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A hazai szakképzés
az új fenntartói struktúrában
A szakképzési centrumok első éve: eredmények és további célok
Magyarország számára kiemelkedő feladat a munkahelyteremtés lehetőségeinek támogatása,
a magyar gazdaság versenyképességének növelése, valamint a társadalmi kohézió javítása. Ahhoz, hogy e célokat megvalósíthassuk, olyan szakképzési rendszer kiépítésére van szükség, amely
erős, stabil hátországot jelent a gazdaságunk számára. Ezzel nem csupán a ma működőképességét,
hanem a holnap fejlődését is biztosítani tudjuk, ami közös érdeke a magyar társadalomnak és a
hazai vállalkozásoknak is, hiszen a megújuló szakképzés a jövő versenyképes gazdaságának egyik
alapköve.
A magyar gazdaságnak és a szakképzésnek egyaránt alkalmazkodnia szükséges az egyre nagyobb teret nyerő modernizációs és digitalizációs folyamatokhoz, a modern kor új kihívásaihoz,
amelyeket az Ipar 4.0 és az Irinyi Tervben megfogalmazott célok, az ipari termelést is fejlesztő
intézkedések is tartalmaznak. Ezek között hangsúlyosan megjelenik a robotika, automatizáció és
ipari termelési folyamatok intelligens összekapcsolása, amely intézkedések és fejlesztések során
az informatika kulcsfontosságú szerepet kap a versenyképesség növelésében. Az új irányok olyan
szakember-utánpótlást igényelnek, akik ezen új kihívásokhoz rugalmasan, kellő szakértelemmel
és háttértudással tudnak alkalmazkodni, továbbá igénylik és keresik is szakmájukban a folyamatos
fejlődés lehetőségét.
A szakképzés modernizálása érdekében a kormány már 2015 januárjában elfogadta a szakképzés
minőségi átalakítását célzó szakképzés fejlesztési koncepciót, amely a fenti kihívásokhoz igazodó
céljainak megvalósításához három fő területen határozott meg további feladatokat úgy, mint a
duális képzés kiszélesítése, a szakképzésbe történő beiskolázás kereteinek kiterjesztése, valamint
új alapokon nyugvó, a gazdasággal szorosabb összhangban működő központi irányítás alá vont
egységes intézményrendszer létrehozása.
Ma már a látható változások legjelentősebb, legszélesebb társadalmi kört érintő elemeként tekinthetünk vissza az új szakképzési intézménystruktúrát megvalósító szakképzési centrumok rendszerének létrejöttére. Nagy várakozás és roppant feszített munkatempó mellett került sor az új
intézményrendszer megalakítására, amelynek gyors felállása és az új szakképzési centrumok működésének zökkenőmentes megkezdése az újonnan megalakult intézmények dolgozóinak odaadását, felelősségtudatát, továbbá a változás iránti érdeklődést, nyitottságot tükrözte.
Az új intézménystruktúra életre hívását az a tapasztalat sürgette, miszerint az iskolarendszerű
szakképzés csak akkor valósulhat meg eredményesen, ha a szakképző iskolák is felelősséggel járó
és motivációs lehetőséget nyújtó önállóságot élveznek, és ezen önállósság hatékony és eredményes, folyamatosan fejlődni képes és kívánó munkára sarkallja őket.
Ezt az önállóságot azonban csak akkor lehet megfelelően biztosítani, ha az irányított rendszer
diverzifikált intézménystruktúrára épül.
A szakképzési centrumok tagintézményei tehát szakmailag önállóan működnek. Az új rendszerben a centrumok keretei között működő szakképző intézmények nagyobb gazdálkodási önállóságot
és mozgásteret kaptak, amely nagyobb felelősséget is jelent, ugyanakkor motivációs lehetőséget
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is teremt a szakmai feladatok minél eredményesebb megvalósításához és a zavartalan, folyamatos napi működésük fenntartásához, valamint a fejlesztési beruházásokat is segítheti. Emellett a
szakképzési centrumok kiemelt szerepet vállaltak a helyi gazdasági szereplőkkel történő kapcsolattartásban is.
Az elmúlt egy évre visszatekintve elmondhatjuk azt is, hogy a szakképzési centrumok gazdasági
szempontból is stabilan működtek. A következő időszak kihívása, hogy a takarékos és hatékony
gazdálkodás mellett a folyamatos fejlesztés is megvalósuljon.
A szakmai feladatok terén is jelentős eredményeket tudunk felmutatni. A szakképzéshez való
hozzáférés kiterjesztése és ösztönzése érdekében bevezetésre került a második szakképesítés ingyenes megszerzésének lehetősége, amely a felnőttoktatás keretei között, jellemzően esti, levelező
vagy más sajátos munkarend szerinti képzésben valósulhat meg. E lehetőség elsősorban a munkaerőpiacon már elhelyezkedett vagy elhelyezkedni kívánó személyek számára teszi lehetővé, hogy
újra bekapcsolódhassanak a támogatott szakképzésbe anélkül, hogy az munkavállalásukat veszélyeztetné. Ezen új lehetőség népszerűsége és a szakképzési centrumok e téren folytatott jelentős
és összehangolt munkája az elmúlt időszak beiskolázási számaiban is tükröződik: a 2015/2016-os
tanévre 2015 őszén országosan 5.374 fő, míg a keresztfélévben meghirdetett képzések esetében
országosan 3.146 fő iratkozott be felnőttoktatás keretében, amely arányaiban több mint a fele az
ősszel beiratkozók létszámának.
Talán ezen a ponton érdemes kitérni a szakképzési centrumok „hálózat” jellegű működésére is.
Az elmúlt egy év megmutatta számunkra, mennyire fontos, hogy gyorsan reagálni tudó hálózatot
alakítsunk ki a szakképzésben. Ezen hálózat hatékonyságát tovább fogjuk növelni a centrumok
módszertani megerősítésével és a felnőttképzésben való szerepvállalásuk növelésével.
Az egységes intézményrendszer mellett ugyanakkor kiemelt figyelmet kellett fordítanunk a képzések modernizálására, a gazdasági és munkaerő-piaci igényeknek mindinkább megfelelő kialakítására. Annak érdekében, hogy az iskolai rendszerű szakképzés jobban megfeleljen kettős céljának
(érettségi+szakképzettség), a képzési struktúrát újra kellett gondolni. Az érettségire épülő szakképesítések oktatása esetén is indokolt a duális képzési rendszer szélesebb körű alkalmazása, így az
eddigi 4+1-es szakközépiskolai képzés átalakításra került úgy, hogy a negyedik év végén az érettségi mellett a tanuló állam által elismert (OKJ-s) szakképesítést is szerez, és további egy év után szerzi
meg a technikusi (54-es OKJ szintű) végzettséget. Az új típusú iskolát német mintára szakgimnáziumnak nevezzük. Ez az új képzési struktúra a korábbinál egyenletesebb eloszlású és magasabb
óraszámú szakmai képzési aránnyal kedvező hátteret biztosít a duális képzés kiterjesztésének.
Mindemellett a jelenlegi, 3 év alatt OKJ-s szakképesítés megszerzését biztosító szakiskolai képzés 2016 szeptemberétől a szakközépiskolákban kerül megszervezésre, és ebben az iskolatípusban
– a tanulók választása alapján, a szakképzettség megszerzését követően – további két év alatt az
egységes érettségi vizsgára történő felkészítés is megtörténik.
A képzési struktúra átalakításával így növelhető és helyreállítható a szakképzés presztízse, hiszen
így a középfokú oktatás mindhárom útja az érettségihez vezet azzal, hogy a szakgimnáziumban és
a szakközépiskolában az érettségi végzettség mellett még szakmát is szerezhet a tanuló.
A 2016 szeptemberétől tervezett további intézkedések szerint a szakképzési centrumok képzési
és szolgáltató központokká alakulnak át, ahol új lehetőségek nyílnak a szakmai tudás elsajátítása
mellett az idegen nyelvi és az informatikai tudás bővítésére is. Emellett a centrumokban képzési
és életpálya tanácsadással is segíteni szeretnénk a fiatalokat és felnőtteket egyaránt, hogy jobban
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megismerhessék a szakmai fejlődési, továbblépési lehetőségeiket, az azokhoz kapcsolódó képzési
kínálatot, a megszerezhető új ismeretek révén kibővülő munkaerő-piaci lehetőségeket. Természetesen ezek a célok csak úgy valósíthatóak meg eredményesen és hatékonyan, ha kihasználjuk a
már meglévő, jól működő szakmai, gazdasági kamarákkal történő együttműködési lehetőségeket
is, így törekvéseink egyúttal e kapcsolatok elmélyítésére is irányulnak.
Végezetül szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy a szakképzés reformjának nagyszabású céljai nem valósulhatnának meg a szakképzés valamennyi résztvevőjének, mindenekelőtt a pedagógusoknak, gyakorlati oktatóknak, az intézmények és gyakorlati képzőhelyek vezetőinek az előző
évekhez hasonló, elhivatott és hatékony együttműködése nélkül.
E gondolatok tükrében az idei tanévre is sikerekben gazdag munkát kívánok Önöknek.

Cseresnyés Péter,
a Nemzetgazdasági Minisztérium
munkaerőpiacért és képzésért
felelős államtitkára
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A szakképzési rendszer változásai
a jogszabályok tükrében
A szakképzési rendszert érintő 2015-ös jogszabály-módosítások csak az első lépést jelentették a
gazdaság, a munkaerőpiac és a szakmatanulást választók igényeit kielégíteni képes intézményrendszer kiépítése felé. Annak érdekében, hogy a kormány, és az időközben az átalakítási folyamatban
fontos szerepet játszó Köznevelési Kerekasztal által közvetített elképzelések minden eleme a helyére kerüljön, 2016-ban is szükség volt és van további jogszabályi változtatásokra.
A szakképző iskolákban 2016 szeptemberétől immár az új struktúrával (szakközépiskola, szakgimnázium) kezdődik meg a tanév. Ehhez kapcsolódóan már 2015-ben megkezdődött az Országos
Képzési Jegyzék (OKJ) felülvizsgálata, majd 2016-ban sor került annak módosítására is. Szakértői
javaslatokra az egyes ágazatokban meghatározásra kerültek azok a részszakképesítések és szakképesítések, melyeket a szakgimnáziumot a 2016/2017-es tanévben megkezdő tanulók a szakgimnáziumi érettségi keretében megszerezhetnek.
Az OKJ-módosítással összefüggésben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) irányítása
alatt, a szakképesítésekért felelős minisztériumok, valamint az általuk a fejlesztésbe bevont szakértők munkája eredményeképpen korszerűsödtek az egyes szakképesítésekhez kapcsolódó szakmai
dokumentumok (szakmai követelménymodulok, szakmai és vizsgakövetelmények, szakképzési kerettantervek) is. A szakgimnáziumi óratervek a köznevelésért felelős Emberi Erőforrások Minisztériumával való egyeztetések során kerültek meghatározásra.
A kormány által életre hívott Köznevelési Kerekasztal tárgyalás sorozataival párhuzamosan, kifejezetten a szakképzés fejlesztésének igényével 2016 első félévében a Nemzetgazdasági Minisztérium
széleskörű egyeztetéseket folytatott a pedagógus szakszervezetek (Pedagógusok Szakszervezete,
Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet, Nemzeti Pedagógus Kar), az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI) és az MKIK képviselőivel. A tárgyalások eredményeként további módosítási
javaslatok fogalmazódtak meg a Felek egyetértése mellett, melyek aztán beépítésre kerültek az Országgyűlés elé – a köznevelési törvény módosításának keretében – a tavasz folyamán beterjesztett
törvénymódosítási javaslatba is. A Parlament 2016. június 13-án el is fogadta a változtatásokat.
A módosítással az ágazati kerettantervek alapján a 2013/2014. tanévben, a szakközépiskolák 9.
évfolyamain megkezdődött oktatáshoz kapcsolódóan a szakgimnáziumokban 2017-ben első alkalommal lebonyolításra kerülő ágazati szakmai érettségi vizsga az emelt szint mellett középszinten is
letehetővé válik, melynek eredményeképpen szükségessé vált az ágazati szakmai érettségi vizsgák
követelményeinek középszinten történő kidolgozása is.
A szakképző iskolai struktúra átalakulásával egyidejűleg módosításra került az ún. hiányszakképesítések megszerzésére irányuló képzésekben részt vevő tanulók számára létrehozott ösztöndíjrendszer is. Az ösztöndíj összege a szakközépiskolai, vagy szakiskolai tanulmányok esetében az
első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta továbbra is 10 ezer forint, amely
ezt követően tanulmányi átlageredménytől függően 10 ezer forinttól 35 ezer forintig is terjedhet.
Szakgimnáziumi tanulmányok esetében az ösztöndíj mértéke 20 ezer forint és 50 ezer forint között
lehet. A szakgimnáziumi ösztöndíj magasabb mértékét indokolttá teszi, hogy a munkaerőpiacon a
szakgimnázium keretében megszerezhető technikusi végzettségű szakemberekből is jelentős hiány
tapasztalható, ezért indokolt, hogy olyan mértékű ösztöndíj kerüljön biztosításra, amely az érettséSZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉS
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git követően szakmát választókat, a felsőoktatásból a sikertelen felvételi vagy eredeti szándékból
kimaradó, illetve lemorzsolódó tanulókat ténylegesen ezen típusú képzés felé irányítsa. Továbbá a
szakközépiskolai szinthez képest nehezebb jobb tanulmányi eredményt elérni a szakgimnáziumokban az érettségire épülő magasabb szintű és magasabb követelményeket jelentő „technikus” típusú
szakképesítések elsajátításánál. A szakgimnáziumi ösztöndíj esetében a szabályozás egyben szigorúbb is, mert csak 3,01 átlagtól lehet majd ösztöndíjat kapni, míg szakközépiskolai hiányszakma
esetén elegendő a 2,51-es átlag.
A szakszervezeti sztrájkbizottsági egyeztetések rávilágítottak arra, hogy indokolt lehet a szakképzési centrumok törvényben rögzített működési szabályainak kibővítése, az elmúlt időszak működési
gyakorlatában a szakképzési centrumok szabályzataiban rögzített további szabályozási elemek (pl. a
vezetői jogkörök kiterjedését) törvénybe foglalása is. Így a szakszervezeti javaslatokkal összhangban
rögzítésre került a centrumok tagintézményeiben a vezetők döntési jogköreinek, az igazgatók javaslattételi jogkörének, és a szakképzési centrum szervezeti egységei (a belső szabályzatokban meghatározott korlátokkal biztosított) hatásköreinek kiterjedése, továbbá a centrumok költségvetése összeállításának alapelvei, valamint a dolgozókat érintő kérdésekben a szakszervezeti egyeztetés formái.
A sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében a törvénymódosítás lehetővé tette, hogy ők a második szakképesítésüket is a
képzési igényeikhez, sajátosságaikhoz jobban illeszkedő nappali rendszerű oktatásban szerezhessék
meg.
A gyakorlati képzést érintően négy főbb változást hozott a módosítás. Egyrészt a szakképzési
törvény alapján immár lehetőség van arra, hogy a gyakorlati képzési idő 5 %-át a tanuló (kiskorú
gyermek esetén a szülő) kezdeményezésére is lehessen az iskolai tanműhelyben eltölteni a komplex
szakmai vizsgára való megfelelő felkészülés érdekében, az illetékes gazdasági kamara véleményének
kikérésével és a tanuló iskolájának igazgatója döntése alapján. Másrészt a megfelelő jogalkalmazás
elősegítése érdekében egyértelműen rögzítésre került az, hogy a tanuló számára a gyakorlati képzéshez kapcsolódó pénzbeli juttatás kizárólag a tanulószerződéses formában vagy együttműködési
megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés esetén jár. Ezen túlmenően – a tanulók valós gazdasági körülmények közt folyó duális képzésének biztosítása érdekében – bevezetésre kerültek további
új, gyakorlati képzéssel összefüggő szabályok is. Ezek egyike, hogy a gyakorlati képzés folytatására
jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében megszervezett gyakorlatra megkötött tanulószerződés hatálya a 9. évfolyam eredményes teljesítése tanévének utolsó
napján megszűnik, amely automatikusan lehetőséget ad a gyakorlati képző váltásra. A kevesebb
tanulót képző kis- és középvállalkozások közreműködését segíti elő az a módosítás, amely alapján a
gyakorlati képzést fő tevékenységként végző gazdálkodó csak a kamarai garanciavállalás keretében
köthet 12 tanulónál több tanulóval tanulószerződést.
A második szakképesítés ingyenes megszerzése lehetőségének bevezetésével jelentősen bővült
a felnőttoktatásban részt vevők száma, melynek következtében új oktatásszervezési, humánerőforrás-politikai kérdések, lehetőségek merültek fel a szakképzésben. A törvénymódosítással megnyílt
az út azelőtt, hogy a szakképzési centrumok jól felkészült pedagógusai – a rendes munkaidő keretein
kívül – elláthassák a felnőttoktatással kapcsolatos oktatói munkát.
Szintén a szakképzésben fennálló szakelméleti oktatóhiány kezelésére szolgáló korrekció, hogy a
2016 szeptemberétől induló szakközépiskolák szakképző évfolyamain tanító, valamint a szakgimnáziumokban szakmai elméleti tárgyakat oktató szakemberek egyetemi végzettség nélkül is végezhes2015. IV. évfolyam, Tanévnyitó – különszám
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sék tanári tevékenységüket. Ezekben az iskolákban ugyanis jelenleg is jellemzően főiskolai végzettségű szakemberek végzik megfelelő színvonalon a munkájukat.
A szakképzés gazdaság igényeivel történő összehangolását biztosító szakmaszerkezeti döntésre
vonatkozó szabályozás is kiegészítésre került, a 2017/2018-as tanévtől kezdődően a szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendelet külön fogja kezelni a nappali rendszerű oktatásra és a felnőttoktatásra vonatkozó beiskolázási kereteket, lehetőségeket, valamint a 2017/2018-as tanévtől
kezdve keretszámok kerülnek meghatározásra a szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzésekre is.
Az Országgyűlés által 2016. június 7-én elfogadott, Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 101. §-a megteremtette a lehetőséget, hogy
a 2016. szeptember 1-jétől induló Szakképzési Hídprogramban tanulók ösztöndíjban részesülhessenek és ösztöndíjuknak, továbbá az őket oktató pedagógusok pótlékának költségeit a szakképző
iskolák részére a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének terhére meg lehessen téríteni.
A köznevelési hídprogramokból kiváló Szakképzési Hídprogramban a 2016/2017. tanév kezdésétől
válnak jogosulttá a részt vevő tanulók és pedagógusok – felmenő rendszerben – ösztöndíjra illetve
pótlékra a kijelölt szakképző iskolákban.
A tervek szerint a bevezetést és a finanszírozás zavartalan biztosítását segítő átmeneti szabályként első alkalommal 2017 januárjában kerül sor az ösztöndíjak kifizetésére egy összegben, az első
félév négy hónapjára vonatkozóan. Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat a hiány-szakképesítéshez kapcsolódó ösztöndíjrendszerhez hasonlóan a képzéseket folytató szakképző iskolák
fogják ellátni.
A fentiekből is látható tehát, hogy a szakképzés rendszere folyamatosan alkalmazkodik a változó
társadalmi és gazdasági igényekhez, folyamatokhoz és így továbbra is változatos és nagy odafigyelést igénylő feladatokat jelent a szakképzésben dolgozók számára.
Úgy látjuk ugyanakkor, hogy további pontokon is mindig lehetnek finomhangolások: ezért továbbra is örömmel várjuk a szakképzésben, felnőttképzésben dolgozó kollégáktól jobbító javaslataikat.

Dr. Odrobina László,
a Nemzetgazdasági Minisztérium
szakképzésért és felnőttképzésért felelős
helyettes államtitkára
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„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”  
Szent-Györgyi Albert

Kedves Kollégák!
Néhány hónapja léptem be a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalba mint főigazgató,
ennek ellenére már régóta szoros kapcsolatom van a szakképzés területével. Az általános iskolát követően közgazdasági szakközépiskolában folytattam a tanulmányaimat, ahol pénzügyi ügyintézőként
és képesített könyvelőként szereztem szakképesítést és tettem le az érettségit. Kamaszfejjel bevezettek a könyvelés, számvitel és pénzügy világába, ahol a magas színvonalú szakismeretek mellett,
rögtön a gyakorlati oldalát is megtapasztalhattam az életnek. Számomra különösen meghatározó
élmény volt, hogy egy valódi, kézzel fogható és azonnal használható tudást, egy szakmát kaptam
kézhez. A közgazdasági szakközépiskolában eltöltött tanulóéveim után egyértelmű volt számomra,
hogy továbbtanulok – hiszem, hogy a tanuláshoz és a munkához való hozzáállásomat nagyon nagy
mértékben meghatározta a szakképzésben eltöltött idő és tapasztalat. Amellett, hogy plusz tudást
szereztem, az életszemléletemet is pozitívan formálták a szakközépiskolai évek. Nemcsak tanulási
tapasztalattal, de egyfajta biztonságérzettel kezdhettem bele a későbbi felsőfokú tanulmányaimba,
mivel tudtam, hogy a fejemben már ott van egy valódi tudás, egy értékes szakma. A világképemet, a
szakmai „szemüvegemet” is ezek az ismeretek formálták, amit természetesen nem egyedül értem
el, hanem a szakmailag is kiemelkedő tanáraim segítségével.
Három diploma megszerzése után is biztosan tudom, hogy ha visszautaznék az időben és ma
kerülnék szembe az iskolaválasztás dilemmájával, akkor továbbtanulásként ismét egy szakmát és
érettségit is adó iskolában kezdeném tanulmányaimat, hiszen ez a döntésem, mely meghatározta
az életemet, sikeres volt. Örülök, hogy akkor jól döntöttem.
Hiszem, hogy minél előbb elkezdődik egy adott szakma megismerése, annál nagyobb eséllyel
vágunk neki az életnek, munkának. Feladatomnak tekintem azt, hogy biztosítsuk a lehető legszínvonalasabb feltételeket a szakképzésben.
A diákoknak kitartást és sok élményt kívánok a tanuláshoz és ahhoz, hogy a számukra legmegfelelőbb szakmát találják meg.
A pedagógusoknak pedig kívánom, hogy szakterületükön és a nevelés egyéb területein is tudásuk
legjavát, innovatív módon, a legjobb minőségben és őszinte lelkesedéssel tudják átadni a gyerekeknek. Ehhez jó egészséget és sok sikert kívánok!

dr. Kanzsalics Eszter,
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
főigazgatója
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Palotás József

Egy év szervezeti és működési tapasztalatai
a szakképzési centrumokban
A szakképzési centrumok 2015. július 1. hatállyal történt létrehozása óta egy tanévnyi tapasztalat áll rendelkezésre a működésről, a kialakított új szervezeti megoldás eredményességéről. Átfogó
adatfelvétel, kutatás még nem készült, azonban a személyes és a nyilvánosság felől eljutó visszajelzések igazolták a célkitűzéseket. A szakképzési centrumokról kialakult alapvetően pozitív kép arra
ösztönzi a fenntartót, hogy a centrumok működését – a sikeres mintákat alapul véve – segítse a
jövőben egyformán sikeressé tenni, hiszen a stabil szervezeti működés alapot jelent a tartalmi és
minőségi fejlesztésekhez. A gazdálkodással kapcsolatos következtetések levonására legalább egy
teljes költségvetési évre lesz szükség, azonban már most látható, hogy a centrumok képesek biztosítani a szakképzési sajátosságoknak megfelelő gyorsabb beszerzési, karbantartási, működtetési
folyamatokat, és a pályázati aktivitás is javul. A teljes költségvetési év gazdálkodási tapasztalatai
elősegíthetik azokat a hatékonyságnövelő és belső működést fejlesztő intézkedéseket, melyek a
munkaerő-piac orientált szakképzés alapegységét jelentő szakképző iskolák, tagintézmények motivációját, eredményességét, elismerését megalapozzák.

