbi szervezetek számára végez
szaktanácsadói, szakértői tevékenységet a hazai és
nemzetközi szakmai és szakmódszertani információk felhasználásával:
•• oktatási intézményekben a vezetők és pedagógusok,
•• az iskolafenntartók,
•• az oktatással foglalkozó gazdálkodó szervezetek,
•• az oktatásért felelős minisztérium,
•• a szakképesítéséért felelős minisztériumok,
•• külön együttműködés és megbízás esetén
a kamarák és egyéb, a képzésben érdekelt
szervezetek, szakmai szövetségek számára.

A tanácsadás számtalan formában valósul meg.
Lehetséges helyszíni tanácsadás, melynek során
– az igénybejelentések alapján – az egyes szakmacsoportok felelős vezető tanácsadói egyeztetett
időpontban találkoznak a tantestületekkel, munkaközösségekkel, és együttes konzultáció során segítik
a modulrendszerű képzéshez és vizsgáztatáshoz
kapcsolódó feladatok ellátását.
Az NSZFI-ben valamennyi tanácsadó kolléga
személyes ügyfélszolgálati napot tart, ahová az iskolák és felnőttképzők, intézményfenntartók, tanárok, valamennyi a szakképzésben érintett szakértő,
vizsgaelnök stb. előzetes időpont egyeztetés alapján
kérheti a segítségnyújtásnak ezt a lehetőségét.
A legnépszerűbb azonban az elektronikus úton,
e-mailben elérhető „Kérdezz, felelek” rovat. Ide
folyamatosan érkeznek a kérdések. A szakképzéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseit ebben a
rovatban teheti fel bárki. Elsősorban a szakképző
intézmények vezetői, pedagógusai, valamint szülők, tanulók, vagy akár a munkaerő-piaci képzésben dolgozók, illetve abban részt venni kívánók
kérdéseire és javaslataira számítunk. A kérdések
megválaszolására az intézet munkatársai, országos
szaktanácsadók állnak rendelkezésre, de amennyiben szükséges, megszólítjuk a minisztériumok, az
önkormányzatok és a kamarák illetékeseit is.

A feladat keretében nyomon követi a szakmai
előkészítő tantárgyak tanterveinek, illetve a szakképzési szakasz központi programjainak beválását, elemzi a követelmények teljesíthetőségét az
érettségi, illetve a szakmai és vizsgakövetelmények
tükrében.
Irányítja – a szaktanácsadói munkák elvégzéséhez a különböző szakterületeken – a megbízott
iskolai, gazdasági, kamarai, szakmai szövetségi
szakértők munkáját.
Munkatársaink feladata a szakmódszertani
információk összegyűjtése, a módszerek tovább-
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A fenti ábrán az utóbbi évek során a megválaszolt kérdések száma látható havi bontásban. A
modulos vizsgák kezdetétől, a 2009–2010 tanévtől
érzékelhető a kérdések számának jelentős emelkedése, felfedezhető, hogy a kérdések száma a vizsgabejelentésekkor és a vizsgák idején a legmagasabb.
Példaként a 2010/2011-es tanév II. félévében az
adatbázis 294 db megválaszolt kérdést tartalmaz.
A különösen sokat szereplő kérdéseket összegyűjtöttük a Gyakran ismételt kérdések címszó alatt.
Ezeket végignézve már sok esetben választ kaphat
a kérdező a saját problémájára is.
Elképzeléseink szerint a tanácsadói hálózatot
átalakítjuk, a kérdések megválaszolását is koncentráljuk, összehangoljuk, hogy ugyanazon a prob-

lémán párhuzamosan ne dolgozzanak különböző
kollégák. Az összehangoltabb munka koordinálását
a tanácsadási osztály látja el, remélve, hogy egységes
álláspontot, egyeztetett véleményeket adhatnak
válaszul az érdeklődőknek.
Újdonság a honlapon kialakítandó fórum, ahol
iskolák, tanárok, tanulók, szülők, vizsgáztatók és
elnökök, azaz a szakképzés és a felsőoktatás szereplői írhatják meg saját gondjaikat, tapasztalataikat
és javaslataikat a szakképzéssel kapcsolatban. A
fórumozóktól nem csak jó gyakorlatokat várunk,
hanem javaslatokat arra, hogy bemutathassunk –
a szakképzés innovációjában példaértékű munkát
végző szakembereket.
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A 2008-2010 Országos képzési jegyzék monitoring vizsgálat eredményei szerint:
Információs források igénybevétele (csökkenő sorrendben)
Összesen

%

A szakmai információ-források megoszlása
Jogszabályokból

107

26,82

NSZFI továbbképzés rendezvényéből

90

22,56

NSZFI kiadványból

77

19,30

Más szervezet továbbképzés rendezvényéből

41

10,28

Kamara által szervezett rendezvényből

38

9,52

Más szervezet által kiadott kiadványból

26

6,52

Kamarai kiadványból

20

5,00

399

100,00

Összesen

Az NSZFI tanácsadásának igénybevétele
Igen

73

64,6

Nem

40

35,4

113

100,00

Összesen

A Felkészülés problémájának megoszlása
Az új rendszerben való gyakorlatlanság

87

29,79

Az új rendszerű vizsgáztatás

70

23,97

Ellentmondó információk

54

18,49

A tanárok nem megfelelő felkészültsége a modulrendszerű oktatásra

37

12,67

A szakmai anyagok érthetősége

33

11,30

A továbbképzések színvonala

11

3,78

292

100,00

Összesen

A segítségadás mértékének megoszlása
Tájékoztatások, továbbképzések

72

24,91

Az intézmény tanárainak (szakoktatóknak) szakmai tudása

61

21,11

Szakanyagok, szakirodalom

54

18,69

NSZFI tanácsadó tevékenység

44

15,22

Más intézmény tapasztalata

39

13,49

Külső szakértő igénybevétele

10

3,46

9

3,12

289

100,00

Kamarai segítség
Összesen
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Híd a jövőbe –
A felzárkóztatás pedagógiai perspektívái
Bruckner László
Fókuszban a hátrányos helyzetű fiatalok
Az elmúlt évtizedben mind Európában, mind Magyarországon előtérbe került a hátrányos helyzetű,
leszakadó társadalmi csoportok, különösen a fiatalok ügye. Igen nagy társadalmi feszültséggel jár, ha
az egyébként tanköteles korú fiatalok családi, szociális vagy egyéb okok miatt korai iskolaelhagyókká
válnak. Nemcsak gyakran azt ezt kísérő, társadalmi
normákat megszegő magatartás (szélsőséges esetben fiatalkori bűnözés) jelent problémát, hanem
a várható munkanélküliség és az ezzel együtt járó
összes következmény mind a társadalom, mind az
egyén, mind a fiatal családja számára. Nagyon erős
összefüggés mutatható ki az alacsony képzettség és
a magasabb arányú munkanélküliség között, azaz
a szakképzettséget meg nem szerzett fiatalok nagy
része várhatóan pályakezdő munkanélküli lesz, és
néhány év alatt tartósan munkanélkülivé válik majd.
Magyarországon a csak általános iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek körében 50% feletti a
munkanélküliek aránya.
A lemorzsolódó, az iskolarendszerből végzettség nélkül kilépő fiatalokkal kapcsolatosan
elsősorban előítéletességet tapasztalunk, és nem
segítő szándékot. Ennek oka az is, hogy a munkanélküliséggel járó kiadások terheit az adófizetők
viselik. A tanulólétszám fokozatos csökkenése
mellett még kevésbé engedhető meg, hogy fiatalok
nagy létszámban kerüljenek ki szakképzettség
nélkül az iskolákból. A kutatások és a felzárkóztató
oktatásban szerzett tapasztalatok megerősítik,
hogy a korai iskolaelhagyás okát nem a vélt tanulási képességek gyengeségében vagy hiányos
ismereteikben kell keresni, hanem elsősorban
családi és szociális okok állnak a háttérben. Milyen
pedagógiai megoldásokkal lehetne eredményesen
orvosolni ezt a helyzetet?

Az Európai Unió által kiadott irányelvek a tagországokban a lemorzsolódó fiatalok számarányának
csökkentését a jelenlegi átlagosan 10-15 %-ról egységesen 10% alá szeretnék szorítani még ebben az
évtizedben. Magyarország az átlagszámokat tekintve jól áll, hiszen a becsült 11%-os lemorzsolódási
aránnyal a lista első harmadában vagyunk, viszont
számszerűsítve a legszerényebb becslések szerint is
legalább 4-5 ezer fiatal nem fejezi be tanulmányait
évente Magyarországon. Más kutatási következtetések szerint évente akár 20 ezer fiatal is kihullik a
közoktatás rendszeréből idő előtt. A lemorzsolódó
fiatalok legnagyobb része pedig szakiskolás.

Felzárkóztatási modellek
Az 1990-es évek végétől kezdve az Európai Unióban
az ún. „Második esély” típusú iskolák (E2C) nyertek
teret a probléma megoldására. Franciaországban
jellemzően állami támogatással nagyobb számú
iskola létesült, míg az északi területeken inkább a
helyi önkormányzatok kezdeményezték ennek az
iskolatípusnak a létrehozását és működtetését, elsősorban a bevándorlók (gyermekeinek) kulturális
hátrányai miatt.
Magyarországon az első rendszerszerű megoldást az egy-, illetve kétéves felzárkóztató oktatás
bevezetése hozta (A közoktatásról szóló LXXIX
törvény 1999. és 2003. évi módosítása ). Ennek
legfontosabb eleme volt, hogy az iskolák kis létszámú osztályokban kezdhették meg a többszörösen évismétlő és/vagy magatartási problémákkal
küzdő diákok oktatását. A nemzetközi tapasztalat
szerint még a felzárkóztatást célzó programok
sem képesek teljes mértékben kezelni minden
fiatal problémáját, az első magyar próbálkozás
eredményei ehhez képest pedig nagyon változó
képet mutattak: az iskolák jelentős részében a

21

B ru c k n e r L á s z l ó
SZAKoktatás 2011. 7. szám

beíratott tanulók fele a tanév végére újból lemorzsolódott, sőt voltak olyan iskolák, amelyekben
gyakorlatilag megszűnt a tanulócsoport az év
végére1. (Kerékgyártó László: Helyzetkép a szakiskolai felzárkóztatás bázisiskoláinak működéséről
Szakképzési Szemle XXII. évfolyam 2006/3). A
kezdeti kudarcok okát abban lehet keresni, hogy
az amúgy jól kialakított oktatásszervezési és jogi
keretekhez nem rendelték hozzá a probléma kezeléséhez szükséges, új szemléletet megalapozó
tanári továbbképzéseket, és új módszerek, illetve
a célcsoport számára adekvát új tananyagtartalmak fejlesztését.
A következő állomást a Szakiskolai Fejlesztési
Program C komponensében (Hátrányos helyzetűek
reintegrációja; 2003–2009) megvalósult projekteredmények jelentik. Ezek egyik sikeres eleme az
ún. projektoktatás. Erre felkészítették a tanárokat, és
az új módszer sikeressége nemcsak abban mérhető
le, hogy a tanulók nagyobb arányban maradtak a
programban, hanem abban is, hogy az iskolák nagy
része a pályázati időszak lezárulta után is alkalmazza a projektoktatás módszerét.
A felzárkóztatásban kipróbált eddigi leghatékonyabb modellnek a 2008-ban indult Dobbantóprogram bizonyul, mely a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségért Közalapítvány által gondozott
projekt keretében készült. A két tanéven keresztül
folyó pilot program eredményességéről elmondható, hogy a nyomon követéses vizsgálatok szerint
az előkészítő 9. évfolyamot végzettek 90%-a folytatja tanulmányait a szakképzési évfolyamon vagy
felnőttképzésben, illetve 6%-uk dolgozik, és csak
mintegy 4%-nyi fiatalt sodródott ki a programból.
Mi a Dobbantó titka? Mennyiben más, mint a korábbi programok?
A program komplex módon igyekszik kezelni
a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás problémáját,
amely megközelítés megfelel az oktatásfejlesztés
aranyszabályának.2 Michael Fullan nemzetközileg
1

2
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Kerékgyártó László: Fejlesztési programok és eredmények
a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének
előkészítésében, 1996-2007; https://www.nive.hu/kutatas_
fejlesztes/szakiskolai_meresek/index.htm
Michael Fullan: Változás és változtatás, Az oktatási reform
mélységeinek feltárása, Bp., OFI, 2008.

elismert oktatáskutató szerint minden fejlesztés akkor lehet sikeres, ha három szinten párhuzamosan
zajlik: 1. tantermi szinten, 2. az iskola szintjén, 3.
az oktatási rendszer szintjén.
A Dobbantó-program a tantermi szinten több új
elemet bevezetett. A hagyományos osztálytermekénél sokkal oldottabb kereteket biztosít azzal, hogy
a Dobbantó-tantermek teakonyhával, beszélgető
sarokkal és más közösségi célú berendezésekkel kerültek kialakításra. A barátságos helyszín alkalmas
a fiatalokkal történő bizalmas légkör kialakítására,
hiszen a program egyik lényeges eleme, hogy a
tanulókkal személyre szabottan foglalkoznak tanáraik. A személyre szabottság a tananyagtartalmak
megválogatásában is megmutatkozik, hiszen az iskolák nemcsak a csoportokra, hanem akár az egyes
diákokra vonatkozóan is maguk válogathatnak
össze portfóliókat a kidolgozott új tananyagtartalmakból. A tartalomfejlesztés nemcsak hagyományos közismereti tartalmakra vonatkozik, hanem új
elemként a megalapozott szakmaválasztást segítő,
és a munkavállalással kapcsolatos ismeretekre és kiemelten szociális kompetenciafejlesztésre fókuszál.
Ennek része például, hogy az iskolák a szakmai
alapozás gyakorlati óráinak terhére a diákokat
ún. „jobshadowing” (munkahelyi megfigyelés)
keretében valós munkahelyekre viszik ki a munkakörök megfigyelésére, amely a szakmaválasztást
és a szakmai tanulmányok előkészítését egyszerre
szolgálja. Továbbá arra is alkalmas, hogy a diákok
iskolai tanulással kapcsolatos motivációját növelje
azzal, hogy közvetlen kapcsolatot találnak (és erre
tudatosan reflektálnak is) a tanulás és a később
szükséges ismeretek, készségek között. Az újszerű
tartalmak bevezetése a résztvevő pedagógusok
előzetes felkészítésével indult.
Intézményi szinten több új elem is megjelenik.
Egyrészt a Dobbantó a tanárok munkájában is
jelentős változást kívánt. A hagyományos tanári
attitűdöt felváltotta a teamben való együttműködés
igénye. A modellprogramban résztvevő 15 iskola
többsége úgy alakította ki az órarendeket, hogy az
összes tanórát kb. 4-5 fős tanári team tartja a diákoknak. Legalább hetente mindenhol team-megbeszélések zajlottak, ahol az egyes diákok problémáit
is közösen beszélték végig, illetve közösen alkották
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meg a rákövetkező időszak feladattervét is. Minden
iskolában a projekt által biztosított mentor segítette
a tanárok felkészülését konzultációs lehetőségekkel,
tanácsadással, szupervízióval. Míg az első tanévben
(mint korábban is) ezek a felzárkóztató osztályok
jellemzően elszigetelten működtek az iskolákban,
addig a rákövetkező tanévben már egyre inkább az
volt jellemző, hogy az intézmény többi pedagógusa
kereste a szakmai kapcsolatot és érdeklődött kollégái munkája felől akkor is, ha az érintett fiatalok
oktatásában nem vett részt közvetlenül. Ez a fajta
együttműködés nagy hatással volt az iskolák belső
klímájára.
Azonban az iskolák klímájára egy másik jelentős
tényező is hatást gyakorolt. Gyakran elhangzó mondat az iskolavezetőktől, hogy „az igazgató az iskola
egyszemélyi felelőse”. Ez a felelősség óriási, és ennek
viselésében az iskolavezetők többnyire egyedül maradnak. Az üzleti világban jól bevált, hogy az ún.
„coach”-ok („személyi edzők”) segítik a vállalatvezetőket, mert kívülről érkezettként egészen másfajta
megvilágításban tudják láttatni a problémákat, és
személyre szabottan tudnak támogatást nyújtani a
megoldások megtalálásában. A kezdeti ellenállás
után az igazgatók nagy többsége bizalomteljes
viszonyba került a program által biztosított coachával, és sokan írták, hogy iskolavezetési szemléletük
is megváltozott ennek hatására.
Az oktatási rendszer szintjén a Dobbantó-program a közoktatási törvény 126.§-ának megfelelő
hiányt igyekezett betölteni. Jelenleg 15 iskolában
folyik a projekt második tanéve. Annak ellenére,
hogy újabb források híján a Dobbantó a következő
tanévben pályázati keretek között nem folytatódhat,
7 (!) iskola, vagyis a kipróbáló intézmények fele
önként vállalta, hogy a jól bevezetett programot
külső támogatás nélkül is továbbviszi. Egyes iskolák
fenntartói felismerték a program jelentőségét, és
az önkormányzatok támogatásával néhány helyen
jövőre több párhuzamos felzárkóztató osztály is
indul a Dobbantó tartalmának megtartása mellett.
Mindemellett az iskolák kezdeményezésére Dobbantó-hálózat alakul, amely az egymástól való tanulást segíti. Nagyon sikeresnek bizonyult ugyanis az a
programelem, amely lehetővé tette, hogy az iskolák

regionális találkozókon rendszeresen kicseréljék
tapasztalataikat.
A Magyar Gallup Intézet által folytatott nyomon
követéses vizsgálat szerint a döntően szocializációs
jellegű program a tanulók körében osztatlan sikert
aratott. Az sms-ben rendszeresen érkező kérdésekre a fiatalok nagy hányada úgy válaszolt (az
ajándékba kapott mobiltelefonokon), hogy szívesen
választaná újból ugyanezt a programot, tanárait és
diáktársait – azaz, az eredményessége mellett, vagy
annak okán is, ez egy szerethető program a fiatalok
számára. De nemcsak a fiatalok számára: a tanárok
maguk is mélyen elköteleződtek és bevonódtak a
programba.3
Ugyanakkor a projekt korlátja, hogy a viszonylag
rövid fejlesztési időszak a disszeminációra már nem
nyújt lehetőséget, aminek ideális mértékét legalább
50-60 iskola jelentené. Ez már érzékelhető változást
hozna az oktatási rendszer szintjén is. Az eddigi
gyakorlatra sajnos nagyon jellemző volt, hogy a
fejlesztések elszigeteltek maradtak, és az ígéretes,
jó eredményt felmutató programok sem kaptak
rendszerszinten kellő támogatást a folytatáshoz.

