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01- Általános politikai környezet –
a tudástársadalom kerete
0101 - POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI-KULTURÁLIS/
GAZDASÁGI KÖRNYEZET
Magyarország államformája 1989 óta parlamentáris köztársaság. Legfôbb törvényhozó szerve az
Országgyûlés, amelynek 386 képviselôjét az állampolgárok választják 4 évre. Az Országgyûlés választja
meg a köztársasági elnököt, az állam reprezentatív vezetôjét, valamint a miniszterelnököt, aki a
végrehajtó hatalmat gyakorló kormány feje.
A közigazgatást a helyi közösségek életének szervezését, így az oktatás-képzés területét illetôen
széleskörû jogokkal és feladatokkal rendelkezô területi helyi önkormányzatok nagy száma, illetve a
középszintû struktúrák hiánya vagy gyengesége jellemzi. A középszintû közigazgatás tradicionális
egységei a 19 megye és a fôváros, Budapest. 1999 óta hét tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat
szolgáló NUTS-II szintû régiót hoztak létre az EU követelményeinek megfelelôen. Az egyes régiókon
belül összesen 168 statisztikai kistérséget alakítottak ki, melyek a települések között létezô funkcionális
kapcsolatrendszerek összessége alapján behatárolható területfejlesztési-statisztikai egységek.
A régiók legfôbb döntéshozó szervei a regionális fejlesztési tanácsok. Regionális szinten jelenleg
decentralizált intézmények jószerivel nincsenek és dekoncentrált szervezetekre is kevés példa akad.
Mindazonáltal a szakképzés területén az utóbbi típushoz tartozó regionális fejlesztési és képzési
bizottságok (RFKB-k) egyre fontosabb szerepet töltenek be, és 2007. január 1-jétôl a munkanélküliek és
egyéb célcsoportok képzését támogató megyei munkaügyi központokat regionális munkaügyi központok
váltották fel (lásd a 0302 fejezetet).

0102 - NÉPESSÉG ÉS DEMOGRÁFIA
Magyarország területe 93 030 km2, népessége 2007. január 1-jén 10 066 158 fô volt (2008. január 1-jén
10 045 000). Az állampolgárok túlnyomó többsége magyar nemzetiségû és anyanyelvû. A cigány
népesség létszáma 600 000 fô körüli, ami a teljes népesség körülbelül 6%-a, becslések alapján ma
minden hatodik-hetedik újszülött roma. A többi nemzetiséghez (német, horvát, szlovák, román, stb.)
tartozók a lakosság maximum 2%-át teszik ki.
Magyarország népessége az európai tendenciákhoz hasonlóan öregszik, illetve az alacsony
születésszám és a viszonylag magas halálozási arány következtében 1981 óta csökken. Ennek
következményeként csökken és az elkövetkezô évtizedben is csökkeni fog az iskoláskorú korcsoportok
létszáma, míg az aktív népességen belül nô az 50 éven felüliek aránya. Ez az általában véve alacsony
presztizsû szakképzésben tanulók számának további csökkenését, illetve a szakmai továbbképzés és az
élethosszig tartó tanulás iránti igény növekedését vetíti elôre.
A népesség természetes fogyását az 1990-es évek elejétôl részben ellentételezi a migrációs nyereség,
bár nemzetközi összehasonlításban alacsony (és – különösen Románia uniós csatlakozása óta –
csökken) a bevándorlók abszolút száma és aránya, akiknek döntô többsége jól képzett, magyar
anyanyelvû, a szomszédos országokból érkezô állampolgár. A fejlôdô országokból való beáramlás
egyelôre csekély mértékû. Másrészrôl a pangó gazdasági helyzetben gyorsulóban van a szakképzett –
mind a diplomás, mind a szakmunkás – munkaerô elvándorlása Nyugat-Európába.
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1. táblázat: Demográfiai tendenciák korcsoport szerint 2007-ben, alapváltozat 2025-ig
2007

2010

2020

2025

TELJES NÉPESSÉG

10 066 158

10 016 709

9 839 679

9 743 137

0-24 ÉV KÖZÖTTIEK

2 815 630

2 726 172

2 479 672

2 432 901

25-59 ÉV KÖZÖTTIEK

5 080 061

5 031 350

4 747 975

4 662 594

60 ÉVESNÉL IDÔSEBBEK

2 170 467

2 259 187

2 612 032

2 647 642

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

0103 - GAZDASÁG ÉS MUNKAERÔ-PIACI MUTATÓK
A magyar gazdaság kicsi és nyitott. A mezôgazdaságban és iparban folyamatosan csökken, a
szolgáltatásokban nô foglalkoztatottak aránya: 2007-ben e számok rendre: 4,66%, 32,63% és 62,71%
voltak. A vállalkozások túlnyomó többsége mikrovállalkozás (95,1%), a kis- vagy középvállalkozások
aránya 4,1%, illetve 0,7%, melyek együttesen az alkalmazottak 65%-át foglalkoztatták, továbbá a bruttó
hozzáadott érték felét állították elô, és az exportértékesítés 36%-át adták 2004-ben.
A gazdasági fejlôdés jelentôs gátját jelenti az egyes ágazatokban, szakmákban és régiókban jelentkezô
tartós szakmunkáshiány, illetve a humánerôforrás nem megfelelô minôsége, miközben a munkavállalók
szakmai továbbképzésben való részvétele alacsony és erôsen függ a vállalatmérettôl.
A magyar munkaerôpiac nemzetközi összehasonlításban legfontosabb jellemzôje az alacsony
foglalkoztatási ráta, különösen az alacsony képzettségûek, a hátrányos helyzetûek, a nôk és az idôsek
körében. 2007-ben a foglalkoztatottság 57,3%-os volt a 15-64 éves korosztályban, 64,0% a férfiak és
50,9% a nôk körében. A munkanélküliség nôtt az elmúlt években, a munkanélküliségi ráta 2007-ben
7,4% volt a teljes 15-64 éves népesség körében, 7,2% a férfiak, 7,7% a nôk esetében, és 21% a 15-24
éves korosztályban. Magas az inaktívak aránya, bár az elmúlt években a kormányzati intézkedéseknek
köszönhetôen enyhén nôtt az aktivitás, részben az álláskeresôk számának növekedése miatt.
Magyarországon a munkaerô-piaci helyzet szorosan összefügg az egyén iskolai végzettségével, és
rendkívül magas az iskolázottság kereseti hozama is.
A gazdaság és munkaerôpiac további fontos jellemzôi a jelentôs regionális és településtípus szerinti
egyen¬lôtlenségek, valamint az alacsony ágazati és földrajzi mobilitás is.
2007-ben az oktatásra fordított állami költségek a bruttó hazai termék 4,84%-át tették ki (ebbôl 1,05%
volt a felsô-középfokú oktatás, 0,96% a felsôoktatás részesedése). 2006-ban a teljes költségvetés
10,37%-át költötték az oktatásra.

0104 - A NÉPESSÉG ISKOLAI VÉGZETTSÉGE
A magyar népesség képzettségi színvonala javult az elmúlt másfél évtizedben. Jelenleg a legfeljebb
ISCED 2 szintû képesítéssel, illetve felsôfokú végzettséggel rendelkezôk aránya alacsonyabb, míg a
felsô-középfokú és középfok-utáni szintû képesítésekkel rendelkezôké az EU átlagnál magasabb (lásd a
2. számú táblázatot). Ugyanakkor a középfok-utáni és felsôfokú tanulmányok megkezdésének elôfeltételét jelentô középiskolai érettségivel (ISCED 3A) csak a 25-64 éves népesség 48,5%-a rendelkezik.
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2. táblázat: A 25-64 éves népesség legmagasabb iskolai végzettsége, 2007
ALAPFOK ELÔTTI,
ALAPFOKÚ ÉS
ALSÓ-KÖZÉPFOKÚ
OKTATÁS
(ISCED 0-2 SZINT)

EU-27
Magyarország

ÖSSZESEN
(ezer fô)

ÖSSZESEN
(ezer fô)

268 116
5 553

FELSÔ-KÖZÉPFOKÚ
ÉS KÖZÉPFOKUTÁNI
OKTATÁS
(ISCED 3-4 SZINT)

%

ÖSSZESEN
(ezer fô)

77 859

29

1 155

21

FELSÔFOKÚ
OKTATÁS
(ISCED
5-6 SZINT)

%

ÖSSZESEN
(ezer fô)

%

125 857

47

62 688

23

3 396

61

1 002

18

Forrás: Eurostat; EU Munkaerô-felmérés; Lekérdezés ideje: 2008.05.27.

Jelenleg a tanulók döntô hányada (körülbelül 95%a) 16 éves korára, a tankötelezettségi kor végéig
elvégzi az általános iskola 8 osztályát (ISCED 2A). Az 1990-es években jelentôs középiskolai expanzió
ment végbe, melynek mozgatórugója elsôsorban az érettségit adó iskolatípusok iránti növekvô
társadalmi igény és e középiskoláknak a tanulólétszám szinten tartásában való érdekeltsége volt. A
felsôfokú képzettséggel rendelkezôk száma a felsôoktatás még nagyobb mértékû expanziójának
megfelelôen folyamatosan növekszik, de az aktív korú népességen belüli arányuk ennek ellenére még
mindig alacsonyabb, mint a legtöbb tagállamban.
A korai iskolaelhagyók aránya az EU átlagnál alacsonyabb (lásd a 3. számú táblázatot). A fent említett
okok mellett ezt részben magyarázhatja az elsô szakma ingyenes megszerzésének lehetôsége nappali
tagozaton a közoktatásban 23 éves korig (valamint 1999-2005 között a 2. szakmáé is), mely lehetôség
2003-tól 2006-ig a normatív finanszírozású felnôttképzési programokon való részvétel esetén is fennállt.
Ugyanakkor fontos oknak tekinthetô az oktatási-képzési rendszert jellemzô puha kimenet is, melynek
köszönhetôen viszonylag könnyen lehet középfokú szakmai és általános képesítésekhez jutni.
Mindazonáltal a lemorzsolódók magas száma súlyos problémát jelent egyes hátrányos helyzetû
csoportok és intézménytípusok esetében, különösen a szakiskolákban (ISCED 2/3C).
3. táblázat: Korai iskolaelhagyók: A 18-24 éves népességbôl az oktatásban, képzésben nem
részesülô, legfeljebb alsó-középfokú végzettséggel rendelkezôk aránya, 2002-2007 (%)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

EU-27

17,1

16,6

15,9

15,5

15,2

14,8

EU-25

16,6

16,1

15,4

15,1

15

14,5

Magyarország

12,2

11,8 (b)

12,6

12,3

12,4

10,9

Az adatok forrása: Eurostat; EU Munkaerô-felmérés; Lekérdezés ideje: 2008. május 28.