A működés menedzsment feltételei
A megelőző évek fenntartói tapasztalatai alapján fontos ágazati irányítási célkitűzés volt, hogy
a szakképzési centrumok vezetői megbízását olyan kollégák nyerhessék el, akik az intézményvezetői megbízás köznevelési szabályozásban rögzített alapfeltételeinek való megfelelésen túl ismerik a
szakképzés – oktatási ágazaton belüli – eltérő szakmai, működési, fejlesztési sajátosságait és kihívásait, valamint a szakképzés iránti elkötelezettségük példa értékű. E szempontok együttes érvényesülésére garanciák kerültek a Szakképzési törvénybe. A 4/B. § (5) bekezdése értelmében „a szakképzési
centrum főigazgatójának és szakmai főigazgató-helyettesének az nevezhető ki, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott feltételeken túl legalább hároméves szakképzési vezetői
gyakorlattal vagy legalább hároméves szakképzési intézményfenntartói vagy szakképzési igazgatási,
közigazgatási tapasztalattal rendelkezik”. A szabályozás tehát a szakképzési intézményvezetői, helyettesi, gyakorlati oktatásvezetői, vagy szakképzés specifikus fenntartói szakmai tapasztalathoz köti
a magasabb vezetői megbízást, mely garancia a szakmai szempontok érvényesülésére. A centrumok
főigazgatói és szakmai főigazgató-helyettesei igyekeztek megfelelni fenti elvárásoknak és az eltelt
rövid idő, valamint az átmeneti helyzet – mint az átadás-átvétel, új szervezet kialakítása, napi működés folyamatosságának biztosítása párhuzamos feladatai – ellenére számos pozitív eredményt fel
tudnak mutatni.

Hatáskör megosztása
Szintén a megelőző évek tapasztalataiból következő kihívás volt, hogy a nagyobb gazdálkodási
egységbe tömörülő iskolák gördülékeny napi működéséhez – figyelemmel különösen a szakképzés anyag, eszköz ellátottságára, karbantartási igényeire, a gyors reagáló képesség igényére
– szükséges döntéseket helyben és gyorsan tudják meghozni a felelős iskolaigazgatók. Ebben
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a tekintetben az eltelt egy év mindenképpen átmeneti időszaknak tekinthető, hiszen át kellett
világítani az átvett előirányzatokat és a tényleges finanszírozási igényeket, meg kellett tervezni
az iskolák költségvetését. Első lépésként 2015 őszén egységes szabályzat mintát adott ki a fenntartó a kötelezettségvállalási hatáskörök megosztására, melynek alapvetése a működéshez és a
vezetők illetve a kollégák motiválásához szükséges egyes hatáskörök delegálása volt a túlköltést
megelőző garanciális elemek beépítése mellett. Ezt követte a centrumok szervezeti és működési
szabályainak kialakítása az érdekeltek, azaz az iskolák, szakmai érdekképviseletek bevonásával.
E folyamat következő állomásaként – az érintett vezetők, kollégák és szakmai érdekképviseletek
javaslatára és egyetértésével – a hatáskör megosztás, delegálás fontos alappillérei törvényi szintű szabályozásban, a Szakképzési törvény szeptember 1-től hatályos 4/C. §-ban jelennek meg:
– az (1) bekezdés értelmében „a szakképzési centrum tagintézménye a szakképzési centrum szervezeti és működési szabályzatában, valamint gazdálkodási szabályzatában meghatározottak
szerinti delegált – különösen a gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos döntésekre kiterjedő –
hatáskörökkel rendelkezik”,
– a (2) bekezdés szól a kollégiumok és egyéb, helyben sajátos egységek és vezetőik státuszának
rendezéséről: „a szakképzési centrum tagintézményeiben intézményegységek hozhatók létre…
az intézményegység élén intézményegység-vezető, a fiók-tagintézmény élén tagintézményegységvezető-helyettes áll. A tagintézmény és a fiók-tagintézmény kapcsolatát a szakképzési centrum szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni.”,
– a (3) bekezdés garantálja a költségvetési előirányzatok lebontását iskolai (tagintézményi) szintre:
„a szakképzési centrum – az egyes tagintézmények rendelkezésére álló előirányzatok összegét
elkülönítve tartalmazó – költségvetését a tagintézmény igazgatója véleményének kikérésével
kell elkészíteni.”,
– a (4) bekezdés rendelkezik a vezetői felelősség érvényesítéséhez szükséges munkáltatói jogkör megosztásáról: „a szakképzési centrum tagintézményének igazgatója a tagintézményben
alkalmazottak tekintetében – a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogokat. A tagintézménybe történő kinevezés, vezetői megbízás kiadása és annak visszavonása, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése a tagintézmény igazgatójának javaslatára a főigazgató által
történik.”,
– az érdekképviseletekkel történő egyeztetést rögzíti az (5) bekezdés: „a közalkalmazottak
élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben a főigazgató a szakképzési centrum szakszervezeti szervezetével, az igazgató a tagintézmény szakszervezete alapszervezeti titkáraival egyeztet.”,
– a (6) bekezdés szól a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal korábbi ágazati szakmai háttérintézményi feladatainak kibővítéséről azzal, hogy „a szakképzési centrum fenntartói jogának
gyakorlásában részt vesz az állami szakképzési és felnőttképzési szerv…”. Az állami szakképzési
és felnőttképzési szerv SZMSZ-ben meghatározott jogkörei, feladatai között megjelenik a centrumok teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottaival szembeni munkakör-felajánlási
kötelezettsége is, amennyiben az oktató teljes munkaidős foglalkoztatásának feltételei megszűnnek a munkáltató centrumban.
2015. IV. évfolyam, Tanévnyitó – különszám
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Válaszok keresése
a munkaerőpiaci és pedagógiai kihívásokra
Fenti szervezeti és működési szempontok érvényesülése alapozhatja azokat a szakmai fejlesztéseket, melyek elősegítik a szakképzés intézményeiben az egyre feszítőbb munkaerő-piaci és pedagógiai kihívásokra adandó válaszok keresését.
Fejleszteni szükséges a pályaorientációs tevékenységrendszert az érdekelt felek (előző iskolafok,
tanulók, szülők, társ intézmények, gazdasági kamarák, munkáltatók) megszólításával és az adekvát
eljárások, módszerek alkalmazásával. Az eredményes pályaválasztás és az egyéni tanulási utak biztosítása egyaránt szolgálja a sikeres egyéni életpályát, a munkáltatók, gazdasági szereplők érdekét,
valamint a szakképzést stabilizáló beiskolázást.
A lemorzsolódás megelőzése, csökkentése szintén széles partneri kör együttműködését, tanórai,
tanórán kívüli módszerek, munkaformák, mentori szolgáltatások, ösztönzők és elvárások együttes
alkalmazását igényli.
A duális képzés kiterjesztésével párhuzamosan hangsúlyt kell fektetni az iskola és a munkáltató
együttműködésének elmélyítésére, egymás kiegészítésére, az eredményes vizsga felkészítésre.
A teljesség igénye nélkül bemutatott feladatokban számítunk a szakképzés ügye iránt elhivatott
kollégák alkotó közreműködésére, együttműködésére, és kívánunk eredményes, sikerekben, közös
élményekben gazdag tanévet.
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Halász József

Az új szakképzési struktúra
általános értékelése a 2015/2016. tanév
feladatellátásának tükrében
A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről a fenntartói feladatellátás 2015. évi átvételekor kiemelt szakmai célként került meghatározásra, hogy érzékelhető és pozitív elmozdulás történjen a
gazdasági szereplők által igényelt szakember kibocsátása, volumenének növelésében. Az alábbiakban a fenti stratégiai cél elérésének tükrében, intézményirányítási szemszögből értékeljük az elmúlt
tanév legfontosabb folyamatait.
A kitűzött cél tekintetében az előrehaladás a 2015/2016. tanévben a felnőttoktatás keretében
történő beiskolázás sikerében érhető leginkább tetten, amit szabályozási oldalról a második szakképesítés ingyenesen történő megszerzésére vonatkozó rendelkezése készített elő. Ennek eredményeként a 2015/2016. tanévben a szakképzési centrumokban országosan mindegy 20.000 felnőtt
beiskolázása történt meg, ami valóban érdemi előrelépés, hiszen ez a szám az NGM által fenntartott, teljes intézményi tanulólétszám mintegy 10%-a. A cél e tekintetben a következő tanévben is
változatlan, a fenntartó illetékes szakterületeivel együttműködve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részéről arra törekszünk, hogy a felnőttoktatási beiskolázás dinamikája a 2016/2017.
tanévben is növekedő tendenciát mutasson.
A szakképzésben beiskolázott fiatalok és felnőttek eredményesebb felkészítéséhez, a hatékony
feladatellátáshoz a képzési feltételeket biztosító stabil intézményrendszer szükséges. A mögöttünk
hagyott tanév tapasztalatai alapján elmondható, hogy a kötelezettségvállalási és tanügy-igazgatási
jogosítványok szakképzési centrum, illetve delegálás útján tagintézményi szintre történő rendelése
teljesítette a koncepcióhoz fűzött előzetes elvárásokat. A működtetési kiadások, a szakmai anyag,
a karbantartás finanszírozása az év egészében zökkenőmentesen zajlott. Az önálló pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó jogosultság érezhetően növelte a pályázati aktivitást is: a döntően
nemzetközi mobilitási projekteket magában foglaló Erasmus+ pályázati konstrukciót kezelő Tempus
Közalapítvány tájékoztatása szerint például a szakképző intézmények az előző évek átlagához képest több mint 20%-kal több pályázatot nyújtottak be 2016-ban. A fentiek alapján összességében
elmondható, hogy az új szakképzési fenntartói struktúra jól vizsgázott és nem szorul rendszerszintű
korrekcióra.
A szervezetfejlesztési intézkedések azonban csak abban az esetben érhetik el a kívánt eredményt,
ha az intézményeket irányító vezetők megfelelő felhatalmazás birtokában láthatják el feladatukat. A
fenntartói feladatellátás 2015. évi átvételekor mind a tagintézmény-vezetők, mind pedig a szakképzési centrumok főigazgatói egyéves vezetői megbízást kaptak. A 2016. év első felében lebonyolított
pályáztatási eljárások eredményeként a szakképzési centrumok főigazgatói, illetve a tagintézmények
vezetőinek döntő többsége immár ötéves felhatalmazással rendelkezik, így a következő tanévtől humánpolitikai szempontból is minden feltétel adott szakképző intézményeink minőségi irányításához.
A 2015/2016. tanévben érdemi előrelépés történt a szakképzés képzési feltételeinek javítása
szempontjából is. A tanév elején az NGM fenntartásában lévő teljes intézményi kör tekintetében fel2015. IV. évfolyam, Tanévnyitó – különszám
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mértük és összesítettük a leginkább időszerű felújítási igényeket. A halasztást nem tűrő esetekben
gyorsított döntési eljárás keretében a fenntartó biztosította a szükséges többlet-forrást és megkezdődött a kivitelezés; a fennmaradó iskolaépületek, tanműhelyek esetében pedig ugyanez a következő tanévben történik majd meg. Finanszírozási oldalról lényeges kiemelni, hogy a teljes felújítási
keretnek kizárólag hazai költségvetési forrás a fedezete.
A beiskolázás növelését célzó intézkedések mellett a már beiratkozott tanulók megtartása a másik
stratégiai eszköz, amely érdemben járulhat hozzá a szakember kibocsátás volumenének bővítéséhez, ezért is lényeges feladat a pedagógiai munka színvonalának és eredményességének javítása. A
módszertani fejlesztések közül kiemelkedik a lemorzsolódás csökkentését célzó komplex módszertani projekt (konstrukció száma: GINOP-6.2.3), amely valamennyi szakképzési centrumot érintően
a 2016. év második felében indul, és elsősorban a szakképzést az általános iskola után megkezdő
korcsoport tekintetében célozza meg a korai iskolaelhagyók arányának minimálisan 10 %-ra történő
csökkentését. A projektek megfelelő színvonalú előkészítésének és szakmai megvalósításának eredményeképpen a szakképző intézményeink 9. évfolyamán évente több ezer, potenciálisan veszélyeztetett tanuló lemorzsolódása akadályozható majd meg.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól a Nemzetgazdasági Minisztérium részére történő
fenntartói feladatok átadásáról rendelkező 120/2015. (V. 21.) Kormányrendelet ez évi módosításának eredményeként 2016. július 1-vel újabb, szakképzést is folytató intézmények kerültek az NGM
fenntartásába. A 2015-ben történt EMMI-NGM közötti fenntartóváltás folyamata ezzel teljesedett
ki, amivel a 44 szakképzési centrumba tömörülő tagintézményeink száma 365-ről 375-re emelkedett. Az érintett intézmények pedagógusait, szakoktatóit, nevelő-oktató munkát segítő kollégáit és
technikai dolgozóit – a mihamarabbi közös szakmai sikerek elérésének reményében – ezúton is nagy
tisztelettel köszöntjük!
Tagintézményeink tartalmi összetételét érinti, hogy az elmúlt tanévben a nem állami intézményfenntartók részéről az NGM irányába történt szándéknyilatkozat alapján tizennégy szakképző intézmény átvételének előkészítése kezdődött meg. Az átvételt megalapozó munkafolyamat jelenleg
is zajlik, a következő lapszámban remélhetőleg ennek sikeres lezárásáról tudunk majd beszámolni.
Intézményirányítási szempontból a fentieken túlmenően a 2015/2016. tanév két kevésbé látványos, de a stabil és törvényes működés szempontjából kulcsfontosságú tevékenységére is szükséges
felhívni a figyelmet. A negyvennégy szakképzési centrum és tagintézmények hatásköreit és a működés valamennyi lényegi feltételeit szabályozó szervezeti és működési szabályzatok előkészítése és
elfogadása a tanév első félévének egyik legfontosabb rendszerszintű feladatát jelentette, amelynek
eredményeként szabályozott hatásköri viszony jött létre szakképzési centrum és tagintézmény között. A tanév végén pedig a szakképzési centrumok alapító okiratainak módosítása jelent átfogó,
rendszerszintű feladatot. A munkát a szakképzési törvény 2016. évi módosításai (ld. új típusú szakiskola, szakközépiskola és szakgimnázium), részben az Országos Képzési Jegyzék tartalmi változásai, részben pedig az intézményátszervezésre vonatkozó fenntartói döntések teszik szükségessé.
A rendkívüli odafigyelést és precizitást igénylő munkavégzésben az NGM, az NSZFH, a szakképzési
centrumok és tagintézmények illetékes munkatársai vesznek részt, melynek eredményeképpen a
tanévkezdésre minden tekintetben aktualizált alapdokumentum rögzíti majd az intézmények legfontosabb feladat-ellátási, képzéskínálati adatait.
A magam és az intézményirányítási területen érintett valamennyi kollégám nevében, szakmai
sikerekben gazdag és eredményes 2016/2017-es tanévet kívánok!
SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉS
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Juhász Józsefné

A 2016/17. tanévet érintő változások
a szakképzés tartalmi szabályozásában
A szakképzésben bekövetkezett, a 2016/17. tanévet is érintő jelentős változások megértéséhez
érdemes rávilágítani a változtatások okaira és előzményeire.

A szakképzési struktúra változtatásának
okai, előzményei
Magyarországon az iskoláskorú népesség száma tartósan csökkent az elmúlt évtizedekben. 1990óta a középfokú oktatásba belépő diákok közel egyharmaddal, mintegy 50.000 fővel vannak kevesebben. A demográfiai változásokra visszavezethető tanulólétszám-csökkenés nem egyenletesen
oszlott meg az oktatási rendszeren belül:. elsősorban a szakiskolákat érintette hátrányosan a drámai
létszámcsökkenés. A felmérések alapján a tanulók képességeinek, tudásának oldaláról jelentkező,
hátrányos minőségbeli eltérések is a szakképzésben csapódtak le.
A problémák összeadódnak a munkaerőpiacon: egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkaerő hiánya. Miközben a munkanélküliség még mindig magas értéken mozog, a vállalkozások nem
találnak megfelelő minőségben szakembert.
A munkaerőpiacnak, tehát a magyar gazdaságnak több jól képzett szakmunkásra és technikusra
van szüksége, mint amennyit a jelenlegi szakképzési rendszer képez. Jelentős a hiány a modern termelésbe bevonható, jól képzett és megbízható, széles körű alapismeretekkel rendelkező szakképzett
munkavállalókból.

A szakképzési struktúra változtatásának
jogi alapozása
A fenti problémák megoldása érdekében fogadta el a kormány az 1040/2015. (II. 10.) Korm. határozattal a “Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepciót, melynek deklarált célkitűzései:
a szakképzési feladat- és intézményrendszer, a szakképzés szerkezetének átalakítása, a gazdasági
igényekkel összehangolt, versenyképes iskolai rendszerű szakképzés biztosítása, az intézményi finanszírozás hatékonyabb megvalósítása és az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. évi módosítása 2016. szeptember
1-jétől megváltoztatja a szakképző iskola típusokat, az eddigi szakiskola helyébe a szakközépiskola, a
szakközépiskola helyébe a szakgimnázium lép. A köznevelési törvény módosítása alapján a szakgimnáziumokban az érettségi vizsga keretében szakképesítést is szereznek az érettségiző tanulók.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2015. évi módosítása a 2016. szeptember 1-jétől indított szakképesítések esetén megváltoztatja a szakgimnáziumi 9-12. évfolyamokon a szakmai
és a közismereti képzések arányát. Ennek alapján e képzési időszakban a szakmai képzés aránya
emelkedik, mintegy 600 óra szakmai képzési többlet lehetőség jelenik meg, amely biztosítja, hogy a
tanulók az érettségi mellett egy szakképesítést is szerezhessenek.
2015. IV. évfolyam, Tanévnyitó – különszám
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A szakképzési struktúra változtatásának
jogi eszközrendszere, a szakképzés tartalmi szabályozása
Országos Képzési Jegyzék
Az állam által elismert szakképesítéseket, részszakképesítéseket és szakképesítés-ráépüléseket az
Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza.
A 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosította (más rendeletek mellett) az Országos Képzési
Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelet is.
A legfontosabb módosítások
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések köre szélesebb az OKJ-ban található ágazatok körénél, tehát több, mint 42 szakképesítés. Tartalmaik specifikusak, mégis mindegyikhez kapcsolódik legalább egy érettségire épülő szakképesítés megszerzésének lehetősége. A
szakképesítések kiválasztásának, illetve kialakításának kritériumait nem volt könnyű teljesíteni. Ezek
között szerepelt, hogy kapcsolódjon az adott ágazathoz, vagy az érettségire épülő, 54-es szakképesítéshez, szakmai elméleti és gyakorlati tartalmával erősítse, szélesítse az érettségit követően megszerezhető szakképesítéssel ellátható feladatokat, tevékenységeket. Elvárás az is, a többlet képzési
idő mértékéig a közös ágazati tartalomtól, és az érettségire épülő 54-es szakképesítés tartalmától
teljes mértékben eltérő legyen.
Amennyiben a meglévő szakképesítések, részszakképesítések köréből nem volt választható megfelelő a fenti követelményeket teljesítő szakképesítés, úgy a munkaerő-piaci igények figyelembe
vételével új szakképesítés került kialakításra.
Az ágazatok összességét tekintve 66 szakképesítés vált érettségi vizsga keretében megszerezhetővé., a 25 meglévő, OKJ-ban kiadott szakképesítés mellett 41 új szakképesítés kialakítására is sor
került.
Fontos szempont, hogy az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítésekhez a törvényi előírások alapján nem kell külön komplex szakmai vizsgát tenni, mert a szakképesítést igazoló
bizonyítvány ebben az esetben a vonatkozó érettségi vizsgatárgy eredményes teljesítése alapján
kerül kiadásra.
Ezeket a szakképesítéseket az OKJ 3. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet 2020. január 1-jén lép
hatályba, mivel a 2020. évi május-júniusi vizsgaidőszakban tesznek először ezekből érettségi vizsgát
a tanulók az új rendszer szerint.
A felnőttképzési óraszámok módosítása
A felnőttképzési piac minden szereplője irányából érezhető volt az óraszámok csökkentésére irányuló elvárás: a képzésben résztvevőnek drága a képzés, a képzőknek nincs elég hallgatójuk, illetve
drágán tudják kínálni a képzésüket, a munkáltatók pedig nem szívesen engedik el az alkalmazottaikat hosszú időre.
A felnőttképzési óraszámok felülvizsgálatának eredményeképpen jellemzően csökkentek a képzések óraszámai. 135 szakképesítés, illetve szakképesítés-ráépülés, továbbá 30 részszakképesítés
esetén került sor a felnőttképzési óraszámok különböző, jellemzően 10-30% közötti csökkenésére.
A csökkentési javaslatok vizsgálatakor figyelemmel kellett lenni arra, hogy mennyire indokolt a
SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉS
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csökkentés az iskolai rendszerben, és iskolarendszeren kívül is oktatható szakképesítések esetén a
felnőttképzésben. Szakmailag nem támasztható alá, hogy egy iskolai rendszerű, nappali rendszerben 2500 óra körüli képzési idővel rendelkező szakképesítés felnőttképzési óraszáma 600 óra körüli,
vagy még kevesebb legyen. A javaslatottevők jellemzően arra hivatkoztak, hogy az adott képzésre
jelentkezők rendelkeznek szakirányú előképzettséggel, ismeretekkel. Ez azonban nem az alacsony
OKJ-beli óraszámmal szabályozható, hanem az előzetes tudás beszámításával, melyről a felnőttképzési törvény is rendelkezik.
Néhány szakképesítés esetén a felnőttképzési óraszámok növelésére is sor került (pl. Fodrász,
Kozmetikus szakképzés)
A gazdasági szereplőktől érkezett módosítási igények kielégítése
Folyamatosan érkeznek javaslatok a gazdasági szereplőktől az ágazatukat érintő szakmastruktúra korszerűsítésére, ami időről-időre megkívánja az OKJ felülvizsgálatát és módosítását. Például
a logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését szolgáló intézkedésekről szóló 1560/2015. (VIII. 7.) Kormány határozat a gépjárművezető-hiány
megszüntetése érdekében.
Új, speciális tudást biztosító szakképesítések, szakképesítés-ráépülések találhatók pl. a gépészet,
vagy az informatika területén (pl. Épületgépészeti előkészítő, Irodai informatikus, Webfejlesztő, stb.)
Korszerűsítésre kerültek a vasúti, és más közlekedési, logisztikai szakképesítések.
A vendéglátás területén többek között ismét megjelent az Élelmezésvezető szakképesítés.
Az összetett, több munkakör betöltésére képesítő, jellemzően iskolai rendszerben megszerezhető szakképesítések esetén felmerült az igény a képzések rövidebb részenként történő teljesíthetőségének biztosítására. 62 új részszakképesítés kialakítására is sor került (35 db 31-es szintkódú és
27 db 51-es szintkódú).
Új besorolások
Bővült az OKJ-ban az ágazatok száma a korábbi 38 helyett 42-re, és a felelősségi körök
tárcaszintű változtatásának megfelelően néhány esetben módosult a szakmacsoport elnevezése is.
Az új ágazatok: XXXIX. Közművelődés
XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
XLI. Vízügy
XLII. Előadóművészet
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A Magyar Képesítési Keretrendszer szintjeinek megjelenítése az OKJ-ban
Az OKJ szakképesítéseket tartalmazó táblázat egy új oszloppal bővült, ami a 2015-ben elfogadott
Európai Képesítési Keretrendszerrel harmonizáló Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szintjeit
tartalmazza. Célja az, hogy az EU tagállamok képzési rendszerei közelítsenek egymáshoz, és ezzel
könnyebben elismerhessék egymás bizonyítványait.
Egyéb változások
Nagyon fontos változás, hogy pontosításra került az OKJ kormányrendelet 2. § (1) bekezdése
szerinti, a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító, kapcsolódó szakképesítés definíciója: amely szerint a szakképesítés-ráépüléseken kívül kapcsolódó szakképesítésnek minősülnek az iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések esetén az azonos ágazatba sorolt további, iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető
szakképesítések is.
A közlekedési és az agrár ágazatba tartozó szakképesítések között megteremtődött a szakképesítések és egyes hatósági képzések összekapcsolása is. E kapcsolatot az OKJ kormányrendelet 7. melléklete jeleníti meg, amely az egyes hatósági jellegű képzések szakmai tartalmát is magában foglaló
szakképesítéseket rögzíti. A mellékletben szereplő táblázat 21 szakképesítést tartalmaz (pl. Építő- és
anyagmozgató gép kezelője, Autóbuszvezető), megjelölve a kapcsolódó hatósági jogszabályt is.
Az OKJ fejlesztési folyamatának eredményét láthatjuk számokban a következő táblázatban:

Képesítések

150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelet
(régi OKJ)

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel mód.
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
(Új OKJ)

részszakképesítés

(21, 31, 51)

152 db

201 db

szakképesítés

(32, 34, 52, 54, 62)

289 db

340 db

szakképesítés-ráépülés

(33, 35, 53, 55)

200 db

219 db

Összesen

641 db

760 db

Az OKJ változásából fakadó új lehetőségek mielőbbi kihasználhatósága érdekében az átmeneti
szabályok lehetőséget adnak arra is, hogy a szakképzési évfolyamokon az új, vagy a megváltozott
szakképesítések szerint is indulhassanak a képzések.
A honlapunkon található, a Nemzetgazdálkodási Minisztérium által kiadott tájékoztató részletesen leírja az egyes szakképesítések indíthatóságára vonatkozó tudnivalókat a „Tájékoztató az
25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult OKJ iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb
változásairól” menüpont alatt.
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Szakképzési dokumentumok
A képzések indítását meghatározó jogszabályok, szakképzési dokumentumok megjelenése rövidesen várható. Vélhetően e cikk keletkezésétől a lapszám megjelenéséig már kiadásra kerülnek a
rendeletek
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása
887 új szakmai követelménymodul kerül kiadásra, melynek egy része teljesen új, az új szakképesítések tartalmának, kompetenciáink leírására szolgál. A módosuló követelménymodulok másik része
pedig a felülvizsgálat eredményeként korszerűsödött, tehát a régi megnevezés és az azonosítószám
első 5 számjegye változatlan, a végén a -16 jelzi a kiadás évét.
A szakképzési kerettanterveket tartalmazó miniszteri rendelet kiadása
(szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter)
A nagyszámú módosítás miatt nem módosításra kerül a korábbi jogszabály, hanem új rendeletet
ad ki a jogalkotó.
Az új iskolai rendszerű szakképesítések, és a módosított szakmai tartalmú, tehát új szakmai követelménymodult tartalmazó szakképzési kerettantervek fejlesztése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásában történik. A munkaanyagok szintén megtekinthetők honlapunkon.
A szakmai és vizsgakövetelményeket kiadó miniszteri rendeletek
Az új és a megváltozott szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit (szvk) tartalmazó miniszteri rendeletek kiadása is (szakképesítésért felelős miniszterek) folyamatban van.
Ezek struktúrájában legnagyobb a változás a kapcsolódó szakképesítések pontban. Az OKJ legfontosabb módosításai között egyéb változások címszó alatt jeleztük az OKJ-t kiadó kormányrendeletben megjelent pontosítást a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon
való ellátásáról. Ennek értelmében az szvk 3.3 pontjának táblázatban felsorolt szakképesítései nem
számítanak 2. szakképesítésnek, aminek a szakképesítés megszerzésének ingyenessége szempontjából hosszú távon is igen nagy a jelentősége.
Az ágazati szakmai érettségi vizsgák követelményeit tartalmazó rendeletek
A téma újszerűsége és fontossága miatt külön cikk foglalkozik az ágazati szakmai érettségi
vizsgával.
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Szakmai vizsgák szervezése a megújult
vizsgaügyviteli keretrendszerben
A szakképzési rendszer megújulási folyamatában a törvényi szabályozók: a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló
2015. évi LXVI. törvény rögzítették az átalakítás irányát.
A szakképzési rendszer változása a 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendeletben az Országos Képzési
Jegyzék (OKJ) átalakításával kezdődött, a 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendeletben az állam által elismert szakképesítések követelménymoduljainak kiadásával és a szakképesítésért felelős miniszterek
rendeleteivel – szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek kiadásával – folytatódott.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény által meghatározott új szakképzési rendszer
végrehajtási rendeleteinek kiadásával az iskolarendszeren kívüli képzéseknél 2013. szeptember 1-jétől induló képzések már – az új törvényi előírásokhoz igazodóan – komplex szakmai vizsgával fejeződnek be.

Változás a szakmai vizsgáztatásban
A korábbi, moduláris rendszerű vizsgákat felmenő rendszerben felváltó komplex szakmai vizsga
egésze jelentősen megváltozott.
A komplex szakmai vizsgáztatás új szabályainak rögzítésével megvalósul a szakmai vizsgáztatás
rendszerének egyszerűsítése, a valós munkahelyi körülményekhez igazodó, a szakmai ismereteket
komplex formában számon kérő vizsgáztatás, a tudás reálisabb értékelése. A vizsgák költsége, a
vizsganapok száma, az adminisztrációs feladatok mennyisége jelentősen csökken, a vizsgák lebonyolítása egyszerűbb, az ágazati sajátosságok mégis hangsúlyosabban jelennek meg. A komplex
vizsga a korábbinál hatékonyabb és objektívebb mérést, értékelést tesz lehetővé.
A 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján a komplex szakmai vizsga állami vizsga, amely egységes és összetett mérési eljárásrend szerint zajlik a felkészült vizsgabizottság előtt. A komplex szakmai vizsgát – függetlenül az előképzettségtől és szakmai gyakorlattól – mindenkinek teljesítenie kell,
felmentés kizárólag a jogszabályi előírások alapján adható.
A vizsgáztatás új rendszere a korábbiaknál nagyobb felelősségvállalást és szakmai felkészültséget
vár el a vizsgabizottságoktól, a vizsgaszervezőktől és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) munkatársaitól egyaránt.
A vizsgabejelentéseket, vizsgabizottsági kijelöléseket az NSZFH koordinálja az Integrált Ügyviteli
Keretrendszeren keresztül. Hivatalunk gondoskodik a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felelősségi körébe tartozó OKJ-s szakképesítések írásbeli, interaktív és szóbeli feladatsorainak elkészíttetéséről, expediálásáról. A Hivatal más minisztériumok felelősségi körébe tartozó OKJ-s szakképesítések esetéebn megállapodás alapján látja el ugyan ezeket a feladatokat. Az OKJ-s szakképesítések
szakmai vizsgatételein kívül Hivatalunk készítteti el, és adja át az Oktatási Hivatalnak (OH) a kétszintű és az ágazati szakmai érettségi vizsgák írásbeli feladatlapjait, javítási-értékelési útmutatóit, és a
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szóbeli tételsorokat is. A tételkészítésnek 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 alapvető
feltétele a vizsgák zökkenőmentes lebonyolításának. Az NSZFH tevékenységei között a vizsgaügyvitel sokrétű feladatának kiemelt jelentősége van.
Az NSZFH feladata a szakmai vizsgákhoz kapcsolódóan a vizsgázókra vonatkozó adatok, a vizsgázók eredményeit dokumentáló törzslapok központi elektronikus nyilvántartása, ellenőrzése és a
papír alapú dokumentumok őrzése is. A törzslapok kitöltése online történik.
Az NSZFH vizsgaszervezői feladatokat is ellát. Döntően a Nemzetgazdasági Minisztérium hatáskörébe tartozó szakképesítések vonatkozásában rendelkezik vizsgaszervezési joggal. Az elmúlt években más minisztériumok hatáskörébe tartozó szakképesítések vizsgáinak szervezését is végeztük a
minisztériumok felhatalmazásával, biztosítva a szakmai vizsga lehetőségét olyan szakképesítésekből
az ország azon területein, ahol ez a tevékenység „hiánypótlást” jelent. A szakmai vizsgaszervezés a
bejelentéstől a tételkészítésen, expediáláson keresztül a törzslapkitöltéssel bezárólag elektronikus
rendszerben történik – az Integrált Ügyviteli Keretrendszerben.
Az NSZFH fent említett vizsgáztatással kapcsolatos tevékenységeinek – a vizsgabejelentésnek,
a tételkészítő munkának és expediálásnak, a törzslap-nyilvántartásnak, valamint a vizsgaszervezői
feladatnak – folyamatát az alábbi ábra mutatja.
Vizsgaszervező
Regisztráció, jelszó igénylés, vizsgaszervezési engedélyek rögzítése

Amennyiben
nem a jogszabály
szerint történik meg
a bejelentés

Vizsgaszervező
Vizsgabejelentés
Digitális aláírás

Vizsgabejelentés
azonosítószáma
„VB” szám

NSZFH és/vagy szaktárcák
Vizsgák ellenőrzése
Ellenőrzö vizsga
Tételigénylés

Kereskedelmi és Iparkamara, szaktárcák,
szakmai szervezetek, háérintézetek, NSZFH
Vizsgabizosági elnöki/tagi kijelölése
NSZFH
Vizsgabizoság jóváhagyása
NSZFH
Megbízólevelek hitelesítése

Megbízólevelek, intézményi értesítők
Vizsgabizoság, intézmények
Elnöki/tagi/intézményi jelentések kitöltése
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Modulzáró vizsga
Az Integrált Ügyviteli Keretrendszerben a közelmúltban történt fejlesztés eredményeképpen a
modulzáró vizsgabejelentések is elektronikusan rögzíthetővé váltak.
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) 11/A §-a értelmében az
iskolarendszeren kívüli szakképzésben az NSZFH mint állami szakképzési és felnőttképzési szerv
szervezheti a modulzáró vizsgákat, amennyiben a felnőttképzést folytató intézmény nem jogosult
azok megszervezésére. A hatóság által szervezett modulzáró vizsgák azon szakképesítésekre irányulnak, amelyek oktatására a szakmacsoport tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok szakképző iskolai feladatokat
ellátó tagintézményei jogosultak.
A Hivatal ennek keretében együttműködési megállapodást kötött a 2015. július elsejével létrejött 44 szakképzési centrum mindegyikével a modulzáró vizsgák lebonyolításának kivitelezésére, így
a vizsgázni szándékozók közvetlenül a lakóhelyükhöz legközelebbi vagy a kiválasztott szakképzési
centrumban tudnak jelentkezni.
A Vizsgaügyviteli Keretrendszer/Vizsgabejelentési felületén keresztül a szakképzési centrumok
tagintézményei 2016. 06. 14-től jelenthetik be a hatóság nevében szervezett modulzáró vizsgákat.
A vizsgázni szándékozó a modulzáró vizsgára történő jelentkezését minden hónap 10. napjáig adhatja le az adott szakképzési centrum tagintézményében, amely megszervezi a modulzáró vizsgát. A
modulzáró vizsgát – az együttműködési megállapodás keretében – a vizsga első tevékenysége előtt
legalább 5 nappal köteles a szakképzési centrum tagintézménye bejelenteni a felületen.
A modulzáró vizsgák bejelentésével kapcsolatos részletes tájékoztató honlapunkon az alábbi link
alatt olvasható: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=687
A szakmai vizsgát letenni készülőknek ajánljuk a következő link használatát: https://vkkereso.nive.hu/
A felület keresőjét használva megtalálhatóak a vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező intézmények, illetve konkrét naprakész szakmai vizsgabejelentések is leszűrhetőek az oldalon.
A modulzáró vizsgát sikeresen teljesítő hallgató az igazolás átvételét követően – amennyiben a
szakmai és vizsgakövetelmény valamennyi előírt feltételének is megfelel – jelentkezhet az adott
szakképesítésből vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező intézménybe OKJ-s szakmai vizsgára,
hogy megszerezze a kívánt szakképesítést.

Vizsgaelnöki pályázatok
A vizsgaelnöki pályáztatás törvényi szabályozásáról a 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos
szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről rendelkezik.
Hivatalunkhoz a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felelősségi körébe tartozó szakmacsoportokra; a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (NFM) tartozó informatika szakmacsoportra; a Miniszterelnökséghez (ME) tartozó 52 343 01 Közbeszerzési referens szakképesítésre és az 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző szakképesítésre lehet pályázatot benyújtani. A többi szakmacsoport esetében az
adott szaktárcák, kamarák végzik a pályáztatást.
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Három pályázati típust különböztetünk meg:
• új pályázat (5 évre szól);
• bővítés (az előző engedély lejártáig szól),
• hosszabbítás (5 évre szól).
A szakmai vizsgaelnököknek szóló felületen közzétettük, hogy ezekben az esetekben a jogszabályi
előírásoknak megfelelően mely dokumentumokat kell benyújtani a bírálathoz.
A bírálati díj mértéke jogszabályban meghatározott:
• új pályázat esetén a minimálbér 10%-a,
• hosszabbítás esetén a bírálati díj 50%-a
Ezeket minden esetben szakmacsoportonként kell befizetnie a pályázónak.
A pályázatok benyújtása a https://vep.nive.hu linken keresztül történik, amely szintén az Integrált
Ügyviteli Keretrendszer része.
Az elmúlt időszakban modernizálásra került az IÜK rendszer vizsgaelnöki felülete is. Egyszerű kezelhetősége, a dokumentumok (bizonyítványok; önéletrajzok; előző engedélyek stb.) feltöltése teszi
lehetővé a pályázás gördülékenyebbé tételét. Bevezetésre került a bírálóbizottsági üléseken elfogadott pályázatok kapcsán a vizsgaelnöki engedélyek digitális hitelesítése is. Ennek eredményeként a
tanúsítványokat a vizsgaelnökök a saját felületükről tudják bármikor elérni, letölteni.
A pályáztatás folyamatos, a benyújtott pályázatok formai ellenőrzését az NSZFH végzi, a vizsgaelnöki pályázatokról bírálóbizottság dönt bizottsági ülés keretében. Az elfogadott pályázatok minisztériumi jóváhagyása után az Integrált Ügyviteli Keretrendszerben beállításra kerül a vizsgaelnökök
jelölhetősége, valamint az elnöki engedélyek digitális jóváhagyása.
A https://oszn.nive.hu/?oldal=kereso kereső linken keresztül van lehetősége a vizsgaelnököknek,
illetve vizsgabizottsági tagoknak arra, hogy megnézzék, pontosan mely szakképesítésekre milyen
típusú engedéllyel rendelkeznek, és látják engedélyük lejártának az évét is.
A szakmai vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok felkészítő programjára történő jelentkezéshez a
Hivatal kialakított egy elektronikus felület,ahol az adott félévre tervezett továbbképzések időpontjai,
programjai elérhetőek, és a szabad helyek függvényében lehet jelentkezni. A továbbképzésen megszerzett tanúsítványok digitális hitelesítés keretében válnak érvényessé, majd letölthetővé a felületen.
Rendszeresen szervezett felkészítő programjaink követik a jogszabályi változásokat. Az ott elhangzó
előadások − konzultációval egybekötve − felkészült előadókkal valósulnak meg. A vizsgabizottság
munkáját a folyamatos színvonalas felkészítésekkel továbbra is segítjük, ezáltal is biztosítva a szakmai
vizsgák jogszabályi keretek között történő zökkenőmentes lebonyolítását. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a felkészítések mellett feltétlenül szükséges a vonatkozó jogszabályok alapos ismerete.

Vizsgaelnöki, tagi, vizsgaszervezői jelentések
A szakmai vizsga lezárását követően a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai külön-külön elkészítik elektronikus jelentésüket az alábbiakról:
a vizsga előkészítésével, lebonyolításával, a vizsgáztatás feltételeivel, a vizsgázók felkészültségével, a vizsgafelmentéssel kapcsolatos döntéssel, a szakmai és vizsgakövetelményben leírtak teljesülésével, valamint a jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételeik, javaslataik.
A vizsgáztatók a jelentésüket a vizsga befejezését követő egy héten belül kötelesek rögzíteni az
elektronikus felületen. Amennyiben ezt elmulasztják, a rendszer figyelmezteti őket. Aki ennek elle2015. IV. évfolyam, Tanévnyitó – különszám
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nére sem tesz eleget a fenti kötelezettségének, a kötelezettség teljesítéséig nem bízható meg újabb
vizsgaelnöki, vizsgabizottsági tagi teendők ellátásával. Nagyon fontosnak tartjuk, és folyamatosan
figyelemmel kísérjük a vizsgabizottság részéről visszaérkező, a szakmai vizsga szervezésére, a központi írásbeli, szóbeli tételekre vonatkozó véleményeket. Kérjük a továbbiakban is ezen jelentések
figyelmes kitöltését és az alapos értékeléseket, melyeket most már havonta összesítünk és juttatunk el a szakképesítésért felelős szaktárcához, kamarához.
A vizsgabejelentés elektronikus felületét is folyamatosan fejlesztjük. A vizsgabizottság elnökének
és tagjainak elektronikusan küldött megbízólevelek tartalmazzák a teljes vizsgabizottság elérhetőségeit, így egyszerűbbé vált a kapcsolatfelvétel és a szakmai vizsga előtti egyeztetés is.
Nagyobb hangsúlyt fektetünk a képző által delegált vizsgabizottsági tagok végzettségére vonatkozó előírások betartására is a vizsgaszervezők részéről, így nyilatkoznia kell az általa szervezett
szakmai vizsga esetében a képzőt képviselő tag jogszabály szerinti megfelelőségéről.
Általánosságban leszögezhető, hogy a vizsgáztatás új rendszere is nagy felelősségvállalást és
szakmai felkészültséget vár el a vizsgabizottságoktól és a vizsgaszervezőktől egyaránt. Az Integrált
Ügyviteli Keretrendszerben jelentős fejlesztések történtek, ennek köszönhetően a vizsgaügyvitellel
kapcsolatos feladatok jelentősen egyszerűbbé, felhasználó-barátabbá váltak. Átláthatóbb és egyszerűbb a szakmai vizsga lebonyolítása, a vizsgaelnök és a vizsgabizottság munkájában jobban érvényesül a munkamegosztás, nagyobb jelentőséget kap a nyitóértekezlet. Az új vizsgáztatási rendszer megfelelően méri a vizsgázók felkészültségét, jól dokumentálható, korszerű. Az adminisztráció
csökkenésével több idő jut az érdemi munkára, és az osztályozással egyszerűbben, jobban mérhető
az alkalmazható tudás. A komplex feladatmegoldás közelebb áll a munkaerőpiaci igényekhez.
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Stágel Imréné