Híd – iskolától iskoláig, oktatástól
a munkavállalásig
Milyen legyen a felzárkóztató képzés a következő
évtizedben? És mikor kezdődjék? Bizonyára már
az általános iskolában is meg kell változnia az ezzel
kapcsolatos attitűdnek – ez egyfajta kiterjesztési
lehetőség a prevenció érdekében. Azok számára
azonban, akik a hátrányos/halmozottan hátrányos
helyzetük miatt bekövetkező számtalan iskolai kudarc, bukás miatt hagyták el az iskolájukat, olyan
pedagógiai megoldásokat szükséges biztosítani az
iskolákban, amelyek képesek felülírni a korábbi
rossz tapasztalatokat, és motivációt biztosítanak a
maradásra, illetve folytatásra.
Nagy lehetőséget jelent –, ahogyan ezt a készülő
új közoktatási törvény koncepciójában is olvashattuk – hogy az ún. Híd-program segítségével,
országos lefedettséget biztosítva, a felzárkóztatás,
a szakképző évfolyamokra való előkészítés az arra
3

http://fszk.hu/dobbanto/hirek/hirlevel6.pdf
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rászoruló diákság részére általánosan (fel)vállalt,
nem feltétlenül csak kötelező feladattá válna az
iskolákban. Ehhez a már bizonyított, bevált Dobbantó-program jó kiindulási alapot nyújthat.
Bizonyára továbbra is a felzárkózató képzések
fókuszában marad az a cél, hogy az érintett fiatalok
ne csak iskolába járjanak, hanem a szakképzettség
sikeres megszerzése után munkát is vállaljanak.
Új kihívást jelentene az iskolák feladatait olyan
támogatói tevékenységgel bővíteni, amely a munka
világába való átlépést segítené. Ennek szükségességét megerősíti az a tény, hogy a pályakezdő
munkanélküli fiatalok aránya magasabb mint 30%.
De visszautalhatunk arra is, hogy a szakképzettség
nélküliek (korai iskolaelhagyók) aránya milyen
magas a munkanélküliek körében. Ha pedig arra
gondolunk, hogy a szakképző intézmények közel
40%-a felnőttképzést is végez, akkor látható, hogy az
ötlet továbbgondolásra érdemes. Így a Híd-program
valóban komplex módon nem csak a szakképzettség
megszerzését, hanem a foglalkoztatásba való átlépést is hatékonyan támogathatná mind a fiatalok,
mind az érintett felnőttek körében.
Nagy lehetőséget jelent – ahogyan ez a Széll
Kálmán Terv és a Magyar Munka Terv szakképzési
stratégiájában, valamint a készülő új közoktatási
törvény koncepciójában is olvasható –, hogy az ún.
Híd-program segítségével a felzárkóztatás általá-
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nosan (fel)vállalt, nem feltétlenül csak „kötelező”
feladattá lenne az iskolákban. A háromévessé váló,
és a már az első évfolyamtól szakmai képzést biztosító szakiskolai rendszer bevezetésétől – többek
közt – a lemorzsolódás csökkenése is remélhető.
A prevenciót szolgálja, hogy az általános iskolából
tanulmányi hiányosságokkal, lemaradással kilépőket szakiskolára felkészítő évfolyamba lehet majd
beiskolázni, melynek tartalmát kerettanterv fogja
egységesen rögzíteni. A fejlesztésekhez a már bizonyított, bevált Dobbantó-program jó kiindulási
alapul szolgálhat.
A Magyar Munka Tervnek a felnőttoktatás
megreformálására vonatkozó elképzelése – a
szakképzettséggel nem rendelkező felnőttek iskolarendszerű (szak)képzésbe való bevonása a sikeres
munkába lépésük érdekében – egyben a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás következményeit kezelő
programelemnek is tekinthető.
Így a Híd-program, a TISZK-ek rendszerének
és a felnőttoktatásnak az átalakítása, valamint a
pályakezdő és munkanélküli felnőtt célcsoportokra egyaránt kiterjeszthető aktív munkaerő-piaci
szolgáltatások valóban komplex módon nem csak a
lemorzsolódás megelőzését, a szakképzettség megszerzését, hanem a foglalkoztatásba való átlépést is
hatékonyan támogathatnák.

Módszerváltás
az OKJ-ban szereplő szakképesítések
szakmai dokumentumainak kialakításában,
gondozásában
Menyhért Anikó
A jogszabályban 1993-ban először kiadott Országos
képzési jegyzék (OKJ) egyes szakképesítéseihez
már más, lényegesen szabályozottabb szakképzési
dokumentumok készültek, amelyek az eltelt 18 év
alatt rendre módosultak, formában és szerkezetben
egyaránt. Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzésben részt vevő intézményvezetők,
fenntartók, oktatók, munkaadók munkáját segítve
igyekszem összefoglalni a legszükségesebb szakmai
jogszabályokkal, dokumentumokkal kapcsolatos
friss információkat.

OKJ
A miniszterelnök adja ki teljes terjedelemben a
133/2010. (IV. 22.) Kormányrendelet módosításaként, és a szakképesítések legszükségesebb adatait
tartalmazza. Az NSZFI honlapján megtalálható az
összes – 1993 óta megjelent – OKJ, az értelmezésekkel, mellékletekkel együtt.
Jelenleg 429 db szakképesítés van a – néhány
kivételtől eltekintve – 2011. június 26-tól hatályos
OKJ-ban, amelyet a 133/2011. (VII. 18.) Kormányrendelet adott ki.
Az OKJ-ban szereplő adatok a statisztika függvényében
OKJ

2011

Összes szakképesítés:

429 db

Részszakképesítés (0100)

358 db

Szakképesítés-elágazás (0010)

432 db

Szakképesítés-ráépülés (0001)

201 db

Azonosító szám 0000 vagy 1000

311 db

Összes szakképesítés kimenet:

1302 db

Az OKJ-ban szereplő adatok a statisztika függvényében

Szakmai és vizsgakövetelmény – SZVK
A moduláris szerkezetű és kompetencia elvű szakmai és vizsgakövetelmények dokumentumai tartalmazzák a szakképesítés OKJ-ban szereplő adatait,
a képzés megkezdésének szükséges feltételeit (pl.
bemeneti kompetenciák, iskolai-, szakmai előképzettség, alkalmassági követelmények), az elmélet, és
a gyakorlat arányt. Megtalálhatóak benne a szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása,
a szakképesítés teljesítéséhez szükséges szakmai
követelménymodulok, amelyek a feladat-, és a
tulajdonságprofilt (szakmai, személyes, társas, és
módszertani kompetenciákat) foglalják magukban.
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A szakmai és vizsgakövetelmények tartalmazzák a
vizsgáztatási követelményeket, ezen belül a szakmai
vizsgára bocsátás feltételeit, a szakmai vizsga részeit, értékelését, a felmentést, valamint az értékelés
szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjait. A
dokumentum előírja a szakképesítéshez szükséges
eszközök és felszerelések minimumát is.
A modulok tartalmai eltérnek egymástól (feladatok és kompetenciák száma lényegesen eltérő),
de felépítésük azonos. A követelménymodul a
munkatevékenység tartalmából és nem a képzési
tartalmakból jön létre. A modul tartalma a kimeneti
állapotot mutatja. Több foglalkozás átfedéseinek
vizsgálatából keletkezik és nem egy foglalkozás
részekre bontásával.
Az SZVK-kat a szakképesítésért felelős minisztérium adja ki rendeletben, és kötelező érvényű
kimeneti szabályozás minden típusú képzésben.

Fontos a kiadó rendelet hatályossága, mert a hatályba lépést követően lehet a képzést felmenő
rendszerben indítani. E jogszabály az alapja a
képzés befejezésekor az aktuális szóbeli, írásbeli
és interaktív vizsgatételek igénylésének, vagy a
gyakorlati vizsgafeladatok saját elkészítésének is. A
rendkívül gyors gazdasági és technológia változások
miatt egyes szakképesítések tartalma, vagy szerkezete gyakran változott az elmúlt 5-6 évben. Emiatt
vannak területek, ahol egyszerre felmenő és kifutó
rendszerben több SZVK is érvényben van. Erre
kiemelten érdemes odafigyelni, ha például egy új
képzést szeretne a képző indítani. Minden esetben
segítséget nyújt az NSZFI Tanácsadási Osztálya,
vagy az intézet honlapjáról elérhető Kérdezz-felelek
rovat, illetve a www.nive.hu/Szakképzési dokumentumok/Szakmai és vizsgakövetelmények link
is. (1. ábra)

1. ábra. Szakmacsoportok szerinti szakképesítés-kimenetek száma az OKJ-ban (Hatályos OKJ alapján)

26

Országos képzési jegyzék
SZAKoktatás 2011. 7. szám

Központi program – KP
Az iskolai rendszerű szakképesítésekhez készülnek,
amelyek tartalmazzák a szakmai és vizsgakövetelményeket, valamint ajánlásokat tesznek az egyes
modulok felbontására. A modulok tananyagegységekre, és egyes esetekben azon belül pedig kisebb
részekre, tananyagelemekre bomlanak. A tananyagelemekhez ajánlott óraszámokat úgy határozták
meg, hogy teljesüljön a szakmai és vizsgakövetelményekben kötelezően előírt elmélet/gyakorlat arány,
amelyet a képző intézményeknek be kell tartaniuk.
A központi programokban a különböző tananyagelemek mellett találhatók óraszámajánlások,
amelyek jellegük szerint lehetnek elméleti, elméletigényes gyakorlati és gyakorlati foglalkozások.
Ezek különféle szervezeti formákban (pl. osztály,

kis csoportos foglalkozás) oktathatók. Az NSZFI
honlapján megtalálhatóak a 2007-től jóváhagyott,
moduláris felépítésű KP-k ajánlásai, amelyek az
iskolai rendszerű képzések óraszámainak kb. 80%ára tesznek ajánlást, 20%-ot meghagynak a képzők,
helyi, speciális igényeinek tartalmi feltöltésére.
Szakképzés iskolai rendszerben csak akkor indulhat, ha a szaktárca részéről megtörtént a központi
program jóváhagyása közlemény formájában, és
ennek segítségével elkészült a képző helyi, szakmai
programja. Jelenleg 256 szakképesítés kimenetre
van jóváhagyott KP.
A KP-k dokumentumai letölthetőek, illetve
sok hasznos információ olvasható a www.nive.hu/
Szakképzési dokumentumok/Központi programok
linken is.

2. ábra. Szakmacsoportok szerinti SZVK-k száma az OKJ-ban (Hatályos OKJ alapján)
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Felnőttképzési program
Felnőttképzés csak a hatályos SZVK alapján összeállított képzési program segítségével folytatható. A
program tartalmazza a megszerezhető kompetenciákat; a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel
feltételeit; a képzés formáit; a maximális csoportlétszámot; a képzésben részt vevő teljesítményét
értékelő rendszer leírását; a képzésről, illetve a
képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit; a képzési
program végrehajtásához szükséges személyi és
tárgyi feltételeket. (2. ábra)

Adaptált központi programok – adaptált KP
A sajátos nevelési igényű (hallássérült, látássérült,
mozgáskorlátozott, tanulásban akadályozott)
szakiskolai tanulók részére gyógypedagógusok
segítségével adaptált központi programok segítik
a speciális szakiskolai képzést, az SNI típusának
megfelelően módosítva a dokumentumokat. Jelenleg 53 db speciális központi program áll a képzők
segítségére, amelyek letölthetőek a www.nive.hu/
Szakképzési dokumentumok/Speciális (adaptált)
képzési programok linken is.
Az SZVK módosítása, fejlesztése a korábbi
években nem volt közvetlen szoros kapcsolatban a
KP fejlesztésekkel. A KP-któl lényegesen rövidebb
terjedelmű SZVK-k tartalma gyakran módosult (pl.
villanyszerelő). Tekintettel azonban a módosítási
munkák létszám, szakértő és költségigényére, nem
került sor minden esetben a KP-k módosítására
és jóváhagyására az SZVK módosítást követően.
A képzők feladata az SZVK változások szerint aktualizálni a helyi, szakmai programjukat. (4. ábra,
2. táblázat)

Az egyes szakminisztériumok és a hozzájuk tartozó szakképesítések száma (Hatályos OKJ alapján)
Az egyes szakminisztériumok és a hozzájuk tartozó szakképesítések száma az MKIK szakképesítéseivel együtt (Hatályos OKJ alapján)
SZVK

MKIK
SZVK

BM

19

62

0

HM

3

5

0

KIM

2

4

0

KSH

1

2

0

NEFMI

89

277

0

NFM

44

124

0

NGM

211

580

124

60

248

0

429

1302

VM
Összesen:
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kimenet

SZVK

kimenet

NGM

211

580

MKIK

124

320

MKIK
kimenet

320
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A 2010-es kormányváltást követően Magyarország miniszterelnöke és a Magyar Kereskedelmi és
Ipari Kamara (MKIK) elnöke megállapodtak a „Versenyképes oktatást és képzést!” megcélozva további
99 db, így már összesen 125 db OKJ-ban szereplő
szakképesítés kamara részére történő átadásáról.
A megállapodás értelmében az MKIK szakértői
végzik a szakmai, tartalmi fejlesztést a honlapjukon
feltüntetett bontásban a szakmai érdekképviseletekkel együtt (pl.: MGYOSZ, IPOSZ, KISOSZ stb.) a
Nemzetgazdasági Minisztériumtól tartalmi gondozásra átadott szakképesítések esetében.
Az MKIK első lépésben 46 szakképesítés SZVKját és hozzá szorosan kapcsolódva 40 db központi
program tartalmi, szerkezeti fejlesztését végezte el.
A hatályos OKJ-ban már realizálódott az általuk
megfogalmazott szakmai érdekképviseleti szervezetek módosítási javaslatainak egy része.
Az NSZFI-nek továbbra is feladata az NGM
utasításának megfelelően a dokumentumok jogszabályi, illetve közleményi megjelentetése esetén azok
ellenőrzése, átnézése, mintegy szakmai kontroll
nyújtása. Így ennek értelmében együtt dolgozott az
NSZFI az MKIK-val a fejlesztésük egyes szakaszaiban. Az NGM valamennyi szakképesítésért felelős
szaktárca megjelentetés, illetve államigazgatási
körözés előtti dokumentumait megküldi véleményezésre az NSZFI-nek..
A szakképzési törvényben meghatározottak
alapján az országos modultérképen folyamatosan
átvezeti az NSZFI a jogszabályi módosításokat

is, így biztosítva minden felhasználó számára a
naprakész információkat. Az OKJ-ben szereplő
szakképesítések SZVK-iban lévő összes modul
rendszerezetten, – jogszabály szerint követve a
változásokat – az intézet WEB-lapján a „Országos
modultérkép” című fejezet alatt olvasható. A kereső felület segítségével könnyen átlátható, hogy
1-1 modul melyik más szakképesítéssel, milyen
kapcsolatban van. Ez elősegítheti a választást, hogy
a tanulni vágyók a már meglévő szakképesítésük
mellé egy másikat is elsajátítsanak,azon modulok
kompetenciáinak megszerzésével, amelyekkel még
nem rendelkeznek.
A modulrendszerű OKJ-ben szereplő szakképesítések, és a hozzájuk kifejlesztett szakmai
dokumentumok nem „bebetonozottak”, folyamatosan igény, s vele együtt lehetőség van a tartalmi
megújulásra és a szerkezeti átalakulásra. Egyes
esetekben a már meglévő modulok és 1-2 új modul
felhasználásával könnyen, és gyorsan kialakítható
egy új szakképesítés.
Egy új szakképesítés OKJ-be történő felvétele,
illetve egy szakképesítés OKJ-t érintő módosítása
esetén segítséget nyújt az eljárásrend alapján készített folyamatábra.
Javaslom a pedagógusoknak, oktatóknak, képzőknek, fenntartóknak, de elsősorban a munkaadóknak, hogy merjenek bátran kezdeményezni, és
kérjék az intézet fejlesztő és tanácsadó munkatársainak telefonos, e-mailes segítségét egy-egy tartalmi
fejlesztés előtt!
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ELJÁRÁSREND
Új szakképesítés OKJ-be történő felvétele, vagy szakképesítés OKJ-t érintő módosítása esetén
javaslat beérkezése a szakképesítésért felelős miniszterhez
A szakképesítésért felelős miniszter a javaslatot elutasítja
8 napon belül

NSZFI

OKJ bizottság

(NSZFI 30 napon belül)

45 napon belül

Szakképesítésért felelős miniszter
A szakképesítésért felelős miniszter a javaslatot elutasítja
15 napon belül

Szakképzésért felelős miniszter

8 napon belül

NSZFT

45 napon belül

Szakképzésért felelős miniszter

8 napon belül dönt a javaslatról
Összesen legfeljebb:
129 nap (4,5 hónap)
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A hatályos OKJ további statisztikai adatai a felhasználók számára:
Szakképesítések (SZVK-k) (db), OKJ2011
Szakmacsoport/szint

21

31

33

51

52

54

55

61

Összes

1. Egészségügy

0

1

0

1

6

8

1

0

17

2. Szociális szolgáltatások

0

0

2

0

2

3

2

0

9

3. Oktatás

0

1

0

0

3

2

2

1

9

4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

0

3

2

0

10

33

3

1

52

5. Gépészet

0

33

5

0

10

9

0

1

58

6. Elektrotechnika-elektronika

0

7

5

1

0

6

0

0

19

7. Informatika

0

0

1

0

0

7

4

0

12

8. Vegyipar

0

1

1

0

3

2

2

0

9

9. Építészet

0

21

3

0

0

6

0

1

31

10. Könnyűipar

0

2

10

1

0

1

0

0

14

11. Faipar

0

2

2

0

0

1

0

0

5

12. Nyomdaipar

0

2

0

1

1

1

0

0

5

13. Közlekedés

0

10

2

2

8

3

0

0

25

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás

0

5

1

0

0

5

0

1

12

15. Közgazdaság

0

0

0

1

7

10

3

3

24

16. Ügyvitel

0

0

1

0

4

3

3

0

11

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

0

4

4

2

11

2

1

0

24

18. Vendéglátás-idegenforgalom

0

1

4

0

3

3

1

0

12

19. Egyéb szolgáltatások

0

9

2

1

14

6

1

3

36

20. Mezőgazdaság

0

11

3

2

3

8

4

0

31

21. Élelmiszeripar

0

1

8

1

0

1

0

0

11

Több szakmacsoportban szereplő szakképesítések

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

114

56

13

85

120

30

11

429

Összesen:
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Szakképesítés-kimenetek (db), OKJ2011
Szakmacsoport/szint