(b) Törés a sorozatban. 2003-ban egy módszertani változás történt az adatgyûjtésben a mintavételt illetôen. 2002-ig a Munkaerôpiaci felmérés (MF) mintavétele az 1990. évi népszámlálás 12.775 számlálókörzetébôl (SZK) állt. 2003 januárjától 2004 júniusáig
az MF mintája két részbôl állt. Az egyik rész továbbra is az 1990-es SZK-kat használta, míg a másik rész mintavétele a 2001. évi
népszámlálás címjegyzéke alapján történt. 2004 júniusától az összes mintavételi cím a 2001. évi népszámlálás regisztere alapján
történik.
Rövid leírás: Korai iskolaelhagyók alatt azon 18-24 éves fiatalokat értjük, akikre teljesül a következô két feltétel: legmagasabb
iskolai végzettségük ISCED 0, 1, 2 vagy rövid 3c szintû és a válaszadó nyilatkozata alapján a felmérést megelôzô négy hétben
nem vett részt oktatásban és képzésben (számláló). A nevezô a teljes népesség e korcsoportban, leszámítva a „legmagasabb
iskolai végzettség” és az „oktatásban és képzésben való részvétel” kérdésekre nem válaszolókat. Mind a számlálók, mind a
nevezôk az EU Munkaerô-felmérésébôl származnak.
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0201 - CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK
A – Magyarországon a közoktatás, a felsôoktatás vagy a felnôttképzés keretében folytatható –
szakképzést érintô jelenlegi szakpolitikai célokat az elmúlt években elfogadott ágazati stratégiákban és
Az egész életen át tartó tanulás stratégiájában, valamint a Strukturális Alapok támogatásának
felhasználását a 2004-2006-os, illetve a 2007-2013-as idôszakokban irányító Nemzeti Fejlesztési Terv,
illetve Új Magyarország Fejlesztés Terv releváns operatív programjaiban határozták meg.
E dokumentumok mindegyikében fontos célként jelenik meg az alacsony foglalkoztatási ráta emelése,
illetve a munkaerô-piaci integráció képzés által történô elôsegítése, különösen a hátrányos helyzetû
csoportokra vonatkozóan. A jelenlegi szakképzés-politikai prioritások által kezelni próbált legfontosabb
kihívások közé tartozik továbbá:








a szakképzés vonzerejének hanyatlása, melynek hátterében a középfokú és felsôfokú oktatás
expanziója, valamint az áll, hogy a munkaerôpiac a felsôfokú végzettséget a szakképesítéseknél
sokkal jobban honorálja, és aminek következményeként nô a gyengébb felkészültségû és kevésbé
motivált tanulók száma, magas a lemorzsolódás és a fiatal felnôttek között a szakképzetlenek aránya;
a szakképzés és a munkaerôpiac igényei közti eltérés mind mennyiségi, mind minôségi értelemben;
a képzés minôségi problémái, nem megfelelô gyakorlati képzés;
elaprózott szakképzési intézményrendszer, mely minôségi és hatékonysági problémákat okoz;
az információs/statisztikai rendszerek alkalmatlansága a tervezés és a döntéshozatal segítésére;
alacsony részvételi arány a szakmai továbbképzésben és az életen át tartó tanulásban.

A Szakképzés-fejlesztési stratégia 2005-2013 végrehajtásáról szóló 1057/2005.
kormányhatározatban meghatározott reformintézkedések az alábbi célokat szolgálják:

(V.

31.)

1. Minôségi szakképzés biztosítása mindenki számára: a szakképzés felhasználók igényeinek
megfelelô alakítása, a szakképzéshez való hozzáférés javítása, korszerû tananyagok létrehozása,
valamint a tanárok és oktatók képzésének megújítása által;
2. Hatékonyabb szakképzés-irányítási és finanszírozási rendszer kialakítása: a felhasználók
érdekérvényesítô lehetôségének javítása, a források hatékonyabb felhasználása és a kapacitások
kihasználásának javítása, valamint a szakképzés intézményi rendszerének fejlesztése által; valamint
3. A szakképzés információs és statisztikai rendszerének továbbfejlesztése.
E szakpolitikai dokumentumokban meghatározott célok jogszabálymódosítások, adminisztratív reformok,
pénzügyi ösztönzôk bevezetése, illetve fejlesztési programok útján valósítandók meg.
A szakképzés tartalmának és rendszerének megújítását jelenleg elsôsorban:



a hazai forrásokból finanszírozott Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP), valamint
a 2004-2006-os, illetve 2007-2013-as idôszakokban az EU Strukturális Alapok által támogatott
Humánerôforrás-fejlesztési (HEF), illetve Társadalmi Megújulás (TÁM) Operatív Programok (OP)
támogatják.

Szakiskolai Fejlesztési Program
Az (eredetileg a 2003-2006-os idôszakra tervezett, majd a 2006-2011 közötti idôszakra kiterjesztett)
Program a szakiskolai képzés korszerûsítését, a lemorzsolódás csökkentését, a szakiskolákból kikerülôk
felkészültségének, munkaerô-piaci értékének növelését és a szakiskolák presztízsének javítását tûzte ki
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célul. 90 szakiskola vett részt az SZFP I-ben, mely az alábbi 4 általános komponensbôl és 4 tematikus
projektbôl állt:
(A)
(B)
(C)
(D1)

Közismereti és szakmai alapozó komponens
Szakképzés-módszertani komponens
Hátrányos helyzetûek reintegrációs komponens
Önfejlesztô iskolai és (D2) Minôségfejlesztési komponens

A tematikus projektek a következôk voltak: Idegen nyelv projekt (angol és német), Szakiskolai mérésértékelés projekt, Szakiskolai pályaorientáció projekt és Informatika a szakiskolában projekt. Az A, B és
C komponensek mindegyikének részét képezte:




tartalomfejlesztés: amely kiterjed a tantervekre, tananyagokra, tanári háttéranyagokra, a tanulást
segítô dokumentumokra (tanulási útmutató, példatár, szótár, stb.) egyaránt;
humánerôforrás fejlesztés: a tanárok, gyakorlati oktatók, az iskolák vezetôinek továbbképzése,
tanulmányútjai, képzési támogatása;
eszközfejlesztés: a képzéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtése, illetve korszerûsítése, azaz
az eszközbeszerzés.

70 új iskola vesz részt az SZFP II-ben, mely – az elsô fázis eredményeire és fejlesztéseire építve – a
következôket célozza:





a hátrányos helyzetûek reintegrációja a 9.évfolyamon;
a közismereti oktatás és szakmai alapozás megújítása a 9-10. évfolyamokon;
módszertani fejlesztés a szakképzési évfolyamokon; és
szakiskolai mérés-értékelés, önfejlesztés és minôségfejlesztés az összes évfolyamon.

A Humánerôforrás-fejlesztési és a Társadalmi Megújulás Operatív Programok
Mindkét operatív program a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, valamint a szociális és egészségügyi
szolgáltatások területén megvalósítandó fejlesztéseket foglal magába.
A HEFOP intézkedései az alábbi 4 prioritás mentén valósultak meg:





aktív munkaerô-piaci politikák támogatása;
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerôpiacra való belépés segítésével;
az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása; valamint
az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb hatású projektje a HEFOP 3.2.1. intézkedésének keretében valósult
meg, mely az államilag elismert szakképesítéseket tartalmazó Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
megújítását célozta, a magyar foglalkoztatási szerkezet és munkakörök széleskörû elemzése alapján. A
program fô céljai az oktatás-képzés és a gazdaság kapcsolatainak megerôsítése és az életen át tartó
tanulás elôsegítése volt az OKJ és a szakképzés kimeneti követelményeinek a munkaerôpiac igényeihez
való igazítása és egy moduláris, a szakmai és egyéb (módszer, társas és személyes) kompetenciák
fejlesztését szolgáló (lásd a 0703 fejezetet) képesítési rendszer bevezetése által. Az 1/2006. (II.17.) OM
rendeletben kiadott új OKJ a szakképesítések számát 804-rôl 416-ra csökkentette, és egy olyan
szakképzési rendszert vezetett be, melynek résztvevôi képzési modulok egy elôre meghatározott
csoportjának elvégzésével teljes szakképesítést szerezhetnek az iskolarendszeren belül vagy kívül, és
amely részképesítések és ráépülô képesítések meghatározásával is elôsegíti az életen át tartó tanulást.
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Az új OKJ szerinti szakképzés 2006 szeptemberében kezdôdött meg 13 szakmában az újonnan
létrehozott térségi integrált szakképzô központok (TISZK) keretében mûködô iskolákban, a többi OKJ-s
szakképesítés tekintetében azok kimeneti követelményeinek 2008-ig történô kiadását követôen indul. A
16 TISZK 2005-ben történt létrehozását, melyek a szakmai gyakorlati képzés és vizsgáztatás modern,
rugalmas és teljes mértékben kihasznált központjaiként, illetve a részüket alkotó 6-8 iskola képzési
kínálatát és mûködését harmonizáló és koordináló intézményként szolgálnának, a HEFOP 3.2.2. és
4.1.1. intézkedései támogatták.
További – az új szabályozásnak (lásd a 0302 fejezetet) megfelelô – TISZK-ek létrehozását jelenleg a
TÁMOP támogatja, melynek prioritásai a következôek:





a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerôpiacra való belépés ösztönzése;
az alkalmazkodóképesség javítása;
minôségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek; illetve
az emberi erôforrások fejlesztése a minôségi képzés, a kutatás és innováció területén.