Változások a szakközépiskolákban
(szakgimnáziumokban) lebonyolítandó
érettségi vizsgákban a 2016/2017. tanévtől
A szakközépiskolákban – melyeknek megnevezése 2016. szeptember 1-jétől szakgimnázium – a
9. évfolyamon induló szakgimnáziumi képzést megelőző, „kimenő” évfolyamokon, tehát a 2016/17.,
2017/18., valamint a 2018/19. tanévben érettségiző tanulók vizsgáira vonatkozóan számos kérdés
érkezett az NSZFH-hoz az iskolák, pedagógusok, szülők, tanulók részéről. Az alábbiak rövid összefoglalását adják a jellemző kérdéseknek, és azoknak a jogszabályi rendelkezéseknek, amelyeken a
kérdésekre adott válaszok alapulnak. A változások érzékeltetéséhez – ahol a feltett kérdések sokszor
a különbségekre irányultak – utalásokat teszek a korábbi tanévekben, szakközépiskolában érettségizőkre vonatkozó rendelkezésekre is.
1. Kötelező-e az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból vizsgázni ötödik tantárgyként?
A szakképzésről szóló törvény 2016. augusztus 31-ig hatályos 21. § (2) bekezdése meghatározza,
hogy a szakközépiskola a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon felkészít az ágazatra előírt, kötelező
szakmai érettségi vizsgatárgy vizsgájára. (A rendelkezés augusztus 31-ig történő hatályosságát az
indokolja, hogy 2016. szeptember 1-jétől már nem ágazati szakközépiskolai tanterv, hanem szakgimnáziumi tanterv szerinti felkészítés kezdődik.)
A szakképzésről szóló törvény 2.§ Értelmező rendelkezések között a szakmai érettségi végzettség
értelmezése is tartalmazza, hogy az ágazati szakközépiskolákban az ötödik vizsgatárgy az ágazatnak
megfelelő kötelező szakmai vizsgatárgy.
Szt. 2.§ 2016. augusztus 31-ig hatályos 40. pontja az alábbiak szerint értelmezi a szakmai érettségi végzettséget: „a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kötelező közismereti
érettségi vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló
érettségi vizsgával megszerezhető végzettség,…
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 6.§ (2) bekezdésben foglalt – az első ágazati érettségi
évében, azaz 2017. január 1-jétől hatályba lépő – rendelkezése szerint az ötödik vizsgatárgy „szakközépiskolában a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy”. A fenti rendelkezés
ötödik vizsgatárgyra vonatkozó, 2016. december 31-ig hatályos szövege: „kötelezően választandó
vizsgatárgy”. Az ágazati szakközépiskolai képzést megelőző tanterveket megelőző tantervek alapján folyó képzésekhez kapcsolódó érettségi vizsgán fentiek szerint a szakközépiskolákban az ötödik,
kötelezően választandó vizsgatárgy lehetett valamely közismereti tantárgy vagy a szakmacsoportos
előkészítő és alapozó tárgyak követelményeire épülő szakmai előkészítő vizsgatárgy is (pl. Gépészeti
alapismeretek, Kereskedelem-marketing alapismeretek).
Fentiek alapján: az ágazati szakközépiskolákban 2017. január 1-jétől a négy kötelező közismereti
vizsgatárgy mellett ötödik vizsgatárgyként kötelező az adott ágazat szakmai vizsgatárgyából vizsgát
tenni.
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2. A 2016/17. tanév végén lehet-e még más tárgyat választani ötödik vizsgatárgynak,
vagy lehet-e a szakmai előkészítő vizsgatárgyak követelményeiből vizsgázni
az ágazati szakmai vizsgatárgy helyett?
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ (2) bekezdése definiálja, hogy „a szakközépiskolában az ágazathoz tatozó, érettségihez kötött szakképesítések közös elemeinek tartalmát
magába foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett”. A (3) bekezdés szerint „a szakközépiskolában az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban tehető munkakör betöltésére képesítő
szakmai érettségi vizsga”.
A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet 6. § szerint „a rendelet a
kihirdetését követő második napon lép hatályba”.
Fentiek alapján: 2013. szeptember 1-jén a szakközépiskolákban a 9. évfolyamon a hatályban lévő
szakképzési kerettantervek szerint kellett a képzést indítani. Így 2017. év május-júniusban az e kerettanterveken alapuló szakmai érettségi vizsgatárgyból tesznek kötelező ötödik tantárgyként vizsgát
a végzős tanulók. Ez vonatkozik azokra a tanulókra is, akik nyelvi előkészítő évfolyamot követően
kezdték meg tanulmányaikat a szakközépiskola 9. évfolyamán 2013. szeptemberben, mivel a köznevelésről szóló törvény 9.§ (7) szerint „a gimnáziumban az ötödik, hetedik és kilencedik, szakközépiskolában a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő évfolyam előzheti meg,…”.
A 2012/13. tanévben nyelvi előkészítő osztályba beiratkozott tanulók a szakközépiskola 9. évfolyamán a 2013/14. tanévben az ágazati szakképzési kerettanterv szerint kezdték meg tanulmányaikat.
A törvényi rendelkezések figyelembe vételével a 21 db szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy általános követelményei a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 2016. január 22-i módosításával (5/2016.
(I. 22.) Kormányrendelet) 2017. január 1-jétől hatálytalanok.
3. Változik-e az érettségi bizonyítvány tartalma
az ágazati szakközépiskolában tett érettségi vizsgánál?
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2016. augusztus 31-ig hatályos 12. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú
felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és
gyakorlati oktatás is folyik.
A 12. § (2) bekezdés szerint „a szakközépiskolában az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban tehető munkakör betöltésére képesítő szakmai érettségi
vizsga”.
A szakképzésről szóló törvény 1.§ 2016. szeptember 1-jétől hatályos 40. pontja azt is tartalmazza
a szakmai érettségi végzettségről, hogy az „az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak
szerint munkakör betöltésére képesít”.
A 2016/17. tanév végén, és az ezt követő két tanévben sikeresen érettségizőket az érettségi
bizonyítvány az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet 3. sz. mellékletében az adott ágazathoz rendelt, FEOR-08 számmal beazonosított munkakör betöltésére is jogosítja (FEOR-08: Foglalkozások
Egységes Osztályozási Rendszere 2008, hatályos 2011. január 01.). Ez alapján kell bejegyezni az
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érettségi bizonyítványba az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklet II. fejezetben található Záradékok közül a 2017. január 1-jétől hatályos
17. számú alábbi záradékot: „Jelen érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít,
továbbá ……… FEOR számú ….. munkakör betöltésére képesít”. A korábbi tanévekben a szakmacsoportos előkészítő vizsgatárgyból ötödik érettségi vizsgatárgyként tett érettségi vizsga nem
adott ilyen jogosítványt.
4. Kötelező emelt szinten vizsgázni az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból?
A szakképzésről szóló törvény 2.§ Értelmező rendelkezések többször hivatkozott 40. pontja, amely
a szakmai érettségi végzettséget definiálja, a 2016. augusztus 31-ig hatályos szövegváltozatban rögzíti, hogy „az ágazat szerinti kötelező szakmai vizsgatárgy teljesítése magasabb követelmények szerint teljesített érettségi vizsgatárgynak minősül.”
A szakképzésről szóló törvény Átmeneti rendelkezések 92.§ (37) bekezdés 2016. augusztus 31-ig
hatályos rendelkezése szerint: „A 2013/2014-es, a 2014/2015-ös és a 2015/2016-os tanévben szakközépiskolába beiskolázott tanuló által a kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból letett érettségi
vizsga emelt szintű érettségi vizsgának minősül.”
A 2.§ 40. pontban a magasabb követelmények szerint teljesített vizsgatárgyra vonatkozó mondatot, valamint az átmeneti rendelkezések közül a 92.§ (37) bekezdést hatályon kívül helyezte az
oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
LXXX. törvény.
Mivel a szakképzési törvény fenti módosításai az emelt szintűnek minősített vizsgára vonatkozó
rendelkezéseket törölték, az ágazati szakmai érettségi vizsgát közép- vagy emelt szinten tehetik le
a vizsgázók.
5. Mikor jelennek meg
az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak követelményei rendeletekben?
A szakképzésről szóló törvény 2016. évben történt módosítása előtt a törvény szerint az ágazati szakmai érettségi vizsga emelt szintű vizsgaként került definiálásra. A követelmények ezért egy
szintre, emelt szintre kerültek kidolgozásra. Az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak emelt szintű
általános követelményei az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet módosításával 2016. januárban megjelentek, az emelt szintű részletes követelmények kiadása az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításával várhatóan augusztusban történik meg. A rendelettervezet, amelynek melléklete tartalmazza az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak részletes követelményeit, közigazgatási egyeztetés
céljából 2016. május 10-én közzétételre került a kormany.hu honlapon (Az érettségi vizsga részletes
követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelet
módosításáról szóló előterjesztés).
A Köznevelési Kerekasztal tárgyalásain történt megállapodás alapján, mely szerint a kormányzat
lehetővé teszi a vizsgára jelentkezők számára a közép- vagy az emelt szint közötti választást, megtörtént a szakképzésről szóló törvény módosítására irányuló kezdeményezés, majd annak elfogadása.
Egyidejűleg megkezdődött a középszintű követelmények kidolgozása is. Az ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgyak középszintű követelményei jelen cikk írásakor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
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koordinálásával kidolgozás alatt vannak, az általános követelmények megjelenése a 100/1997. (VI.
13.) Korm. rendelet módosításával, a részletes követelményeké a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet
módosításával rövidesen várható.
6. Milyen különbséget jelent az emelt szinten és a középszinten történő
vizsga az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyakból?
A közép- és az emelt szintű vizsgák lebonyolításra vonatkozóan a különbségeket a 100/1997. (VI.
13.) Korm. rendelet egyértelműen meghatározza. A teljesség igénye nélkül néhány jellemző előírással érzékeltetném a lebonyolításban lévő eltéréseket.
A középszintű vizsga megszervezésére vonatkozóan a 13.§-17.§ (1) bekezdés előírásai alkalmazandók, melyek közül kiemelném az alábbi rendelkezést:
– a z érettségi vizsga vizsgabizottságának elnökét – az Országos vizsgaelnöki névjegyzékben szereplők közül – a kormányhivatal bízza meg,
– a felügyelő tanárt, a vizsgáztató tanárt és a vizsgabizottság jegyzőjét az igazgató bízza meg
Az emelt szintű vizsga megszervezésére vonatkozóan a 17/A. § (1) bekezdés előírásai alkalmazandók, mely szerint
– az írásbeli vizsga felügyelő tanárait a kormányhivatal bízza meg,
– a szóbeli vizsga – elnökből és kettő kérdező tanárból álló – tantárgyi bizottság előtt folyik, melynek tagjait a kormányhivatal bízza meg.
A középszintű vizsga írásbeli vizsgarészének szervezésére vonatkozóan a 18.§ előírásai alkalmazandók, mely szerint
– az Oktatási Hivatal vezetője a feladatlapokat – fenntartóra tekintet nélkül, a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) közreműködésével – átadja a vizsgabizottságot működtető intézmény megbízottjának,
– a középiskolákhoz zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok kibontása a csomagon
megjelölt időpontban háromtagú, a nevelőtestület tagjaiból álló bizottság előtt történik. A felbontás helyét, időpontját, a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott) állapotát és a jelenlévők
nevét jegyzőkönyvben rögzíteni kell,
– a felügyelő tanárok az írásbeli vizsgáról jegyzőkönyvet vezetnek, amelynek tartalmaznia kell az
ülésrendet és a vizsga menetével kapcsolatos eseményeket,
– az igazgató által megadott határidőre a szaktanár benyújtja a kijavított vizsgadolgozatokat az
igazgatónak.
Az emelt szintű vizsga írásbeli vizsgarészének szervezésére vonatkozóan a 30. § (1), (2) bekezdések alkalmazandók, melyek szerint
– a vizsgatárgyak központi vizsgakövetelmények alapján kiadott feladatlapjain elkészített vizsgadolgozatok javításáról, értékeléséről a kormányhivatal gondoskodik,
– a feladatlapokat a felügyelő tanár – a járási hivatal közreműködésével – veszi át a kormányhivatal megbízottjától, és viszi magával a vizsga helyszínére,
– a vizsgázókat a vizsgacsoporton belül folyamatosan, az arab számokat alkalmazva sorszámmal
kell ellátni, a csoport száma törve a vizsgázó sorszámával adja a vizsgázó azonosító jelét,
– a vizsgadolgozatok kijavítása, értékelése a kormányhivatal által felkért szaktanár feladata.
A középszintű vizsgák szóbeli vizsgáinak szervezésére vonatkozóan a 31-37.§ rendelkezései alkalmazandók, melyekből kiemelném a szervezésre vonatkozó egyik követelményt, mely szerint
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– a kérdező tanár az írásbeli vizsgák befejezését követően a központi követelményekre épülő
vizsgatárgyakhoz a miniszter által kiadott vizsgakövetelmények alapján összeállítja a tételsort,
– az igazgató által megküldött tételsorokat a vizsgabizottság elnöke aláírásával jóváhagyja, megőrzi, és a vizsgabizottság előzetes értekezletén átadja a kérdező tanárnak.
Az emelt szintű vizsgák szóbeli vizsgáira vonatkozóan alkalmazandó szabály a 40/A. § (1) bekezdés, mely szerint
– ha a vizsgázó emelt szintű érettségi vizsgát tesz, a 31–37. §-ban foglaltakat a következő eltéréssel kell alkalmazni: a szóbeli tételeket az Oktatási Hivatal, az ágazati szakmai vizsgatárgyak esetén a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal készítteti el, és az Oktatási Hivatal juttatja
el a kormányhivatalhoz, amely átadja azokat a tantárgyi bizottságoknak.
A vizsgázó teljesítményének értékelésére vonatkozóan a középszintű és az emelt szintű
érettségi vizsgára érvényes előírások:
a)
jeles (5): 60–100% elérése esetén, míg középszintű vizsgánál 80–100% elérése esetén,
b)
jó (4): 47–59% elérése esetén, míg középszintű vizsgánál 60–79% elérése esetén,
c) közepes (3): 33–46% elérése esetén, míg középszintű vizsgánál 40–59% elérése esetén,
d) elégséges (2): 25–32% elérése esetén, míg középszintű vizsgánál 25-39% elérése esetén,
e) elégtelen (1): 0–24% elérése esetén, középszintű vizsgánál szintén.
Az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak emelt szintű vizsgáira e cikk írásakor már kiadott általános követelmények és jogszabálytervezetben megismerhető, kiadás előtt álló részletes követelmények, valamint a középszintű vizsgákra készült munkaanyagok is – néhány ágazatot kivéve
– jellemzően két vizsgarészt jelölnek meg: szóbeli és írásbeli vizsgarészt. A gyakorlati tudáselemek
számonkérésére is az írásbeli vagy/és a szóbeli vizsgarészben kerül sor, egyes ágazatoknál önálló feladatlapon, illetve altételben, tételrészben, más ágazatoknál az elméleti tudást is számonkérő
írásbeli feladatlapba, illetve a szóbeli tételekbe beépítve. Jelen cikk írásakor a középszintű követelmények munkaanyagai alapján megállapítható, hogy azokban az emelt szintű követelményekben
szereplő témák köre némileg szűkebb, a követelmények megfogalmazásában, a számonkérés jellegében pedig eltérések vannak.
7. Lesznek- e mintafeladatok?
A már elkészült emelt szintű követelmények alapján az NSZFH által működtetett tételkészítő bizottságok mintákat készítenek az írásbeli vizsga jellemző típusú feladataira, valamint egy-egy mintatételt a szóbeli vizsgák tételsorához. A minták a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben az adott vizsgatárgy vizsgaleírását figyelembe véve érzékeltetik a vizsgafeladatok jellegét, azok kitűzésének,
megfogalmazásának, az elméleti és gyakorlati tudás számonkérésének módját, valamint az értékelés szempontjait. A feladatminták várhatóan szeptember hónapban kerülnek közzétételre.
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Molnárné Stadler Katalin

Az Európai Szakképzési
Minőségbiztosítási
Keretrendszer
megújítása
Előzmények
A 2009. évi elfogadását követően az EQAVET Ajánlás1 – és különösen az annak szerves részét képező EQAVET Keretrendszer – a tagországok kétharmadában eredményesen segítette és támogatta
a szakképzési (minőségbiztosítási) rendszerek közös európai referenciák mentén történő folyamatos
javítását, fejlesztését, reformját; 14 országban pedig közvetlenül is hozzájárult a nemzeti rendszer
kialakításához. A Keretrendszer bizonyos elemei – minőségi kritériumok, indikatív jellemzők és mutatók – jól beépültek a tagállamok minőségbiztosítási kultúrájába. Ugyanakkor további korrekciókra,
fejlesztésekre van szükség…
Időközben ugyanis számos, a szakképzés (minőség)fejlesztését célzó és támogató szakpolitikai
kezdeményezés, fejlemény, prioritás jelent meg, amelyeket az EQAVET Ajánlás eredeti formájában
nem vagy nem kellő mértékben tartalmaz, tükröz. A 2013-ban elkészült EQAVET külső értékelés2 is
fő fejlesztendő területként jelölte meg, hogy bizonyos, a szakpolitika által preferált elemek, témák
hiányoznak a Keretrendszerből, mint például a tanulási eredmények megközelítés, vagy nem elég
egyértelműen és hangsúlyosan jelennek meg, mint például a munkahelyi környezetben történő
tanulás-képzés vagy a tanárok és a szakoktatók kérdésköre és ezek minőségbiztosítási vonatkozásai.
Erre válaszul, illetve összhangban az Ajánlás azon felhívásával, miszerint a tagállamok folyamatosan fejlesszék tovább az európai minőségbiztosítási referencia keretrendszert, az abban részletezett minőségi kritériumokat, indikatív jellemzőket és referenciamutatókat, az Európai Bizottság az
EQAVET továbbfejlesztéséről – kiegészítéséről, kiteljesítéséről, egy úgynevezett „EQAVET+” modell
kidolgozásáról – határozott. A kiegészítés alapját a 2013. évi független EQAVET külső értékelésben
és a Bizottságnak az Európai Parlament és a Tanács számára készített, az Ajánlás végrehajtásáról
szóló 2014. évi Jelentésében3 foglalt javaslatok, ajánlások képezik.

[1]	„Az Európai Parlament és a Tanács Ajánlása a szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszerének létrehozásáról” (Brüsszel, 2009. június 18.)
[2]	http://www.eqavet.eu/gns/library/publications/2013publications.aspx (External Evaluation of implementation of
EQA-VET by GHK, Final report 12 July 2013)
[3]	http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/eqavet_en.pdf (Report from the Commission to the
European Parliament and the Council on the implementation of the Recommendation of the European Parliament
and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Quality Assurance Reference Framework
for Vocational Education and Training)
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Prioritás területek
Az EQAVET Keretrendszer kidolgozásakor, a közös alapvető minőségkövetelmények és az indikátorok meghatározásakor a szakképzés minőségbiztosításának kérdésével foglalkozó európai uniós
munkát is meghatározó átfogó szakmapolitikai prioritások és célok voltak a fókuszban, amelyek még
ma is aktuálisak, és amelyek az alábbiak:
• a munkaerő jobb foglalkoztathatósága,
• a képzési kínálat és a munkaerő-piaci kereslet közötti nagyobb összhang,
• a szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosítása (különösen a munkaerőpiac hátrányos helyzetű csoportjai számára).
E mellett a 2015. júniusi EQAVET Éves Fórumon a résztvevők meghatározták és jóváhagyták azt
a hét, kiemelten fontos témakört, ún. prioritás területet, amelyek minőségbiztosítására vonatkozó
konkrét iránymutatásokkal kell kibővíteni, kiegészíteni az EQAVET Keretrendszert. Ezek a területek
az alábbiak:
1. munkahelyi környezetben történő tanulás-képzés és a vállalaton belüli képzés;
2. tanulási eredmények meghatározásának, leírásának és értékelésének folyamatai;
3. szakképesítések kialakítása, értékelése és tanúsítása;
4. a tanulási eredményekhez kapcsolódó pedagógiai folyamatok;
5. a tanárok és a szakoktatók szerepe a minőségbiztosítási folyamatokban;
6. a nem-formális és informális tanulásban alkalmazott validációs eljárások az Európai Képesítési
Keretrendszerrel és a nemzeti képesítési keretrendszerekkel összhangban;
7. a minőségbiztosítási ciklus Felülvizsgálat (Review) fázisának tervezése és javítása, továbbfejlesztése.

A megvalósítás módja
Az EU Bizottság az EQAVET Ajánlás formális úton történő felülvizsgálata helyett egy átmeneti
és viszonylag gyors megoldást javasolt a felmerült igényekre: az „EQAVET+” kidolgozását, vagyis
a jelenleg hiányzó, de kulcsfontosságú elemek beépítését az EQAVET Ajánlásba, Keretrendszerbe,
az Ajánlás jogi szövegének megváltoztatása nélkül. A Bizottság a feladat elvégzésére egy európai
munkacsoportot hozott létre, amelybe 18 tagország (köztük Magyarország is) delegált szakértőt. Az
európai szociális partner szervezetek közül az UEAPME és az ETUC, valamint tudományos tanácsadóként az ETF és a CEDEFOP szakértői is részt vettek a munkában.
Az „EQAVET+” fejlesztés 2016. februártól 2016. júniusig tartott. A munkaértekezletek közötti időszakban a Titkárság megküldte az EQAVET+ aktuális munkaváltozatát a Hálózat minden tagjának,
annak érdekében, hogy biztosítsa a Hálózat többi tagjának (akik nem vettek részt a kidolgozásban, a
munkacsoport munkájában) folyamatos tájékoztatását az elvégzett munkáról és az előrehaladásról,
így elősegítve, hogy a tagállamok magukénak érezzék és elfogadják a kifejlesztett EQAVET + indikatív jellemzőket, és be is vezessék azokat.
A munkacsoport 2016 októberében némileg változó összetételben folytatja munkáját. A cél, hogy
2017 tavaszára szakmai útmutatásokat dolgozzon ki az „EQAVET+” gyakorlati alkalmazásának elősegítésére, támogatására azokon a prioritás területeken, amelyeken a munkacsoport (és a hálózati)
tagok ennek a legnagyobb szükségét érzik. A munkacsoport elnöki teendőinek ellátására az EU
Bizottság a Magyarország/NSZFH által delegált szakértőt kérte fel.
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Eredmények
A munkacsoport munkájának eredménye az „EQAVET+ indikatív jellemzők – Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózat által készített kiegészítés az EQAVET Keretrendszerhez” elnevezésű
szakmai dokumentum, amelyet a tagok az EQAVET Hálózat fő döntéshozó fórumán, az EQAVET éves
hálózati találkozóján4 változtatás nélkül elfogadtak. Az EQAVET+ indikatív jellemzők összhangban
vannak az EQAVET Ajánlás szellemiségével, eszköztár alapú megközelítésével, nyelvezetével, megfogalmazási módjával, és a szakképzés minden területén és szintjén alkalmazhatóak.
A Hálózat álláspontja szerint ez a dokumentum kiegészíti az EQAVET Ajánlásban foglaltakat, valamint támogatni fogja a tagállamokat abban, hogy tovább erősítsék minőségbiztosítási megközelítéseiket az Ajánlással összhangban. Az eredeti Ajánlás szövege és az EQAVET Hálózat kiegészítése
közötti könnyebb megkülönböztetés érdekében a hozzáadott szövegrészek piros színnel kerültek
feltüntetésre.
Egy példa:
Minőségi kritérium
 tervezés tükrözi
A
az érdekelt felek
által osztott
stratégiai
jövőképet,
továbbá
egyértelműen
meghatározott
célokat, intézkedéseket és mutatókat tartalmaz.