21

31

33

51

52

54

55

61

1. Egészségügy

0

4

4

3

11

45

2

0

Összes
69

2. Szociális szolgáltatások

0

2

4

0

6

12

2

0

26

3. Oktatás

0

1

1

0

4

11

2

1

20

4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

1

14

5

1

41

82

9

2

155

5. Gépészet

8

114

7

0

41

19

4

2

195

6. Elektrotechnika-elektronika

0

14

22

1

2

9

2

0

50

7. Informatika

0

1

1

0

1

29

6

0

38

8. Vegyipar

0

12

5

0

4

13

4

0

38

9. Építészet

6

38

7

0

1

8

1

1

62

10. Könnyűipar

9

11

17

1

0

3

1

0

42

11. Faipar

3

5

4

0

0

2

2

0

16

12. Nyomdaipar

1

6

0

2

1

1

0

0

11

13. Közlekedés

5

23

4

4

19

13

0

0

68

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás

3

11

3

1

1

11

0

1

31

15. Közgazdaság

0

0

0

2

16

28

10

6

62

16. Ügyvitel

0

4

1

0

10

8

4

1

28

17. Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció

2

30

13

4

19

3

8

0

79

18. Vendéglátás-idegenforgalom

1

2

10

0

3

7

2

0

25

19. Egyéb szolgáltatások

2

27

7

1

34

13

3

6

93

20. Mezőgazdaság

14

61

12

7

5

17

17

0

133

21. Élelmiszeripar

17

18

10

4

0

11

1

0

61

398 137

31

219 345

80

20

1302

Összesen:

32
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Hiány-szakképesítéssel a munkaerőpiacra
PÓSA JÓZSEFNÉ
Folyamatosan növekszik a munkanélküliek száma,
mégis vannak olyan munkakörök, amelyekben nem
találni megfelelő szakembert. A szakmunkáshiány
fő oka, hogy a fiatalok döntő többsége főiskolára, egyetemre megy, fizikai munkát pedig egyre
kevesebben vállalnak. A tapasztalatok szerint a
felsőoktatásban túlképzés van, a kétkezi szakmák
pedig elveszítették presztízsüket. Országszerte
jellemző, hogy felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek nem találnak munkát, a fém- és
építőiparban pedig folyamatosan keresik a szakmunkásokat hazánkban és külföldön is. Némely
szakma iránt egyre nő a kereslet, amely azonban
sok esetben nem egyezik a kínálattal. A diákok
többsége úgy dönt jövőjéről, hogy nem is ismeri
a választott mesterséget. Vannak slágerszakmák,
ahol az iskola elvégzése, a szakma megszerzése
után bizonyos, hogy az állástalanok számát növeli
a pályakezdő, ugyanakkor vannak hiányszakmák,
amelyek bel- és külföldön egyaránt szinte biztos
elhelyezkedést garantálnak.
Mégis egyre kevesebben választják a szakiskolákat. A krónikus hiány megoldásának egyik kulcsa
az, hogy helyre kell állítani a szakmunkásképzés
rangját. Komoly feladat a munkaerő-piaci szereplők
számára, hogy a divatos szakmák felől a hiányszakmák felé tereljék a fiatalokat.
Az utóbbi években a döntéshozók, a szakmai
szervezetek, és talán a képző cégek is felismerték,
hogy kedvezményekkel, kellő ösztönzéssel megtámogatva a hiányszakmákat kell menedzselni.
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény
kiegészített 48.§-a a hiány-szakképesítések választásának ösztönzését szolgálja, mivel a szakképzésben tanulószerződés alapján részt vevő tanulót a
kötelező pénzbeli juttatáson felül – adóterhet nem

viselő járandóságként – havonta a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) húsz százalékának
megfelelő mértékű kiegészítő pénzbeli juttatás illeti
meg, amennyiben hiány-szakképesítés elsajátítását
választotta.
Az ösztönzés megcélozta a vállalkozói szférát is:
A szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet magasabb összeget – a minimálbér
húsz százaléka helyett a minimálbér negyven százalékát – számolhatja el anyagköltségként, ha hiányszakképesítést választó tanuló gyakorlati képzését
tanulószerződés alapján végzi.
Az Országos képzési jegyzékről és az Országos
képzési jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 3. melléklete tartalmazza a hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzékét. Alkalmazásával a szakképző intézmények jobban hozzá tudják igazítani az oktatást a
munkaerő-piaci igényekhez. A szülők és a leendő
diákok számára is fontos tudnivalókat tartalmaz
ez a melléklet, hiszen így már a beiskolázás előtt
hozzájuthatnak fontos, a munkaerőpiacot érintő
információkhoz, illetve a könnyebb elhelyezkedés
reménye sokakat terelhet azon szakmák irányába,
melyekre ma nincs, vagy csekély az érdeklődés.
A hiány-szakképesítések régiónként eltérnek,
ezért azok megállapítása a régióban működő és
a gazdaság szereplőit megfelelően reprezentáló
regionális fejlesztési és képzési bizottság javaslata
alapján történik. A jegyzéket a bizottság javaslata
alapján az oktatási miniszter – a szakképesítésért
felelős miniszterek véleményének figyelembevételével – teszi közzé, melyet legalább háromévenként
kell felülvizsgálni.
2009. VIII. 22-től hatályos hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzéke a táblázat szerint alakult:

33

PÓSA J ÓZSEFNÉ
SZAKoktatás 2011. 7. szám

Közép-Dunántúl régió
Szakképesítés megnevezése

OKJ

1.

Hegesztő

31 521 11 0000 00 00

2.

Ács, állványozó

33 582 01 1000 00 00

3.

Kőműves

31 582 15 1000 00 00

4.

Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 00 00

5.

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezésszerelő

31 582 09 0000 00 00

Dél-Dunántúl régió
Szakképesítés megnevezése

OKJ

1.

Hegesztő

31 521 11 0000 00 00

2.

Ápoló

54 723 01 1000 00 00

3.

Kőműves

31 582 15 1000 00 00

4.

Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 00 00

5.

Gazda

33 621 02 1000 00 00

Nyugat-Dunántúl régió
Szakképesítés megnevezése

OKJ

1.

Szerkezetlakatos

31 521 24 1000 00 00

2.

Ács, állványozó

33 582 01 1000 00 00

3.

Szerszámkészítő

33 521 08 0000 00 00

4.

Mechatronikai műszerész

52 523 03 0000 00 00

5.

Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 00 00

Észak-Magyarország régió
Szakképesítés megnevezése

OKJ

1.

Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 00 00

2.

Hegesztő

31 521 11 0000 00 00

3.

Kőműves

31 582 15 1000 00 00

4.

Ács, állványozó

33 582 01 1000 00 00

5.

Géplakatos

31 521 10 1000 00 00

Észak-Alföld régió
Szakképesítés megnevezése

34

OKJ

1.

Ács, állványozó

33 582 01 1000 00 00

2.

Gazda

33 621 02 1000 00 00

3.

Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 00 00

4.

Hegesztő

31 521 11 0000 00 00

5.

Szociális gondozó és ápoló

33 762 01 0010 33 02

H i á n y - s z akk é p e s í t é s s e l a m u n ka e r ő p i a c r a
SZAKoktatás 2011. 7. szám

Közép-Magyarország régió
Szakképesítés megnevezése

OKJ

1.

Ápoló

54723 01 1000 00 00

2.

Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 00 00

3.

Hegesztő

31 521 11 0000 00 00

4.

Kőműves

31 582 15 1000 00 00

5.

Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00

Dél-Alföld régió
Szakképesítés megnevezése

OKJ

1.

Hegesztő

31 521 11 0000 00 00

2.

Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 00 00

3.

Szerkezetlakatos

31 521 24 1000 00 00

4.

Kőműves

31 582 15 1000 00 00

5.

Ács, állványozó

33 582 01 1000 00 00

2009. VIII. 22-ig hatályos jegyzékhez képest a
módosított jegyzék az alábbiak szerint alakult:

A Közép-Dunántúl régióban a hiány-szakké
pesítések köre kibővült két szakképesítéssel, a gépi
forgácsoló, valamint az épületgépészeti csőhálózatés berendezésszerelő szakképesítésekkel.
A Dél-Dunántúl régióban a jegyzékből kikerült
a műanyag feldolgozó, valamint a szerszámkészítő szakképesítés, ugyanakkor bekerült az ápoló,
a kőműves, a gépi forgácsoló, valamint a gazda
szakképesítés.
A Nyugat-Dunántúl régióban a jegyzékből kikerült a géplakatos és a szakács szakképesítés, ugyanakkor bekerült a szerszámkészítő, a mechatronikai
műszerész és a gépi forgácsoló szakképesítés. Az
Észak-Magyarország régióban a hiány-szakképesítések köre kibővült két szakképesítéssel, az ács,
állványozó, valamint a géplakatos szakképesítéssel.
Az Észak-Alföld régióban a jegyzékből kikerült
az ápoló és a géplakatos szakképesítés, ugyanakkor
bekerült a gazda, a hegesztő és a szociális gondozó
és ápoló szakképesítés.
A Közép-Magyarország régióban a jegyzékből
kikerült az ács, állványozó, valamint a géplakatos
szakképesítés, ugyanakkor bekerült az ápoló, a
hegesztő és a villanyszerelő szakképesítés.
A Dél-Alföld régióban a hiány-szakképesítések
köre kibővült az ács, állványozó szakképesítéssel.

A hiányszakmát tanulók gyakorlati képzésének költségeit a Munkaerőpiaci Alapból a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

1. ábra. Gyakorlati képzést végző gazdálkodó
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1. táblázat

Hiány-szakképesítésben résztvevő
tanuló
szerződéses átlaglétszám /fő

Gazdálkodó
szervezetek
száma / db

Tanuló
szerződéses
átlaglétszám /fő

Közép-Magyarország

46

3 320

821

Észak-Magyarország

52

1 273

583

Észak-Alföld

40

429

236

108

2 497

988

Dél-Dunántúl

41

971

288

Közép-Dunántúl

65

694

362

Nyugat-Dunántúl

126

1 692

518

Mindösszesen:

478

10 875

3 794

Dél-Alföld

2. ábra. Tanulószerződéses tanulólétszám országos adatai, illetve a hiány-szakképesítésben résztvevők létszámának alakulása

3. ábra
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(továbbiakban:NSZFI) Támogatási és Bevalláskezelési Igazgatósága téríti abban az esetben, ha
a vállalkozás a szakképzési hozzájárulásról és a
képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény, valamint annak végrehajtására
kiadott 13/2008. (VI.22.) SZMM rendelet szerint
teljesíti bejelentkezési és bevallási kötelezettségeit.
A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés
szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezettek
2010. évre benyújtott bevallásainak adatai alapján
megállapíthatóak az alábbiak:
5 805 vállalkozás nyújtott be éves bevallást,
melyben az adatok szerint éves átlagban 40 345
tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésének
költségeit számolták el.
A vállalkozások közül 478 cégben szervezték a
hiány-szakképesítések gyakorlati képzését, mely
valamivel több, mint 8%-a a bejelentkezett vállalkozásoknak.
A megoszlást az 1. ábra szemlélteti.
A hiány-szakképesítést oktató cégek tanulószerződéses adatait, ezen belül a hiány-szakképesítésben
részt vevő tanulószerződéses tanulók létszámadatait
szemlélteti az 1. táblázat.
A Nyugat- Dunántúl, valamint a Dél-Alföld
régióban található a legtöbb, az Észak-Alföld és a
Dél-Dunántúl régióban a legkevesebb hiány-szakképesítést oktató vállalkozás.
A Közép-Magyarország régió ugyan az utóbbiak közé tartozik, mégis ott a legmagasabb a
tanulószerződéses létszám, s második helyen áll a

2. táblázat

hiány-szakképesítéses szerződéses létszám tekintetében is.
Az országos adatokat a hiány-szakképesítést
oktató vállalkozások adataival összevetve láthatjuk,
hogy a bejelentkezett gyakorlati képzés szervezésével teljesítő gazdálkodó szervezetek tanulószerződéses tanulólétszámának 26%-át teszik ki a
hiány-szakképesítésben tanulók létszáma. (2. ábra)
A következő diagram azt szemlélteti régiónként,
hogy a hiány-szakképesítést oktató vállalkozásoknál
gyakorlati képzésben részt vevő tanulószerződéses
tanulók közül milyen arányban vesznek részt hiányszakképesítésben:
A régióban tanuló tanulószerződéses tanulók
közül legtöbben az Észak-Alföld (55%), a KözépDunántúl (52%), és az Észak-Magyarország (46%)
régióban vesznek részt hiány-szakképesítésben.
Csökkenő tendenciát mutat a Dél-Alföld (40%),
a Nyugat-Dunántúl (31%), a Dél-Dunántúl (30%),
valamint a Közép-Magyarország (25%) régió a
tanulószerződése tanulók közül hiány-szakképesítésben részt vevő tanulók tekintetében. (3. ábra)
Az utolsó táblázat és diagram mutatja be, hogy
milyen összegben került elszámolásra a kiegészítő
juttatás összege a tanulószerződéses tanulókhoz
képest a vállalkozásoknál, valamint a kifizetés mekkora arányt képvisel régiónként (2. táblázat, 4. ábra).
A hiány-szakképesítés megszerzésére irányuló,
tanulószerződés alapján foglalkoztatott tanulók
szerződés szerinti juttatása és a fentiekben bemutatott hiány-szakképesítésben résztvevők juttatáson

Kiegészítő és átalány juttatás összege
e Ft-ban

Tanulószerződéses tanulói juttatás
e Ft-ban

Közép-Magyarország

114 481

749 454

Észak-Magyarország

63 975

285 493

Észak-Alföld

42 107

79 666

186 077

546 213

Dél-Dunántúl

29 069

263 115

Közép-Dunántúl

59 318

168 447

Nyugat-Dunántúl

103 631

356 535

Mindösszesen:

598 658

2 448 923

Dél-Alföld
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4. ábra
felüli kötelező díjazása nem keverendő össze azzal,
hogy a gyakorlatigényes szakmákban a tanulók
szakiskolai ösztöndíjat kapnak a gazdaság által
igényelt szakképesítések tekintetében, melyeket
az RFKB-döntések alapján határoztak meg 2010.
februárjától.
Jelenleg azoknak a diákoknak, akik nem hiányszakmákat tanulnak a minimális juttatása a minimálbér 20 százaléka, maximálisan adható juttatása:
a minimálbér 50 százaléka. Azok a diákok, akik
a hiányszakmák elsajátításában vesznek részt, a
minimális havi juttatása a minimálbér 20 + 20 százaléka, maximálisan adható juttatása a minimálbér
50 + 20 százaléka. Ezen felül azok a tanulók, akik
tanulmányi előmenetelük, illetve teljesítménymutatóik alapján kiérdemlik, a tanulmányi ösztöndíjjal
együtt akár a minimálbér száz százalékát is kézhez
kaphatják juttatásként, illetve ösztöndíjként.
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Ezek az előremutató intézkedések, melyek
részben a tanulók díjazására, részben pedig a
vállalkozások költség elszámolási lehetőségének
kiszélesítésére vonatkoznak az anyagköltség tekintetében, jelentős mértékben növelik a tanulók
részvételi szándékát a szakképző iskolákban indított hiány-szakképesítésekben történő részvételre,
illetve a gyakorlati képzés szervezésével teljesítő
hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezetek
esetében pedig a tanulószerződés kötési szándékot.
A foglalkoztatottság növelése szempontjából a
szakképzésnek kulcsszerepet kell játszania, mivel
egy sikeres és vonzó szakképzés segítségével a
leszakadó és aluliskolázott társadalmi rétegek is
beemelhetők lesznek a munka világába.