A TÁMOP többek között a központi programok és szakképzési tanterveknek az új, modularizált,
kompetencia-fejlesztô OKJ-hoz történô adaptálását, egy pályakövetési rendszer kialakítását, a
minôségbiztosítás javítását, illetve egy nemzeti pályaorientációs rendszer létrehozását támogatja.
A jelenlegi szakpolitikai prioritásokrôl és intézkedésekrôl további információ a magyarországi Nemzeti
szakképzés-politikai jelentés a ReferNet számára 2008 címû jelentésben található.
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lehetôségek biztosítása
0301 - A SZAKKÉPZÉS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETE
A szakképzés folytatását – a felsôoktatás felsôfokú végzettséget adó programjai és az ún. hatósági
jellegû képzések kivételével – a szakképzésrôl szóló 1993. évi LXXVI. törvény szabályozza.
Rendelkezései egyaránt vonatkoznak a szakmai alap- és továbbképzésre, függetlenül attól, hogy a
képzés iskolarendszeren belül vagy azon kívül (azaz a közoktatás/felsôoktatás vagy a felnôttképzés
keretében) valósul meg. E törvény határozza meg:







a szakképzés intézményeit;
az összes, bármely szinten megszerezhetô, államilag elismert szakképesítést felsoroló – miniszteri
rendeletekben kiadott – Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmi követelményeit;
a szakképzés irányítási rendszerét az érintett minisztériumok, állami hatóságok, intézmények és
tanácsadó testületek feladatainak meghatározásával együtt;
az OKJ-s szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek tartalmi követelményeit és a szakmai
vizsga általános szabályait;
az iskolarendszerû szakképzést (szakmai elméleti és gyakorlati képzést, tanulószerzôdéseket,
oktatási szünetet és tanulói juttatásokat) érintô sajátos szabályozást; valamint
a szakképzés finanszírozását.

A közoktatási, illetve felsôoktatási rendszeren belül szakképzést folytató intézmények mûködését,
irányítási rendszerét és finanszírozását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, illetve a
felsôoktatásról szóló 2005. évi CXXIX. törvény szabályozza. A formális iskolarendszeren kívüli
felnôttképzés folytatásának szabályairól – beleértve a felnôttképzés fogalmának, irányítási és intézményi
rendszerének, tartalmi követelményeinek (intézményi és programakkreditáció, felnôttképzési szerzôdés
tartalma, stb.), valamint az állami támogatások meghatározását – a felnôttképzésrôl szóló 2001. évi CI.
törvény rendelkezik.
A szakképzést érintô további két legfontosabb törvény:




a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI.
törvény, mely e hozzájárulás fizetésének és elszámolásának feltételeit, illetve a Munkaerô-piaci Alap
fejlesztési célokat szolgáló képzési alaprésze forrásainak (lásd a 1001 fejezetet) elosztását
szabályozza, valamint
a foglalkoztatás elôsegítésérôl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, mely a
munkanélküliek és egyéb célcsoportok képzésének támogatását szabályozza.

A kollektív szerzôdések nem játszanak jelentôs szerepet sem a szakmai alap-, sem a szakmai
továbbképzésben. Magyarországon a kollektív tárgyalások meghatározó színtere a vállalati szint, de
még ezek a vállalati szintû szerzôdések is inkább csak általános rendelkezéseket és keretszabályokat
tartalmaznak a képzések támogatását illetôen, a részleteket az egyedi „tanulmányi szerzôdésekre”
hagyva, melyeken keresztül a Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény) értelmében a munkáltató
támogathatja munkavállalói képzését.

0302 - INTÉZMÉNYI KERETEK: SZAKMAI ALAPKÉPZÉS
A magyarországi szakképzés irányítási rendszere meglehetôsen összetett az alábbi okoknak
köszönhetôen:

15

03 - Intézményi keretek – a tanulási lehetôségek biztosítása







mind a szakmai alap-, mind a szakmai továbbképzés folytatható iskolarendszeren belül és kívül is, de
a felnôttképzés keretében kínált szakképzés irányítására vonatkozó szabályok különböznek az
iskolarendszerû szakképzésre vonatkozóktól;
iskolarendszerû szakképzés folyhat közoktatási és felsôoktatási intézményekben is, melyeknek
irányítási szerkezete eltérô;
a közoktatás irányítási rendszere erôsen decentralizált;
az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplô államilag elismert szakképesítések kimeneti
követelményeinek meghatározása több minisztérium kompetenciája.

Bár szakmai alapképzés elsôsorban a formális iskolarendszerben, a közoktatásban vagy
felsôfoktatásban folyik, a felnôttek elsô OKJ-s szakképesítésüket megszerezhetik a felnôttképzésben is.
Ezért e fejezet az oktatás három különbözô alszektorában – a közoktatásban, felsôoktatásban és
felnôttképzésben – folytatható szakmai alap- és továbbképzést egyaránt magába foglaló szakképzés
irányítási rendszerét mutatja be.
Az Európai Unió szerepe
Az EU szakpolitikai kezdeményezései és direktívái jelentôs hatást gyakorolnak a nemzeti szakpolitika
alakulására, amint az megnyilvánul például az elmúlt évek oktatási stratégiáinak prioritásaiban. Az EU
Strukturális Alapok támogatásának 2004 óta történô felhasználásához kapcsolódó tervezési,
lebonyolítási és monitoring feladatok új ügynökségek létrehozásához vezettek, és hozzájárulnak a
stratégiai szakpolitikai tervezés, valamint a társadalmi partnerekkel történô, illetve az érintett
minisztériumok közötti együttmûködés fejlesztéséhez.
A központi kormányzat szerepe
A szakképzés és felnôttképzés ágazati irányítását 2006-ban egyesítették, amikor a szakképzés a
foglalkoztatáspolitikáért és felnôttképzésért felelôs szociális és munkaügyi miniszter (SZMM) ellenôrzése
alá került. A (szakképzés és felnôttképzés két korábban önálló intézményének jogutódjaként 2007.
január 1-tôl létezô) Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Intézet (NSZFI) az SZMM fejlesztési, koordinációs, kutatási, információszolgáltatási és tanácsadási feladatainak ellátását segíti, beleértve a szakmai
vizsgák, illetve az akkreditált felnôttképzési intézmények és programok nyilvántartásának vezetését.
Az SZMM felelôs a szakképzés tartalmi szabályozásáért, azonban erre vonatkozó rendeleteit a
közoktatás és felsôoktatás ágazati irányítását ellátó oktatási és kulturális miniszter (OKM) egyetértésével
adja ki. Az OKM az iskolarendszerû szakképzés folytatásának szabályozásáért felelôs, azonban e tárgyú
rendeleteit az SZMM egyetértésével kell kiadnia. Az Oktatási Hivatal (OH) és regionális irodái a
közoktatási és felsôoktatási rendszer mûködtetésével kapcsolatos hatósági feladatokat látnak el,
beleértve az érettségi vizsga és országos mérések szervezését, minôségbiztosítással kapcsolatos
feladatok ellátását, illetve külföldi képesítések elismerését.
A többi miniszter a szakképzés tartalmát illetôen rendelkezik jogosítványokkal: a szakképesítésért felelôs
miniszter felelôs az ágazatába tartozó OKJ-s szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
meghatározásáért, illetve központi tanterveinek kidolgozásásáért.
A regionális/helyi önkormányzat szerepe
A megyei (és fôvárosi) önkormányzatok feladata azon közoktatási szolgáltatások, így a felsô-középfokú
szintû szakképzés biztosítása, melyek nem tartoznak a települési helyi önkormányzatok számára
kötelezôen elôírt feladatok közé (bár természetesen azok is fenntarthatnak – és nagyszámban fenn is
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tartanak – szakképzô iskolákat), valamint a közoktatás középtávú tervezési és koordinációs feladatainak
ellátása. Az általános fenntartói kötelezettségeken túl az iskolafenntartó helyi (azaz megyei vagy
települési) önkormányzatnak minôségirányítási programot kell kidolgoznia, mely meghatározza az általa
fenntartott iskolákat érintô elvárásait, illetve azok szakmai, törvényességi és pénzügyi ellenôrzésének
rendjét. Egy 2007-es törvénymódosítás értelmében az iskolafenntartó helyi önkormányzatok
szakképzés-szervezési társulást hozhatnak létre annak érdekében, hogy a szakképzés folytatását a
regionális fejlesztési és képzési bizottságok (lásd lent) a szakképzés fejlesztésének összehangolásával
összefüggésben hozott döntéseivel összhangba hozzák. E társulások válnak ezután jogosulttá és
kötelezetté a megyei önkormányzat feladatellátási kötelezettségének átvételére a helyi szakképzés
folytatását illetôen.
A felnôttképzés vonatkozásában a képzôket és képzési programokat regisztráltatni kell az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) regionális munkaügyi központjainál, melyek feladata azok törvényes
mûködésének ellenôrzése a késôbbiekben.
A társadalmi partnerek szerepe
A társadalmi partnerek a szakképzést érintô döntéshozó és politika-formáló folyamatokban különféle,
jogszabály által létrehozott tanácsadó testületeken keresztül vesznek részt. A legjelentôsebb országos
szintû testületek:



az Országos Érdekegyeztetô Tanács (OÉT), mely a szakképzés stratégiai kérdéseinek
érdekegyeztetô fórumául szolgál; és
a Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Tanács (NSZFT), a szakképzésért és felnôttképzésért
felelôs miniszter tanácsadó testülete, mely részt vesz az OKJ fejlesztésében, illetve a Munkaerô-piaci
Alap (MPA) képzési alaprészébôl elérhetô fejlesztési források elosztásában;