Indikatív jellemző a szakoktatási és
szakképzési rendszer szintjén
 szakoktatás és szakképzés céljai
A
meg vannak határozva közép és
hosszú távra, és kapcsolódnak az
európai célokhoz.
A szociális partnerek és minden más
releváns érdekelt fél a különböző
szinteken részt vesznek a szakoktatás és szakképzés céljainak meghatározásában.
A célokat különös mutatók segítségével tűzik ki és kísérik figyelemmel
(sikerkritériumok).
A munkaerőpiac és a társadalom
szakképzési igényeinek a beazonosítására mechanizmusokat és eljárásokat hoztak létre.
Tájékoztatási politikát alakítottak ki
a nemzeti vagy regionális adatvédelmi követelményeknek megfelelő
minőségi eredmények optimális
nyilvánosságra hozatalának biztosítására.
Az egyéni alkalmasságuk elismerésére, érvényesítésére és hitelesítésére normák és iránymutatások
vannak megállapítva.

Indikatív jellemző a szakoktatási és
szakképzési szolgáltató szintjén
 szakoktatási és szakképzési szolA
gáltató által kitűzött helyi célokban
tükröződnek az európai, országos és
regionális szakoktatási és szakképzési politikai célok.
Egyértelműen meghatározták a célokat és figyelemmel kísérik őket, és
a képzési programokat úgy alakítják
ki, tervezik meg, hogy elérjék ezeket
a célokat.
Az egyes helyi vagy egyéni igények
meghatározása érdekében folyamatos konzultáció folyik a szociális
partnerekkel és minden más releváns érdekelt féllel.
A minőségirányítási és minőségbiztosítási felelősségi körök kifejezett
elosztása megtörtént.
A személyzetet már a korai szakasztól bevonják a tervezésbe, ideértve
a minőségfejlesztést is.
A szolgáltató együttműködő kezde-ményezéseket tervez más
szakoktatási és szakképzési szolgáltatókkal és minden más releváns
érdekelt féllel.

[4] Hollandia, Haarlem, 2016. június 8-9.
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Indikatív jellemző a szakoktatási és
szakképzési rendszer szintjén
 szakképesítések leírása tanulási
A
eredményekben történik.
A szakképesítések kialakításának,
értékelésének, tanúsításának és felülvizsgálatának minőségbiztosítására mecha-nizmusokat hoztak létre.

Indikatív jellemző a szakoktatási és
szakképzési szolgáltató szintjén
 z érdekelt felek részt vesznek a
A
helyi igények elemzésének folyamatában.
A szakoktatási és szakképzési szolgáltatók egyértelműen meghatározott és átlátható minőségbiztosítási
rendszerrel rendelkeznek.

Az EU Bizottság felkéri az EQAVET Nemzeti Referencia Pontokat és az EQAVET Ajánlás egyéb felhasználóit, alkalmazóit, hogy saját konkrét rendszereik és körülményeik figyelembe vételével használják a kiegészítő indikatív jellemzőket minőségbiztosításuk támogatására.
Hazánkban az NSZFH mint EQAVET Nemzeti Referencia Pont keretein belül működő EQAVET
Szakértői Munkacsoport 2016 őszén elkészíti az EQAVET+ indikatív jellemzők adaptálását, értelmezését a magyar szakképzésre, ezzel is segítve a szak- és felnőttképző intézmények minőségbiztosítási
munkáját.
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Szőllősi-Gábri Zsuzsanna

A szakmaszerkezeti döntés változásai
A szakmailag megalapozott és a gazdaság igényeinek megfelelő szakképzés érdekében minden
tanévben kialakításra és jogszabályban kerül rögzítésre a szakmaszerkezeti döntés, amely egyúttal
az iskolai rendszerű szakképzésben a költségvetési hozzájárulás igénylésének egyik alapja. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben (továbbiakban: szakképzési törvény) rögzítetteknek
megfelelően szakemberek tesznek javaslatot arra vonatkozóan, hogy a megyékben, illetve fővárosban mely szakképesítésre lenne szükség, milyen arányban, és mely szakmák esetében kell hiánnyal
számolni. A tanulók és a gazdaság szempontjából is fontos, hogy ne csak a „divatszakmákra” jelentkezzenek a diákok, hanem olyan végzettséget szerezzenek, amellyel – bár esetenként a képzésre
fordított költség lehet magasabb, vagy az elvégzése időigényesebb – a munkaerő-piaci elhelyezkedésük esélyesebb. A szakmaszerkezeti döntés célja, hogy a tanulók profitáljanak a szakképzésből.

Szakmaszerkezeti döntés folyamata
A szakmaszerkezeti döntés folyamata minden tanévet megelőző év tavaszán kezdődik, és ös�szefoglalva a következőképp zajlik. A folyamat a megyei fejlesztési és képzési bizottságok munkájával kezdődik, akik a gazdaság igényeit szem előtt tartva az egyes szakképesítések, illetve ágazatok
támogatási formáira tesznek javaslatot. A Bizottságok a szakképzési törvényben foglaltak szerint a
nemzetgazdasági igényeknek megfelelően és a szakképzés fejlesztésének összehangolása érdekében végzik munkájukat. Ezt követi a szakképző iskolák fenntartóinak javaslata arról, hogy milyen
szakképesítést, illetve ágazatot kívánnak ellátni, megjelölve azt a minimum létszámot, mely során
a képzés elindítása még számukra megengedhető, továbbá azt a maximum létszámot, amely felett
már nem tudják a képzést a megfelelő színvonalon működtetni. A munka hatékony és pontos elvégzése érdekében Hivatalunk egy szoftverrel támogatja a folyamatot, továbbá minél részletesebb
útmutatókkal igyekszik segíteni a fenntartók javaslatételét.
A fenntartói javaslattételt követően az agrárágazathoz tartozó szakképesítések esetében a Földművelésügyi Minisztérium, míg a többi szakképesítés esetén az állami szakképzési és felnőttképzési
szerv tesz javaslatot a szakképesítések elosztására. Az egyeztetéseket követően a z NSZFH a tervezetet elküldi a kormánynak, ahol a döntés megszületik. A fenntartóknak ezt követően még a társadalmi egyeztetés során van lehetőségük javaslataikon módosítani, észrevételt tenni a tervezettek
kapcsolatban.
Az előzőekben ismertetett folyamat eredményként, a résztvevők javaslatait figyelembe véve és
elemezve, a Kormány az iskola rendszerű szakképzés fenntartójaként hoz döntést a keretszámok
elosztására vonatkozóan megyei és fővárosi bontásban.
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Szakmaszerkezeti döntés változásai
a 2016/2017. tanévben
A korábbi évekhez képest több új módosítást is tartalmaz a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító
szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet).
Az eddigi gyakorlattól eltérően a 2016/2017. tanévben már nincs lehetőségük a fenntartóknak
egymás közötti keretszám átadásra, ez azt jelenti, hogy kizárólag a meglévő létszám erejéig tudnak
a felvett tanulók után költségvetési hozzájárulást igényelni a korlátozottan támogatott szakképesítések, illetve ágazatok esetében.
Kivételt képeznek ez alól azon esetek, melyek az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6) kormányrendelet márciusi
módosítása eredményezett. A bevezetésre került új szakképesítések esetében a fenntartóknak lehetőségük volt 2016. július 15-ig Hivatalunk részére – ezen képzések esetében a megyei és fővárosi szinten kormányrendeletben meghatározásra került keretszámok erejéig – kérelmet benyújtani,
amelyet a jogszabályban előírt feltételek megléte esetén továbbításra kerültek a Nemzetgazdasági
Minisztériumba.
Mivel a fenntartóknak már nincs lehetőségük egymás között keretszámot átadni, ezért fontos figyelniük arra, hogy amennyiben a 2016/2017. tanévet megelőzően szakképző iskola átadásra kerülne fenntartók között, akkor a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszám változást a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban kell rögzíteni. Az
átvevő fenntartónak az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát meg kell küldenie a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek is.
Azonban szintén a 2016/2017. tanévtől kezdve lehetőségük van a fenntartóknak, hogy jelezzék,
a kapott keretszámokból hány főt tudtak beiskolázni 2016. augusztus 31-ig – keresztféléves képzés
esetén 2017. január 15-ig –, így a fennmaradt létszámok tekintetében az állami intézményfenntartók még be tudnak iskolázni további diákokat. Fontos megjegyezni azonban, hogy ez nem csak a
beiskolázandó tanulók szempontjából lényeges, hanem ez az adatszolgáltatási kötelezettség a fenntartók részére is fontos, hiszen, amennyiben elmulasztják, az szankcióval járhat rájuk nézve a jogszabályban előírtak szerint.
Az adatszolgáltatás jogszabályban előírtak szerinti teljesítéséhez Hivatalunk egy szoftvert hozott
létre, amely használatához a fenntartók útmutatót is kaptak.
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Karvázy Eszter

A tanulószerződéses
gyakorlati képzés népszerűsítése
VETSAT (Vocational Education and Training: Support
for the Apprenticeship Take-up) projekt
Magyarországon a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
törvény, illetve a szakképzési törvény módosítása alapján megindult a vállalati gyakorlati szakképzéshez kapcsolódó tanulószerződéses rendszer kiterjesztése. Ehhez az úgynevezett „duális” képzési
rendszerhez egyre több vállalat kapcsolódik, azonban fontos feladat a rendszer további fejlesztése,
illetve a bevont vállalatok számának további növelése.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vezetésével az Erasmus+ programon belül kerül
megvalósításra a szakmai alapképzéshez kapcsolódó tanulószerződést és a gyakorlati képzés bevezetését és fejlesztését támogató projekt. A program megvalósításában résztvevő hazai partnerek
a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkársága, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Osztrák részről
a Szövetségi Tudományos, Kutatási és Gazdasági Minisztérium, az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara és a BBRZ Képzési Szolgáltató Csoport vesz részt.
A programban megvalósuló tevékenységek elsődleges célja, hogy kidolgozásra kerüljön egy költség-haszonelemzésre alkalmas eszköz, amely kiszámíthatóvá és ezáltal vonzóbbá teszi a tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszer működtetését. A vállalati gyakorlati képzési rendszer kiterjesztése érdekében a projekt az osztrák jó példát veszi alapul, de beemelésre kerülnek a német és svájci
duális képzés tapasztalatai is, amelyeket a partnerség mérlegel és értékel, majd a hasznos elemek
bevezetésére és alkalmazására javaslatot tesz.
A projekt keretén belül a magyar partnerség tanulmányúton vett részt Ausztriában, illetve az
osztrák partnerek is látogatást tettek Magyarországon egymás jó gyakorlatainak és tapasztalatainak
megismerésére.
A résztvevők elsődleges célja az volt, hogy alapos és átfogó ismereteket szerezzenek egymás működő rendszereiről, illetve hogy információt gyűjtsenek a gyakorlati képzésekről a költség-haszonelemzéshez. Az információgyűjtés keretében osztrák és magyar vállalatok, illetve képző intézmények
nyilatkoztak a tanulószerződéses gyakorlati képzés előnyeiről és kihívásairól. A rövid videók magyar,
angol és német nyelven elérhetők a projekt honlapján: http://vetsat.nive.hu/videos.
A tanulmányutakon mindkét ország bemutatta a gyakorlati képzés struktúráit és működési mechanizmusait, illetve lehetővé tette, hogy a részvevők bepillantást nyerjenek a multinacionális nagyvállalatok és a kis- és középvállalatok különböző gyakorlati képzési stratégiáiba. Következtetésképpen elmondható, hogy a vállalatok fő motivációja a tanulók gyakorlati képzésére a saját jövőbeli
munkaerő biztosítása. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlati képzésbe való befektetés költség-haszon számítása a tanulóidő alatt is meghatározó tényező, a vállalati célok elérésében ez a folyamat a pedig
hosszú távú stratégia részeként jelenik meg.
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A tanulmányutak tapasztalatai alapján kérdőíves felmérés készült a hazai nagy-, kis- és középvállalatok részére, amely már apró részleteiben vizsgálja a hazai gyakorlati képzésre vonatkozó főbb
jellemzőket, illetve vezetői stratégiákat. A kérdőíves felmérés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara partnerségében, a területi kamarák bevonásával valósult meg.
A kérdőíves felmérés célja, hogy információt gyűjtsön a tanulószerződéses gyakorlati képzés költség-hatékonyságáról vállalati szinten.
A kérdőív alapján begyűjtött vállalati adatok és a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre
bocsátott statisztikai adatok alapján kidolgozott online költség-haszon kalkulátor várhatóan 2016.
november végén áll majd az érdeklődő vállalatok rendelkezésére.
További információk elérhetők a projekt honlapján: http://vetsat.nive.hu
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Dr. Behovics Judit – Pásztor Tibor

A felnőttképzési engedéllyel
rendelkező intézmények
ellenőrzésének tapasztalatai
A felnőttképzési tevékenység szabályozása a 2013. évi jogszabályváltozások következtében lényegesen megváltozott. Az új jogszabályi környezet biztosítja a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények hatósági ellenőrzését a felnőttképzési törvény felhatalmazása, és a részletes szabályokról szóló kormányrendelet alapján. Az ellenőrzéseket ennek értelmében a hatóság (NSZFH)
folytatja le, felnőttképzési szakértők és felnőttképzési programszakértők közreműködésével. Az
ágazati jogszabályok rendelkezései mellett az ellenőrzés során alkalmazott háttérjogszabály a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.).
Az említett jogszabályok alapján a hatóság ellenőrzi, hogy felnőttképzési tevékenységet folytató
jogalany:
a. f elnőttképzési tevékenységét engedély birtokában folytatja-e, valamint a valóságnak megfelelnek-e az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő adatai;
b. f elnőttképzési tevékenysége megfelel-e a törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ellenőrzések lefolytatásához a jogszabályok forrást is biztosítanak, a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap Képzési Alaprészéből.
Az NSZFH az ellenőrzési feladatok ellátásához előkészítette a szükséges eljárásrendet, a dokumentum-sablonokat, valamint az ellenőrzést végző szakértők előzetes felkészítését segítő tananyagot.
Az NSZFH 240 felnőttképzési szakértő és programszakértő szakmai felkészítését két alakalommal megrendezett egész napos szakértői konferencia keretei között valósította meg. A rendezvény
alapvető célja az ellenőrzés újfajta dokumentációjának részletes ismertetése, a szakértők számára
egy egységes és a jogszabályoknak megfelelő szempontrendszer kialakítása, valamint a korábbi
szakértői hibákra való rámutatás és ezek elkerülésére való fokozott figyelemfelhívás, továbbá az
egyéb, operatív jellegű feladatokkal kapcsolatban felmerült kérdések tisztázása volt.
Az ellenőrzésekhez szükséges, valamint a folyamat során keletkező adatok és dokumentációk,
valamint a helyszíni szemlék lefolytatásához nélkülözhetetlen információk kezelésére készült egy
segédprogram, mely hatékonyan segítette a feladatok végrehajtását.
A helyszíni ellenőrzések ténylegesen 2015. január 15. napjától 2016. június 30-ig tartó időszakban valósultak meg, összesen 363 intézménynél. Az előzetes tervben ugyan 426 intézmény szerepelt, de több intézmény ellenőrzése már a jelzett időszak előtt, jellemzően panaszbejelentés miatt,
soron kívül megtörtént, továbbá 38 intézmény nyilatkozott büntetőjogi felelősségének tudatában
arról, hogy az engedély megszerzését követően felnőttképzési tevékenységet nem folytatott, 7 intézmény esetében pedig időközben az intézmény kérésére a felnőttképzési engedély visszavonásra
is került.
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Az ellenőrzés mind a magán (84 %), mind az állami szférában (16 %) működő intézményeket
érintette. Az állami intézmények közül elsősorban a Szakképzési Centrumok voltak érintettek, de
voltak felnőttképzést is folytató egyéb köznevelési és felsőoktatási intézmények, továbbá egyéb
költségvetési szervek is az érintettek között. Az ellenőrzés alá vont intézmények jellemzően 2014.
első félévében kaptak engedélyt.
Az ellenőrzések lebonyolításában 224 szakértő vett részt, valamennyien szerepelnek az NSZFH
által vezetett, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában lévő közhiteles nyilvántartásokban, és személyüket a gazdasági kamarák is jóváhagyták. A szakértői kijelölés a Felnőttképzési Szakértői Bizottság (FSZB) és a hatóság együttműködésével, az intézmény székhelyének,
illetve képzési telephelyének földrajzi elhelyezkedésére és a szakértők lakóhelyére, a szakértők
szakterületére, valamint az esetlegesen felmerülő összeférhetetlenségi okok kiküszöbölésre tekintettel történt. Összesen 745 szakértői kirendelésre került sor, ami átlagosan 3 megbízást jelentett szakértőnként, a szakterületek eltérő gyakorisága miatt azonban ez egyénenként eltérően
alakult.
Az ellenőrzés során lefolytatott helyszíni szemlék két-, illetve háromtagú szakértői bizottsága egy felnőttképzési szakértőből (vezető szakértő) és egy felnőttképzési programszakértőből,
vagy –nyelvi képzők esetén – két felnőttképzési szakértőből tevődött össze. Az intézmény képzési
struktúrájának sokszínűsége miatt 11 esetben háromtagú szakértői bizottság került kirendelésre a hatóság részéről. A szakértői bizottság tagjai közül megbízásra került a vezető szakértő, aki
felvette a kapcsolatot a képző intézménnyel, irányította az ellenőrzést, vezette a jegyzőkönyvet,
valamint gondoskodott a dokumentumok hatóság felé történő továbbításáról.
Az ellenőrzés támogatására készült PREFER adatkezelő segédprogram az engedélyezést támogató (FINY3) és az adatszolgáltatást ellátó felnőttképzési információs rendszerből (FIR) átvett adatokat, valamint az ellenőrzés során keletkezett dokumentumokat tette elérhetővé a szakértők és
az intézmények számára, szelektív módon. Az intézmények kizárólag a saját adataikhoz, a szakértők pedig a megbízásukban szereplő intézményre vonatkozó, a helyszíni szemle lefolytatáshoz
nélkülözhetetlen információkhoz, képzési programokhoz kaptak hozzáférési jogosultságot.
A jogszabályok lehetőséget biztosítanak az előzetes értesítés nélkül lefolytatott helyszíni szemlére, erre 81 esetben került sor. 23 esetben, különböző okokból az első helyszíni szemle nem járt
eredménnyel, ezért azt meg kellett ismételni.
A helyszíni vizsgálat mintavételezés alapján, képzési dokumentumok megtekintésével, a személyi
és tárgyi feltételek szemrevételezésével, a képzők meghallgatásával történt. A szakértői bizottság
legalább egy folyamatban lévő képzés, és egy lezárt képzés teljes dokumentációját megvizsgálta.
Folyamatban lévő képzés hiányában a bizottság legalább két lezárt (megvalósított) képzés egységes dokumentumát vizsgálta. Újdonság volt, hogy amennyiben volt folyamatban lévő képzése az
intézménynek, a szakértők óralátogatást is végeztek az ellenőrzés keretében.
Az NSZFH, mint elsőfokú hatóság az ellenőrzések számához igazodóan 363 döntést hozott,
amelyből 289 esetben az eljárást lezáró végzés, 72 esetben valamilyen jogsértés megállapítása
következtében bírságot megállapító határozat, 1 esetben eljárási bírságot kiszabó határozatot hozott, egy esetben pedig még nem született döntés.
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Az előzetes értesítés nélkül lefolytatott ellenőrzések esetében az eljárások 27%-ban, míg az előzetes értesítéses eljárások 18 %-ban került sor bírság kiszabására.
Az alábbi ábra azt mutatja, hogy azon képző intézményeknél, akik a külső értékelést elvégeztették, a jogsértések száma jóval alacsonyabb előfordulást mutatott (216-ból 31 eset), mint azoknál
az intézményeknél, ahol a külső értékelést az ellenőrzés időpontjáig nem végeztették el (147-ből 41
eset).
18%

Bírságoló határozat

86%
Külső értékelést
követő ellenőrzés lezárása
bírság nélkül
Külső értékelést
megelőző ellenőrzés lezárása
bírság nélkül

28%
72%

Bírságoló határozat

A jogszabályok meghatározzák a kiszabható bírság alapösszegét, amely a kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének felel meg. Az elsőfokú hatóság mérlegelési lehetősége a szankció megállapítása során kizárólag egy adott tól-ig határok között rögzített bírság sávon belül megengedett,
méltányossági jogköre pedig nincs. Az elkövetett jogszabálysértések súlyához igazodóan a legtöbb
esetben (47 db) a minimálbér egyszerese került kiszabásra, de voltak ennél magasabb bírságok is,
az alábbi megoszlásban :
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A hatóságnak a 363 alapeljárása során keletkezett elsőfokú döntésével szemben 13 fellebbezés
érkezett az Ügyfelek részéről, ebből 4 esetben saját hatáskörében került sor a döntés felülvizsgálatára és visszavonására, 9 esetben került a fellebbezési kérelem a másodfokú hatóság elé, melyből
8-at a másodfokú hatóság már helybenhagyott. A másodfokú hatóság döntéseivel szemben egy
keresetet terjesztettek elő a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elé.
Összességében megállapítható, hogy az ellenőrzések során tapasztaltak az előzetes szakmai várakozásnál kedvezőbb eredményt mutattak, az ellenőrzés alá vont képzőknél csak kevés esetben
fordult elő kirívóan súlyos jogsértés. A felnőttképzést folytató intézmények általában képesek a
2013-ban bevezetett jogszabályi környezetnek megfelelő működésre, ami a jogszabályok alkalmazhatóságát is bizonyítja.
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Csányi Róbert