Képzés, továbbképzés
Kiszter István
A korunkra jellemző felgyorsult, szinte robbanásszerű technológiai fejlődés, az információs lehetőségek mérhetetlen kiszélesedése és a globalizáció a
szakmák határainak eltolódását, tartalmuk folyamatos változását eredményezi. A megújuló szakmastruktúra, és a tartalmi változások a képesítési és
a tanügyi dokumentumokban folyamatos változást
generálnak, és egyben megváltoztatják a képzés
folyamatát is. A strukturális és tartalmi változások
mellett a más erőforrásokban mutatkozó szűkösség
egyre inkább a humán erőforrással kapcsolatos
fejlesztő munkára irányítja a figyelmet. A humán
erőforrás minőségének fejlesztése terén a kulcsszereplők a szakmai oktatással és képzéssel foglalkozó
tanárok, oktatók és felnőttképzők (andragógusok),
így az ő szaktudásuk és módszertani eszköztáruk
folyamatos karbantartása, fejlesztése nélkülözhetetlen feladat.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
a szakképzési törvénynek és az Alapító okiratának
megfelelően a szervezeti és működési szabályzatában határozta meg azon pedagógus-(andragógus)továbbképzési szakmai feladatok körét, amelyek
felnőttképzésként kapcsolódnak az intézet tevékenységrendszeréhez. Az intézet a 2006-ban tanúsított minőségirányítási rendszerének keretében
alakította ki képzési-továbbképzési tevékenységének működési rendjét, amelynek felügyeletét a
főigazgató-helyettes látja el, mint felnőttképzésért
felelős vezető. Az intézet felnőttképzési rendszerének működtetése a Képzési és képzésszervezési
osztály vezetőjének feladata, aki az értékelési és a
továbbfejlesztési feladatok megvalósítását az intézet
minőségirányítási vezetőjének bevonásával biztosítja. Az intézet 2007. óta működik akkreditált felnőttképzési intézményként. Felnőttképzési stratégiáját
alapvetően a vonatkozó jogszabályok előírásaira
alapozva és a szakmai irányítás elvárásait szem előtt
tartva határozta meg. A stratégia megvalósításának
célja vezérelte a képzési tevékenység kialakítását, és
a megvalósítást egyaránt.
A szakmai oktatás és képzés területén dolgozó
intézményvezetők, pedagógusok és felnőtt-képző
szakemberek (andragógusok) számára formális,

nem-formális és informális tanulási lehetőségeket
kínálnak az intézet képzései.
Formális tanulási lehetőséget elsősorban a
277/1997 kormányrendelet szerinti akkreditált
pedagógus-továbbképzéseink biztosítanak. Ezeket
a képzéseket főként az iskolai rendszerű képzést
végző, közalkalmazottként foglalkoztatott pedagógusok részére szervezzük, biztosítva ezzel az előírt
továbbképzési kötelezettségük teljesítését is. Több
mint félszáz ilyen képzési programot fejlesztett ki
az Intézet az elmúlt mintegy másfél évtized alatt.
Mivel e programok akkreditációja csak néhány évig
érvényes, folyamatosan megújulnak tartalmukban,
módszereikben. Jelenleg is 24 akkreditált pedagógus-továbbképzési program szerepel a kínálatunkban. Ezek a továbbképzések elsősorban nem egy
konkrét szakképesítésre irányuló képzéshez kapcsolódnak, hanem tartalmuk több szakmacsoportban
felhasználható vagy általános pedagógiai-módszertani jellegű. Továbbképzéseinkre a jelentkezés
folyamatos, elsősorban a tanév rendjéhez igazodó
határidőkkel, szeptember 15-e és december 15-e
körül csúcsosodnak a jelentkezések.
Az utóbbi időben jelentős feszültséget és a
jelentkezők számában tapasztalható csökkenést
okozott a továbbképzések és a szokásos tanítási idő
egybeesésnek a résztvevők számára kedvezőtlen
következménye. Az érintett résztvevők érdekében
a tanfolyamok időbeosztását a lehetőségekhez
mérten úgy igyekeztünk kialakítani, hogy a szokásos tanítási időn kívüli időszakokat (délután,
hétvége, tanítási szünetek) részesítsük előnyben. Ez
természetesen csak részleges megoldást jelent, az
igazi áttörést az a néhány –, de szándékunk szerint
egyre növekvő számú – akkreditált továbbképzés
jelenti, amelyek csak minimális helyhez és időhöz
kötött jelenlétet követelnek, a tanulás nagyobb, de
folyamatosan ellenőrzött és irányított-támogatott
szakasza tetszőleges helyszínen, és időszakban
folytatható. Ezek a lehetőségek e-learning rendszerű képzésekkel biztosíthatók. Az intézet az
e-learning témakörében már korábban kifejlesztett
hagyományos akkreditált pedagógus-továbbképzési
programokat. Ezek a programok több változatban
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és különböző megközelítésben épültek az e-learning
módszertanának kérdéskörére, bemutatva a lehetőségeket, és az ilyen típusú képzések kialakításának
műszaki-informatikai és pedagógiai-módszertani
alapjain át a kivitelezés rejtelmeibe is bevezették a
résztvevőket, összesen eddig közel 150-en vettek
részt ezeken az akkreditált programokon. Ez évben
egy sikeres Leonardo da Vinci innováció-transzfer
projekt keretében megújítottuk az e-learnigről szóló
továbbképzéseinket, és folyamatosan fejlesztjük, bővítjük ez irányú kínálatunkat most már e-learning
formában is.
A formális tanulási lehetőségek közé soroljuk a
vizsgaelnökök számára szervezett továbbképzéseinket. Bár ezek a képzések nem akkreditált képzések,
de a szakképesítésért felelős miniszterek által hitelesített tanúsítvánnyal zárulnak, és a vizsgaelnöki
névjegyzékben való szereplés egyik feltételét adják.
Az elmúlt néhány évben a vizsgaelnöki felkészítéseken több mint 2600-an vettek részt.
Az említett 277/1997 kormányrendelet közelmúltban történt kedvező változása – miszerint a
nem akkreditált továbbképzések is beszámíthatók
a továbbképzési kötelezettségbe bizonyos mértékig
– az intézet által szervezett, rövid szakmacsoportos
továbbképzések nagy részét is a formális tanulás
szintjére emelték. Ezekhez a továbbképzésekhez is
készül képzési program, és a felnőttképzés szabályai
szerinti szerződés alapján, tanúsítványt adunk a
résztvevőknek. Ilyen rövid időtartamú szakmacsoportos továbbképzésen az elmúlt években évente
mintegy ezerkétszáz részvevő tanult intézetünkben.
A nem-formális tanulási formát a szakmacsoportokhoz, illetve az egyes oktatási-képzési helyzetekhez kapcsolódó konzultációs napok szervezésével támogatjuk. Ezeknek a konzultációs napoknak
a témaköre az adott szakmacsoportot érintő, a
szaktanácsadók jelzése alapján aktuális problémák figyelembevételével kerül meghatározásra. A
konzultációk hossza nem éri el azt az időtartamot,
amely szerint a továbbképzési kötelezettség teljesítésébe beszámíthatók lennének, rövid időtartamú,
célirányos tanulási, probléma megoldási lehetőséget
jelentenek a tanárok és oktatók számára. Évente
általában hét-nyolcszáz szaktanár illetve oktató vett
részt valamilyen általunk szervezett konzultációs
programon.
A tanárok és oktatók informális tanulását
szolgálják az intézet által szervezett szakmai konferenciák, kutatási beszámoló napok, és egyéb
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nagy létszámú, tematikus rendezvények. Ezeken
a rendezvényeken a szakképzés és felnőttképzés
elismert szakemberei mellett a társterületek hazai
és külföldi szakemberei is meghívást kapnak, előadásaik, beszámolóik alapján az érdeklődő résztvevők megismerhetik a legújabb hazai kutatási és
fejlesztési eredményeket, informálódhatnak, illetve
megvitathatják nézeteiket az adott témakörök több
metszetében.
Az intézet szervezi minden évben az Országos
Szakképzési Tanévnyitó Értekezletet, ahol az évek
során átlagosan több mint 500 iskolaigazgató és
felnőttképzési intézményvezető vett részt évente,
és kapott információkat a soron következő tanév
várható feladatairól, tanügy-igazgatási eseményeiről, jogszabályi változásairól.
Minden évben megjelentetjük – lehetőségeinktől függően nyomdai úton is vagy csak elektronikus
formában – a tervezett továbbképzéseink és konzultációink jegyzékét. Képzéseinkre és rendezvényeinkre a hagyományos, papír alapú jelentkezésen túl
ma már az Interneten keresztül, on-line módon is
lehet jelentkezni. Az on-line jelentkezés nagyban
megkönnyíti a szervezés-előkészítés folyamatát,
ugyanakkor a jelentkező számára is kényelmes,
mivel a megadott elektronikus levélcímen keresztül
a szervezők közvetlenül küldhetnek visszajelzést a
szervezés állapotáról, a jelentkezők illetve a csoport
létszámáról, a várható indulási időpontról.
Nem kifejezetten képzési tevékenység, de mindenképpen a szaktanárok és oktatók munkáját
támogatja a Cégszolgálati Központunk. Az intézet
2001 óta működteti a Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központját, amely internetes
programján keresztül nyújt különböző szolgáltatásokat virtuális gazdasági környezetet szimulálva
(bank, Cégbíróság, APEH, börze) a szolgáltatói
szerződést kötött kereskedelmi, vendéglátó ipari és
közgazdasági középiskolák valamint felnőttképzési
intézmények gyakorlócégei számára. Jelenleg 158
intézmény áll szerződésben a Cégszolgálati Központtal, és ennek több mint 552 gyakorlócégében
közel hat és fél ezer tanuló veszi igénybe a szolgáltatásainkat heti rendszerességgel. A gyakorló cégek
részére rendszeresen továbbképzést tartottunk, ahol
szakértőink segítséget nyújtanak a tanirodai oktatásban tevékenykedő oktatóknak. Évente mintegy
húsz-huszonöt pedagógus vesz részt ezeken a speciális továbbképzéseken és konzultációkon.

Vizsgák, vizsgaszervezés
Stágel Imréné
A magyar gyakorlatban a szakképzettség valamely
országos érvényű okirattal jogszerűen igazolható
szakképesítéshez kötődik. Az állam által elismert
szakképesítések hatálya, amelyeket az Országos
képzési jegyzék tartalmaz, tartalma, követelményei
egységesek. Az országos egyenértékűséget az állami szakmai vizsgának kell biztosítania, amelyhez
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
készíti a szakmai vizsgatételeket.
Az NSZFI gondoskodik a Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM) felelősségi körébe tartozó
OKJ-s szakképesítések, valamint megállapodással az NSZFI-t e feladat ellátásával megbízó más
minisztériumok felelősségi körébe tartozó OKJ-s
szakképesítések írásbeli, interaktív és szóbeli feladatsorainak elkészíttetéséről, expediálásáról. Az
OKJ-s szakképesítések szakmai vizsgatételein kívül
a kétszintű érettségi vizsgára a szakmai előkészítő
tantárgyak írásbeli feladatlapjait, javítási útmutatóit
és szóbeli tételsorait is intézetünk készítteti el, és
adja át az Oktatási Hivatalnak.
A tételkészítő munkának jelentős szerepe
van a szakmai és vizsgakövetelmények, illetve az
érettségi vizsgakövetelmények teljesítésének reális
megítélésében. A vizsgaszervezők tételigényének
pontos feldolgozása, ennek alapján az igényelt
tételek szakszerű expediálása pedig egyik feltétele
a vizsgák zökkenőmentes lebonyolításának. Ezért
ennek a sokrétű feladatnak kiemelt jelentősége van
az NSZFI tevékenységében.
A szakmai vizsgákhoz kapcsolódó feladat a
vizsgázókra vonatkozó adatoknak, a vizsgázók eredményeit dokumentáló törzslapoknak az ellenőrzése,
központi nyilvántartása és őrzése. Ezt a feladatot
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI törvény
4/B §-a, valamint 6.§-a alapján valamennyi szakmai
vizsga vonatkozásában az NSZFI országosan látja
el 2010. február 1-jétől.
Az NSZFI vizsgaszervezői feladatokat is ellát.
Döntően az Nemzetgazdasági Minisztérium hatáskörébe tartozó szakképesítések vonatkozásában
rendelkezik vizsgaszervezési joggal. Emellett az
elmúlt években más minisztériumok hatáskörébe

tartozó szakképesítések vizsgáinak szervezését is
ellátta a minisztériumok felhatalmazásával, biztosítva a szakmai vizsga lehetőségét olyan szakképesítésekből és olyan területeken is, ahol ez a tevékenység
„hiánypótlást” jelentett.
Az NSZFI fent említett három tevékenységének
– a tételkészítő munkának és expediálásnak, a törzslapnyilvántartásnak, valamint a vizsgaszervezői
feladatnak – a szerepét, folyamatát, eredményeit és
jellemző problémáit kívánom röviden összefoglalni.

Vizsgatételek készíttetése, expediálása
az OKJ-ban szereplő szakképesítésekhez
Az NGM (korábban SZMM), a NEFMI (korábban
OKM, ÖM), a VM (korábban KVVM), az NFM
(korábban MEH), valamint a KHEM hatáskörébe
tartozó szakképesítésekből az iskolai rendszerű
és iskolarendszeren kívüli szakképzés területén
rendkívül nagy számban készíttetünk az Országos
képzési jegyzék szakképesítéseinek modulrendszerű, valamint a korábbi, Országos képzési jegyzék
szakképesítéseinek „hagyományos” szakmai vizsgáihoz feladatokat. A tételkészítési munka az egyes
jogszabályok felmenő rendszerű kifutása alapján
több esetben 2-3 szoros mennyiségben történik. Az
intézet munkatársai közel 500-800 külső szakértő
bevonásával készíttetik a vizsgaanyagokat.
A szóbeli feladatsorokat a szakmai és vizsgakövetelmények kiadását, módosításait követően
állítják össze az intézet által felkért szakértők,
és lektorálást, szerkesztést követően nyújtjuk be
jóváhagyásra a szakképesítésért felelős minisztériumnak. A jóváhagyott feladatsorokat közzétesszük
az NSZFI honlapján, az aláírással, bélyegzőlenyomattal hitelesített példányt pedig a képző-, illetve
vizsgaszervező intézmények részére a megrendelést
követően megküldjük. Az írásbeli és interaktív tételeket az iskolai rendszerű képzéseket lezáró szakmai
vizsgákhoz és az érettségi vizsgákhoz évente három
vizsgaidőszakra, az iskolarendszeren kívüli képzéseket lezáró szakmai vizsgákhoz havonta biztosítjuk.
Az 1. ábra szemlélteti a 2009., a 2010. évben,
valamint a 2011. év első félévében elkészített írás-
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beli és interaktív tételek nagyságrendjét, a tételek
számának alakulását minisztériumi felelősségi kör,
valamint a képzés jellege (iskolai rendszerű: IR,
iskolarendszeren kívüli: IK) szerinti bontásban. Az
ábra jól érzékelteti, hogy a tételek döntő része az
NGM hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
vizsgáira készült. Ennek egyik oka az, hogy az NGM
felelősségi körébe tartozik az OKJ-ban szereplő
szakképesítéseknek kb. az 50%-a, másik oka, hogy
az intézet alapvetően ezekhez a szakképesítésekhez
készít vizsgatételeket. Az adatokból megállapítható
az is, hogy az iskolarendszeren kívüli szakképzést lezáró szakmai vizsgákhoz (IK) kiadott tételek száma
meghaladja az iskolai rendszerű szakképzést lezáró
szakmai vizsgákhoz (IR) kiadott tételek számát. Az

1. ábra
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NGM hatáskörébe tartozó szakképesítések esetében
például 2009-ben nyolcszor annyi az iskolarendszeren kívüli képzések szakmai vizsgáira elkészített
tételek mennyisége, mint az iskolai rendszerű képzésekhez készített tételeké. 2010-ben az arány az
iskolai rendszerű képzésekhez kiadott tételek javára
még több mint két és félszeres, 2011. első félévében
azonban már alig több mint kétszeres.
A többi minisztérium hatáskörébe tartozó tételeknél is csökken az iskolarendszeren kívüli képzésekhez kiadott tételek mennyiségi fölénye. Ennek
magyarázatát az adja, hogy a 2006. évben kiadott
Országos képzési jegyzékben szereplő szakképesítésekhez kiadott szakmai és vizsgakövetelmények
szerinti képzések a felnőttképzésben az szvk-kat
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kiadó rendeletek hatályba lépését követően szinte
azonnal megkezdődtek, míg az iskolai rendszerű
képzések indítása csak a központi programok
megjelenése után, és értelemszerűen a következő
tanévben történt meg. Mivel a képzési idő is rövidebb az iskolarendszeren kívüli képzéseknél, a
2007. évben, de nagy számban 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.
A „hagyományos” tételek iránti igények kielégítése a korábban elkészült tartalék tételek felülvizsgálatával, átdolgozásával, valamint új tételek
készíttetésével történik.
Az elkészített „hagyományos” tételek számának
alakulását bemutató 2. ábra ellenkező tendenciát, e
tételek számának folyamatos csökkenését szemlélteti. Míg 2009-ben még 660, addig 2010-ben 220,
és 2011 első félévében már csak 124 tétel készült az
NGM hatáskörébe tartozó, nem modulos szakképesítésekhez, és a többi minisztérium hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez készített „hagyományos”
írásbeli tételek száma is folyamatosan csökken. A
hagyományos tételek számának alakulását befolyásolja, hogy milyen hosszú a szakképesítések képzési
ideje az iskolai rendszerű képzések esetében, mikor
adták ki őket, és léptek hatályba a szakmai és vizsgakövetelmények és a központi programok, valamint
az is, hogy hány, a „hagyományos” szvk-szerinti
képzésben részt vett diák jelentkezik pótló- és javí-

tóvizsgára azon követelmények szerint, amelynek
alapján a képzésben részt vett.

Vizsgatételek készíttetése a szakmai
előkészítő tantárgyak érettségi vizsgáihoz
Az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak és
javítási-értékelési útmutatóinak munkapéldányait
és a szóbeli vizsga tételeit, a nyilvánosságra hozott
anyagokat és a mintafeladatokat 22 szakmaterületen
emelt és középszinten a tételkészítő bizottságok készítik, és az Oktatási Hivatal teszi közzé a honlapján.
A bejelentett vizsgaigény szerint történnek a
nyelvi fordítások.
A tételkészítő bizottságok tagjai magas szintű
szakmai kritériumoknak felelnek meg, hiszen az
elnök és rajta keresztül a tagok felelősek a feladatlapok, a javítási-értékelési útmutatók szakszerű,
vizsgakövetelményeknek megfelelő elkészítéséért, a
jogszabályi változások figyelembevételével. Munkavégzésük során kiemelten ügyelniük kell a titoktartásra, az elektronikus biztonságra és a felhasználói
engedélyben leírtak betartására.
A bizottságok munkájához tartozik az írásbeli
vizsga ideje alatt a szakmai ügyelet, a szóbeli vizsga
ideje alatt pedig a telefonügyelet ellátása.
A szakmai előkészítő tárgyak érettségi anyagainak elkészítésére irányuló munkák eredményességét segíti az Oktatási Hivatal munkatársával és
közel 75 szakértővel a folyamatos kapcsolattartás,
valamint a szakmai, pedagógia, nyelvi lektorálás
biztosítása, a tájékoztató és munkamegbeszélések
tartása.

2. ábra
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3. ábra

Minőségileg javuló tendenciát bizonyít a tételkészítés folyamatában a szakmai érettségi napján
történő bejelentések csökkenő száma és fajsúlya,
hiszen azok a legtöbb esetben intézkedést nem
igényelnek.
A szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgyak tételeinek elkészítésével kapcsolatos tevékenységünket mutatja a számok tükrében a 3. sz. ábra, mely
szerint mind a középszintű, mind az emelt szintű
vizsgákhoz készített vizsgaanyagok mennyisége nőtt
a 2009. évhez képest.
A vizsgafeladatok számának növekedését alapvetően két tényező befolyásolta:
–– az érettségi vizsga részletes követelményeit tartalmazó 40/2002. (V. 24.) OM rendelet jelenleg
hatályos vizsgakövetelményei szerinti vizsgafeladatok készíttetése mellett már a 22/2009.
(IV. 22.) rendelettel módosított követelmények
alapján a 2012. áprilistól hatályos vizsgakövetelmények szerinti vizsgákra is készülünk feladatsorokkal,
–– növekedett a különböző idegen nyelven kiadandó tételek száma (idegen nyelvre fordíttattunk 2009-ben 25 írásbeli és 3 szóbeli tételsort, 2010-ben 45 írásbeli és 1 szóbeli tételsort,
2011-ben eddig 17 írásbeli tételsort).