A szintén országos szinten mûködô Felnôttképzési Akkreditáló Testület (FAT) az intézmény- és programakkreditációval, valamint minôségbiztosítással kapcsolatos feladatokat lát el a felnôttképzés területén. A
szakképzés kimeneti követelményeinek fejlesztésében a társadalmi partnerek a 2002 és 2006 között
mûködô 21 szakmacsoportos OKJ-s bizottságon keresztül is részt vettek, melyeket 2008-ban egyetlen,
nem ágazati szervezôdésû OKJ-s bizottság vált fel.
Regionális szinten az Oktatási Hivatal által mûködtetett hét regionális fejlesztési és képzési bizottság
(RFKB) egyre fontosabb szerepet játszik a szakképzés irányításában. Egy 2007-es törvénymódosítás
értelmében jelentôsen kibôvült a bizottságok hatásköre: a szakképzés regionális stratégiáinak
kidolgozása, a fejlesztési források pályáztatása és a hiányszakképesítések regionális listáinak
összeállítása mellett 2008-tól az RFKB-k döntenek a regionális szakképzésfejlesztés céljairól és az MPA
képzési alaprész decentralizált keretébôl nyújtandó fejlesztési támogatásokról, a szakképzés regionális
szükségleteirôl és a szakképzési irányokról és beiskolázási arányokról, valamint javaslatot tesznek a
fejlesztési támogatás elosztására, illetve a régió számára felhasználható fejlesztési forrás nagyságára.
A munkaügyi tanácsok a regionális szintû érdekegyeztetés fórumai a munkanélküli és egyéb
célcsoportok munkaügyi szervezet által támogatott képzését illetôen.
Helyi szinten a gazdaság többségi képviseletével felállítandó tanácsadó testületeket kell létrehozni
minden TISZK (lásd lent) mellett. A testület véleményezi többek között a TISZK-ben részt vevô
szakképzô iskolák és felsôoktatási intézmény szakmai/szakképzési programját, illetve a központi
képzôhely képzési tervét, és javaslatot tehet az iskolák, illetve a központi képzôhely képzési kínálatának
módosítására, vagy a fejlesztési támogatás (lásd a 1002 fejezetet) felhasználására.
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Egyéb nem-kormányzati szervezetek szerepe
A két gazdasági kamara – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Magyar Agrárkamara (MA)
– egyre fontosabb szerepet tölt be mind a szakképzés fejlesztésében, mind irányításában, országos,
ágazati és helyi szinten egyaránt. A kamarák – az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel
együttmûködve – részt vesznek az OKJ-s szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
fejlesztésében (lásd a 0701 fejezetet), valamint a szintvizsgák és szakmai vizsgák szervezésében (lásd
a 0403 fejezetet). Minôségbiztosítási feladatokat is ellátnak az iskolarendszerû szakmai alapképzést
illetôen (tanulószerzôdés alapján és egyéb formában zajló gyakorlati képzés ellenôrzése), illetve
kidolgozzák a szakmai továbbképzés egy formájaként mûködô mestervizsgák követelményeit és
szervezik e vizsgákat.
A szakmai kamarák és egyesületek véleményezhetik a szakképzés szakpolitikai stratégiáit és fejlesztési
programjait és részt vehetnek a kimeneti követelmények fejlesztésében.
A felnôttképzési intézményeknek (szakmai és egyéb érdekelt szervezetek képviselôibôl és felnôttképzési
szakértôkbôl álló) szakmai tanácsadó testületet csak abban az esetben kell létrehozniuk, ha állami
támogatást igényelnek.
A szakképzést folytató képzôk típusai
Felsô-középfokú, illetve középfok-utáni szintû szakmai alapképzést szakiskolák, illetve szakközépiskolák
kínálnak. A felsôfokú szakképzô programokat (ISCED 5B) felsôoktatási intézmények (fôiskolák,
egyetemek) szervezik, de a képzés szakközépiskolában is folyhat az intézmények közötti
együttmûködési megállapodás alapján.
A szakképzô iskolák fenntartói lehetnek helyi (megyei vagy települési) önkormányzatok, állami szervek,
egyházak, alapítványok, stb. A fenntartó felelôs az iskola törvényes mûködéséért és hagyja jóvá annak belsô
szabályzatait éppúgy, mint a nevelési és pedagógiai programjait, de máskülönben a közoktatási intézmények jelentôs autonómiát élveznek szakmai-pedagógiai kérdésekben, az iskolaigazgató vezetésével.
A szakmai alapképzés intézményi rendszerét érintôen jelentôs koncentrációs folyamat indult meg a
térségi integrált szakképzô központok (TISZK-ek) Strukturális Alapok által támogatott létrehozásával
(lásd a 0201 fejezetet), a mûködési költségek racionalizálását és a fejlesztési források optimális
felhasználásának biztosítását célzó szakpolitikai célnak megfelelôen. A 2007-es törvénymódosítások a
TISZK-ek számos lehetséges jogi formáját engedik meg (beleértve a fent említett szakképzés-szervezési
társulást, non-profit gazdasági társaságot, szakképzés-szervezési társaságot, iskolák egy intézmény
keretében történô fenntartását, stb.), melyeket önkéntes alapon hozhatnak létre az iskolafenntartók,
esetlegesen a gyakorlati képzést végzô gazdasági szervezetekkel és felsôfokú szakképzést folytató
felsôoktatási intézményekkel együtt. A TISZK-ek – melyek létrehozását a csupán az RFKB-k a
folytatandó szakképzés irányaira és beiskolázási arányaira vonatkozó döntésének elfogadása által
elérhetôvé váló fejlesztési források koncentrálása ösztönzi (lásd a 1002 fejezetet) – szakképzô iskolát
tarthatnak fenn, illetve bekapcsolódhatnak a felnôttképzésbe is, meghatározzák az általuk vagy tagjaik
által fenntartott iskolák szakképzô évfolyamain indítható osztályok számát és egyetértési jogot
gyakorolnak az iskolák szakmai programjának jóváhagyásánál.
A felsôoktatásban a fenntartó (az állam, egyház, alapítvány, stb.) felügyeli a fôiskolákon/egyetemeken
folyó szakmai munka mûködését és hatékonyságát, az intézmények azonban széleskörû autonómiával
rendelkeznek mind igazgatási, mind oktatási kérdésekben.
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A felnôttképzést folytató képzôk – közoktatási és felsôoktatási intézmények és egyéb költségvetési vagy
államilag támogatott intézmények (pl. az ÁFSZ regionális képzôközpontjai), képzési vállalkozások, nonprofit szervezetek, a munkáltatók (belsô képzés), kamarák, stb. – szabadon kidolgozhatják és kínálhatják
képzési programjaikat, amennyiben regisztráltatták magukat a regionális munkaügyi központban.
Intézményük és/vagy képzési programjaik FAT általi akkreditáltatása csak abban az esetben szükséges,
ha állami támogatást kívánnak igénybe venni.
4. táblázat: A szakképzés irányítási szervezetében résztvevô legfontosabb testületek
SZAKKÉPZÉS A
KÖZOKTATÁSBAN

SZAKKÉPZÉS A
FELSÔOKTATÁSBAN

SZAKKÉPZÉS A
FELNÔTTKÉPZÉSBEN

KÖZPONTI
SZINT

• Szociális és Munkaügyi
Minisztérium
• Oktatási és Kulturális
Minisztérium
• OKJ-s szakképesítésekért
felelôs ágazati minisztériumok
• NSZFI
• OH
• tanácsadó testületek
(OÉT, NSZFT, OKJ
bizottságok)
• gazdasági kamarák
(MKIK, MA)

• Oktatási és Kulturális
Minisztérium
• Szociális és Munkaügyi
Minisztérium
• OKJ-s szakképesítésekért
felelôs ágazati minisztériumok
• MAB
• NSZFI
• OH
• tanácsadó testületek
(OÉT, NSZFT, FTT, OKJ
bizottságok)
• gazdasági kamarák
(MKIK, MA)

• Szociális és Munkaügyi
Minisztérium
• OKJ-s szakképesítésekért
felelôs ágazati minisztériumok
• FAT
• NSZFI
• tanácsadó testületek
(OÉT, NSZFT, OKJ
bizottságok)
• gazdasági kamarák
(MKIK, MA)

REGIONÁLIS
SZINT

• az OH regionális szervezetei
• regionális fejlesztési és
képzési bizottságok

HELYI SZINT

• iskolafenntartók (TISZK-ek,
települési és megyei
önkormányzatok, állami
szervek, egyházak,
alapítványok, stb.)
• TISZK-ek tanácsadó testületei
• szakiskolák/szakközép-iskolák
• területi kamarák

• az ÁFSZ regionális
munkaügyi központjai
• munkaügyi tanácsok
• felsôoktatási intézmények
fenntartói (az állam, egyház,
alapítvány, stb.)
• fôiskolák/egyetemek
• területi kamarák

• felnôttképzést folytató képzôk
- közoktatási és felsôoktatási
intézmények, regionális
képzôközpontok, képzési
vállalkozások, non-profit
szervezetek, a munkahely,
kamarák, stb.)
• szakmai tanácsadó testületek

0303 - INTÉZMÉNYI KERETEK: SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
A szakmai továbbképzés jelentôs része a felnôttképzés keretében folyik Magyarországon, de
továbbképzési lehetôségeket kínálnak a formális iskolarendszeren belül is (a közoktatásban és
felsôoktatásban) – hasonlóképpen, mint ahogy a szakmai alapképzés alapvetôen iskolarendszerû
oktatás keretében történik, de folyhat a felnôttképzésben is. A szakmai alap- és továbbképzés irényítási
rendszerét ezért együtt tárgyalja a 0302 fejezet. További információkat a 0302 fejezetben talál.
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0401 - A SZAKMAI ALAPKÉPZÉS RENDSZERÉNEK HÁTTERE ÉS AZ
OKTATÁSI-KÉPZÉSI RENDSZER ÁBRÁJA

Évfolyam
ISCED szint

Magyarországon a tankötelezettség 5 éves kortól (az óvoda utolsó évétôl) 16 éves korig tart azon tanulók
esetében, akik általános iskolai tanulmányaikat 1998. szeptember elseje elôtt kezdték meg. Azok
tankötelezettsége, akik 1998-ban vagy azt követôen kezdték meg általános iskolai tanulmányaikat – a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003-as módosításának értelmében – 18 éves korig tart. A
kötelezô iskola-elôtti, alapfokú és középfokú oktatás a közoktatási rendszer keretei között történik,
melynek mûködtetése az állam feladata, míg az iskolafenntartók körében megtalálhatók helyi
önkormányzatok, egyházak, alapítványok, magánszemélyek stb. „Harmadfokú” oktatás a felsôoktatás
keretében folyik, amely mindenki számára hozzáférhetô az egyéni képességek és teljesítmény
függvényében. A köz- és felsôoktatási képzések típusait és szintjeit az 1. ábra mutatja be.