A Felnőttképzési Szakértői Bizottság
(FSZB) működése és fő feladatai
Az FSZB a hatóság javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületeként működik. Főbb feladatai
többek között a D képzési körbe tartozó kérelmek és a nyelvi programkövetelmények elbírálása, a hozzá benyújtott minőségbiztosítási rendszerek vizsgálata, valamint a külső értékelések
elvégzése.
Az NSZFH a D képzési körbe tartozó képzés engedélyezési eljárását – az FSZB véleményének kikérése mellett – szakértői bizottság bevonása nélkül folytatja le.
Az A-C képzési köröben a benyújtott kérelmek döntően engedélyezéssel zárulnak, aminek oka
lehet az is, hogy ezen képzési körök könnyebben definiálható keretekkel rendelkeznek. Míg az A-C
képzési körökben 1% alatt van az elutasított kérelmek aránya, addig a D képzési körben közel 10%.
D képzési körös engedélyek és elutasítások száma
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D képzési körben elutasíto engedélyek száma

A nagyarányú elutasítás oka, hogy sok olyan képzési program engedélyezését kérelmezik a képző
intézmények a D képzési körben, amelyek szakmai jellegük miatt itt nem engedélyeztethetőek. Ezen
képzési programok véleményezése során alapelvként tekinthetünk az egyéb képzés és az egyéb
szakmai képzés felnőttképzési törvényben meghatározott definíciójára. Ennek alapján, ha egy benyújtott képzési program vizsgálata során az látható, hogy valamely foglalkozás, munkakör vagy
munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetenciákat fejleszt, akkor az nem engedélyezhető a
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D képzési körben. Sok esetben előfordul, hogy két különböző képző intézmény azonos címmel nyújt
be képzési programot engedélyezésre, melyek tartalma teljesen eltérő, így az egyik intézmény megkapja az engedélyt, míg a másik intézmény kérelme elutasításra kerül. Például a Coaching alapjai
című képzés elfogadásra, vagy éppen elutasításra is kerülhet, attól függően, hogy a képzési program
vizsgálata során az állapítható meg, hogy coachokat akarnak képezni jelentős óraszámban, vagy
éppen csak az alapokat oktatják néhány órában, a munkahelyi problémák sikeresebb megoldása
érdekében.
A D képzési körben a szakmai jellegű elutasítási indokon kívül az alábbiak fordultak még elő nagyobb számban:
– törvény hatálya alá nem tartozó képzés, pl. pedagógus továbbképzés,
– távoktatásként definiált, teljes e-learning, konzultációs órakeret nélkül.
Továbbra is megoldandó feladatnak tekintjük azon valós munkaerő-piaci igénnyel rendelkező képzések engedélyeztetésének lehetőségét, amelyek jelenleg sem a B, sem a D képzési körbe nem sorolhatóak be. Ilyenek tipikusan az alacsony óraszámú, munkavégzéshez kapcsolódó kompetenciákat
fejlesztő, jellemzően szakmai továbbképzések, amelyekhez nem lehet megfelelő szakmai programkövetelményt készíteni, másrészt a szakmai tartalom miatt D képzési körben sem engedélyezhetőek.
A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények létrehozásának célja a nyelvi képzésekre vonatkozó egységes követelményrendszer kialakítása.
A korábbi szabályozáshoz képest a mostani struktúrában a nyelvi programkövetelmények megalkotásával szabályozottabb keretek között valósulhatnak meg a nyelvi képzések, amely mind a képzésben részt vevők, mind a hatóság számára átláthatóbbá teszi ezt a szegmenst.
Az első elfogadott nyelvi programkövetelményeket két felsőoktatási intézmény, a Debreceni
Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem készítette, amik etalonként szolgálhatnak a többi képző
intézménynek a további programkövetelmény javaslatok kidolgozásában.
Jelenleg 141 db elfogadott nyelvi programkövetelmény található a hatóság honlapján, melyek
nyelvek szerinti megoszlása jól tükrözi a nyelvtanulási tendenciákat.
Nyelv
Angol
Német
Magyar (mint idegen nyelv)
Spanyol
Francia
Orosz
Olasz
Román
Lovári
Eszperantó
Holland

Elfogadott programkövetelmény száma (db)
49
35
11
11
10
10
9
3
1
1
1

Az alábbi ábra alapján látható, hogy a nyelvi programkövetelmények benyújtásának-elfogadásának döntő többsége a 2015-ös évre esett, az utóbbi időszakban folyamatosan csökken a benyújtott
programkövetelmény javaslatok száma, ami annak tudható be, hogy az elfogadott nyelvi programkövetelmények egyre inkább lefedik a résztvevői/képzői igényeket.
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Elfogado nyelvi programkövetelmények száma
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A képző intézmények külső értékelését a felnőttképzésről szóló törvény 2016. június 18-án hatályba lépő változása következtében az FSZB végzi.
A felnőttképzést folytató intézmények képzési tevékenységük minőségének javítása céljából a
minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtetnek. Az Fktv.
változása előtt az intézmény tevékenységének külső értékelését olyan szervezet végezhette, aki minőségbiztosítási rendszerét benyújtotta az FSZB-hez, és kérelmezte annak megfeleltethetőségét.
Az FSZB a minőségbiztosítási rendszerek vizsgálatához egy értékelő rendszert dolgozott ki, amely
alapján elemezte, hogy a benyújtott minőségbiztosítási rendszer tükrözi-e a jogszabályban megfogalmazott alapelveket, megfelel-e a tartalmi követelményeknek, tartalmazza-e a jogszabályban
meghatározott indikátorokat, valamint milyen mértékben alkalmazható a felnőttképzést folytató
intézményeknél.
Az értékelés alapján részben egy objektív szempontrendszer szerint történt a vizsgálat, másrészt
az egyes minőségbiztosítási rendszerek egymáshoz történő viszonyítása lehetőséget teremtett arra,
hogy ki lehessen választani a legmegfelelőbb intézményeket.
Az FSZB a hozzá benyújtott minőségbiztosítási rendszereknek hozzávetőleg egyharmad részét
terjesztette fel a miniszter számára jóváhagyásra, ezek alapján kerültek elfogadásra a külső értékelő
intézmények.
A 2016. június 18-án hatályba lépő jogszabályváltozás lényege, hogy amíg korábban a képző intézménynek kellett a külső értékelőt felkérnie az értékelés elvégzésére, valamint a külső értékelés
díját kifizetni, most ez az FSZB feladata. A külső értékelő jogi személy korábban a hatóság részére
küldött jelentést, amellyel igazolta a külső értékelés elvégzését, most ugyanezt az FSZB részére kell
megtennie.
Az FSZB a 2016. évben 150 képző intézmény külső értékelését tervezi elvégeztetni, ami elsősorban a 2014. II. félévében engedélyt kapott intézményeket érinti.
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Az alábbi ábra a korábban, illetve az Fktv. változás után folyamatokat szemlélteti.
Korábban
szerződés
Képző
intézmény

értékelés

jelentés
Külső
értékelő

Hatóság

Fktv. változás után
szerződés
FSZB
értékelés

értékelés
Külső
értékelő

Képző
intézmény

Szakértők képzése, továbbképzése
Az FSZB kiemelkedően fontosnak tartja a szakértői továbbképzéseket, a szakértők közötti tudásmegosztást.
Az idén ősszel induló szakértői továbbképzést az FSZB javaslatainak figyelembe vételével szervezi
az NSZFH, ezen felül az oktatásban is szerepet vállalnak tagjai.
Szintén a tudásmegosztást szolgálják az FSZOE és más szakmai szervezetek által szervezett konferenciák, továbbképzések, melyek közül számos rendezvényen az FSZB is képviseltette magát előadások és konzultációk tartásával.
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Bajka Györgyi - Karvázy Eszter

Európai elektronikus platform
a felnőttkori tanulásért (EPALE)
Az Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért az Európai Bizottság által kezdeményezett és finanszírozott többnyelvű, nyitott közösség virtuális tere, melynek céljai a felnőttképzési és
felnőttoktatási szektor fejlesztése, a felnőttkori tanuláshoz kapcsolódó szolgáltatások minőségének
javítása Európában, az érintettek közösséggé formálása, a felnőttképzést és –oktatást nyújtó intézmények és dolgozók munkájának támogatása és a felnőttkori tanulók számának növeléséhez való
hozzájárulás.
Az érdeklődők megismerhetik a nemzeti és nemzetközi szakmai híreket, a téma szakértőinek és
más felhasználók véleményeit a felnőttkori tanulást érintő aktuális témákról. A felhasználók ötleteket meríthetnek a megosztott jó gyakorlatokból, illetve érdeklődési körüknek megfelelő eseményeket kereshetnek.
Az európai közös platform az Unió azon nyelvein érhető el, akik megpályázták az EPALE támogató
szolgáltatás feladatainak ellátását.
A magyar nyelvű oldalt a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalban működő Nemzeti Támogató Szolgálat fejleszti folyamatosan.
A regisztrált felhasználók a platform minden funkcióját kihasználhatják:
• S zemélyes profilt hozhatnak létre, ami alapján könnyebben kapcsolatot teremthetnek a szakterületükön dolgozókkal.
•H
 íreket, publikációkat, szakmai összefoglalókat és véleményeket adhatnak közre, hogy mások is
megismerjék a szakmai tevékenységeiket és eredményeiket. A platform lehetőséget ad a tevékenységek és eredményeik megvitatására is.
•M
 egoszthatják gondolataikat a közösség tagjaival blogbejegyzés formájában.
• Megoszthatják projekt tapasztalataikat és jó gyakorlataikat, hogy példaként szolgálhassanak
másoknak.
•K
 özzé tehetik saját szervezésű vagy az általuk szakmailag érdemesnek tartott konferenciákat,
szemináriumokat, szakmai eseményeket, hogy mások is értesülhessenek róla.
• Partnereket kereshetnek, illetve partnerséget kezdeményezhetnek olyan szervezetekkel és magánszemélyekkel, akik szeretnének projektek ötleteik megvalósításához további szereplőket találni.
•A
 ktívan részt vehetnek a tematikus napok és hetek keretein belül szervezett on-line megbeszélésekben.
•H
 ozzászólhatnak a mások által feltöltött tartalmakhoz, kifejthetik véleményüket egy-egy specifikus témát illetően.
Az európai közös platform az Unió azon nyelvein érhető el, akik megpályázták az EPALE támogató
szolgáltatás feladatainak ellátását. A magyar nyelvű oldalt a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatalban működő Nemzeti Támogató Szolgálat fejleszti folyamatosan. A szakmai munka során
kiemelt hangsúlyt kap az EPALE megismertetése minél szélesebb körben és a központilag fordított
tartalmak pontosítása.
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A nemzeti oldalak szakmai tartalommal való megtöltésére a központi EPALE Támogató Szolgálattal együttműködve bátorítjuk a felnőttkori tanulásban érdekelteket, hogy regisztráljanak a https://
ec.europa.eu/epale/hu/home-page oldalon és használják ki az EPALE nyújtotta lehetőségeket!

1. ábra. EPALE bejelentkező oldala
2016 második felében az alábbi kiemelt témák kerülnek megvitatásra a platformon.
EPALE témahetek 2016. augusztus-december
Dátum
Téma
2016. augusztus 15–19.
EPALE informális és nem formális tanulás hete
2016. szeptember 8.
Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja
2016. szeptember 7–13.
Európai sporthét
2016. szeptember 26.
Európai nyelvek napja
2016. október 1.
Idősek világnapja
2016. október 5.
Pedagógusok világnapja
2016. október közepe
E+ pályázati felhívások
2016. november 16.
A tolerancia nemzetközi napja
2016. december 3.
A fogyatékossággal élők nemzetközi napja
2016. december 18.
Migránsok nemzetközi napja
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Szabó Ildikó

ReferNet – Az NSZFH az európai
szakképzésfejlesztés szolgálatában
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) által koordinált, nemzeti konzorciumokból felépülő,
európai ReferNet hálózat koordinátori szerepére.
A Cedefop a ReferNet hálózatot az EU tagországok szakképzési rendszereivel kapcsolatos információgyűjtés céljából hozta létre. A tagállami ReferNet partnerek összegyűjtik, elemzik és a Cedefop felé továbbítják a tagállami szakképzési rendszerekkel, szakpolitikákkal és fejlesztéseikkel kapcsolatos információkat, híreket. Egyúttal közreműködnek ezek, valamint a Cedefop által készített
kiadványok terjesztésében a szakképzés ismertségének növelése érdekében.
A nemzeti ReferNet hálózatok a szakképzési és tanulási lehetőségek fejlesztésében érdekelt, a
szakképzés területén tevékenykedő legfontosabb szervezeteket, intézményeket tömörítik egy nemzeti konzorciumba. A magyar konzorciumi tagok, egyúttal a magyar ReferNet hálózat koordinátora
az idei évtől az NSZFH.
Nemzeti koordinátorként az NSZFH már az idei évtől számos elemzés és felmérés elkészítéséért
felel:
- a nappali munkarend szerint szervezett iskolarendszerű képzésben tanulók tanulási célú mobilitásával kapcsolatos adatgyűjtésért;
- a szakképzés területén 2015-ben Rigában felállított középtávú szakpolitikai célok kialakításáról
és megvalósításáról való jelentésért;
- a felnőtt korú menekültek és menedékkérők számára elérhető szakképzési és szakképzéssel
kapcsolatos intézkedések összegyűjtéséért;
- a szakképzési országjelentés elkészítéséért, valamint
- a szakképzéssel kapcsolatos nemzeti hírek közreadásáért.
Ezek közül legjelentősebb a szakképzési országjelentés, amely a magyar szakképzési rendszer jellegzetességeit és a szakképzési politika kihívásait mutatja be a hazai és külföldi nagyközönség számára.
A szakképzési rendszer átfogó bemutatásával a magyar ReferNet hálózat jelentősen hozzájárul a
Cedefop stratégiai célkitűzéséhez: a szakképzés területén az európai együttműködés erősítésével,
az Európai Bizottság, a tagállamok és a szociális partnerek közreműködésével olyan szakpolitikai
irányelvek kialakítása és megvalósítása, amely a szakmai kiválóság és a társadalmi elfogadottság
erősítésével ismét vonzóvá teszi a szakképzést és a szakmaszerzést.
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Rozványi Dávid

Gondoljunk másképp a szakképzésre!
Pályaorientációs tevékenység a szakképzési
centrumokkal együttműködve
Nem lehet mindenki űrhajós, rock sztár, mélytengeri búvár vagy sarkkutató, egyrészt, mert
viszonylag kevés ilyen álláshely van, másrészt képességei, készségei és vágyai a legtöbb embert
más irányba vezetik. A pályaorientáció alapvető célja, hogy mindenkit segítsen kialakítani a
számára megfelelő foglalkozást és képzési útvonalat.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
pályaorientációs tevékenységének alapjai
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH) pályaorientációs tevékenységének alapjait a 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet „a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatalról” szabja meg:
5. § (1) A Hivatal
15. a gazdasági kamarával együttműködve kialakítja és működteti a pályaorientációs rendszert
A kormányrendeletben foglalt pályaorientációs feladatokkal részletesen a 32/2014. (XII. 31.) NGM
utasítás „a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról”
foglalkozik.
Az NSZFH belül, nem sokkal annak megalakulása után megkezdődött a pályaorientációs tevékenység, melynek főbb állomásai az alábbiak voltak:
1. 2
 015 október: a szakképzési centrumok segítségével a pályaorientációval foglalkozó munkatársakról felmérés, adatbázis kialakítása;
2. 2
 015 november-december: pályaorientációs munkamegbeszélések;
3. 2
 016. február 18: pályaorientációs konferencia Szegeden.
4. 2016.április 15: Szakmák Éjszakája.
Emellett természetesen a szakképzési centrumokban még számos új kezdeményezés született
a pályaorientáció területén, melyeket, mint jó gyakorlatokat, más centrumokban is folyamatosan
átvesznek.

2015-2016-ban megvalósult tevékenységek
Adatbázisok kialakítása
2015 októberében a szakképzési centrumok adatszolgáltatásai alapján összeállítottuk a centrumokban dolgozó, pályaorientációval foglalkozó munkatársak 780 főt tartalmazó adatbázisát. Az
adatbázisban az egyes munkatársak alábbi adatai találhatók meg: szakképzési centrum megnevezése, tagintézmény megnevezése, munkavégzés helye (település), név, telefonszám, e-mail cím, pá2015. IV. évfolyam, Tanévnyitó – különszám
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lyaorientációs végzettség és gyakorlat (erről bővebben: a Szak- és Felnőttképzés 2015. 1. számában:
Pályaorientációs a megújuló szakképzésben).
Az adatbázis kialakítása során megállapítást nyert, hogy a pályaorientációval foglalkozó munkatársak végzettsége és gyakorlata heterogén, ezért szükséges lépés volt pályaorientációs munkamegbeszélések során egységesíteni a pályaorientációs tevékenységet.
Pályaorientációs munkamegbeszélések
A munkamegbeszélések témái az alábbiak voltak: a pályaorientáció jogszabályi háttere a szakképzési centrumok és az NSZFH megalakulását követően, rendelkezésre álló erőforrások, fontosabb
kommunikációs üzenetek és eszközök, előttünk álló feladatok, kérdőívek használata a rendezvényeken.
Az első pilot megbeszélésre 2015 októberében került sor a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum munkatársainak részvételével, majd november-december hónap folyamán további 18 helyszínen folytak a munkamegbeszélések, valamennyi szakképzési centrum munkatársaival.
A résztvevők száma 505 fő volt, ez a pályaorientációval foglalkozó munkatársak 65%-a, azonban
ennél az aránynál fontosabb, hogy megindult egy kétirányú kommunikáció, s megismerhettük az
egyes szakképzési centrumok pályaorientációs tevékenységét.
Ezen tapasztalatokra épült részben a Szegedi Szakképzési Centrum által 2016. február 18-án megtartott pályaorientációs konferencia.
Pályaorientációs konferencia
A hazai pályaorientációs rendszer
egyik legfontosabb jellemzője, hogy
sokszereplős; az NSZFH-n, a szakképzési centrumokon és a kamarákon kívül még a pedagógiai szakszolgálatok,
az általános iskolák és fenntartóik,
a kormányhivatalok foglalkoztatási
főosztályai és a pedagógiai oktatási
központok is végeznek pályaorientációs tevékenységet, azaz nem csak a
horizontális együttműködéseket kell
erősíteni a szakképzési centrumok között, hanem a különböző típusú szervezetek közötti vertikálist is.
A pályaorientációs konferenciára (2016. február 18., Szeged) meghívást és bemutatkozási lehetőséget kaptak az érintett szervezetek (Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Csongrád
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Csongrád Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Pályainformációs Központ) képviselői, illetve, a munkamegbeszélések tapasztalataira támaszkodva az egyes szakképzési
centrumok (Győri Műszaki, Székesfehérvári, Békéscsabai, Budapest Komplex Szakképzési Centrum)
főigazgató számolhattak be saját jógyakorlataikról. A konferencián résztvevők száma 250 fő volt, s
itt került sor a Szakmák Éjszakája meghirdetésére.
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Szakmák Éjszakája
„Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem;
engedd, hogy csináljam és megértem.”
Konfucius
A szakképzésben eddig alapvetően a beiskolázás előtt álló célcsoportokat célozták meg a pályaválasztási, illetve a pályaorientációs programok, melyek elsősorban az intézményeket, a képzéseket
és a foglalkozásokat mutatták be, szervezett részvétel mellett. Ezzel szemben a Szakmák Éjszakája
(továbbiakban: SZÉJ - http://szakmakejszakaja.hu/), szélesebb célcsoportokat megcélozva (elsősorban az 5-7-es tanulókat), a lassú-behatolási stratégiát követve (azaz elsősorban a meglévő erőforrásokra támaszkodva, tartós eredményt megcélozva), hosszabbtávú image építést kezdeményezve,
támogatja a szakképzés erősítését.
A rendezvény jelmondata: „Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!” utal a SZÉJ-en kínált programok három kategóriájára: interaktív tevékenységek, szakmakipróbálás, bemutatók. Mivel fontosnak
tartottuk, hogy ne csak az elsődleges célcsoport tagjai (általános iskola felsőtagozatos diákjai), hanem az idősebbek is megjelenjenek, részükre külön programokat is szerveztünk, valamint a kínálatot korcsoportok szerinti bontásban is megadtuk.
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gálás). Más esetekben egy szellemes ötlettel
fogták meg a látogatókat (pl. takarítórobot
készítése), olyan helyszínekre látogathattak
el, melyek zárva vannak a látogatók előtt (pl.
vasúti terminál), de ezek valójában előszobái voltak a legfontosabb programoknak,
amikor a látogatók egy adott foglalkozásban
próbálhatták ki magukat.
A többi éjszaka-jellegű programmal ös�szevetve fontos megjegyezni, hogy a programok száma, a résztvevő települések
száma a SZÉJ-en magasabb, a részvétel ingyenes és csak ritkán feltétele előzetes regisztráció. Fontos szempont volt még, hogy
a szakképzést a tagintézményekben mutassuk be, abból az egyszerű tényből kiindulva, hogy az a
gyermek, aki egyszer már meglátogatott egy iskolát, megérezte annak hangulatát, megismerte tanárait, az intézményválasztásnál ezt előnyben fogja részesíteni, hiszen már átlépte a kaput – lelki és
fizikai értelemben egyaránt.
Kommunikációs szempontból az egységes brand, megjelenés, arculat, honlapfelépítés, a programkínálat megjelenítése a médiában, valamint az a tény, hogy a programok száma és változatossága elérte azt a kritikus tömeget, melyre a sajtó is felfigyel, segítette a látogatók bevonzását – így
olyanok is ellátogattak a rendezvényre, akik egyébként nem érintettek, de korábban nem is érdeklődtek a szakképzés iránt.
A terv megvalósítását és gyakorlatba ültetését a Szegedi Szakképzési Centrum vállalta, azonban a
nagy érdeklődésre való tekintettel végül országosan tartották meg, mind a 44 szakképzési centrum
részvételével, 2016. április 15-én 18 és 22 óra között.
A SZÉJ legfontosabb eredményei:
1. 121 településen zajlottak a programok;
2. r észtvevő tagintézmények száma: 341 (ebből 299 a saját helyszínén, 42 más tagintézményben,
vagy központi helyszínen mutatkozott be);
3. 8 határon túli magyar iskola vett részt a programokon, magyarországi helyszínen;
4. 4 980-féle programot valósult meg;
5. a programok megvalósításában 8 096 pedagógus működött közre,
6. a látogatók száma 43 572 volt – ezzel már első alkalommal a legnagyobb pályaorientációs rendezvénnyé vált Magyarországon.
A rendezvénynek mind az országos, mind a helyi sajtóban jelentős visszhangja volt (200 feletti
sajtómegjelenéssel), mindegyik pozitívnak ítélte a kezdeményezést. három gondolatot idézek ezek
közül, az első egy résztvevőé, a második egy külső szemlélőé, a harmadik egy szervezőé.
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„Nagyon jó volt, tetszettek foglalkozások, beleszerettem ebbe a világba.”
- Szajkó Eszter, aki a Egri Szakképzési
Centrum Remenyik Zsigmond Középiskolájába látogatott el.
„Az elmúlt évek egyik legkreatívabb
kezdeményezése” – Hegedűs Zoltán alpolgármester, Hódmezővásárhely.
„A program ötlete nagyon jó, hiszen
kötetlenebb módon lehet bemutatni a
szakmáinkat a gyerekeknek és szüleiknek. A rendezvény lényege, hogy „Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!” Szakmai tevékenység, interaktív program és
előadások közül lehetett választani, melyek úgy lettek összeállítva, hogy maximum 30 percesek
legyenek, így 18-22 óra között 8 x ismételhető legyen. Nálunk 187 regisztrált látogató volt, mely
nagyon magas szám. (…) A visszajelzések szerint hasznos volt, és nagyon élvezték a látogatók, hogy
az eddig csak tv képernyőn látható tevékenységeket kipróbálhatták” – Horváth Lajos Zoltán igazgatóhelyettes, Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája.
A SZÉJ-t követően valamennyi szakképzési centrumra és tagintézményre kiterjedő vizsgálatot végeztünk, melynek eredményeire a 2017-es rendezvény előkészítésénél építhetünk.