44

Munkafolyamatok a tételigények
fogadásától a tételek vizsgán történő
felhasználásáig
A vizsgaszervező intézmények a kitöltött tételigénylő lapokat eljuttatják faxon vagy postai úton az
NSZFI tételexpediáló részlegébe. A tételigényeket itt
tartalmilag ellenőrzik az e célra jogszabályok szerint
készített katalógusok alapján. A tartalmi ellenőrzés
alapvető szempontjai:
–– az intézmény jogosult-e vizsgát szervezni (intézménykatalógus alapján),
–– a szakképesítés azonosító száma és megnevezése helyes-e (OKJ alapján),
–– a modulszám és megnevezés, a feladatszám és
megnevezés helyes-e (szvk alapján),
–– a megjelölt vizsgaidőpontok helyesek-e (NSZFI
weblapon lévő vizsganaptára alapján),
–– aláírás, bélyegzőlenyomat, ügyintéző/kapcsolatfenntartó neve, elérhetősége szerepel-e a
nyomtatványon?
Amennyiben bármelyik adatban hiba vagy hiányosság van, a munkatársak telefonon egyeztetnek
az intézmény ügyintézőjével.
A lehetséges hibák kiszűrésére szolgáló első ellenőrzési pont tehát be van építve már a tételigények
feldolgozásának folyamatába.
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Az igénylés hiányosságainak tényleges ellenőrzését az intézmények végzik, amikor a tételigények
visszaigazolásán szereplő – esetenként a személyes
egyeztetést követően korrigált – adatokat elfogadják.
Az igénylőlapok feldolgozása gépi rögzítéssel,
a folyamatosan fejlesztett és karbantartott tételexpediáló szoftver segítségével történik. A szoftver
segítségével a munkatársak elkészítik a rendelést
a tételkészítő részleg számára. A tételkészítésért
felelős koordinátorok javaslatot tesznek a szakértői adatbázisból a szerzők, lektorok személyére,
és a felkért szerzőket, lektorokat tájékoztatják a
tételkészítés folyamatáról, módszeréről, a formai
és tartalmi követelményekről, a titoktartásról, majd
előkészítik a szerződéseket.
A szerzők, lektorok és az NSZFI tételekkel
kapcsolatban lévő munkatársai titoktartási nyilatkozattal rendelkeznek, és a titkos ügykezelés
betartása mellett végzik feladataikat. Az írásbeli és
interaktív tételek a minősítést követően „korlátozott
terjesztésű” dokumentumok, és a minősített adat
védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény alapján
titkosan kezelendők. A tételkészítő és expediáló
részleg az NSZFI épületén belül kiemelten védett
területnek számít, így az ott dolgozóknak szigorú
biztonsági előírásokat kell betartaniuk, és kiépített
biztonsági rendszer is gátolja a tételekhez való illetéktelen hozzáférést.
A tételek az expediálási részlegen kerülnek
sokszorosításra a megrendelések szerinti példányszámban. Ezt megelőzően azonban a tételek még
egy újabb ellenőrzésen esnek át: ellenőrzik a szakképesítés nevét, azonosító számát, a jóváhagyást,
oldalanként a modulszámot, a feladat számát, megnevezését, az oldalszámot. Számítógéppel elkészítik
a tételtasakokra és borítékokra kerülő, az alapvető
adatokat tartalmazó címkéket, azokat felragasztják
a borítékokra, a címkével ellátott borítékokba behelyezik a javítási-értékelési útmutatót tartalmazó
borítékot is. Utolsó művelet a tételcsomagok végleges lezárása és záró bélyegzése.
A lezárt tételcsomagokat az iskolai rendszerű
képzéseket lezáró vizsgák esetén az állami futárszolgálat viszi a megyei kormányhivatalok oktatási
főosztályaira ún. futárjegyzékkel és visszaigazoló
listával. Az iskolarendszeren kívüli képzéseket
lezáró szakmai vizsgák esetén intézményi futárok
a futárnapra vonatkozó megbízólevél és a tételek

árának befizetését igazoló csekk feladóvevényének
vagy az átutalási megbízás másolatának bemutatásával jutnak a tételekhez.
A „hagyományos” képzéseket lezáró szakmai
vizsgákhoz kiadott tételcsomagok száma mind az
iskolai rendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli
szakképzés területén drasztikusan csökkent 2009től napjainkig. Sőt: az iskolarendszeren kívüli képzéseket lezáró szakmai vizsgákhoz egyáltalán nem
került kiadásra „hagyományos” vizsgatétel 2011. I.
félévében. Ugyanakkor a modulos szakképesítések
vizsgáira biztosított tételcsomagok száma ugrásszerűen növekedett az iskolai rendszerű szakképzésben
2010-ben az előző évhez képest, 841 db-ról 7822
db-ra, közel tízszeresére. A 2011. évnek csupán az
első hat hónapjában már közel 11 ezer tételcsomagot adtunk át az iskolai rendszerű képzéseket lezáró
szakmai vizsgákra. A növekedés egyik oka a modulos képzések arányának jelentős növekedése, másik
oka az, hogy a modulos szakképesítések többsége
nemcsak egy írásbeli vizsgarészt tartalmaz, hanem
több olyan vizsgafeladatot, amelyekhez az szvk
írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységet rendel
hozzá. Ezek a tényezők okozzák a kiadott tételféleségek számának növekedését is. Az iskolarendszeren kívüli képzéseket lezáró, moduláris szakmai
vizsgákhoz kiadott tételcsomagok számában nem
jelentkezik ez a nagyarányú emelkedés 2009. év és
2011. év között, hiszen itt már 2009-ben döntően a
2007-ben és 2008-ban kiadott modulos szakmai és
vizsgakövetelmények szerint történt a vizsgáztatás.
Érdekes tendenciát mutat a vizsgázói létszám
alakulása. Az iskolai rendszerű képzésekhez kapcsolódó vizsgák esetén több mint felére csökkent
2010-ben a „hagyományos” szakmai vizsgára bejelentkezett vizsgázók száma az előző évhez képest,
2011. I. félévében azonban még mindig viszonylag
magas, 1133 fő volt a „hagyományos” vizsgára jelentkezők száma. Ennek egyik oka, hogy az iskolai
rendszerben még „kifutó” rendszerben a 37/2003.
(XII. 27.) OM rendeletben kiadott Országos képzési
jegyzékben szereplő szakképesítésekből fejeződött
be a képzés, másik oka a javító- és pótlóvizsgáknak a
képzés indításakor hatályos követelmények szerinti
megszervezése. Az iskolarendszeren kívüli vizsgák
esetében azonban a „hagyományos” szakmai vizsgára jelentkezők száma a 2010. évben mindössze
5%-a a 2009. évi vizsgázói létszámnak, 2011-ben
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pedig nem volt már hagyományos szakmai és vizsgakövetelményekből vizsgára jelentkező.
Az iskolai rendszerű vizsgákra sokszorosított
tételek 2010-ben összesen több mint 1 millió oldalt
tettek ki, az iskolarendszeren kívüli vizsgákra sokszorosított tételek pedig több mint 800 ezer oldalt.
Ilyen tételmennyiségnek az elkészíttetése, vizsgaszervezőkhöz történő eljuttatása összehangolt,
jól szervezett tevékenységet igényel az egyes szakaszokban közreműködő személyek, intézmények
részéről. Habár számos ponton volt ellenőrzés,
visszacsatolás a rendszerben, még így is előfordultak
kisebb hibák, hiányosságok. Ezeket a vizsgák napján a szakmai ügyelet keretében általában sikerült
kezelni, megoldani.
A vizsganapokon a vizsga megkezdésétől
azok befejezéséig ugyanis a felkért szakértők, a
tételkészítő és tételexpediáló részleg munkatársai
ügyeletet tartanak. A vizsgaügyelet lebonyolítása
elkülönített teremben folyik, ahová csak titoktartási
és betekintési engedély birtokában léphetnek be a
szakemberek. A vizsga megkezdése előtt még egyszer áttekintik a tételeket és a megoldásokat. Ha bármilyen problémát találnak az ügyeletesek, azonnal
értesítik a vizsgaszervező intézményeket. A teljes
vizsgaidőtartam alatt a teremben tartózkodnak, a
vizsgák lezárása után még fél óráig várják a telefonbejelentéseket. Szakmai intézkedéseiket egyeztetik
a Vizsgadokumentációs iroda vezetőjével, valamint
az NSZFI főigazgató-helyettesével.
Az interaktív feladatok letöltése például több
esetben problémát jelentett, ami elsősorban a tájékoztatóban leírtak értelmezéséből adódott. Előfordult, hogy a vizsgafeladat megoldásakor jelentkező
rendellenes szoftverműködést az eltérő kódolású
karakterkészletek okozták. Rendkívüli esemény
is volt néhány esetben, például áramszünet, szoftverhiba vagy szoftverhiány. A probléma elhárítása
után a vizsga általában zavartalanul folytatható volt.
Az árvíz idején a vizsgázók akadályoztatása miatt
pótvizsganapok váltak szükségessé. Néhány esetben
a javítókulcs értelmezéséről történt egyeztetés a
vizsgát követően a javító tanárokkal.
A Magyar Munka Tervben megfogalmazott
komplex szakmai vizsgák tételeinek elkészítésére
készül az NSZFI.
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A szakmai vizsga törzslapjainak
nyilvántartása
A 2009. évi CXXXV. törvénnyel módosított Szakképzési törvény 4/B § (1) alapján a szakmai vizsgát
szervező a vizsgázóról kiállított törzslap egy eredeti
példányát köteles a vizsganapot követő 30 napon
belül a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek megküldeni.
NSZFI feladata a jogszabály szerint az:
–– A törzslapokat ellenőrzi,
–– ha hibás vagy hiányos kitöltését észleli, vis�szaküldi,
–– felhívja a beküldőt az észlelt hibák 30 napon
belüli kijavítására,
–– mulasztás esetén az Oktatási Hivatalt értesíti.
Az intézet tájékoztatást küld az érintett szakképesítésért felelős miniszternek a beérkezett törzslapokkal összefüggő szakmai vizsgák adatairól.
Június-július hónap jelenti a „csúcsidőt” a törzslapok feldolgozásánál, hiszen ebben a két hónapban
érkezik be az év során kiállított törzslapoknak kb.
50%-a.
A törzslapok ellenőrzésekor az alábbi, jellemző hibákat, hiányosságokat tapasztaltuk:
A vizsgaszervezők sokszor nem a megfelelő formanyomtatványt használják, vagy nem is
használnak formanyomtatványt. Előfordul, hogy
a törzslapról nem állapítható meg egyértelműen,
hogy mely intézmény a vizsgaszervező (például
összevont intézményeknél, ha a tagintézmény nem
rendelkezik vizsgaszervezési joggal, akkor is vizsgaszervezőként kerül feltüntetésre). A törzslapszám
képzésének elve, felépítése időnként értelmezhetetlen, és sokszor túl sok elemet tartalmaz. Előfordul,
hogy nem olvashatóak a törzslapba felvitt adatok,
pontatlanok vagy hiányosak a záradékok.
Annak érdekében, hogy a törzslap kitöltésében
tapasztalható gyakori hiányosságokat, hibákat megelőzzük, honlapunkon közzétettünk egy útmutatót
a törzslap kitöltéséhez. Az útmutató a vonatkozó
jogszabályokra való hivatkozással összefoglalja a
törzslap kitöltésének alapvető formai és tartalmi
követelményeit, a törzslapon szereplő adatok javításának szabályait, valamint a külív és a belív egyes

Vizsgák, vizsgaszervezés
SZAKoktatás 2011. 7. szám

rovatainak kitöltési elveit, szabályait. Felhívja a
figyelmet arra is, hogy ügyelni kell a vizsgabejelentésben, a vizsgaösszesítő adatlapon és a törzslapon
szereplő adatok összhangjára. Mindezt a 2010.
februártól beküldött törzslapok ellenőrzése során
feltárt gyakori hiányosságok figyelembevételével
fogalmaztuk meg, remélve, hogy a továbbiakban
jelentős segítséget jelent a vizsgaszervező intézmények számára.
E mellett azonban mindenképpen indokoltnak
tartjuk a törzslap néhány rovatának egyértelműsítését, a kitöltésére vonatkozó utasításokat elhelyezni
magán a nyomtatványon vagy a szakmai vizsgaszabályzatot kiadó rendeletben is.

Az NSZFI vizsgaszervezési tevékenysége
Az NSZFI mint vizsgaszervező intézmény közvetlen
napi tapasztalatokat is szerez a szakmai vizsgák előkészítésének, lebonyolításának, dokumentálásának
folyamatáról. A vizsgáztatás során szerzett tapasztalatok alapján a jogszabályalkotóknak jelezni tudja
a szabályozás esetleges hiányosságait, javaslatot tud
megfogalmazni a szabályok pontosítására, kiegészí-

tésére. Az ország egész területén, számos szakképesítés tekintetében feljogosított vizsgaszervezőként
lehetőséget tud biztosítani a kis létszámú vizsgák,
a ritkábban előforduló szakképesítések vizsgáinak
lebonyolítására is. A hozzá mint vizsgaszervezőhöz
érkező felmentési kérelmekre vonatkozó, vizsgabizottsági döntéshez megfogalmazott javaslatoknál
kialakítja azokat az alapelveket, szempontokat,
amelyek a többi vizsgaszervező számára is komoly
segítséget jelentenek, és az egységesítés irányába
hatnak.
Az NSZFI által szervezett vizsgák és a vizsgázók számának alakulását szemlélteti a 4. ábra a
2009–2010. évben, valamint a 2011. év első felében.
Megállapítható, hogy évente kb. 1500-1600 vizsgát
szervez az intézet, kb. 20-22 ezer vizsgázó számára.
A vizsgacsoportok átlagos létszáma a törzslapok
adataiból megállapított országos átlaggal megegyezően, 14 fő.
Az NSZFI vizsgákkal kapcsolatos feladatairól
a teljesség igénye nélküli áttekintés remélhetőleg
adott olvasóinknak olyan információkat, amelyek
további munkájukban is segítséget jelentenek.

4. ábra
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Tartalomelem – tananyag és tankönyv
Chytilné Velenczei Zsuzsa
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben a TÁMOP 2.2.1 kiemelt projekt keretében
megvalósult szakképzési tartalomfejlesztéssel a
hagyományos tankönyvek mellett megjelentek a
kompetenciaelvű szakképzési tanulásmodell pilléreire épülő korszerű tartalomelemek.
A projekt előtti és a jelenleg is forgalmazott
NSZFI által kiadott szakképzési tankönyvek száma
106. Az 1998-ban készülő első tankönyvek speciális szakiskolai tanulók számára készültek, majd
ezt követte 2005-től a szakiskolában a szakmai
előkészítéshez, illetve a szakközépiskolában a szakmacsoportos alapozáshoz használható tankönyvsorozat. 2007-től indult a moduláris tankönyvek
fejlesztése, melyek szociális szolgáltatás, gépészet
és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport OKJ szerinti szakképesítéseire,
illetve moduljainak egy részére terjedtek ki. Az
intézet által kiadott és forgalmazott tankönyvek
a tankönyvvé minősítési eljárás után felkerültek a
szakképzési tankönyvjegyzékre.
A 2008–2011 között megvalósuló TÁMOP 2.2.1
„A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése”
című projekt lehetőséget teremtett az Országos
képzési jegyzékben található, iskolai rendszerben oktatható, központi programmal rendelkező
szakképesítések alap, páros-többes és néhány saját
moduljaihoz szakmai tankönyvi tartalomelemek
készítésére és honlapon történő megjelenítésére.
Új modell alakult ki a szakképzési tartalmak meghatározásához, és létrejöttek az ezeknek megfelelő
tartalomkezelő rendszerek.
A kompetenciaelvű szakképzési tanulásmodell
szerint készült tartalomelemek alapvetően nem a
tudnivalókat rögzítik, hanem cselekvési tervek a
személy tanulásához. Integrálják az elméleti és a
gyakorlati tanulást, a tanulást vezető feladatokat és
utasításokat, az információkat, forrásokat és azok
feldolgozási folyamatát. A tartalomelemek egy
követelménymodul adott kompetenciáinak elsajátításához, konkrét képzési körülmények feltételezése
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mellett, egy bizonyos képzési szinthez készültek. A
tartalomelemek határozott célja, hogy nagyobb nehézségek, megakadás nélkül elvégezhetőek, „végigcsinálhatóak” legyenek, ezáltal a munka elvégzését
természetes szokássá, cselekvési automatizmussá
fejlesszék, a többé-kevésbé mindig meglévő kényszerekkel és ösztönzésekkel együtt hozzájáruljanak
a tanulási hajlandóság megteremtéséhez és tartóssá
válásához is. A tanulásmodellben természetesen
a pedagógusnak is nélkülözhetetlen szerepe van,
de ez a szerep jelentősen átalakul. Az ismereteket
közlő, továbbító szerep helyett az információk
feldolgozását és a személyes tanulást megtervező
és irányító szerepre, a tudást előíró, megkövetelő,
gyakran az eredménytelenséggel szembesítő szerep
helyett a tanulásban együttműködő, azt segítő, annak eredményében érdekelt szerepre kell váltani.
A tanulásmodell átfogó célja a különböző mértékben önálló, de mindenképpen saját, személyes
kötelezettségként elfogadott és elvégzett tanulási
tevékenység, mert hiszen ennek természetessé válása révén alakul ki a munkakultúra legalapvetőbb
összetevője, a saját „szokásszerű” munka elvégzése.
A szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott strukturált kompetencialeírásokra épülő 3000
darab tartalomelem minőségét a szakmai és nyelvi
lektorálás, illetve a formai és tematikai ellenőrzések
biztosították.
A tartalomelem-fejlesztés eredményeihez való
hozzáférés biztosításához a projektben kifejlesztett
Tananyagbank a Feladatbankkal közös felületen
jeleníti meg a tartalomelemeket és az elemi vizsgafeladatokat. Az elkészült 3000 darab szakmai
tankönyvi tartalomelemet a felhasználók a Tananyagbank honlapjáról https://tananyagbank.nive.
hu ingyen elérhetik, megtekinthetik és letölthetik.
A rendszer támogatja a kompetencia alapú, újra
felhasználható tananyagok fejlesztését, és lehetővé
teszi az elkészült tananyagokhoz történő széles körű
hozzáférést. Lehetőség van továbbá az elkészült
tartalmakhoz kapcsolódó leíró jellegű adatok meg-
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Tartalomelemek száma szakmacsoportonként
tekintésére, és a tartalomelemek különböző (Word,
PDF) formátumban történő letöltésére az egyéni
tanulás támogatása érdekében.
A moduláris szakképzési szerkezethez igazított,
kompetenciaelvű tartalomfejlesztési koncepció
elsajátítása és alkalmazása a tartalomelem-fejlesztésben részt vevő szakértők számára nem csak
a fejlesztési lehetőséget, hanem ezen keresztül a
továbbképzést is biztosította, hozzájárulva ezzel
a tananyagok szakképzésben való bevezetéséhez
és elterjesztéséhez a szakképzés tartalmának és
minőségének fejlesztéséhez.
Az elvégzett fejlesztés megalapozza a további
korszerű, moduláris, kompetenciaelvű helyi tananyagfejlesztést, a meglévő tartalomelemek helyi
adaptációjával segíti a központi programok alapján
készült helyi szakmai programok végrehajtását, a
helyi viszonyokhoz pontosan illeszkedő, a speciális
igényeknek is megfelelő taneszközrendszer kialakítását is. A rendszer elősegíti a változékony tartalmak
gyorsabb korszerűsítését, továbbá lehetővé teszi az
egyéni tanulási utakat segítő és követő tananyag-

összeállítást is a felzárkóztatáshoz, a tehetséggondozáshoz, az atipikus tanuláshoz. A Tananyagbank
tartalomelemei rugalmasan illeszthetők a helyi
szakmai tantervekhez, képzési programokhoz,
továbbá szabadon kinyomtathatók, összefűzhetők
és tankönyvvé is szerkeszthetők. Példányszámtól
függetlenül lehetővé válhat a racionális, hatékony,
gazdaságos, olcsó szakképzési tankönyv-előállítás.
A fejlesztésben már részt vettek, valamint további, a
szakképzésben közreműködő szakértők felkészítése
és együttműködése révén lehetséges új tartalomelemek elkészítése. A projekt során kidolgozott
eljárások és minőségi követelmények érvényesítése mellett ezek befogadhatók, ezáltal a rendszer
működése és folyamatos bővülése biztosítható. A
fenntarthatóság céljai a szakképzési tartalomfejlesztésben:
–– a szakképzésben dolgozók intenzív, folyamatos, differenciált és eredményes felkészítése,
–– a helyi fejlesztési aktivitás, a helyi fejlesztők
ösztönzése,
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–– a helyi fejlesztési eredmények összefogása,
tartalomkezelő rendszerekbe integrálása és a
rendszerek tartós működtetése.
Nem nélkülözhető azonban a meglévő kínálat
elemzése, a rendelkezésre álló tartalomelemek felhasználhatóságának mérlegelése, az alkalmazandók
kiválasztása, a nem teljesen megfelelők átalakítása.
Bízhatunk abban, hogy a közeljövőben a megmutatkozó eredmények, a felismert érdekek, a
bejáratott informatikai eszközök, rendszerek révén
a technikai feltételek biztosításával a közösségi
szakképzési tartalomfejlesztés napi valósággá, a
szakképzési rendszer szerves részévé válik.