Életkor1

1. ábra: A magyarországi oktatási rendszer szerkezete
28
27
26 FELNÔTT25 KÉPZÉS
24
23
22
21
20
19
18

szakirányú továbbképzés 2-4 félév
ISCED 5A szakirányú szakképzettség

szakképzés

ISC5

mesterképzés 2-4 félév
ISCED 5A mesterfokozat és szakképzettség
alapképzés 6-8 félév
ISCED 5A alapfokozat és szakképzettség
felsôfokú szakképzés 4 félév
ISCED 5B OKJ-s felsôfokû szakképesítés

felnôttoktatás45
érettségi bizonyítvány

tankötelezettség

ISC6

doktori képzés 6 félév
ISCED 6 doktori
fokozat

19
18
17
szakiskola 27,03%*
16 ISCED 3C/2C OKJ-s szakképesítés szakképzô évf.
15 felzárkóztató
általánosan képzô évf.
14
oktatás3
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

szakközépiskola (szakképzô évfolyamok)
ISCED 4C OKJ-s szakképesítés
szakközépiskola
(általánosan képzô
évfolyamok) 38,24%*
ISCED 3A érettségi bizonyítvány
általános iskola (alsó tagozat)
ISCED 2A általános iskolai bizonyítvány

általános iskola (alsó tagozat)

óvoda2

gimnázium 34,73%*
ISCED 3A érettségi bizonyítvány

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ISC4

ISC3

ISC2

ISC1

ISC0

Jelmagyarázat
Belépés a munkaerôpiacra
Belépés az oktatás egy magasabb szintjére
* A 9. évfolyamos tanulók aránya iskolatípus szerint nappali felsô-középfokú oktatásban a 2006/2007. tanévben (forrás: OKM)
1
Az ábrában megjelölt életkor-szintek csak jelzésértékûek. Felnôttoktatási programok az oktatás minden szintjén elérhetôek az idôsebb korosztályok számára is.
2
A speciális tanulási igényû tanulók gyógypedagógiai képzése a közoktatás minden szintjén folyik.
3
Az 1-2 éves felzárkóztató képzésben általános iskolai végzettséggel nem rendelkezô, 15. életévüket betöltött (az ábra nem teljesen pontos itt) tanulók vehetnek
részt a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzése céljából. Az általános iskola legalább 6 osztályát elvégzett tanulók felzárkóztató
oktatásban való részvételérôl kiállított bizonyítvány alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.
4
felnôttek gimnáziuma/szakközépiskolája ISCED 3 szintû középfokú általánosan képzô prorgamok nappali munkarend szerinti vagy részidôs felnôttoktatásban
5
A szakiskolák végzôsei, akik megszerezték az érettségi bizonyítványt felnôttoktatásban, magasabb szintû OKJ-s képesítést szerezhetnek a szakközépiskolák szakképzô évfolyamain.
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A szakmai alapképzés formái
A közoktatási törvény 1996-as módosítása alapján 1998 óta a szakképzés legkorábban 16 éves korban kezdhetô meg.
A szakképzô iskoláknak két típusa van, mindkettô a közoktatási rendszer része: a szakiskola és a
szakközépiskola. Tanulóikat tipikusan az általános iskola 8 évfolyamának elvégzése után, legkorábban
14 évesen fogadják; az új szabályozásnak megfelelôen azonban az elsô két (9.-10.), illetve négy (9.-12.)
általánosan képzô évfolyamaikon csak szakmai elôkészítô/alapozó oktatást nyújthatnak. Ezekben az
iskolákban az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) felsorolt szakképesítéseket lehet megszerezni. A
szakiskolák tanulói jellemzôen a 11. évfolyamon, legkorábban 16 éves korban lépnek be a
szakképzésbe, s ennek során ISCED 3C vagy 2C szintû OKJ-s szakképesítéseket szerezhetnek
tipikusan 2 vagy 3 év alatt, legkorábban 18 vagy 19 éves korban (jelenleg a szakiskolások többsége már
3 éves szakmai képzésben vesz részt). A szakközépiskolákban folyó szakképzésben azok a tanulók
vehetnek részt, akik rendelkeznek az – ebben az iskolatípusban, valamint a gimnáziumokban a 12.
évfolyam végén szervezett érettségi vizsgán megszerezhetô – érettségi bizonyítvánnyal, illetve
elvégezték a 12. évfolyamot. A szakközépiskolákban ISCED 4 szintû OKJ-s szakképesítés szerezhetô a
középfok-utáni (13. és esetleg további) szakképzô évfolyamokon.
A szakmai alapképzés egy új formája, az úgynevezett felsôfokú szakképzés 1998-ban került
bevezetésre. E felsôfokú végzettséget nem nyújtó felsôfokú programokat felsôoktatási intézmények
szervezik, de a képzés az intézmények közötti megállapodás alapján szakközépiskolákban is folyik. A
felsôfokú szakképzésben való részvétel elôfeltétele az érettségi bizonyítvány, s e tipikusan 4 féléves
programok ISCED 5B szintû OKJ-s szakképesítések megszerzésére irányuló képzést kínálnak 18
évesnél idôsebb tanulók számára.
Felsôfokú végzettséget és szakképzettséget nyújtó felsôoktatási programokat (állami, egyházi vagy
magán) fôiskolák és egyetemek kínálnak, ahol a belépés általános követelménye az érettségi
bizonyítvány. A többciklusos képzés és a BSc/BA-MSc/MA-PhD/DLA képzési struktúra 2006
szeptemberétôl került bevezetésre (lásd 0407 fejezetet is).
Bár némely OKJ-s szakképesítés csak a formális iskolarendszerben elérhetô (a 2006-ban bevezetett új
OKJ szerint egyedül a felsôfokú szakképesítések ilyenek), a legtöbb szakképesítés a felnôttképzés
keretein belül is megszerezhetô. E szakképzô programok, melyeket kínálhatják oktatási vállalkozások,
non-profit szervezetek, felnôttképzést is folytató közoktatási és felsôoktatási intézmények vagy állami
szervezetek (a felnôttképzésrôl szóló 1002. évi CI. törvény rendelkezései szerint), szakmai
alapképzésnek tekinthetôk abban az esetben, ha az azon résztvevôk még nem rendelkeznek a
közoktatásban vagy a felsôoktatásban szerzett szakképzettséggel.
Mindazonáltal az állam lehetôvé teszi az elsô OKJ-s szakképesítés ingyenes megszerzését a
közoktatásban és az állami és egyházi fôiskolákon/egyetemeken, s emellett a felnôttképzési
tanfolyamokénál jóval alacsonyabb áron elérhetôek részidôs felnôttoktatási programok is az
iskolarendszeren belül. Emiatt a szakmai alapképzés Magyarországon elsôsorban az iskolarendszeren
belül, a köz- és felsôoktatás keretei között zajlik. Ezért, és mivel a felnôttképzés folytatására vonatkozó
jogszabályok különböznek a közoktatásra és felsôoktatásra vonatkozó szabályozástól, az
iskolarendszeren kívüli szakképzés jellemzôit a 0502 fejezet tárgyalja.
A szakmai alapképzés és az általános képzés közötti különbségek
A iskolarendszerben a közoktatás keretében folytatott szakmai alapképzés annyiban hasonlít a
gimnáziumok által kínált középfokú általános képzés rendszeréhez, amennyiben mindkettô a közoktatási
törvény hatálya alá tartozik. Ezért az irányítási és finanszírozási rendszer, illetve a szakképzô iskolák
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mindkét típusában folytatott általános képzést érintô tantervek, értékelés, stb. általános vonásait tekintve
nincs jelentôs különbség a szakmai alapképzés és az általános képzés között.
A szakközépiskolák és a gimnáziumok között továbbá még nagyobb fokú a hasonlóság annak
köszönhetôen, hogy mindkét intézménytípus felkészíti tanulóit a felsôfokú tanulmányok elôfeltételét
jelentô, a 12. évfolyam végén szervezett érettségi vizsgára (ezért nevezik csak ezeket az iskolatípusokat
középiskolának). A szakközépiskolák azonban emellett 13. és esetleges magasabb évfolyamaikon
szakképzést is kínálnak, melynek végén a tanulók az OKJ-s szakképesítést nyújtó szakmai vizsgát
tehetik le. A szakiskolákban tanulók ugyanakkor csak szakképesítéseket szerezhetnek. A szakiskolát
végzetteknek ezért egy további három éves általános képzési programot kell elvégezniük nappali vagy
részidôs oktatásban a felnôttoktatás keretein belül azért, hogy megszerezzék az érettségi bizonyítványt,
mielôtt folytathatnák tanulmányaikat a felsôoktatásban, vagy egy másik, magasabb szintû OKJ-s
szakképesítést szerezhetnének.

0402 - SZAKMAI ALAPKÉPZÉS ALSÓ-KÖZÉPFOKÚ SZINTEN
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében Magyarországon a 16. életév a legkorábbi
idôpont, amikor a tanuló bekapcsolódhat a szakképzésbe. E szabály alól csak egyetlen törvényben
meghatározott kivétel van: ha a szakképzô iskola valamely mûvészeti ághoz tartozó mûvészeti szakmai
vizsgára készít fel, a szakképzés az általános mûveltséget megalapozó oktatással párhuzamosan is folyhat.
Mindazonáltal, bár a szakképzés ezekben az iskolákban megkezdôdhet már az ötödik, hetedik vagy a
kilencedik évfolyamon, szakképesítés a mûvészeti szakiskolákban párhuzamos oktatás esetén csak a 10.
évfolyamon, mûvészeti szakközépiskolákban pedig az érettségi vizsga letételét követôen szerezhetô meg.
ISCED 2C szintû képzést nyújt ugyanakkor a szakiskolák (lásd a 0403 fejezetet) két speciális típusa, a
a mentális vagy egyéb fogyatékosság miatt sajátos nevelési igényû tanulókat OKJ-s szakképesítést adó
szakmai vizsgára felkészítô vagy a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges
készségeket nyújtó speciális és készségfejlesztô speciális szakiskola. Az ezekben az iskolákban folyó
oktatást gyógypedagógusok végzik speciális tantervek, tananyagok és módszerek segítségével.

0403 - SZAKMAI ALAPKÉPZÉS A FELSÔ-KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN (AZ
ISKOLAI [SCHOOL-BASED] ÉS A „VÁLTAKOZÓ” [ALTERNANCE] KÉPZÉS)
Képzési formák
Szakmai alapképzést a közoktatás rendszerében (ennek magyarázatát lásd a 0401 fejezetben) a
szakképzô iskolák két típusa kínál:




a szakiskola, mely 2 éves általános mûveltséget megalapozó képzést és (a megszerezhetô
szakképesítéstôl függôen) 2 vagy 3 éves szakképzést kínál 14-18/19 éves tanulók részére felsôközépfokú szinten; és
a szakközépiskola, mely 4 éves felsô-középfokú szintû általános mûveltséget megalapozó képzést,
valamint további (és választható) egy vagy több éves középfok-utáni szintû szakképzést kínál 14-18
éves (vagy idôsebb) tanulók részére.

Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplô államilag elismert szakképesítést nyújtó szakképzést
ezek az iskolák csupán szakképzô évfolyamaikon kínálják, de már általánosan képzô évfolyamaikon is
szervezhetnek szakmai elôkészítô programokat (a szakiskolákban ez kötelezô 2006 óta). Ezen iskolák
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mûködését és az általuk folytatott oktatás és képzés tartalmát a szakképzésrôl szóló 1993. évi LXXVI.
törvény szabályozza a szakképzést illetôen, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
minden egyéb kérdés tekintetében. Az utóbbi értelmében a szakképzô iskolák mûködhetnek kizárólag
szakképzô évfolyamokkal is, illetve, 2007 szeptembere óta, szakképzô évfolyamok nélkül is, amennyiben
az iskolafenntartó kijelöl egy iskolát, mely az ilyen iskolákból érkezô tanulók számára biztosítja a
szakképzést (ezek az iskolák együtt ezáltal a térségi integrált szakképzô központ/TISZK, lásd a 0302
fejezetet, egy típusát alkotják). A kéttanítási nyelvû, illetve intenzív nyelvi felkészítést folytató
szakközépiskolák 5 általánosan képzô évfolyammal is mûködhetnek.
A két iskolatípus közötti legfôbb különbség céljaikban és az általuk nyújtott képesítésekben ragadható
meg. A szakközépiskolák tanulóikat elôször a felsôfokú tanulmányok megkezdésének elôfeltételét jelentô
érettségi bizonyítványt (ISCED 3A) nyújtó érettségi vizsgára készítik fel, majd ezt követôen a tanulók
dönthetnek úgy, hogy tanulmányaikat folytatják a szakképzési évfolyamokon (azaz középfok-utáni
szinten), hogy szakmai vizsgát tegyenek, s ezzel ISCED 4C szintû OKJ-s szakképesítést szerezzenek.
Ezek a célok és jogosultságok azonosak a gimnáziuméval, attól csak tartalmi – szakmai – téren
különböznek. A szakiskolák tanulói ugyanakkor csak a szakmai vizsgát tehetik le, és az érettségi
bizonyítvány híján csak ISCED 3C vagy 2C szintû OKJ-s szakképesítést szerezhetnek.
E fontos különbségek ellenére a belépési követelmények és az általánosan képzô és szakképzô
évfolyamok tanterveinek általános jellemzôi, illetve az értékelés alapvetô formái nem különböznek
lényegesen a szakképzô iskolák e két típusában. Emiatt ezeket az alábbiakban együtt tárgyaljuk a két
típusra vonatkozóan.
A közoktatásban folytatott szakmai alapképzés formái nem különböznek a gyakorlati képzés formáit
illetôen: az iskolai tanmûhelyben folyó (school-based), a „váltakozó” (alternance) vagy a
tanulószerzôdéses (apprenticeship) képzés (azaz ezek megfelelô magyar változatai) mindkét
iskolatípusban – bár eltérô arányokban (lásd a 2. számú mellékletet) – folyik. A jelenlegi oktatáspolitika
azonban – elsôsorban a szakiskolai, fizikai szakmákban folytatott képzés esetében – a tanulókat,
iskolákat és gazdálkodó szervezeteket egyaránt arra próbálja ösztönözni, hogy a szakmai gyakorlati
képzést olyan módon szervezzék, hogy annak elsô, az alapvetô szakmai készségek megszerzésére
irányuló szakasza tanmûhelyben folyjon (ez tipikusan az iskolai tanmûhelyt jelenti). Ezt azután egy valódi
munkahelyen történô képzésnek kellene követnie az utolsó szakképzési évfolyamon, a speciális szakmai
készségek és kompetenciák megszerzése érdekében.
Bár a szakképzési törvény a gazdálkodó szervezetnél folytatott gyakorlati képzés két lehetséges (jogi)
formáját engedi meg, a törvény és a jelenlegi oktatáspolitika a tanulószerzôdésen alapuló képzést (lásd
0404 fejezetet) részesíti elônyben. Ez csak meghatározott feltételek mellett helyettesíthetô a „váltakozó”
képzéssel (például amikor a gyakorlati képzésre egy TISZK által fenntartott központi képzôhelyen kerül
sor). Ilyen esetekben a szakképzô iskola együttmûködési szerzôdést köt egy gazdálkodó szervezettel,
melynek alapján az a tanulói számára gyakorlati képzést biztosít (ennek hivatalos neve: együttmûködési
megállapodás).
A 2007/2008. tanév során a szakközépiskolák szakképzô évfolyamain nappali tagozaton tanulók
többsége (több mint 70%-a) kizárólag iskolai környezetben (többnyire tanmûhelyben) kapta gyakorlati
képzését, míg a gazdálkodó által szervezett képzésben résztvevô tanulók kétharmada „váltakozó”
képzésben vett részt (együttmûködési megállapodás alapján) és csupán egyharmaduk, döntôen a
kékgalléros szakmákban tanulószerzôdéses képzésben. A szakiskolák tanulói sokkal gyakrabban vettek
részt iskolán kívül folytatott gyakorlati képzésben (körülbelül 60%-uk), közülük a legtöbben (több mint
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négyötödük) tanulószerzôdés alapján. A közoktatáson belül történô szakmai alapképzés keretében
folytatott gyakorlati képzést illetôen a 2. számú melléklet közöl további statisztikai adatokat.
A képzési formák, a kimenet típusa és a szakmai alapképzést folytató képzôk az iskolarendszeren belül
gazdasági ágazatok szerint sem nem különböznek.
A 2007/2008. tanév során a szakiskolák 257 különbözô OKJ-s szakképesítésben kínáltak szakképzést
(a speciális szakiskolák, lásd a 0402 fejezetet, 68 szakmában); a szakközépiskolák pedig mindösszesen
282 szakképesítés megszerzésére készítették fel tanulóikat. A legnépszerûbb tanulmányi területek az
építôipar és építômérnöki munka, szálloda, étterem és vendéglátás, nagy- és kiskereskedelem,
számítógép használata, mechanika és fémmunka, valamint management és igazgatás voltak.
Belépési követelmények
A szakképzô iskolákba való belépés elôfeltételét tipikusan a befejezett (alap és) alsó középfokú általános
képzés (az általános iskola nyolc osztálya, ISCED 1A-2A) jelenti (az általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezôk ú.n. felzárkóztató képzésben vehetnek részt, ahol a szakképzés megkezdéséhez
szükséges kompetenciákat szerezhetik meg, lásd a 0405 fejezetet), a felvétel további feltételeit az iskola
határozhatja meg (bár a fenntartó elrendelheti a körzetbôl jelentkezô összes tanköteles korú tanuló
kötelezô felvételét is). Az iskolák felvehetik a tanulókat az általános iskolában nyújtott teljesítményük
alapján, illetve felvételi vizsgát is szervezhetnek az iskolaigazgató által meghatározott formában és
tartalommal. Ez lehet a központilag szabályozott, országosan egységes vizsgakérdéseken alapuló,
matematikából és anyanyelvbôl szervezett írásbeli vizsga is. Emellett az OKJ-s szakképesítések
bemeneti követelményei elôírhatnak szakmai/pályaalkalmassági vizsgát vagy egészségügyi
alkalmassági követelményeket, amint azt az adott OKJ-s szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei
(lásd lent) meghatározzák.
Tantervek
1998 óta a 16 évesnél fiatalabb tanulók számára a közismereti tartalom mellett csupán szakmai
elôkészítô/alapozó képzés szervezhetô. A közismereti tantárgyak oktatása mindkét típusú szakképzô
iskolában az általános mûveltséget megalapozó oktatást nyújtó évfolyamokon a Nemzeti Alaptanterv
(NAT) követelményeinek, a kerettantervek ajánlásainak, illetve az iskola ezeken alapuló helyi pedagógiai
programjának megfelelôen történik. A szakmai elôkészítô/alapozó képzés tantervét az iskoláknak az
OKJ-s szakképesítések központi programjaival és (a szakközépiskolákban) érettségi követelményeivel
összhangban kell kidolgozniuk, a 21 szakmacsoport (lásd az alábbi 5. számú táblázatot) mindegyikére
kidolgozott kerettantervek útmutatásait követve. Ilyen elôkészítô programok:




a pályaorientáció és gyakorlati képzés a 9., illetve a szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás a
választott szakmacsoportban a 10. évfolyamon (a kötelezô órák legfeljebb 40%-ában) a
szakiskolákban, ahol ilyen tantárgyak bevezetése kötelezô 2006-tól;
a szakmai orientáció a 9., valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás a 11. évfolyamtól kezdve a
szakközépiskolákban.

A szakiskolákra kiadott kerettantervek a pályaorientáció tanítását a 9. évfolyamon évi 74, míg a szakmai
alapozó elméleti és gyakorlati oktatást a 9. évfolyamon évi 222 tanórában (teljes évi tanóraszám:
1017,5), a 10. évfolyamon pedig 296-370 órában (teljes évi tanóraszám: 1017,5) ajánlják. A
szakközépiskolákban a szakmacsoportos alapozó oktatás évi 185 tanórában ajánlott a 9-10. évfolyamon
(teljes évi tanóraszám: 1017,5), a 11. évfolyamon 296 tanórában (teljes óraszám: 1110), a 12.
évfolyamon pedig 256 órában (teljes óraszám: 960).

24

04 - Szakmai alapképzés

5. táblázat: Az OKJ-s szakképesítések szakmacsoportjai
1.

Egészségügy

2.

Szociális
szolgáltatások

3.

Oktatás

4.

Mûvészet, közmûvelôdés,
kommunikáció

5.

Gépészet

6.

Elektrotechnikaelektronika

7.

Informatika

8.

Vegyipar

9.

Építészet

10.

Könnyûipar

11.

Faipar

12.

Nyomdaipar

13.

Közlekedés

14.

Környezetvédelemvízgazdálkodás

15.

Közgazdaság

16.

Ügyvitel

17.

Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

18.

Vendéglátás,
idegenforgalom

19.

Egyéb szolgáltatások

20.

Mezôgazdaság

21.