A közeljövőben várható
fontosabb pályaorientációs tevékenységek
A közeljövőben számos újabb pályaorientációs kezdeményezésre kerül sor az NSZFH-ban, illetve
a szakképzési centrumokban, ezek közül hármat emelnék ki:
1. a pályaorientációval, szakképzéssel kapcsolatos fontosabb dátumokat tartalmazó naptárt készítünk és küldünk meg a szakképzési centrumoknak;
2. m
 ivel a tavaly októberi felmérés kimutatta, hogy a szakképzési centrumokban, illetve tagintézményeikben dolgozó, pályaorientációval foglalkozó munkatársak jelentős része nem rendelkezik pályaorientációs végzettséggel, számukra egy 30 órás, blended learning típusú képzést
szervezünk;
3. a „Mi a Pálya?” Műszaki pályaválasztó fesztivál országos kiterjesztése.
A felsoroltak közül ez utóbbit mutatjuk be részletesen.
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„Mi a Pálya?”
Műszaki pályaválasztó fesztivál
Amíg a korábban említett SZÉJ alapgondolata az volt,
hogy az érdeklődők minél több szakmáról és iskoláról
szerezhessenek gyakorlati tapasztalatot, addig az „Mi a Pálya?” szervezői egy szűkebb szakterület mélyebb, szervezettebb
bemutatását célozták meg, de ez ugyanolyan élmény-alapú
megközelítést takar.
A rendezvény vezérfonala a Forma-1 volt, mint technikai
sport, ehhez kapcsolták az erősáramú elektrotechnika, gyengeáramú elektrotechnika, távközlés, informatika, gépészet,
vegyipar szakmáit, középpontba állítva a hiányszakmákat.
Az „Mi a Pálya?”-t első alkalommal 2015. október 19-20-a között rendezte meg a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület. A rendezvényen 30 kiállító, 12 budapesti műszaki szakközépiskola közreműködésével 119 iskolából, több mint 2000 gyereket fogadott (ebből 1200 a középiskolákból, 800 általános iskolákból
érkezett).
Az egyes célcsoportokkal kapcsolatban megfogalmazott szándékok:
– középiskolások: az iskola elvégzése után (ahova jelenleg jár), milyen irányba szakosodhatnak,
hol tanulhatnak tovább, illetve hol dolgozhatnak;
– általános iskolások: (7-8 osztályosok) érdeklődés felkeltése, ismerjék meg a műszaki pályát és a
különböző szakmákhoz vezető utat.
A szervezők hitvallása
Tisztában vagyunk vele, hogy sok cég vezetője tudja, nem elég a szüretelésre nagy erőkkel kivonulni, és nem elég a piacra járni gyümölcsöt válogatni, mert per pillanat nem elegendő és nem
megfelelő minőségű a termés. Ha nem akarunk csalódni, amikor beleharapunk a gyümölcsbe, bizony részt kell venni a vetésben, a trágyázásban, az öntözésben, a metszésben és a permetezésben.
Meggyőződésünk, hogy ezek közül a legfontosabb a vetés. Ha jó magot jó földbe ültetünk, akkor
lényegesen kevesebb munka után haraphatunk bele az igazi finom, érett gyümölcsbe.
„Nem az a legfontosabb, hogy a fa min ment keresztül a téli fagyban, a tavaszi viharokban, a nyári
aszályban, az őszi szél mennyire tépte meg az ágait! A piros alma a fontos, amibe beleharapsz, a
gyümölcs. Vágyjunk gyümölcsöt teremni!” - Böjte Csaba
A 2015-ös tapasztalatokra építve, 2016 őszén 5 város ad helyszínt az „Mi a Pálya?” fesztiválnak:
Budapest, Pécs, Győr, Debrecen, Miskolc, mindegyik városban várva a régió fiataljait.
További információk a rendezvény honlapján érhetők el: http://miapalya.mee.hu/mi_ez_a_fesztival.
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Összefoglaló: lehetőség és kihívás
A szakképzésben nagy hagyományai vannak a pályaorientáció rendszerének egyes elemeinek (pl.
nyílt napok, pályaválasztási kiállítások és vásárok), más elemei most kezdenek beépülni az oktatási
és képzési folyamatokban (pl. pályaorientációs szolgáltatások, tesztek, eszközök, integrált működés), azonban ezek érvényesülését nagyban akadályozzák a társadalmi előítéletek, mely szerint azok
választják a szakképzést, akik nem jutnak be a felsőoktatásba.
Mindannyian tudjuk, hogy ez a nézet
téves, azonban újfajta kommunikációval, új típusú pályaorientációs eszközöket kell bevetnünk ez ellen: el kell érnünk, hogy a gyerekek, fiatalok, szülők
is reális alternatívaként vegyék számításba a szakképzést, fel kell mutatnunk
a szakképzésben rejlő lehetőségeket
(akár személyes sikertörténetekkel),
mind karrier, mind kereseti lehetőségek
szintjén, meg kell ismertetnünk az egyes
foglalkozásokat a közvéleménnyel (egészen a szakmakipróbálásig) s magát az
oktatást-képzést is vonzóvá kell tennünk. El kell érnünk, hogy amikor egy fiatal a szakképzésről hall, lehetőséget is kihívást lásson benne: lehetőséget egy teljesebb életre és szellemi kihívást, amit az adott szakma jelent – gondoljunk
csak arra, hogy ma egy családi ház elektronikája több egységet tartalmaz, mint az az űrhajó, amivel
leszálltak a Holdra.
Mindehhez azonban szükséges egy hosszabbtávú kommunikációs és pályaorientációs stratégia,
mely tökéletesíti a már jól működő elemeket, de bátran képes újítani is.
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Cserkúti Ágnes

Euroguidance Magyarország 2016
Az Európai Bizottság alatt 34 országban működő Euroguidance hálózat két meghatározó tevékenységi köre az unión belüli tanulási célú mobilitással kapcsolatos tájékoztatás, valamint a pályaválasztási és pályaorientációs szakembereknek szóló információk és jó gyakorlatok terjesztése. A Euroguidance Magyarország Központ 2016-os munkatervének összeállításánál is ezeket a prioritásokat
tartottuk szem előtt, és az év első felében az alábbi tevékenységek jellemezték működésünket:

Társhálózati együttműködések
A célcsoportok hatékony tájékoztatása érdekében és az Európai Bizottság elvárásának megfelelően évek óta egyre szorosabb együttműködést alakítunk ki az uniós mobilitást támogató társ�szervezeteinkkel, az EURES, Eurodesk és Europass hálózatokkal, valamint a Nemzeti Referencia
Központtal. Ebből kialakult az un. „Mobilitás az EU-ban” együttműködés, amelynek keretén belül
rendszeres megbeszéléseken tájékoztatjuk egymást a hálózati aktualitásokról és hangoljuk össze
a szakmai munkát. Szinte már hagyománnyá vált, hogy társhálózatainkkal közös standdal jelenünk
meg állásbörzéken és szakmai kiállításokon. A Euroguidance Magyarország Központ 2016 első felében összesen 16 alkalommal vett részt középiskolai pályaválasztási napokon, egyetemi állásbörzéken és egyéb, pályaválasztáshoz kapcsolódó szakmai rendezvényeken. Az esetek többségében társhálózatainkkal közösen jelentünk meg a programokon. Idén első alkalommal a négy hálózat egy
közös kérdőívben mérte fel együttműködő partnereik kiadványigényét. A kiadványokra a vártnál
nagyobb érdeklődés mutatkozott, saját tájékoztató anyagaikat a hálózatok a nyár folyamán postázták. A Euroguidance Magyarország Központ uniós tanulási mobilitást támogató kiadványait több
mint 50 különböző helyre, köztük kormányhivatalok, pedagógiai szakszolgálatok, karrierirodák és
civil szervezetek tanácsadóihoz juttattuk el. A társhálózati együttműködés következő lépéseként
egy közös hírlevélben foglaljuk össze 2016-os céljainkat és tevékenységeinket.

Határmenti szeminárium Potsdamban
A Euroguidance hálózaton belül működő Határmenti együttműködésnek 2009 óta vagyunk
tagjai. Az együttműködésben résztvevő országok éves rendszerességgel szerveznek konferenciát pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadók részére. A 2016. évi konferencia június 1-2-án
került megrendezésre, helyszíne Potsdam (Németország) volt és egy rendkívül aktuális témát
járt körül: Kultúrákon átívelő tanácsadás és nemzetközi karrier – Migránsok és kisebbségek integrációja (http://euroguidance-cross-border-seminar-2016.de). A konferencián magyar előadóként
dr. Nagy Terézia, a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület kutató szociológusa tartott workshopot „Egy lépéssel messzebbről – menekültek és hátrányos helyzetű fiatalok integrációja” címmel. A workshop során a résztvevők két jó gyakorlatot is megismerhettek:
egyrészt egy, a menekültek és migránsok integrációját célzó projektet, másrészt egy vidéki város
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szegregátumában élő fiatalokkal folytatott programot, amelyben a felelősségvállalás, a szerepvállalás és a felnőtt lét feladatai, a pályaválasztás és a munkaerő-piaci megjelenés volt hangsúlyos.
Mindkét projekt bemutatása a tanácsadás kultúraközi tapasztalatainak hasznosulását és elmélyülését célozta. A workshop résztvevői a „Szociopoly” játékkal is megismerkedtek, amelynek célja,
hogy érzékenyítse a résztvevőket a hátrányos helyzetű családok problémái iránt.

Euroguidance Pályaorientációs Díj
A központunk idén első alkalommal hirdette meg a Euroguidance Pályatanácsadói Díjat, amelynek a Euroguidance hálózaton belül már több országban hagyománya van. A díj elsődleges célja,
hogy összegyűjtse a magyarországi tanácsadási jó gyakorlatokat és egyúttal fórumot biztosítson
a magyarországi jó példák népszerűsítésére. A pályázaton részt vehetett minden olyan Magyarországon szolgáltatást nyújtó szervezet, intézmény vagy magánszemély, amely az oktatás vagy a
foglalkoztatás területén pályaorientációs vagy pályatanácsadói tevékenységet végez, illetve ehhez
kapcsolódó szolgáltatást nyújt. Mivel a pályaorientációs szolgáltatások minél szélesebb köréből szerettünk volna meríteni, minden olyan tevékenységgel, eszközzel vagy módszerrel lehetett pályázni,
amely az adott szolgáltatás célcsoportjainak pályadöntéseit támogatja. A pályázati határidő 2016.
július 31-én járt le, hivatalos eredményhirdetésre és díjátadóra szeptember végén kerül sor egy
Budapesten megrendezendő szakmai konferencia keretében, amelyen a legjobb pályázók a pályázatban leírt tevékenységeiket bemutathatják és tapasztalataikat megoszthatják a résztvevőkkel. A
beküldött pályázatokban bemutatott tevékenységek népszerűsítésére egy kiadványt állítunk össze,
amelyet pályaorientációs és pályaválasztási szakemberek körében tervezünk terjeszteni.

Pályaorientációs társasjáték
A Euroguidance hálózat egyik feladata a pályaválasztást, pályaorientációt megkönnyítő jó gyakorlatok átvétele és terjesztése nemzeti és nemzetközi szinten. Ezt a prioritást szem előtt tartva
kezdtünk bele egy pályaorientációs társasjáték átvételébe, amelyet az Erasmus + programok kezeléséért felelős litván nemzeti iroda (Education Exchanges Support Foundation) a Litván Euroguidance
Központ támogatásával fejlesztett ki és használ nagy sikerrel. A társasjáték, mint társas időtöltési
forma, megkönnyíti a fiatalok megszólítását, és kiindulópontokat ad a tanácsadóval való beszélgetéshez. A pályaorientációs társasjáték 4 különböző szinten (tanulás, álláskeresés, munka világa és
pályamódosítás) vezeti végig a játékosokat, akik döntéseik alapján különböző kritériumok szerint
(tapasztalat, hírnév, egészség, idő és boldogság) gyűjthetnek pontokat. A társasjáték célja, hogy a
fiatalokat segítse döntéshozatali készségeik és a kritikus gondolkodás gyakorlásában, tapasztalják
meg, hogy pályaválasztással kapcsolatos döntéseik milyen következményekkel járhatnak. A játék során a résztvevők nem csak saját, hanem a többi játékos döntéseit is figyelemmel kísérhetik. Fontos,
hogy a játék befejeztével egy beszélgetés során a szereplők tekintsék át a játék menetét, elemezzék
a döntési helyzeteket, értékeljék az elért sikereket és a megélt nehézségeket. A beszélgetést szakember, pályatanácsadó, pedagógus vagy mentor vezesse. A társasjátékot ősszel fogjuk eljuttatni a
velünk kapcsolatban álló pályaválasztási szakembereknek, hogy azt a pályaválasztási időszakban
már használni tudják.
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Euroguidance Magyarország kiadványok
Minden évben nyár folyamán végezzük az uniós tanulási célú mobilitást támogató kiadványaink
frissítését, amelyekben ösztöndíj és szakmai gyakorlati lehetőségekhez, külföldi oktatási intézmények kereséséhez vagy éppen egy szabad év (un. gap year) hasznos eltöltéséhez szolgálunk hasznos
információkkal. Kiadványaink elsősorban az öninformáció szerzést támogatják, és reményeink szerint az őszi pályaválasztási kiállításokon is hasznos információforrásnak bizonyulnak.

Információ uniós tanulási, ösztöndíj és szakmai gyakorlati lehetőségekről
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – Euroguidance Magyarország
Web:
www.euroguidance.hu
Email: info@npk.hu
Euroguidance Hungary
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Csányi Róbert

Az NSZFH által megvalósított
európai uniós projektek
Az Európai Unió által közös stratégiai célként meghatározott tudástársadalomban az oktatási és
képzési rendszerek átfogó megújítása, az egységes európai oktatási térség kialakítása alapvető feladat (Európa 2020 stratégia).
Magyarország Kormányának célja a szakképzés és felnőttképzés minőségi és tartalmi fejlesztésének támogatása, a szak- és felnőttképzési intézményrendszer munkaerő-piaci igényekhez igazodó
minőségi fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés biztosítása. Ezen célkitűzéseket a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal bevonásával tervezi
megvalósítani.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Alapító Okiratában jelzett alaptevékenységei között szerepel, hogy tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból
támogatott egyes fejlesztési, képzési és informatikai programok megvalósítását, illetve támogatást
vagy ösztöndíjat folyósít. Ennek értelmében a Hivatal több, a Széchenyi 2020 fejlesztéseihez kapcsolódó uniós projektben látja el, mint kedvezményezett, illetve egyes konzorciumban működő projekt
esetében, mint konzorciumvezető, továbbá mint együttműködő partner a megvalósítói feladatokat.
Az alábbiakban ezen projektekről adunk tájékoztatást.

GINOP-6.1.1-15-2015-00001
„Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
című kiemelt projekt
Magyarországon az egész életen át tartó tanulásban résztvevő 25-64 éves felnőttek aránya rendkívül alacsony: csupán 3,3%. Ez a szám jelentősen elmarad nem csak az Európai Unió tagállamainak
átlagától, de számos, a térségbe tartozó országhoz képest is alacsonynak számít. A képzettség és a
foglalkoztatottság közötti pozitív összefüggés ma már nem szorul bizonyításra.
A kiemelt projekt megvalósítása során a hátrányos helyzetű, munkaképes korú lakosság, köztük
kiemelten a közfoglalkoztatottakat, a közfoglalkoztatásban résztvevők számára nyújtott képzési lehetőségek biztosításával járul hozzá foglalkoztathatóságának javításához, a nyílt munkaerő-piacon
való elhelyezkedéshez.
Elsődleges célunk az alacsony képzettségűek számára biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy ingyenesen bekapcsolódjanak a képzésbe, és a meglevő tudás-, illetve képzettségi szintjükhöz képest magasabb iskolázottsági, illetve képzettségi szinthez jussanak. A kiemelt projekt megvalósítása során
ezért vállaljuk, hogy 85.000 főt támogatásban részesítünk, melyből közel 95%, azaz legalább 80.000
résztvevő a programba lépéskor legfeljebb alapfokú vagy alsó középfokú végzettséggel rendelkezik.
Célunk, hogy a résztvevők közül minél többen sikeresen elvégezzék a megkezdett tanfolyamokat,
és a megszerzett tudással könnyebben elhelyezkedjenek. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a résztvevők magas színvonalú képzéseken vehessenek részt.
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A program keretében az alábbi ismeretszerzési formák támogathatók:
• Állam által elismert szakképzettség megszerzésére irányuló képzés (OKJ)
• Egyéb szakmai képzések (Fktv. 1.§ (2) b) pontja szerinti)
• Egyéb képzések (Fktv. 1.§ (2) d) pontja szerinti)
• Hatósági jellegű képzések
A projektet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), a Belügyminisztérium (BM),
valamint a megyei kormányhivatalok (kivétel Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Megyei
Kormányhivatal) által alkotott konzorcium valósítja meg.
A képzések megvalósítására ajánlattételi eljárások keretében nyújthatják be ajánlatukat a képző
intézmények, melyek az NSZFH honlapján jelennek meg.
Támogatási összeg:
Megvalósítás időszaka:

30 milliárd forint
2015. 11. 01. – 2018. 12. 31.

GINOP-6.1.2-15-2015-00001
„Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt
Az EU lakosságának 40%-áról, azaz több mint 200 millió emberről mondható el, hogy nem rendelkezik megfelelő digitális készségekkel. Magyarországon kb. 2 millió aktív korú személy nem rendelkezik a digitális alapkompetenciákkal. Ezeket az embereket fokozottan fenyegeti a munkanélküliség,
a szegénység és a társadalmi kirekesztődés. A digitális eszközhasználat kompetenciája magában foglalja, hogy az egyén az internetes tevékenységéhez leginkább illeszkedő eszközt választja, és hatékonyan használja annak érdekében, hogy önmaga vagy mások számára értékes tartalmat hozzon létre.
A több mint tizenötezer IKT (információs és kommunikációs technológiák) kompetenciafejlesztő
képzés megvalósításával legalább százezer fő digitális készségeinek fejlesztése történik.
A projekt célkitűzései a következők: a lakosság digitális kompetenciájának növelése, mely a munkaképes korú felnőtt lakosság körében hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához; a társadalmi
felzárkózást segítő további felnőttkori tanulás ösztönzése; az IKT (információs és kommunikációs
technológiák) használatot igénylő technológiai környezetben megnyíló álláslehetőségekhez való
hozzáférés javítása. Cél továbbá, hogy a képzések végeztével 90 000 fő tanúsítványt szerezzen.
A projekt konzorciumi formában kerül megvalósításra, melynek vezetője a Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Hivatal, amely nemcsak projektvezető, de egyben a program szakmai bázisaként
is szolgál.
A képzések a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett „Első lépések
a digitális világba” (IKER 1. szint) valamint „Önállóan használom az informatikai eszközömet” (IKER
2. szint) című, 35-35 órás, gyakorlatorientált, az alacsony iskolai végzettségűek számára is könnyen
elsajátítható, egységes képzési programok alapján folynak.
A projekt kiemelt célcsoportja az általános iskolai végzettségű vagy ezen felül legfeljebb alapfokú
részszakképesítésben szerzett bizonyítvánnyal rendelkező (ISCED 2) magánszemélyek.
A képzések teljes költsége a projekt költségvetésének terhére elszámolható, a jelentkezők önrész
vállalása nélkül vehetnek részt a képzéseken összesen 70 000 Ft támogatási összeg értékben.

SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉS

Tanévnyitó 2016/17

Támogatási összeg:
Megvalósítás időszaka:

59

8,95 milliárd forint
2015. 07. 01. – 2017. 12. 31.

GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001
„Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése Programjában (PIAAC)” című kiemelt projekt
A GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 „Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése Programjában (PIAAC)” kiemelt projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program forrásaiból 798,82 millió forint, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
forrásaiból pedig 301,18 millió forint támogatásban részesül, összköltségvetése 1,1 milliárd forint.
A hazai megvalósítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) vezetésével, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével konzorciumi keretek között zajlik 2015. szeptember 3. – 2020. december 31. között. A kiemelt projekt
szakmai feladatairól és tevékenységeiről jelen kiadvány módszertani cikkében, illetve a piaac.nive.
hu oldalon tájékozódhat.
Támogatási összeg:
Megvalósítás időszaka:

1,1 milliárd forint
2015. 09. 03. – 2020. 12. 31.