Szakoktatás

A Tananyagbank – a TÁMOP 2.2.1 keretei
között – létrehozása, kezdeti feltöltése és működtetése ehhez teremtette meg az alapokat annak
reményében, hogy bővítésébe már a közeli jövőben
szerzőként, fejlesztőként is bekapcsolódhatnak
a szakképzés tartalomfejlesztő szakemberei. A
Tananyagbank a korszerű szakképzési tankönyvelőállítási koncepció alapját képezheti és segítheti
a komplex vizsgára való felkészítést az új Magyar
Munka Terv szerint.

Megrendelem A

című, évente tíz alkalommal megjelenő folyóiratot
példányban
Előfizetési díj egy évre: 3500 Ft
Név: ....................................................................................................
Cím: ....................................................................................................
Kapcsolattartó személy neve: ..........................................................
E-mail: .......................................................
Telefonszám: .............................................
Faxszám: ...................................................
Postacím (ha eltér a számlázási címtől): ........................................
.............................................................................................................
Dátum: ......................................................
Aláírás
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Értékesítési Ágazati Igazgatóság,
Hírlap Terjesztési Központ Előfizetési és Árusmenedzsment csoport 1900 Budapest
Előfizethető az ország bármely postáján, valamint a hírlapot kézbesítőknél, és e-mailen:
hirlapelofizetes@posta.hu
Az előfizetésről, és a lap kézbesítéséről további információ telefonon: 06 80/444-444
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Külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismerése
Pintér-Tóth Katalin
Az elismerési eljárás során az eljáró hatóság a kül
földi bizonyítványok jogi hatályát vizsgálja. Az
eljárás során annak megállapítása történik, hogy a
külföldön megszerzett szakképesítés mely magyarországi szakképesítésnek feleltethető meg, milyen
munkakör, illetve tevékenység gyakorlására jogosít.1

A külföldi oklevelek közösségi jog alapján
történő elismerési eljárása
Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó, kül
földi képesítést tanúsító okirat magyarországi
elismerését a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési
tv.) Harmadik része szabályozza. E rész rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor
az Európai Unió valamely országának állampolgára
az Európai Unió bármely tagállamában szerzett
szakmai képesítésével Magyarországon szabályozott
szakmát kíván gyakorolni.
Szabályozott szakma az, melynek gyakorlását egy
adott ország, jelen esetben Magyarország, meg
határozott bizonyítvánnyal vagy oklevéllel tanúsított képesítés meglétéhez köti. Minden tagállam
maga határozza meg, hogy mely szakmákat minősíti
szabályozottnak.
Magyarországon a Magyar Közlöny 2004/66.
(2004. május 15.) számában jelent meg „Az Oktatási
1

Az elismerési eljárás jogszabályi háttere:
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól;
• 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről;
• 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.
törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok
kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség
alá eső szolgáltatások felsorolásáról;
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/
EK IRÁNYELVE
(2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről.

Minisztérium közleménye a szabályozott szakmák
jegyzékéről” címmel a jogszabály által képesítéshez
kötött szakmai tevékenységeket tartalmazó lista.
A szabályozott szakmák felsorolása – OKM
közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről –
tájékoztató jelleggel megtalálható honlapunkon:
www.nive.hu/kulfoldi_bizonyitvanyok_oklevelek.
Az Európai Unió a szabályozott szakmák
elismerését irányelvekkel szabályozza, ezzel megkönnyítve a személyek szabad munkavállalását. Az
irányelvben foglalt rendelkezések minden tagállam
számára kötelezőek.
Az általános rendszer alapszabálya, hogy az a
tagállami állampolgár, aki jogosult egy adott szakma gyakorlására az egyik tagállamban, a másik
tagállamban is jogosult legyen erre. Az általános
rendszer alapján történő elismerés a tagállamok
közötti bizalom elvén alapszik. Az általános rend-

1. ábra. Beérkező szakvélemény kérések 2008.
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szer nem ad lehetőséget
különböző szakképesítések
automatikus elismerésére.
A külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított szakképesítés és
szakképzettség általános
rendszer alapján történő
elismerése a MEIK hatáskörébe tartozik. Ez alól kivételt
képeznek azon szakképesítések, amelyek esetében
a külföldi bizonyítványok
és oklevelek elismeréséről
szóló 2001. évi C. tv. hatálya
alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről,
valamint a nyilatkozattételi
kötelezettség alá eső szolgál2. ábra. Beérkező szakvélemény kérések 2009.
tatások felsorolásáról szóló
33/2008. (II. 21.) kormányrendelet más eljáró hatóságot jelöl meg.
ügyi) miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott
Az említett kormányrendelet a külföldi bizonyít- szakmák esetében első fokon a Nemzeti Szakképványok és oklevelek elismerésért felelős hatóságként zési és Felnőttképzési Intézetet, másodfokon a
a nemzetgazdasági (korábban szociális és munka-

3. ábra. Beérkező szakvélemény kérések 2010.
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1. § (3) bekezdés b) pontja alapján azon szakmák tekintetében, ahol a szakmai és vizsgakövetelmények
meghatározása a nemzetgazdasági (korábban szociális és munkaügyi) miniszter hatáskörébe tartozik,
első fokon a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Intézetet, másodfokon a nemzetgazdasági (korábban szociális és munkaügyi) minisztert jelöli ki a
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért
felelős hatóságként.
Az alap- vagy középfokú végzettséghez kapcsolódó külföldi szakképesítő bizonyítványok és
mesterlevelek elismerésének szabályait a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló
2001. évi C. törvény (Elismerési tv.) Második rész
IV. fejezete határozza meg.
4. ábra. 2008. év elismerési eljárásai

Ki kérheti bizonyítványa elismerését?

Bizonyítványa elismerését az a személy kérheti, aki
kérelme benyújtásakor állampolgárságát, szeménemzetgazdasági (korában szociális és munkaügyi
lyes adatait és magyarországi lakóhelyét igazolja.
minisztert jelöli ki.
Magyarországi lakóhely hiányában az eljárás nem
indítható meg.
Az alap-, közép- és felsőfokú
Személyi adatok és állampolgárság igazolására
szakképesítések elismerési eljárása
szolgáló hatósági igazolvány:
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről •• a magyar állampolgár, továbbá a bevándorolt,
szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó
letelepedett esetében a személyi azonosító adaügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a
tokat tartalmazó hatósági igazolvány (személynyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások
azonosító igazolvány), az útlevél vagy a jogofelsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
sítvány;
•• valamely EU tagállam vagy az oklevelek és
bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival
azonos megítélés alá eső
ország (küldő állam) állampolgára esetében az
adott tagállam belső joga
szerint személyi azonosító adatokat tartalmazó
igazolványnak minősülő
okirat;
•• más személy esetében a tartózkodási engedély, továbbá a tartózko5. ábra. Elfogadó határozatok megoszlása országonként 2008.
dási vízum, amennyiben
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hanem az NSZFI-t kéri fel annak megállapítására.
Ebben az esetben az NSZFI valamennyi Magyarországon jelenleg vagy korábban megszerezhető szakképesítés figyelembevételével dönt az elismerésről.
A kérelmező a fenti kérdésben hozott döntéséről a külföldi szakképesítések elismerése iránti
kérelemben nyilatkozhat.

A szakképesítés elismerésének folyamata
Az eljárás során az NSZFI megvizsgálja:
•• a bizonyítványt kiállító intézmény jogállását,
•• a szakmai képzés idejét,
•• a szakmai vizsga részeit és tantárgyait,
•• a képzés szakmai tartalmát, a szaktantárgyakat
és
•• a szakmai képzés szintjét.
6. ábra. 2009. év elismerési eljárásai
azt munkavállalási, jövedelemszerzési vagy
családegyesítési céllal állították ki;
•• Magyarországi lakcímet igazoló hatósági iga
zolvánnyal, vagy „Szálláshely bejelentőlap külföldiek részére” elnevezésű dokumentummal
lehet igazolni.

A kérelemnek több
melléklete van

Az NSZFI a szakképesítés elismerésére irányuló eljárásban 90 napon belül jár el, amennyiben a
kérelmező minden szükséges okmányt benyújtott
és további bizonyítási eszköz beszerzése nem szükséges.

Jogorvoslat
Az NSZFI által hozott határozat ellen a határozat
kézbesítésétől számított 15 napon belül a NSZFIhez benyújtandó, de a nemzetgazdasági miniszterhez címzett, illeték- és díjmentes beadvánnyal lehet
fellebbezni. A nemzetgazdasági miniszter határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak

Amennyiben a beadvány a fenti mellékletek nélkül
érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az
eljárást megszüntetik.
A NSZFI-he z b enyújtott kérelemben a
kérelmezőnek joga van
megjelölni, hogy milyen
magyarországi szakképesítést vagy szakképzettséget tanúsító bizonyítvánnyal egyenértékű
bizonyítványként kéri az
elismerést. (Elismerési
törvény 2.§ (4) bekezdés)
A kérelmező eljárhat
úgy is, hogy nem határoz7. ábra. Elfogadó határozatok megoszlása országonként 2009.
za meg a szakképesítést,
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a díj megfizetésének a módját az
a vizsgát szervező oktatási intézmény határozza meg, amelyben
a kérelmező a szakmai vizsgát
teljesítheti. Ennek összege nem
haladhatja meg az Elismerési
tv-ben meghatározott eljárási díj
tízszeresét, azaz a 195 000 Ft-ot
(a kérelem benyújtásakor hatályos, jogszabályban megszabott
kötelező legkisebb munkabér
egynegyedének tízszeresét).

A kérelem benyújtásának
módja
A tájékoztató és a kéreleműrlap
letölthető a www.nive.hu oldalról. A kérelem benyújtható
8. ábra. 2010. év elismerési eljárásai
személyesen vagy meghatalmazott által az intézet honlapján
nincs helye, azonban a határozat közlésétől számí- feltüntetett, személyes ügyfélfogadásra megjelölt
tott 30 napon belül keresettel lehet élni a határozat napon. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű
felülvizsgálatára jogosult Fővárosi Bírósághoz.
ajánlott levélként elküldeni az NSZFI címére (1085
Budapest, Baross u. 52.)
Az eljárás díja
A külföldiek magyarországi foglalkoztatásáA szakképesítés elismerési eljárásának díja a kére- nak engedélyezéséhez szükséges szakvélemények
lem benyújtásakor hatályos, jogszabályban megsza- a fővárosi, illetve a megyei kormányhivatalok
bott kötelező legkisebb munkabér egynegyedének munkaügyi központjainak jogsegélykérelmére
(2008–2011. – 98 ügyirat, illetve szakvélemény).
a háromszorosa..
Amennyiben az NSZFI a szakképesítés elismerését szakmai vizsga teljesítéséhez köti, annak díját és

9. ábra. Elfogadó határozatok megoszlása országonként 2010.
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Felnőttképzési akkreditáció
Torma Gabriella
A Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) –
kormányrendeletben és miniszteri rendeletekben
meghatározott – feladat- és jogköre:
•• dönt a felnőttképzést folytató intézmény- és
programakkreditáció iránti kérelmekről;
•• elvégzi a felnőttképzési intézmények és programok minősítését, minőségének hitelesítését;
•• ellenőrzi az akkreditált felnőttképzést folytató
intézmények felnőttképzési tevékenységét, és
az ellenőrzés eredményétől függően dönt az
intézmény, illetve program akkreditációjának
visszavonásáról; az ellenőrzés tapasztalatairól
tájékoztatja a minisztert;
•• működéséről félévente beszámolót készít a miniszternek;
•• jóváhagyja a szakértők képzésének, továbbképzésének programját;
•• működése során figyelembe veszi a Magyar
Akkreditációs Bizottság határozatait és javaslatait.
A FAT feladatai ellátása érdekében a testület
tagjai közül – max. 3 fő részvételével – szakbizottságokat működtet. A szakbizottságok feladata – a
FAT véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő
munkájának segítése érdekében – a kérelmek előterjesztése. A FAT az akkreditációs eljárás során
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás,
röviden KET általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény rendelkezései alapján határoz.
A testület a felnőttképzési akkreditációs szakértők
közreműködésével hozza meg döntéseit.
A testület munkáját a FAT titkárság segíti.

Felnőttképzési Akkreditáló Testület
működése
A Felnőttképzési Akkreditáló Testület tagjainak
összetétele 2011 év elején változott, tekintettel arra,
hogy a FAT elnökének és a testület több tagjának
mandátuma év elején lejárt. Az új elnök – Szántó
Tamás – kezdeményezésére a FAT a felnőttképzést
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érintő jogszabályok tervezett módosításához kapcsolódóan, a partnerközpontú működés jegyében
az összes akkreditációval rendelkező intézményt
levélben megkereste annak érdekében, hogy feltérképezze a felnőttképzési tevékenység során az akkreditációs követelményrendszer teljesíthetőségével
kapcsolatos tapasztalatokat, azokat a problémás
területeket, melyek fejlesztése elengedhetetlen a
változások időszakában. Ezzel összefüggésben
illetve ehhez kérdőíves felméréssel kapcsolódva,
olyan kutatást tervezett, amely segít körvonalazni
a feladatok és a működés új irányait.
A testület továbbra is fontosnak tartja az akkreditációs eljárásokban közreműködő szakértők
szakmai kompetenciájának folyamatos fejlesztését
továbbképzések keretében, az egységes szakértői
álláspont érvényesítése érdekében.