Élelmiszeripar

A szakképzô évfolyamok szakmai programnak nevezett tanterveit is az iskolák készítik el a
megszerezhetô szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei (SZVK) és a tantárgyak (modulok)
központi programjának útmutatásai alapján (mindkét típusú dokumentumot a szakképesítésért felelôs
miniszter adja ki). Az OKJ-s szakképesítések SZVK-i meghatározzák:







a belépési követelményeket (a szükséges kompetenciákat, iskolai végzettséget vagy szakmai
képesítést, egészségügyi vagy szakmai/pályaalkalmassági követelményeket);
a képzési program maximális idôtartamát (a szakképzô évfolyamok számát);
a szakmai elméleti és gyakorlati képzés arányát (ez nagyon változó, pl. az órás-képzés 15%-85%-os
arányától a mûszaki üzletszervezô technikus-képzés 80%-20%-os arányáig terjed);
a szakmai követelményeket (az új OKJ-s szakképesítések esetében a feladatprofilt és az ahhoz
kapcsolódó szakmai, módszer, társas és személyes kompetenciákat meghatározó szakmai
követelménymodulokat, lásd a 0702 fejezetet); valamint
a szakmai vizsga elôfeltételeit, részeit és tartalmát (az új OKJ-s szakképesítések esetében a szakmai
vizsga ismérveit meghatározó vizsgakövetelmény-modulokat, lásd a 0801 fejezetet).

A szakképzési törvény elôírja, hogy a gyakorlati képzést a tanév szorgalmi idejében a szakmai elméleti
képzéssel lehetôleg egy héten belüli váltakozással, a nyári szünet idején pedig folyamatosan kell
megszervezni. Jellemzôen azonban az iskolaév során egy hét elméleti képzés váltakozik egy hét
gyakorlati képzéssel, mely folyhat az iskolai tanmûhelyben és/vagy egy gazdálkodó szervezet által
fenntartott tanmûhelyben vagy munkahelyen (lásd a 2. számú mellékletet is).
Értékelés és tanulási kimenet
A tanulók teljesítményét a tanárok/oktatók folyamatosan, valamint országos vizsgákon is értékelik. A
tanulók értékelésének és osztályozásának követelményeit és formáit, beleértve a szóbeli és írásbeli
teszteket, illetve a magasabb évfolyamokra történô lépés feltételeit az iskola pedagógiai programja
határozza meg. A tanárok e program alapján a tanulók teljesítményét és elômenetelét a tanév során
rendszeresen érdemjeggyel, a tanév végén pedig év végi osztályzatokkal értékelik. A folyamatos
értékelés e rendszerének része a foglalkozási napló alkalmazása, mely a gyakorlati képzés
ellenôrzésére szolgál: a gyakorlati képzés szervezôjének kell vezetnie e naplót, mely tartalmazza az
elôírt szakmai tevékenységeket, az ezekre fordított idôt és a tanuló értékelését, továbbá az oktatónak
ebben kell naponta nyilvántartania a tanulók részvételét és mulasztásait is.
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Az általános képzésben állami vizsgát – az érettségi vizsgát – csak a szakközépiskolákban szerveznek
az utolsó általános képzô (12.) évfolyam végén. Ez a középiskolai tanulmányokat lezáró, a felsôfokú
tanulmányok elôfeltételét jelentô ISCED 3A szintû bizonyítványt adó vizsga országosan egységes
vizsgakövetelményekre épül. A 2004/2005. tanévtôl kezdve közép- vagy emelt szinten tehetô le, öt
tantárgyból, melyek közül négy kötelezô (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és idegen
nyelv/kisebbségi anyanyelv), egy pedig szabadon választható. Míg az új középszintû vizsgát továbbra is
egy, az iskola tanáraiból és az oktatási minisztérium által kijelölt elnökbôl álló vizsgabizottság elôtt kell
letenni, az emelt szintû mint külsô vizsga már kemény kimeneti szabályozót jelent (bár az emelt szintû
tantárgyi vizsgák aránya csupán 6% körüli). A nagyszámú szabadon választható, akkreditált
vizsgatárgyak között a szakmai elôkészítô tárgyak is megtalálhatóak, azonban ilyen tárgyból
szakközépiskolában sem kötelezô érettségit tenni.
A közoktatási törvény alapján a szakképzési évfolyamokon a tanulók gyakorlati képzés során nyújtott
teljesítményét a képzés szervezôje (az illetékes helyi gazdasági kamara segítségével és az országos
gazdasági érdekképviseleti szervezetek, valamint a szakképzô iskola együttmûködésével) szintvizsgán
is értékelheti. Jelenleg szintvizsgát azokban az ISCED 3C szintû szakképesítésekben lehet szervezni,
amelyek gondozását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) végzi (lásd a 0701 fejezetet), mely
e szakmákban megkapta e vizsgák szervezésének jogát is. Az MKIK által kidolgozott vizsgafeladatadatbázisok, vizsgarend, szintvizsga-szabályzat és vizsgáztatási követelményrendszer alapján
szervezett vizsgán elvégzendô komplex feladat célja az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges
kompetenciák és a megszerzett szakmai és technológiai készségek mérése.
A szakmai képzési program végén az OKJ-s szakképesítés – mely az SZVK-ban meghatározott
foglalkozás gyakorlására jogosít – egy független vizsgabizottság elôtt letett állami szakmai vizsgán
szerezhetô meg (lásd a 0801 fejezetet).
Statisztika
Az alábbi 6. számú táblázat számadatai szerint felsô-középfokú szinten a szakmai alapképzésben illetve
általános képzésben résztvevô tanulók megoszlása meglehetôsen kiegyensúlyozatlan: jelenleg az
összes tanuló csupán körülbelül 13%-a vesz részt tényleges szakképzésben. Valójában ez az arány
jelentôsen megváltozott 1990 óta, amikor a nappali tagozatos tanulók többsége (körülbelül 75%-a) még
szakképzésben vett részt. Azonban, bár valóban trendszerû a részvétel csökkenése a felsô-középfokú
szakképzésben a fizikai szakmák és így a szakiskolák csökkenû presztízse, illetve a felsôoktatás
exapnziója iránti társadalmi és szakpolitikai igény következtében, e számadatok a létezô iskolai
programok egy adott besorolásából következnek és drámaibb csökkenést mutatnak, mint amekkora
valójában történt.
Amit e számok nem mutatnak, az az, hogy az 1990-es években jelentôsen átalakult a szakképzô iskolák
szerkezete, az általános képzés a szakiskolák 10., illetve a szakközépiskolák 12. (vagy 13.) évfolyamáig
került kiterjesztésre, így a szakközépiskolai szakképzés ISCED 3-ról ISCED 4 szintre került. Az
általánosan képzô évfolyamok tantervének azonban jellemzôen részét alkotja (bár alacsony arányban) a
szakmai elôkészítô képzés mindkét típusú szakképzô iskolában (lásd fent), de a szakmai elôkészítô
képzésben résztvevô szakközépiskolai tanulók – akiknek e tanulmányait beszámítják a szakközépiskola
középfok-utáni szintû szakképzô évfolyamain, ami szakképzési programuk idôtartamát jellemzôen 1-2
félévvel lerövidíti (lásd a 0406 fejezetet) – nem szerepelnek a 6. táblázat adataiban. Valójában, amint azt
a 7. számû táblázat mutatja, a 2007/2008. tanévben a felsô-középfokon nappali tagozaton tanulók közel
kétharmada a szakképzô iskolák két típusának egyikében tanult.
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6. táblázat: A felsô-középfokú szinten tanulók a képzési program irányultsága szerint, 2005
ORSZÁGOK

ÖSSZESEN

SZAKMAI KÉPZÉSI PROGRAMOK A TELJES
ISCED 3 SZÁZALÉKÁBAN
SZAKKÉPZÔ (%)

SZAKMAI
ELÔKÉSZÍTÔ (%)

SZAKKÉPZÔ ÉS
SZAKMAI
ELÔKÉSZÍTÔ (%)

EU-27

26 036 676

55,9

4,6

60,5

EU-25

24 597 064

55,5

4,9

60,4

542 838

13,2

10,9

24,1

MAGYARORSZÁG

Forrás: Eurostat, UOE adatgyûjtés; Adatok lekérdezésének dátuma: 2008.05.26.

7. táblázat: A felsô-középfokú (és középfok-utáni) oktatásban részt vevô nappali tagozatos
tanulók száma és iskolatípus szerinti megoszlása (2007/2008)

SZAKISKOLA

általánosan képzô évfolyamok

54 736

11,6

68 456

14,5
26,1

általánosan képzô évfolyamok

5 201

-

szakképzési évfolyamok

4 572

-

Összesen:

Összesen:
SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ÖSSZES %-BAN

123 192

szakképzési évfolyamok

SPECIÁLIS
SZAKISKOLA1

LÉTSZÁM

általánosan képzô évfolyamok
szakképzési évfolyamok2
Összesen:

9 773

-

176 693

37,4

54 6873

-

231 380

-

GIMNÁZIUM (9-12. és esetleges 13. évfolyam)

172 818

36,6

ÖSSZESEN (FELSÔ-KÖZÉPFOKÚ SZINT):

472 703

100,0

MINDÖSSZESEN:

537 163

-

Az adatok forrása: az Oktatási és Kulturális Minisztérium statisztikái

0404 - TANULÓSZERZÔDÉSES (APPRENTICESHIP) KÉPZÉS
Meghatározás
A tanulószerzôdéses (apprenticeship) képzés Magyarországon – mint egy gazdálkodó szervezet által, a
tanuló és a gazdálkodó közötti tanulószerzôdés alapján folytatott gyakorlati képzés egy formája – nem
egy különálló képzési forma a szakmai alapképzésben. Ez inkább egy az iskolarendszerû képzésben
kínált szakképzési program gyakorlati képzési részének (annak egészének vagy részének) egy
lehetséges szervezési formája, mely elérhetô:
1
2
3

A speciális és speciális készségfejlesztô szakiskolák, bár legkorábban 14 évesen fogadják tanulóikat, ISCED 2 szintû képzést nyújtanak, így valójában az
alsó-középfokú szinthez tartoznak.
A szakközépiskolák ISCED 4C szintû képzést nyújtanak 13. és esetleges további évfolyamaikon, így e szakképzési évfolyamok valójában már a középfokutáni szinthez tartoznak.
Beleértve 5 051 fô tanulót, akik általános képzéssel párhuzamos (mûvészeti) szakképzésben vettek részt a szakközépiskolák 9-12. évfolyamain.