GINOP-6.2.4-VEKOP/16
„A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének,
valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt
Az oktatás terén az EU célul tűzte ki, hogy 2020-ra a tagállamokban a felnőttek – különösen az
alacsony képzettségűek – egész életen át tartó tanulásban való részvételének aránya legalább a
15%-ot értje el. 2020-ra a 15 éves fiatalok körében ne érje el a 15%-ot azoknak az aránya, akik nem
rendelkeznek kielégítő készségekkel az olvasás, a matematika és a természettudományok terén.
A fentiek figyelembevételével a projekt célja a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni képes oktatási és képzési rendszerek kialakítása, a tanulásból a munkába történő átmenet
megkönnyítése, a szakmai képzési rendszer szervezeti megerősítése és minőségének javítása többek között a szakképzési rendszer 21. századi működéséhez szükséges intelligens irányítási keretrendszerének kialakítása, a tanulást meghatározó környezet és szakmai tartalom keretrendszerének
kialakítása, a munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket – hatékonyabbá tétele által.
A megvalósítással kapcsolatos fejlesztési tevékenységek a következők:
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1. Tartalomfejlesztés
Az alprojekt célja a nyitott és innovatív tanulási környezeteknek és a gazdaság kompetenciaelvárásainak is megfelelő szakképzési tartalomfejlesztési módszertan létrehozása a meglévő és az
új szakképesítések, valamint a Szakképzési Hídprogram tanításához hagyományos papír alapon és
digitalizált formában is létrehozandó taneszközök, tananyagok fejlesztéséhez.
2. Vizsgarendszer felülvizsgálata, validációs rendszer bevezetésének előkészítése
Az alprojekt célja a vizsgáztatás magas színvonalának és szabályosságának növelése, amellyel erősödik a szakmai vizsga társadalmi-gazdasági elfogadottsága, valamint biztonságosabbá és hitelesebbé válik a vizsgarendszer.
3. Tudásmenedzsment és intelligens oktatásirányítás a szakképzésben
Az alprojekt célja a szakképzésmenedzsment hátterét biztosító tudásbázis továbbfejlesztése,
nemzetközi környezetbe való mélyebb beágyazása, kölcsönös tanulás céljából.
4. Pályaorientáció és kiválóság a szakképzésben
A kiemelt cél az, hogy a lehető legszélesebb információnyújtás révén a képzés minőségének, hatékonyságának emelése mellett a pályaorientációs folyamat, a tanuló/képzésben résztvevő egyéni
igényeinek figyelembevételével segítse a megfelelő pálya, szakma kiválasztását. Ezáltal rugalmasabbá, vonzóbbá válik a szakképzési és felnőttképzési rendszer a teljes társadalom számára – így
presztízse emelkedik.
5. Duális szakképzés minőségének javítása
Az alprojekt célja, a duális szakképzésben résztvevő gazdálkodó szervezetek és a tanulószerződéses diákok számának növelése, ehhez szükséges feltárni azokat az akadályozó tényezőket, amelyek
a vállaltok duális képzésbe történő belépését hátráltatják. A duális képzésben résztvevők számának
növelésére vonatkozó javaslatokat kell kidolgozni, illetve a különböző szervezetek közötti együttműködést erősíteni.
Támogatási összeg:
Megvalósítás időszaka:

7 milliárd forint
2016. 12. 01. – 2019. 12. 31.

GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001
„A szakképzést végzettség nélkül elhagyók
számának csökkentése” című kiemelt projekt
A kiemelt projekt több oldalról támogatja a szak- és felnőttképzés fejlesztését, és megvalósulása
jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a szakképzésben dolgozó szakemberek olyan gyakorlati fejlesztésekhez jussanak, amelyek a pedagógiai, az intézményi és végső soron a tanulói eredményességet
nagymértékben növelni tudják.
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A projekt célkitűzései a következők: a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése; a
szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése; az alapkészségek
fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése; a szakképzés eredményesebbé tétele; az iskolai
teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében.
A projekt intézményfejlesztést célzó tevékenységének keretében a végzettség nélküli iskolaelhagyás kezelésének helyi feltételrendszerének kialakítása valósul meg, amelyet a korai iskolaelhagyás
vonatkozásában helyzetfelmérési módszertan kidolgozása alapoz meg.
A szakképzési centrumok, valamint a tagintézmények tanulói vonatkozásában az alapkészség fejlesztés pedagógiai-szakmai tartalmának és módszertanának megalapozása céljából a projekt keretében kutatás megvalósítására is sor kerül. A kutatás központi vizsgálati eleme az alapkészségek
fejlesztésének jelenlegi szakképzési intézményi környezete és feltételei, outputjai pedig olyan szakpolitikai és szakmai dokumentumok, amelyek rendszerszintű javaslatokat tartalmaznak a jogi környezet és a tartalmi szabályozók módosítására vonatkozóan.
A fejlesztett eszközrendszerhez kapcsolódóan kerül sor a tanár-továbbképzési tartalom kidolgozására, amelynek elsődleges célcsoportjai a szakképző intézmények pedagógusai és szakoktatói. A képzés tartalmi összeállításának alapja, hogy a specifikusan a szakképző intézmények kurrens képzési igényei mellett a nehézséggel küzdő tanulók intézményben történő bennmaradási
feltételeinek is feleljen meg. További fontos elem, hogy a képzési tartalomnak igazodnia kell a
szakképzési feladatellátást érintő szervezeti és tartalmi jogszabályi változásokhoz, különös tekintettel a tartalmi szabályozókra (OKJ, szakmai és vizsgakövetelmények, kerettantervek), illetve az
új típusú szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi szakirányok képzési struktúrájához. A
program képessé tesz ösztönző pedagógiai, tanulásszervezési módszerek alkalmazására, illetve
különböző önálló ismeretszerzési és kooperatív tanulási megoldások, eljárások használatát ismerteti meg az érdeklődőkkel. A képzések része továbbá a tanulói alapkészségek (a digitális oktatási
környezetben történő alkalmazást is beleértve) fejlesztését szolgáló módszertanok, taneszközök,
digitális segédletek bemutatása, megismertetése, az eredményes használatukhoz szükséges tudás átadása. Kiemelt cél továbbá a pedagógiai szemléletmódnak a „befogadó iskola” modell irányába történő erősítése.
A 4 féle alapkészség (anyanyelven folytatott kommunikáció, matematikai kompetencia, idegen
nyelvi és digitális kompetencia) közül az anyanyelvi kompetenciák terén 4 féle ágazati szempont
szerint fejlesztett módszertan és tananyag, valamint a többi kompetencia esetében 1-1 db módszertan és tananyag jön létre a projekt keretében. A projekt során megvalósuló tanár-továbbképzési
tartalom és képzés engedélyeztetési eljárás lezárását követően kerül sor egy pilot képzés lebonyolítására, amelybe 320 fő szakember bevonása került betervezésre.
Támogatási összeg:
Megvalósítás időszaka:

1,8 milliárd forint
2016. 07. 01. – 2019. 12. 31.
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GINOP 5.2.5-16-2016-00001
„Gyakornoki program – támogató szolgáltatások”
című kiemelt projekt
Magyarország Kormánya az Európai Unióval együttműködve átfogó programot hirdetett a hazai,
25 év alatti, szakképzett fiatalok foglalkoztatásának, a pályakezdők munkához jutásának és munkatapasztalat-szerzésének támogatására. A projekt keretében a szakképzési centrumok valósítják meg
a támogatott gyakornoki foglalkoztatás ismertségének, és a programba történő bekapcsolódás lehetőségének minél szélesebb körű elterjesztését.
A program hozzájárul a fiatalok foglalkoztatásának növeléséhez, a különböző szereplők (fiatalok,
szakképzési centrumok, gazdálkodó szervezetek) közötti kapcsolatok és együttműködések kiépítéséhez, továbbá, a szakképzés munkaerőpiaci hasznosulásáról történő visszajelzések értékelésével
egy rugalmasabb és hatékonyabb szakképzés kialakításához. A szakképzési centrumok a program
megvalósítása során olyan komplex információs, közvetítői és szakmai tanácsadási tevékenységet
végeznek a gyakornokok, vállalati gyakornoki kapcsolattartók, a gyakornokok foglalkoztatását biztosító gazdálkodó szervezetek számára, amely a gazdálkodó szervezetek igényeihez igazodóan a
gyakornokok minél hatékonyabb felkészítését szolgálja a munkahelyi beilleszkedésük érdekében.
A projekt keretében a támogatási kérelmet a szakképzési centrumok konzorciumi formában
nyújtották be. A konzorcium vezetője a Győri Műszaki Szakképzési Centrum, konzorciumi tagok az
Egri Szakképzési Centrum, a Kisvárdai Szakképzési Centrum, a Pécsi Szakképzési Centrum, a Szegedi
Szakképzési Centrum, és a Székesfehérvári Szakképzési Centrum.
A projekt megvalósításában a hat konzorciumi tag irányításával a konvergencia régiókban található mind a 36 szakképzési centrum részt vesz. A konzorciumi tagként kiválasztott szakképzési centrumok a hozzájuk rendelt szakképzési centrumokkal együtt a konvergencia régiókat (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl) országos szinten
lefedik, ezzel is biztosítva a program célcsoportjainak minél szélesebb körű elérését, és a közvetítői,
tanácsadói hálózat kiépülését. A projektben kitűzött célok maradéktalan teljesítése érdekében a
támogatást igénylő konzorcium Partnerségi megállapodást írt alá a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal. E megállapodás értelmében a Hivatal szakmai segítséget nyújt a konzorciumnak
a projekt előkészítése és megvalósítása során.
Támogatási összeg:
Megvalósítás időszaka:

1,2 milliárd forint
2016. 04. 01. – 2020. 04. 30.
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Rövidhírek
Vizsgaelnökök, vizsgabizottsági tagok
és vizsgajegyzők felkészítése
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2016-ban is szervez felkészítő programokat vizsgaelnökök, vizsgabizottsági tagok és vizsgajegyzők részére, melyek a jogszabályi
változásokra, különös tekintettel a 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet ismertetésére és
alkalmazására épülnek.
A Szakmai vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok felkészítő programja 2016. II. félévében,
Budapesten kerülnek megszervezésre, a programok részvételi költsége 15 000 Ft/fő. Jelentkezni a https://vep.nive.hu/ oldalon lehet a „BEJELENTKEZÉS” fülre majd a „JELENTKEZÉS TOVÁBBKÉPZÉSRE” fülre kattintva.
A Szakmai vizsga jegyzőinek felkésztő programjai 2016. II. félévében szintén Budapesten,
6 500 Ft + áfa/fő részvételi költséggel kerülnek megrendezésre. Jelentkezni az NSZFH honlapján a hírek menüben az online jelentkezési lap kitöltésével az időpontra kattintva lehet
A részvételi költség mindkét program esetében a szakmai programon kívül tartalmazza a
kávé, ásványvíz és a vizsgaelnöki továbbképzésen az ebéd költségét is.

Felnőttképzési szakértők továbbképzése
Hivatalunk a jogszabályban előírt szakértői továbbképzéseket várhatóan 2016 őszétől
önköltséges formában folyamatosan szervezi. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.)
NGM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési
programszakértő köteles továbbképzésen részt venni és eredményes vizsgát tenni. A felnőttképzési szakértő továbbképzési kötelezettségének a nyilvántartásban szereplő valamennyi
szakterület vonatkozásában – szakterületenként külön-külön – köteles eleget tenni, míg a
felnőttképzési programszakértő továbbképzési kötelezettsége a nyilvántartásban szereplő
szakterületek számától független.
A továbbképzéseket modulszerkezetű képzési program alapján szervezzük meg, így az FSZB
jóváhagyása értelmében a közös modulokat mindenkinek csak egyszer kell majd teljesítenie.
A továbbképzés részvételi díja, amely az első vizsga díját is tartalmazza:
Felnőttképzési szakértő igazgatás szakterület
Felnőttképzési szakértő nyelvi szakterület
Felnőttképzési programszakértő
A fentiek közül bármely két képzés díja összesen
Mindhárom képzés teljesítésének díja összesen

2015. IV. évfolyam, Tanévnyitó – különszám

25 000 Ft
25 000 Ft
25 000 Ft
35 000 Ft
40 000 Ft

Tanévnyitó 2016/17
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Tankönyvellátás a szakképzésben
Az NSZFH működésének egyik kiemelkedő tevékenysége volt az idén tavasszal - meghirdetett
kedvezményes tankönyv-vásárlási akció. Ennek során többféle szakmai tankönyv esetében az iskolák az első körben 70%-os kedvezménnyel, a későbbiekben pedig nettó egy forintos áron juthattak
hozzá a szükséges tankönyvekhez.
A felhívást a szakképzési centrumok közvetítésével a szakiskolai és szakközépiskolai könyvtárak
kapták meg, és választották ki a szükséges tankönyveket. Az akció ideje alatt a kedvezményes kiadványok értékesítése több lépcsőben történt, és végül közel 40 000 db könyvet vásároltak meg az
iskolák a már fent említett nettó egy forintos áron.
Átdolgozott, megújult tankönyv is kerül idén a piacra, amely iránt nagy az érdeklődés, hiszen 283
féle szakképesítés 11500-12 számú moduljához használható az NS-0115001200 számú, Dr. Koch
Mária: A munkahelyi egészség és biztonság alapjai című tankönyv. A tankönyvek megújítása, korszerűsítése folyamatos feladatként jelenik meg.
A Hivatal tervezi az ideihez hasonló, a tankönyvellátást támogató akció megismétlését.

A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!

Fazekas szakmai- és anyagismeret
Szerző: Barcsay Andrea
Kiadói kód: NS-4106871212
Mérete, kivitele: A/4, színes, 87 ábrával 108 oldalon.
Felhasználható: a Népi kézműves (fazekas szakmairány) szakképesítés Fazekasság (1068712) moduljához.
Fejezetcímek: 1. Magyar népi fazekasság; 2. Nyersanyagok a népi fazekasságban; 3. Eszköz nélküli edénykészítés; 4. A fazekasság eszközei; 5. Korongozás; 6. Retusálás, esztergálás; 7. Fülezés; 8. Engóbozás; 9. Díszítőeljárások; 10. Jel,
motívum, szerkezet, forma és funkció összhangja a fazekasságban; 11. A
szárítás; 12. A mázazás; 13. Az égetés; 14. Minőségellenőrzés, osztályozás, csomagolás, szállítás; 15. Fazekas kisszótár.
Kiadói ajánlás: A tankönyv célja, hogy a szakmát tanuló fiatalok megismerjék a népi fazekasság technológiai folyamatait, műveleteit és azok alkalmazási lehetőségeit. A könyv bemutatja a korongozás eszközeit és műveleteit.
Megismertet az alapvető díszítési technikákkal, módszerekkel és azok alkalmazásával. Bemutatja az égetési
és mázazási folyamatokat. Anyagismeret területén a népi fazekasságban használatos legfontosabb alapanyagról, azok tulajdonságairól, illetve az alapanyagok beszerzési és előkészítési lehetőségeiről találhat
ismereteket az olvasó a kiadványban. A képekkel gazdagon illusztrált kiadvány érdekes olvasmány lehet
még a művészeti szakmacsoport szakképzéseiben résztvevőknek, illetve mindazoknak, akik érdeklődnek a
fazekas mesterség iránt.
Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.
Megtekinthető: A hivatal bemutatótermében: 1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefonszám: +36 (1) 431 6539.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
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SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉS

A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!

Öltözék kiegészítők tervezése
Szerző: Csanák Edit DLA
Kiadói kód: NS-4105991212
Mérete, kivitele: A/4, színes, 200 ábrával 188 oldalon.
Felhasználható: a Divat-és stílustervező (54 211 02) szakképesítés Divattervezés (1059912) moduljához.
Fejezetcímek: 1. A divat hatása az öltözékkiegészítőkre; 2. Az öltözékkiegészítők anatómiája; 3. Kézben használt kiegészítők; 4. Viselt kiegészítők; 5. Ékszer,
óra, napszemüveg, piercing és tetoválás; 6. Tervezés és kreatív termékfejlesztés; 7. Speciális anyagok és technológiák; 8. A prototípusgyártás
folyamata; 9. Ékszertervezési és ötvösművészeti alapok; 10. Prezentálási
lehetőségek; 11. Záró gondolatok; 12. Feladatok megoldásai; 13. Miniszótár; 14. Felhasznált és ajánlott irodalom.
Kiadói ajánlás: A tankönyv a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoporton belül a Divat- és stílustervező
szakképesítéshez készült. A tankönyv célja, hogy a szakmát tanuló fiatalokat felkészítse az öltözék kiegészítők tervezési feladatainak az ellátására, kialakítására, a tervek megfelelő prezentálására. A kiadvány folytatása az Öltözéktervezés című tankönyvnek. A könyv az öltözék kiegészítők tervezéséhez szükséges ismereteket divattörténeti érdekességeken keresztül mutatja be. A fejezetek végén megtalálható gyakorlatok és
feladatok elvégzésével fejleszthetőek a divat- és stílustervező képzésben résztvevők készségei, képességei
és könnyen kialakíthatóak speciális szakmai kompetenciái. A képekkel gazdagon illusztrált kiadvány érdekes
olvasmány lehet még a könnyűipar szakmacsoport szakképzéseiben résztvevőknek és mindazoknak, akik
érdeklődnek a különböző öltözékkiegészítők fajtái és azok tervezési folyamata iránt, mint pl: táskák, tárcák,
ernyők, legyezők, lábbelik, övek, fűzők, sálak, kendők, nyakkendők, kalapok, sapkák, kesztyűk, muffok, harisnyák, zoknik, ékszerek, órák, napszemüvegek, piercingek, tetoválások stb.

A tervezési folyamat alapvető lépései
Szerző: Kiss Katalin
Kiadói kód: NS-4105881231
Mérete, kivitele: A/4, színes, 286 ábrával 222 oldalon.
Felhasználható: a Tervezés és technológia (10588-12) modulhoz kapcsolódó valamennyi
szakképesítéséhez, valamint a Bőrfeldolgozóipari technikus (54 542 01)
szakképesítés Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó
iparban (10132-12) moduljához.
Fejezetcímek: 1. A tervezési folyamat alapvető lépéseinek áttekintése; 2. A feladat vagy
probléma meghatározása, értelmezése; 3. Az információk és inspirációs
források gyűjtése, kutatása; 4. Vizuális jegyzetek, ötletek, felvetések, 5.
A tervezés, a tervek kivitelezése; 6. Tervdokumentációk anyagainak ös�szeállítása; 7. Portfólió kialakítása, bemutatása és fejlesztése, prezentáció
készítése.
Kiadói ajánlás: A tankönyv a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoporton belül a Képző- és iparművészet
ágazathoz készült. A dekoratőr, a divat-és stílustervező, a festő, a grafikus, a kerámiaműves, a kiadványszerkesztő, az ötvös, fémműves, a szobrász, a textilműves, az üvegműves szakképesítések közös modulja a tervezési folyamat alapvetéseit összegzi. A szakmai tervezési alapismeretek mellett megtalálható feladatok és
gyakorlatok elvégzésével kialakítható a kreatív tervezői gondolkodás, ami a megoldáshoz szükséges ötletet,
a terv kigondolását és megvalósítását jelenti. A képekkel gazdagon illusztrált kiadvány érdekes olvasmány
lehet még a Könnyűipar szakmacsoport szakképzéseiben résztvevőknek is, és mindazoknak, akik érdeklődnek a képző- és iparművészeti művek tervezési folyamata iránt.
Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.
Megtekinthető: A hivatal bemutatótermében: 1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefonszám: +36 (1) 431 6539.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

www.nive.hu

EPALE

Az európai felnőttkori tanulás elektronikus platformja

A felnőttkori tanulás európai, elektronikus platformja (EPALE)
a felnőttképzési szakemberek nyílt tagságú közössége.
Az EPALE a felnőttkori tanulásban érdekelt tanároknak, oktatóknak,
kutatóknak, egyetemi tanároknak és politikai döntéshozóknak szól.
Bárki előtt nyitva áll, aki Európa valamely pontján
a felnőttképzési és -oktatási ágazatban dolgozik.
Hozzon létre saját EPALE profilt!

Az EPALE-t az európai felnőttképzés minőségének javítása mellett tett

Megkönnyíti a hálózati működést, a társaival és a platform

kötelezettségvállalása jegyében az Európai Bizottság finanszírozza.

más tagjaival való kapcsolattartást, ha a profilja kitöltésekor minél több információt ad meg. A közösség ezáltal
megismerheti a szakmai tapasztalatait és érdeklődési területeit, illetve az aktuális projektjeit.

Az EPALE a felnőttképzéssel kapcsolatos bevált módszerek, hírek, szakpolitikai fejlemények, blogbejegyzések, események és szakmai anyagok hozzáférését és megosztását támogatja. A partnerkereső funkció révén a tagok
közötti szakmai kapcsolatok kialakításának is teret ad.

Ossza meg az elképzeléseit!
Ha szenvedélyes blogíró, szívesen megismernénk a különféle felnőttképzési és -oktatási témákról szóló gondolatait.
Mindössze néhány kattintással közzéteheti a blogbejegyzését. Az első lépésekhez látogasson el az EPALE blog
rovatába.

Vegyen részt a vitákban!
Az EPALE öt nagy tematikus területen szorgalmazza az
érdekeltek közötti együttműködést, és ehhez fórumokat,
hozzászólási, értékelési és tetszésnyilvánítási lehetőséget
biztosít. A tematikus oldalak teret adnak a tájékoztatásra
és a hasonló gondolkodású felhasználók összefogására.

Tájékoztassa a közösséget!
Talált egy érdekes szakmai anyagot? Új módszerről vagy
közelgő felnőttképzési vagy -oktatási eseményről hallott?
Az EPALE platformján keresztül könnyen, közvetlen formában közzéteheti az ilyen információkat. Az új tartalmat
pár perc alatt feltöltheti a platformra, hogy ezáltal értesítse
a közösséget. Bővebb információért keresse fel az EPALE
hírek, szakmai anyagok vagy események rovatát.

További információért látogasson el a weboldalra:
https://ec.europa.eu/epale/hu
vagy írjon nekünk: epale@lab.hu
@EPALE_EU
EPALE
EPALE

A felnőttkori tanulás
közössége