Jogszabályváltozások és azok hatásai
A felnőttképzés állami minőséghitelesítési eljárásának követelményrendszerét az elmúlt évek alatt
a folyamatos változás jellemezte. A felnőttképző
intézmények jogkövető magatartása sok esetben
kívánnivalót hagy maga után. Ezen probléma kiküszöbölése érdekében a honlapunkon szakmai
segédanyagokat és tájékoztatókat tettünk közzé,
mely dokumentumokat folyamatosan aktualizáltuk.
Valamennyi információt közzé tesz az intézet,
így az akkreditált intézmények, az akkreditált
programok ellenőrzésének eljárásrendjét, a helyszíni szemle jegyzőkönyvét, valamint az ellenőrzés
során vizsgált dokumentumok jegyzékét. A FAT
döntéshez kapcsolódó értékelési szempontok is
letölthetőek elektronikusan.
A már említett jogszabályváltozások hatása a
FAT-hoz beérkezett kérelmek számában is megnyilvánult. A felnőttképzési törvény 2007. évi átfogó
módisítása meghatározó volt a felnőttképzés rendszerében elsősorban a hazai és az uniós források
igénybevétele, illetve felhasználása szempontjából.
(1. ábra)
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1. ábra. Intézményakkreditációs kérelmek megoszlása

2007-től a szakképző intézmények (2010 tavaszától a közoktatási intézményekre is kiterjesztve)
egyszerűsített eljárás keretében terjeszthetik elő
intézményakkreditációs kérelmüket. A jogalkotó kedvezőbb feltételeket biztosított számukra.
A szolgáltatási díj összege csökkent, az eljárás
lefolytatására helyszíni szemle nélkül, dokumentumelemzés alapján kerül sor. Továbbá a tárgyi
feltételek megléte nem képezi a vizsgálat tárgyát.
Ennek ellenére megállapítható, hogy az elmúlt
évek során a közoktatási/szakképzési intézmények
részéről előterjesztett kérelmek számában csökkenő
tendencia figyelhető meg.
2011. év első félévben ugyanakkor jelentősen
megemelkedett az intézményakkreditációs kérelmek száma, tekintettel arra, hogy a 2007-ben
minősített intézmények akkreditációjának hatálya
lejár(t). Összesen 369 db kérelem érkezett, ebből
42 esetben közoktatási/szakképzési intézmény
kezdeményezte az eljárást.
Az akkreditáció újbóli megadására irányuló
kérelem esetén a FAT vizsgálta, hogy az intézmény az akkreditáció hatálya alatt képes volt-e
folyamatosan teljesíteni a követelményrendszerben
előírtakat. A kérelmet legkorábban az akkreditáció

hatályának lejártát megelőző 90 napon belül lehet
előterjeszteni. 2011 első félévében előterjesztett
369 db kérelemből 237 esetben kezdeményezte a
felnőttképző az akkreditáció meghosszabbítását.
Intézményakkreditáció hosszabbítása esetén az
intézményakkreditáció hatálya folyamatos, további
4 évig érvényes, a lajstromszám nem változik.
2007. július 1-jétől az akkreditációs követelményrendszer intézményakkreditáció feltételeként
meghatározta azt, hogy a kérelmező intézmény
legalább egy, általa már megvalósított akkreditált
képzési programmal rendelkezzen. Részben ennek
köszönhető, hogy ezen jogszabályhely hatálybalépésével egyidejűleg, hogy a programakkreditációs
kérelmek száma ugrásszerűen megnövekedett. (2.
ábra)
A munkaügyi szervezetek által támogatott
képzések, valamint az uniós támogatásokra kiírt
pályázatok estén a pályázati kiírás feltételeként
került meghatározásra a programakkreditáció. (A
hatályos jogszabályok a felnőttképzési támogatások
igénybevétele során a programakkreditációt nem
határozták meg feltételként, kivéve a fogyatékos
személyek normatív támogatásának esetén.) A pályázati kiírások nagyban befolyásolták a benyújtott

2. ábra. Programakkreditációs
kérelmek képzési cél szerinti
megoszlása (PA, EPA)
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3. ábra. Programakkreditációs kérelmek eljárás szerinti megoszlása

képzési programok megoszlását. A programakkreditációs kérelmek képzési programjai az intézmény
által kidolgozott programok esetében az oktatáson
kívül nagyrészt informatikai, műszaki és szociális
szakmacsoportokba sorolhatók. Az átvett programok esetében a nyelvi, valamint az informatikai
(különösen ECDL) tartalmú képzésekre vonatkozó akkreditációs kérelmek voltak jellemzőek. Az
elmúlt 4 évben a szakmai célú képzéseken belül az
OKJ-s képzések száma összesen 255 db volt.
2011. első félévében összesen 957 db kérelmet
terjesztettek elő a felnőttképző intézmények. Ebből
a képzés célja szerint 233 nyelvi, és 724 általános,
illetve szakmai célú képzési kérelem érkezett a FAThoz. Az intézmény által kidolgozott kérelmek száma
706 db, a már akkreditált program átvételét 251
felnőttképző intézmény kérelmezte. A program-

akkreditációhoz kapcsolódó tárgyi adómentesség
a tanúsítvány kiállításának napjától vehető igénybe.
Programakkreditáció hosszabbítására a jelen
jogszabályi környezet nem ad lehetőséget. A programakkreditáció hatálya a FAT ülés döntésének
napjától kezdődik, a képzés jellegétől függően 1–5
évig adható. (3. ábra)
Más törvény alapján akkreditált, illetve hatósági
képzések vonatkozásában 2011 első félévben 447
db bejelentés érkezett a FAT-hoz. Ezen bejelentések
esetén, az adott jogszabályban felhatalmazott hatóság, illetve szervezet minősíti a programot, a FAT
akkreditációs eljárás lefolytatása nélkül – a formai
vizsgálatot követően – a programakkreditációs
lajstromszámot kiadja a program érvényességének
hatályáig, de legfeljebb 5 évig. (4. ábra)

4. ábra. Beérkezett akkreditációs kérelmek eljárás szerinti
megoszlása (2007-2010.)
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5. ábra. A FAT akkreditációs eljárásokhoz kapcsolódó döntései

Az akkreditációs eljárásokhoz kapcsolódó
FAT döntések
A FAT a közigazgatási hatósági eljárás keretében
a kérelemre indult akkreditációs eljárások során
2011. első félévben összesen 2 376 esetben hagyta
jóvá a beérkezett kérelmekben foglaltakat. 247 esetben hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőket és
165 kérelem elutasításáról/visszavonásáról döntött.
(5. ábra)
Az akkreditációs eljárások során a felnőttképzési
nyilvántartásba vétel elmaradása, továbbá a felnőttképzési szerződések jogszabályban meghatározott
tartalmi elemeinek hiányosságai, illetve a felnőttképzési szerződések megkötésének elmaradása volt
elsődlegesen az elutasítás alapja. A közigazgatási
hatósági eljárás 2010. októbertől hatályos változása
alapján a FAT a határidőben hiánypótlást nem teljesített intézmények kérelmét is elutasította.
Hiánypótlásra jellemzően azon intézmények
kerültek kiértesítésre, akiknél a szakértők a minőségirányítási dokumentumokban, valamint a
személyi és tárgyi feltételek meglétében hiányosságokat tapasztaltak a helyszíni szemle során. A
programakkreditációra benyújtott kérelmek esetén
a hiánypótlás jellemző oka az volt, ha a kérelmező
nem rendelkezett a program megvalósításához
szükséges megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel, a képzés során elsajátított ismeret, kialakított
készség, képesség, kompetencia nem volt alkalmas
a követelmények teljesítésére, illetve a program
nem biztosított lehetőséget a képzés céljától, célcso-

portjától függően az előzetesen megszerzett tudás
elismerésére.
Az intézmény-, illetve programakkreditáció
visszavonását az adatváltozás bejelentésének elmulasztása vagy nem határidőben történő teljesítése
indokolta.
A FAT és a regionális munkaügyi központok
között 2008-ban létrejött együttműködési megállapodás alapján hatékony, korrekt munkakapcsolat alakult ki az elmúlt évek során. Az ellenőrzési
eljárás lezárását követően a regionális munkaügyi
szervezetek főigazgatói tájékoztatást kaptak az
ellenőrzésbe bevont, az illetékességi területükhöz
tartozó intézmények vonatkozásában az ellenőrzések eredményeiről, tapasztalatairól.
A Széll Kálmán-terv Magyar munkatervében
foglaltak is utalnak arra, hogy bonyolult és sok
felesleges adminisztrációt igényel a jelenlegi akkreditációs rendszer. Átalakításával egyúttal meg
fog szűnni az eddigi párhuzamos, – a munkaügyi
központok, illetve a FAT által megvalósított – ellenőrzési rendszer.
A FAT kezdeményezésére 2011-ben indult
kutatás az akkreditációs rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek feltérképezésére. A testület a
kutatás eredményének ismeretében tesz javaslatot
a tervezett felnőttképzési törvény és a kapcsolódó
rendeletek módosítására. A kutatás végleges dokumentumait, eredményeit az NSZFI honlapján
közzétesszük.
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Tájékoztató a szakiskolai tanulmányi
ösztöndíjról
Esztergályos Dóra
A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből folyósítandó szakiskolai tanulmányi ösztöndíjat az alábbi
jogszabályok alapján vezetik be:
•• 328/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet,
•• a 2009. július 1-jén módosított szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI.
törvény.
Az ösztöndíj bevezetésének célja, hogy – jövedelmi helyzettől függetlenül – támogatásban
részesüljenek azok a tanulók, akik az adott régióban
a gazdaság által igényelt szakképesítést választják,
és tanulmányaikat
•• közoktatási intézményben,
•• nappali tagozaton,
•• szakképzési évfolyamon, illetve
•• szakiskolai képzésben,
•• tanulói jogviszonyban folytatják.
Az ösztöndíjjal azoknak a szakmáknak a vonzóbbá tételét szeretnék elérni, amelyikből az adott
régióban jelentős a munkaerő-kereslet. Ezen szakmák listáját ezek a regionális fejlesztési és képzési
bizottságok (RFKB) határozzák meg régiónként
minden év szeptember 30-ig a következő tanévre
vonatkozóan.
Az RFKB régiónként legfeljebb 10 szakképesítést
határozhat meg. Ennek alapját
•• a KSH, az állami foglalkoztatási szolgálat
által nyilvántartott regisztrált álláskereső
pályakezdőkre vonatkozó,
•• a magyar munkaerő-piaci prognózisban
szereplő,
•• a foglalkoztatottak FEOR és ágazat szerinti
a döntést megelőző évre megállapított megoszlására vonatkozó KSH adatok és
•• a döntést követő 3 éves szakiskolai kibocsátásra vonatkozó adatok képezik.
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A kormányrendelet 4.§-ának (1) bekezdése szerint az ösztöndíjas tanuló a szakiskolai tanulmányi
ösztöndíjra az első szakképzési évfolyam tanévének
kezdő napjától az utolsó szakképzési évfolyamon a
tanulmányokat lezáró, a tanév rendjében meghatározott első szakmai vizsga letételére kijelölt hónap
végéig jogosult, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótlóvizsga időpontja.
Az ösztöndíj mértéke az első szakképző évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10.000
Ft/hó.
Az első szakképzési évfolyam második félévétől
kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi
átlageredmény:
•• 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke
10.000,- Ft/hó;
•• 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke
15.000 Ft/hó;
•• 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke
20.000 Ft/hó;
•• 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke
25.000 Ft/hó;
•• 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke
30.000 Ft/hó.
A tanulmányi átlageredményt a félévi értesítőben, vagy az év végi bizonyítványban szereplő érdemjegyek számtani átlagaként kell meghatározni a
magatartás és a szorgalom érdemjegyek kivételével.
Nem részesülhet ösztöndíjban a tanév adott
félévében az a tanuló,
•• aki az azt megelőző félévben 2,51 alatti tanulmányi átlageredményt ért el;
•• a tanév ismétlésére kötelezett, a megismételt tanév időtartama alatt; vagy
•• ha az adott tanévben igazolatlan óráinak
száma meghaladja a 10 órát.
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Az a tanuló sem kaphat ösztöndíjat, akinek az
adott tanévben a – Közoktatási törvény 76.§ (2)
bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott –
fegyelmi büntetése van. A fegyelmi büntetések az
alábbiak lehetnek:
•• meghatározott kedvezmények, juttatások
csökkentése, illetőleg megvonása,
•• eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
•• iskolai kizárás jogerőre emelkedésének
napjától.
A 2,51 tanulmányi átlageredmény elérését, vagy
a megismételt tanévet követően az ösztöndíj a
következő félévtől újra megilleti a tanulót, a tanulmányi átlageredményétől függő mértékben.
A 2,51 tanulmányi átlageredményt el nem érő
tanuló számára az iskolának biztosítania kell a
szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatásban való
részvétel lehetőségét. A szakmai kompetenciákat
fejlesztő oktatás maximum négyfős csoportokban
végezhető, és a szakmai kompetenciákat fejlesztő
oktatásról foglalkozási naplót kell vezetni, melyben
fel kell tüntetni az oktatás időtartamát, tárgyát, és
az abban résztvevők nevét.
A szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatást
végző tanárokat az elvégzett többletmunkáért a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint felzárkóztatási pótlék
illeti meg, amelynek mértéke tanulónként 5.000Ft/
hó. A felzárkóztatási pótlék munkáltatót terhelő
járulékai a mindenkori ösztöndíjigényléssel együtt
igényelhetők.
A kormányrendelet megjelenése után, a gazdaság által igényelt szakképesítések listáinak
közzétételét követően jelenthetik be a szakképző
intézmények támogatási igényüket az NSZFI-hez,
a kormányrendelet 1. és 2. számú melléklete szerint
az NSZFI honlapján közzétett formátumban. Az
iskolák első támogatási igényének benyújtását követően az NSZFI a 2010. évben 246 iskolával kötött
támogatási szerződést az ösztöndíj folyósításával
összefüggő feladatok ellátására.
Az iskolák az ösztöndíjra vonatkozó támogatási
igényüket a kormányrendeletben meghatározott

elszámolási időszakokra, legkésőbb az elszámolási
időszak kezdetétől számított 15 napon belül nyújthatják be az NSZFI-hez. Az ösztöndíjat az iskola
minden hónap 28. napjáig köteles folyósítani a
tanuló nevére szóló bankszámlára történő átutalással. A július és augusztus hónapra járó ösztöndíjat
a szorgalmi időszak utolsó hónapjának 28. napjáig
egy összegben kell kifizetni a tanuló részére.
Az iskolát az ösztöníj folyósításából eredő
többletfeladataiért az általa kifizetett ösztöndíj két
százalékának megfelelő lebonyolítási költségtérítés
illeti meg. Az NSZFI az ösztöndíj fedezetét biztosító
összeget az iskolával kötött támogatási szerződés
alapján fizeti ki. A kifizetés – az iskola igénybejelentése szerint – előfinanszírozással történik az előző
időszakról készített utólagos elszámolás elfogadása
után, a teljesítési igazolás kiállítását követő 5 napon
belül.
Értelemszerűen ez alól kivétel az első időszakra
vonatkozó támogatás igénylése. A továbbiakban
azonban a támogatás nem történhet meg az előző
időszakra vonatkozó elszámolás elfogadása nélkül.
Az igénylési időszakok és határidők a kormányrendeletben rögzítettek szerint a következők:
•• szeptember 1 – november 30-ig terjedő időszakra szeptember 15.,
•• december 1 – január 31-ig terjedő időszakra december 15.,
•• február 1 – május 31-ig terjedő időszakra
február 15.,
•• június 1 – augusztus 31-ig terjedő időszakra
június 15.
Mivel az ösztöndíj-kifizetések a 2009/2010-es
tanév második félévében indultak, így abban a
félévben átmenetileg az ösztöndíj mértéke tanulónként egységesen 10.000 Ft/ hó volt.
A 2009/2010-es tanév második félévének első
igénylési időszakában 222 iskola 15 984 tanuló
részére igényelt szakiskolai tanulmányi ösztöndíjat
562.950.900Ft összegben, amelyből 11267 tanuló
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra, 4717 tanuló
pedig kompetenciákat fejlesztő oktatásra volt jogosult. A 2009/2010-es tanév második félévének
második igénylési időszakában 222 iskola 11 843
tanuló részére igényelt szakiskolai tanulmányi ösz-
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töndíjat 265.315.941Ft összegben, amelyből 9 460
tanuló szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra, 2 383
tanuló pedig kompetenciákat fejlesztő oktatásra
volt jogosult. A létszám csökkenését az indokolta,
hogy az ösztöndíjas tanulók az utolsó szakképzési
évfolyamon a tanulmányokat lezáró első szakmai
vizsga letételére kijelölt hónap végéig jogosultak
ösztöndíjra, így azon végzős tanulók, akik májusban
letették első szakmai vizsgájukat, nem szerepelhettek az ösztöndíjigénylésben.
A 2010/2011-es tanév kezdetekor, (2010
szeptemberében) 246 iskola nyújtott be igénylést
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra 22 179 tanuló
részére. Ebből 20 156 tanuló volt jogosult szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra és 2 023 fő tanulmányi
átlagát jelentették 2,51 alattinak. A 2010. decemberi
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjigénylésben 20 112
tanuló részére történt ösztöndíjigénylés, melyből
18 538 tanuló ösztöndíjra, 1 574 fő pedig kompetenciákat fejlesztő oktatásra volt jogosult (a tanulmányi
átlaguk nem érte el az elvárt 2,51 eredményt). A
szeptemberi és a decemberi létszámadatok közötti
különbözet abból adódott, hogy a tanulók a megengedett maximum 10 óra igazolatlan hiányzást
túllépték, vagy fegyelmi büntetés lépett érvénybe
ellenük, vagy lemorzsolódtak a szakiskolákból, így
kizárták magukat az ösztöndíjrendszerből a tanév
hátralevő részére.
A 2010. évre az ösztöndíjra megállapított keret
2.088.000.000 Ft volt, ebből 2.059.891.038Ft került
kifizetésre az iskolák elszámolásai és igénylései
alapján. A 2010/2011-es tanév második félévének
első igénylési időszakában 246 iskola 19 634 tanuló
részére igényelt szakiskolai tanulmányi ösztöndíjat
1.199.989.883 Ft összegben, amelyből 16 088 tanuló
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra, 3 546 tanuló
pedig kompetenciákat fejlesztő oktatásra volt jogosult. A 2010/2011-es tanév második félévének
második igénylési időszakában 246 iskola 14 545
tanuló részére igényelt szakiskolai tanulmányi ösztöndíjat 654.209.021 Ft összegben, amelyből 12 747
tanuló szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra, 1 798
tanuló pedig kompetenciákat fejlesztő oktatásra
volt jogosult.
Az ösztöndíj bevezetése óta eltelt hat elszámolási és igénylési időszakra vonatkozó ösztöndíjas
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tanulói létszámok az ábrán tekinthetők meg. A
létszám csökkenését a 2010/2011-es tanévben is
az indokolta, hogy az ösztöndíjas tanulók az utolsó
szakképzési évfolyamon a tanulmányokat lezáró
első szakmai vizsga letételére kijelölt hónap végéig
jogosultak ösztöndíjra, így azon végzős tanulók,
akik májusban letették első szakmai vizsgájukat,
már nem szerepelnek az ösztöndíjigénylésben.
A 2011. évre az ösztöndíjra megállapított keret
3.440.000.000 Ft volt, amelyből 1.861.159.454,- Ft
került kifizetésre 2011. július 18-ig. A legmagasabb
tanulói létszám 2010. február 1-je és 2010. május
31. közötti időszakra vonatkozóan a Dél-Alföld
régióban 2902 fő, legalacsonyabb a Dél-Dunántúl
régióban 1533 fő volt. A legmagasabb tanulói létszám 2010. június 1-je és 2010. augusztus 31. közötti
időszakra vonatkozóan Dél-Alföld régióban 2160
fő, legalacsonyabb a Közép-Magyarország régióban
1344 fő volt. A legmagasabb tanulói létszám 2010.
szeptember 1-je és 2010. november 30. közötti
időszakra a Dél-Alföld régióban 4047 fő, a legalacsonyabb a Dél-Dunántúl régióban 2253 fő volt. A
legmagasabb tanulói létszám 2010. december 1-je
és 2011. január 31. közötti időszakra vonatkozóan
a Dél-Alföld régióban 3818 fő, legalacsonyabb a
Dél-Dunántúl régióban 2053 fő volt.
A kormányrendelet 10-11.§-aiban foglaltak
szerint végzi az NSZFI az iskola rendelkezésére
bocsátott összeg felhasználásának és az ösztöndíj
folyósításának ellenőrzését.
A 2011/2012-es tanév első félévében aktuális
feladat továbbá az ösztöndíj-programban részt vevő
iskoláknak (mind a nyilvántartásba vett TISZK-nek,
mind a TISZK-be nem integrálódott szakiskolának) a
szerződésben foglaltak szerint az, hogy minden év október 1-jei állapotnak megfelelően kötelesek október
15-éig az NSZFI honlapján közzétett létszámjelentési
nyomtatványon adatokat szolgáltatni, a gazdaság
által igényelt szakmát tanulók létszámáról, szakképesítésenkénti és évfolyamonkénti bontásban.
A kapcsolattartás megkönnyítése érdekében az
ösztöndíjjal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására az NSZFI létrehozta az osztondij@
nive.hu e-mail címet, ahol az iskolák, a tanulók és
a szülők is feltehetik az ösztöndíjjal kapcsolatos
kérdéseiket.
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Javasoljuk, a kapcsolódó jogszabályok áttekintését:
–– A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló
328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
–– A szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény

–– A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
–– A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény
–– A 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet az
államháztartás működési rendjéről
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„A képzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” kiemelt projekt eredeményei
Juhászné VÍg Éva
„A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése”
elnevezésű kiemelt projekt hamarosan lezárul, így
már konkrét eredményekről, sikerekről tájékoztathatjuk olvasóinkat.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) 2.2.1 kiemelt projekt egyrészt a szak- és
felnőttképzési rendszer egyes elemeinek fejlesztésére irányult (pályakövetés, minőségbiztosítás,
szakmai vizsgarendszer fejlesztése), másrészt a
képzési tartalmakat érintette (mérés-értékelés,
tananyagfejlesztés). A projekt jelentős humánerőforrás-fejlesztési komponenst is tartalmazott
(szakmai tanároknak a munkahelyi körülmények
közötti, valamint idegen nyelvi továbbképzése,
továbbá a tanulók gyakorlati képzésére vállalati
oktatók módszertani felkészítése).
A projekt kiterjedt azoknak az eszközöknek a
fejlesztésére, amelyek – az egész életen át tartó tanulás érdekében – alkalmasak a képzés iránti kereslet
növelésére is. A fejlesztés eredményei megfelelnek
az EU-irányelveknek, fenntarthatóságukat az elkészült feladatok, kézikönyvek és egyéb eszközök
biztosítják, amelyek tartalma folyamatosan korszerűsíthető, korrigálható.

A program alprojektjei
Pályakövetés rendszere alprojekt
A pályakövetési rendszer kialakításának célja, hogy
a diákok, munkavállalók, iskolák és iskolarendszeren kívüli képzők, munkáltatók, tanárok és szülők
széles körű tájékozódását segítse elő országosan,
regionálisan és helyi szinten egyaránt. Az informatikai rendszer segítségével a felhasználók naprakész
információt nyerhetnek majd a képzések színvo-

*
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naláról, az adott képzés „piaci értékéről”, az elhelyezkedési esélyekről és a munkáltatói elvárásokról.
A szakmai felhasználók számára is fontos adatok elérésére nyílik lehetőség: a munkáltatóktól
kapott visszajelzések segítségével könnyebbé válik
a képzések tervezése, pénzügyi támogatása. A
munkanélküliség csökkentése és a hazai munkaerő
megfelelő, akár európai uniós alkalmazhatóságának
érdekében szükséges egy átlátható, könnyen hozzáférhető rendszer kialakítása.

Minőségbiztosítás alprojekt
A minőségbiztosítás az elmúlt évek egyik központi
kérdése, az egységes és hatékony működés feltétele.
Célunk az volt, hogy ez a hatékonyság a szak- és
felnőttképzés területén is megvalósulhasson, s
ennek érdekében alakuljon ki olyan formai és tartalmi követelményrendszer, amely egységesíti és
összehangolja a jelenleg működtetett rendszereket.
A projekt keretében a már meglévő rendszerekre
támaszkodó, azok bevált struktúráját és szemléletét
átvevő, egyúttal az európai keretrendszerhez is jól
illeszkedő szempontrendszer és irányelv kidolgozása megtörtént. Az egységes minőségbiztosítási
keretrendszer az intézményeket összehasonlíthatóvá teszi, az uniós elvárásokat is szem előtt tartva
elősegíti a hazai és nemzetközi munkaerőpiacra
való bejutás lehetőségét a végzett tanulók számára.
A folyamatos ön- és külső értékelés, a rendszer
működtetése és fenntartása hosszú távon az oktatásképzés színvonalának emelkedését, az intézmények
optimális működését biztosíthatja.

Vizsgarendszer fejlesztése alprojekt
A szak- és felnőttképzési rendszer képzési minőségének és tartalmának kiemelten fontos fejlesztési
területe a képzés kimenetét szabályozó szakmai
vizsgarendszer átalakítása

A képzés minősége
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A szakmai vizsgáztatás minőségének növelése
érdekében kialakítottuk az egységes szakmai vizsgaellenőrzési rendszert, amely lehetőséget nyújt a
szakképesítésért felelős miniszterek számára, hogy
ellenőrizzék az intézmények vizsgaszervezési tevékenységét, a szakmai vizsgák vizsgatevékenységét,
vizsgarészeit, vizsganapjait vagy a teljes szakmai
vizsgát. Annak érdekében, hogy erősödjön a szakés felnőttképzés kimeneti szabályozása, szükséges
a szakmai vizsgáztatás ellenőrzésének jogszabályokkal meghatározott rendszerben történő működtetése, valamint a különböző helyen és időben
szerzett azonos szakképesítések egyenértékűségének szavatolása, illetve az egységes kompetencia
alapú értékelési és beszámítási rendszer létrehozása.
Mindennek érdekében a szakmai vizsgarendszer
ellenőrzését segítő informatikai rendszer is kialakításra került. A szakmai vizsgellenőrök munkáját
az elkészült kézikönyv is segíti majd.
A fejlesztés szakmai folyamata során elvégeztük
a vizsgaszervező helyek és intézmények akkreditációs követelmény- és dokumentumrendszerének
kidolgozását, valamint 245 bemeneti kompetenciamérő eszközcsomag fejlesztését.

Tananyagfejlesztés alprojekt
Az elmúlt 2 évben egyénileg és csoportos keretekben folyó tananyagfejlesztés eredményeképpen
3000 tartalomelem készült el. A projekt során kifejlesztésre került egy korszerű adatbázis a moduláris
szerkezetű új tartalomelemeknek, valamint létrejött
a hozzá kapcsolódó weblap is, melyek közös elnevezése a Szakmai tankönyvi tartalomszolgáltató
rendszer (SzTTR). Az SzTTR a Feladatbankkal
összekapcsoltan működik. Az SZTTR felületén
tárolt tartalomelemek rugalmasan illeszthetőek a
központi programban szereplő tananyagelemekhez,
továbbá lehetővé teszik az egyéni tanulási utakat
segítő és követő tananyagszerkesztést is, a szak- és
felnőttképzési, valamint atipikus tanulási körülmények között egyaránt.
Annak köszönhetően, hogy az SZTTR internetes felület, a rendszer tartalma elérhetővé válik
az ország minden területéről, ezzel is biztosítva az
esélyegyenlőséget a fejlődéshez, a felzárkózáshoz és
nem utolsósorban a munkavállaláshoz.

Mérés-értékelés alprojekt
A projekt keretében kialakított mérés-értékelés
legfőbb újdonsága a korábbi rendszerhez képest
elsősorban az, hogy a magyar szakmai-pedagógiai
gyakorlatban eddig még nem alkalmazott mérési-értékelési rendszer a munka világát modellező
feladataival lehetőséget biztosít az önálló tanulásra, növeli az esélyt a munkába állásra, biztosítja a
munkaerőpiacon a vizsgaeredmények vizsgahelytől
független egyenértékűségét.
A kompetenciaelvű feladatok tárolására az
érdeklődők számára szabadon hozzáférhető Feladatbankot alakítottunk ki, mely az életen át tartó
tanulásnak is hatékony segítője lehet.
A mérés-értékelés rendszerét módszertani
anyagokkal tettük teljessé. Módszertani anyagot
készítettünk a gyakorlati vizsgatevékenységek
vizsgafeladatainak összeállításához, a szóbeli vizsgatevékenységek segédanyagának a készítéséhez,
valamint a fogyatékkal élők szakmai vizsgáján
használandó jogszabályok alkalmazásához.
Az alprojekt 2000 kompetencialeírást és 5000
elemi vizsgafeladatot készíttetett.

Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók
szakmai ismereteinek fejlesztése alprojekt
Az alprojekt célja az volt, hogy épüljön ki a szakmai
tanárok, oktatók, szakoktatók számára a továbbképzési rendszerbe illeszthető, valós munkahelyi körülmények között végezhető tapasztalatszerzés képzési
rendszere, módszertani anyaga. A továbbképzés
lényege, hogy a szakképző iskolákban hosszabb
ideje oktató szaktanárok, szakoktatók dolgozzanak
és szerezzenek tapasztalatot egy olyan „üzemben”,
ahol megismerhetik a szakmájukhoz kapcsolódó
technológiai, módszertani újdonságokat, képet
kaphatnak a különböző munkakörök betöltéséhez
szükséges követelményekről. A továbbképzés ideje
alatt a szakmai tanár, szakoktató az „üzemben”
testközelből ismerkedik meg a legújabb technológiákkal, trendekkel, végigjárja azokat a munkaköröket, amelyekben később az általa oktatott diákok
a megszerzett szaktudásukkal elhelyezkedhetnek.
Az oktatók a továbbképzés során szerzett személyes
élményeikkel is gazdagíthatják a tanórákat, ami
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várhatóan sokkal színesebbé, életszerűbbé teszi a
tanítást.
A programot 81 fős PILOT képzésen próbál
tuk ki.

Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése
alprojekt
Napjainkban létkérdéssé vált az idegen nyelv ismerete. Szükségessé vált a szakmai idegennyelv-oktatás
tartalmának és módszerének megújítása, amelyre
az alprojekt lehetőséget biztosított. Az idegen nyelv
ismeretének fejlesztése érdekében a szakképzésben
oktató szakmai tanárok és szakoktatók háromhetes
hazai és háromhetes külföldi nyelvtanfolyamokon
vettek részt.
A szintfelmérőkön kiválasztott 132 fő szakmai
tanár és szakoktató részére a képzések választható
nyelve az angol vagy a német nyelv volt.
A fejlesztés során új szemszögből közelítettünk
a nyelvtanulás felé. Nem az általános nyelvismeret
elsajátítása volt a cél, hanem az, hogy viszonylag
rövid idő alatt az adott szakmára jellemző szakmai
idegen nyelvvel ismertessük meg a résztvevőket. A
szakmai tanárok és szakoktatók a megszerzett ismereteik birtokában segíteni tudják a nyelvtanárokat a
szakmai nyelvi képzés hatékony megvalósításában.
A szakmai nyelvtanulás folyamata így beilleszthető
a szakmai munkafolyamat elsajátításának folyamatába. A projektben angol nyelvű szakmai nyelvi
tananyagsegédletek is készültek.

segítségével a munkaerőpiac tényleges képzési igényeinek megfelelően fejleszthetők egyrészt a tanulók, másrészt a munkahelyi gyakorlati képzést végző
szakemberek szakmai és személyes kompetenciái.
A továbbképzési program az akkreditáció előtt
200 fős PILOT képzésen került kipróbálásra.

Képzési kereslet növelése alprojekt

Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése
alprojekt

A képzési struktúra jelentős átalakulása miatt azonban a szak- és felnőttképzésről hiányosak a lakosság
ismeretei, ezért teljes körű, pontos, mindenki számára hozzáférhető, folyamatos, naprakész és szakszerű tájékoztatás szükséges. A legjobb program
sem éri el célját, ha az érintettek keveset tudnak róla.
Ennek édekében internetes portál készült, melynek
két év alatt több, mint 200 000 látogatója volt. Az
alprojekt további célja a magyarországi szak- és
felnőttképzés megismertetése, népszerűsítése volt.
Hiányszakmákat és a projektet népszerűsítő kiadványok készültek, lakossági és szakmai eredménykommunikációs kampány indult, összességében
több ezer látogatóval.
A projekt közel hét milliárd Ft uniós támogatást
használt fel tartalmi, minőségi, és informatikai
rendszer fejlesztésekre. A projekt alapvető célja
volt, hogy a korábbi uniós és hazai fejlesztésekre
alapozva fejlesztési eredményeivel segítse a szak–
és felnőttképzési rendszer munkaerő-piaci alkalmazkodását, a foglalkoztathatósághoz szükséges
kompetenciák kialakításával és fejlesztésével segítse
a fenntartható gazdasági növekedést, a képzésből
kilépők szakmai és személyes kompetenciájával
növelje a munkáltatók elégedettségét.

A tanulókat fogadó vállalati szakemberekkel szemben a munkaerőpiac ma már nemcsak a szakmai
felkészültséget követeli meg, hanem a hatékony
képzési pedagógiai módszerek ismeretét és alkalmazását is. A projekt innovatív tartalmú pedagógiai
tananyagok, módszerek és eszközök fejlesztését
valósította meg, melyek a modern munkahelyi
gyakorlati képzés igényeinek figyelembevételével
készültek, könnyen korszerűsíthetők, és amelyek

A cikkben bemutatott projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Informatikai fejlesztések az NSZFI-ben
Nagy Molnár Istvánné
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
informatikai fejlesztéseiben maximálisan a szakmai szempontokat helyezi előtérbe. Legfontosabb
szempont, hogy a honlapunkat, rendszereinket
használók a leggyorsabban a legteljesebb információkhoz jussanak, és minél gördülékenyebben tudjanak rendszereinkbe adatot vinni, onnan adatokat
kinyerni. Az utóbbi időszak két nagy fejlesztése is
ezt a célt szolgálta. Az egyik a blade szerverek a
másik a virtualizáció bevezetése volt. Nézzük meg
közelebbről mit is jelentenek ezek a fogalmak, és
hogyan történt a fejlesztés.

Blade (penge) szerverek beszerzése
A Baross utcai szerverszobát még a korábbi szerverkonszolidáció jegyében alakítottuk ki. Ez azt
jelentette, hogy a szétszórt szervereket egy központba gyűjtöttük, továbbá a torony kivitelű szerverek
helyett az 1-2 egység magas, rack szekrénybe
építhető szervereket telepítettük. Ezeknek kisebb
volt a helyigénye, súlya (nálunk ez is fontos volt!).
Az alkalmazásokat és az adatokat is összevontuk.
Közös, biztonságos tűzfalrendszert alakítottunk ki.
A blade szerverek kis méretű, függőlegesen álló
számítógép-modulok (pengék), amelyek proces�szorokat, chip-set-eket, memóriát és viszonylag kis
háttértárolót tartalmaznak, és egy rack-keretben
helyezkednek (hasonlóan a könyvekhez a könyvespolcon). Ahelyett, hogy minden szerver saját
hálózati csatlakozóval, tápegységgel és kábelezéssel
rendelkezne, a blade szerverek egy nagysebességű
rackhátlaphoz csatlakoznak, amely egy közös áramforráshoz, hűtőrendszerhez és hálózati csatolóhoz
illeszti őket.
Az anyagi fedezetet az ÚMFT TÁMOP projekt
keretében sikerült biztosítani. Két blade szervert
szereztünk és üzemeltünk be 2010-ben.

Virtualizáció bevezetése
Egy korábbi nemzetközi felmérés szerint a szervertermekben működő x86 architektúrájú szerverek
átlagos kihasználtsága kb. 10%. Kézenfekvőnek
tűnt egy olyan megoldás alkalmazása, melynek segítségével egy-egy fizikai szerveren több operációs
rendszer (és ezzel egy időben több alkalmazás)
futtatása is megoldható. Ezen rendszereket összefoglaló néven virtualizációs megoldásoknak nevezzük. Már a korábbi években a rendelkezésre álló
ingyenes virtualizációs programok segítségével a
jobb szerverkihasználás és egyszerűbb kezelhetőség
érdekében elkezdtük virtualizációs programunkat.

Az informatikai rendszereink által
működtetett adatbázisok, illetve interaktív
felületek:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

OSAP felnőttképzési statisztikai rendszer
Vizsgaelnöki kijelölés
Vizsgabejelentési rendszer
Vizsgaelnöki jelentések
Szakmai vizsgatétel-expediálás
Vizsgaellenőrzési rendszer
Feladatbank
Tananyagbank
Minőségbiztosítási rendszer
Pályakövetési rendszer
EUROPASS bizonyítványkiegészítő
Könyvtári rendszer
TISZK-regisztráció
Felnőttképzési akkreditáció
Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj
Szakképzési hozzájárulás bevallása
Szakképzési adatbázisok, dokumentumok
Országos törzslapnyilvántartás
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A jövőbeni tervekről
–– Fokozzuk a rendszerek biztonságát (még
magasabb rendelkezésre állás, külső támadások elleni még fokozottabb védelem,
mentési rendszer korszerűsítése, az adatvédelem még magasabb szintű megvalósítása).
–– Bővítjük a blade szerverek számát (az
amortizáció miatt kieső szerverek helyett
újabb blade szerverek beszerzései az anyagi
források rendelkezésre állásának függvényében).

–– Kiterjesztjük a virtualizációt több alkalmazásra.
–– Az NSZFI-honlapot megújítjuk mind tartalmi, mind formai szempontból az érdeklődők teljesebb és gyorsabb tájékoztatása
érdekében.
–– Az adatbázisokat tovább racionalizáljuk.
–– Folytatjuk az egyes alkalmazásokhoz a közös törzsadatbázisok kialakítását.
–– Tervezzük, hogy rendszeresen közvetítünk
konferenciákat, tanfolyamokat, lehetővé
téve későbbi letölthetőségüket.

Megrendelem A
Szakképzési Szemle
című, negyedévenként megjelenő folyóiratot
példányban
Előfizetési díj egy évre: 1600 Ft
Név: ....................................................................................................
Cím: ....................................................................................................
Kapcsolattartó személy neve: ..........................................................
E-mail: .......................................................
Telefonszám: .............................................
Faxszám: ...................................................
Postacím (ha eltér a számlázási címtől): ........................................
.............................................................................................................
Dátum: ......................................................
Aláírás
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Értékesítési Ágazati Igazgatóság,
Hírlap Terjesztési Központ Előfizetési és Árusmenedzsment csoport 1900 Budapest
Előfizethető az ország bármely postáján, valamint a hírlapot kézbesítőknél, és e-mailen:
hirlapelofizetes@posta.hu
Az előfizetésről, és a lap kézbesítéséről további információ telefonon: 06 80/444-444

68