27

04 - Szakmai alapképzés





felsô-középfokú szinten a szakiskolák szakképzô évfolyamain (lásd a 0403 fejezetet),
középfok-utáni szinten a szakközépiskolák szakképzô évfolyamain (lásd a 0406 fejezetet), valamint
(2006 óta) felsôfokú szinten a felsôfokú szakképzésben (lásd a 0407 fejezetet).

A tanulószerzôdéses (apprenticeship) képzés e fajtájában részt vevô tanulók szakmai képzése ezért
szerkezetét, tartalmát és kimenetét tekintve lényegében azonos az olyan, szakképzô iskolában (vagy
felsôfokú szakképzési programban) tanuló diákok képzésével, akik iskolai tanmûhelyben és/vagy egy
gazdálkodó szervezetnél együttmûködési megállapodás (lásd 0403) alapján részesülnek gyakorlati
képzésben. Mindazonáltal a tanulószerzôdés alapján folyó képzésnek valóban vannak fontos
sajátosságai és az oktatáspolitika egyre inkább e formát támogatja (különösen az utolsó szakképzô
évfolyamon, lásd a 0403 fejezetet) mint a szakképzés és a gazdaság közti kapcsolatok erôsítésére
leginkább alkalmas képzési formát. A tanulószerzôdések számának további növelése érdekében került
sor a közelmúltban a szakképzésrôl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítására, melynek értelmében
2007. január 1-jétôl, amennyiben a gyakorlati képzési idô több mint ötven százalékában gazdálkodó
szervezetnél folyik a képzés, az csak tanulószerzôdés alapján végezhetô. A tanulószerzôdésen alapuló
gyakorlati képzés legfontosabb sajátosságait ezért e fejezetben külön tárgyaljuk.
Bár a törvény nem különböztet meg ágazat/munkaterület/foglalkozás szerint eltérô tanulószerzôdéses
formákat, a gyakorlati képzés e formájának elérhetôsége változó e tényezôk valamint a földrajzi hely
szerint. 2007-ben a szakképzô iskolák tanulói összesen 191 szakmában vettek részt tanulószerzôdéses
képzésben; a tanulószerzôdéses diákok majdnem fele azonban az alábbi 10, ISCED 3C szintû
szakképesítés egyikét kívánta megszerezni egy szakiskolában, amint azt a 8. számú táblázat mutatja:
8. táblázat: A tanulószerzôdéses képzésben részt vevô tanulók száma és szakképesítés szerinti
megoszlása 2007-ben
SZAKMA

TANULÓK
SZÁMA

%

ÉLELMISZER- ÉS VEGYIÁRU KERESKEDÔ

3 541

8,34

SZAKÁCS

2 663

6,27

FODRÁSZ

2 376

5,60

SZOBAFESTÔ-MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ

2 084

4,91

PINCÉR

2 020

4,76

ASZTALOS

1 868

4,40

KÔMÛVES

1 646

3,88

KAROSSZÉRIALAKATOS

1 312

3,09

998

2,35

KOZMETIKUS

928

2,19

RÉSZÖSSZEG:

19 436

45,78

ÖSSZESEN:

42 456

100,00

RUHÁZATI KERESKEDÔ

Forrás: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

A tanulószerzôdés és egyéb sajátosságok
A tanulószerzôdéses képzés fontos megkülönböztetô jegye, hogy a tanulószerzôdéseket a tanuló (nem
a szakképzô iskola) és a gazdálkodó szervezet kötik meg az illetékes területi gazdasági kamara
képviselôjének felügyelete alatt, és a kamara ellenôrzi a képzés megkezdése elôtt és a késôbbiekben is
a képzés feltételeit és színvonalát. A tanulószerzôdés elôfeltételeit és tartalmát a szakképzésrôl szóló
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1993. évi LXXVI. törvény szabályozza. E szerzôdésben a gazdálkodó szervezet arra vállal
kötelezettséget, hogy a tanuló számára egészséges és biztonságos munkahelyen gondoskodik az adott
szakképesítés törvényben elôírt szakmai és vizsgakövetelményeinek megfelelô gyakorlati képzésrôl. A
tanuló hasonlóképpen köteles a gazdálkodó szervezet képzési rendjét megtartani és a képzésre
vonatkozó utasításait végrehajtani, valamint a biztonsági és egészségügyi elôírásokat megtartani. A
tanulószerzôdés jogi kapcsolatot létesít a tanuló és a gazdálkodó szervezet között és ez csak közös
megegyezéssel vagy a törvény által szabályozott feltételek alapján bontható fel.
A tanulószerzôdéses képzés további fontos sajátossága, hogy a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó
köteles a tanuló részére rendszeres havi pénzbeni juttatást fizetni (a tanítási szünetek idején is; az iskolai
tanmûhelyben és együttmûködési megállapodás alapján folytatott képzés esetén ez az összefüggô nyári
gyakorlat idejétôl eltekintve nem kötelezô). 2007 óta e pénzbeni juttatás havi összege az elsô
szakképzési évfolyam elsô félévében a kötelezô minimálbér 20%-a – amit hiányszakmában folyó képzés
esetén további 20%-os juttatás egészít ki (lásd a 1001 fejezetet) –, mely összeget minden további
félévben emelni kell a tanuló teljesítménye és szorgalma alapján a képzés szervezôje által
meghatározott mértékben (aki legfeljebb a minimálbér 50%-nak megfelelô összegig elszámolhatja vagy
visszagigényelheti e költséget, lásd a 1002 fejezetet). Ezenfelül a tanulók a tanulószerzôdésnek
köszönhetôen társadalombiztosítási juttatásokban részesülhetnek, és a tanulószerzôdéses képzés ideje
a szolgálati idôbe is beleszámít.
Számos anyagi jellegû kedvezmény szolgálja azt a célt is, hogy a gazdálkodó szervezeteket és a
szakképzô iskolákat tanulószerzôdéses képzés folytatására/elônyben részesítésére ösztönözze (lásd a
1002 fejezetet).
Alapvetô ismérvek
A fent említett sajátosságoktól eltekintve nincs különbség a tanulószerzôdéses és a 0403 fejezetben
tárgyalt iskolai tanmûhelyben folyó/„váltakozó” képzés között a tanulók életkorát, a képzési program
idôtartamát, a felvételi követelményeket, tanterveket vagy az értékelési folyamatokat tekintve, minthogy
ezeket mind a szakképzô iskola szakmai programja határozza meg egységesen, az adott szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeivel és központi programjaival összhangban. A tanulók a szakképzô
iskolák szakképzô évfolyamain, azaz legkorábban 16 évesen köthetnek tanulószerzôdést (a
szakiskolában – a szakközépiskolában 18 évesen), hogy gyakorlati képzésüket egy gazdálkodó
szervezetnél kapják meg. A felvételi követelmények az adott szakképesítésre egységesen elôírt
elôképzettségi, szakmai alkalmassági és egészségügyi feltételek.
A tanulószerzôdéses képzésben résztvevôk által megszerezhetô szakképesítések szintén megegyeznek
a szakképzô iskolák többi tanulója számára elérhetô szakképesítésekkel.

0405 - EGYÉB IFJÚSÁGI PROGRAMOK ÉS ALTERNATÍV KÉPZÉSI FORMÁK
A fiatalok benntartása az oktatási-képzési rendszerben, illetve annak biztosítása, hogy mindenki,
különösen pedig a hátrányos helyzetû fiatalok piacképes szakképesítést szerezzenek, fontos
oktatáspolitikai célok voltak az elmúlt években. A lemorzsolódás csökkentése és a munkaerô-piaci
integráció szakképzés általi elôsegítése érdekében alkalmazott intézkedések között említhetô a
szakképzô iskolák, illetve a hátrányos helyzetû tanulók és tanáraik anyagi támogatása (az integrációs
normatíva, illetve az „Út a szakmához” ösztöndíjprogram bevezetése), a Szakiskolai Fejlesztési Program
(SZFP, lásd a 0201 fejezetet) elindítása, vagy a szakképzésre felkészítô programok bevezetése.
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A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003-as módosítása úgy rendelkezett, hogy a szakiskolák
1-2 éves felzárkóztató képzést szervezhetnek az általános iskolai bizonyítvánnyal (ISCED 2A) nem
rendelkezô tanulók számára, hogy segítsék korcsoportjukhoz való felzárkózásukat, és felkészítsék ôket
a szakképzô évfolyamokra való belépésre. Az itt megszerezhetô képesítés egyenértékû az általános
iskolai bizonyítvánnyal, amennyiben a résztvevô az általános iskola legalább 6 osztályát befejezte. Egy
2004-es felmérés alapján ilyen programokat 17 iskolában indítottak 340 tanuló részvételével.
Egy ehhez kapcsolódó, a 2005/2006. tanévtôl hatályos jogszabályi intézkedés volt a szakképzés
belépési követelményeinek módosítása oly módon, hogy a 31-34 (ISCED 3C)-szintû OKJ-s
szakképesítéseket azok is megszerezhetik, akik nem rendelkeznek formális iskolai végzettséggel, de
egy szakképzésre elôkészítô programon megszerezték a szükséges kompetenciákat. A
kompetenciaprofilokat 10 szakmacsoportra (lásd a 0403 fejezetet) készítették el az SZFP keretében, és
a 2005/2006-os tanév folyamán 23 iskolában került sor a projekt-módszerre épülô, egyéves felzárkóztató
kurzusok kísérleti kipróbálására. Jelenleg a szakiskoláknak körülbelül 10-15%-a kínál ilyen felkészítô
programokat, a résztvevôk száma 600-1000 körül van. A 2006-ban bevezetett új OKJ (lásd a 0201
fejezetet) az összes, a felsôfokú szakképesítésekénél (ISCED 5B) alacsonyabb szinten megengedi a
szakképesítések bemeneti követelményeinek kompetencia-alapú meghatározását, de további
szakmákban egyelôre nem kerültek kidolgozásra ilyen kompetencia-kritériumok és ezekre fókuszáló
programok.
Az új OKJ modularizálása a rész-szakképesítések bevezetésével is növeli a szakképzés rugalmasságát
és elôsegíti a képzéshez való hozzáférést, illetve a munkaerô-piaci integrációt. Rész-szakképesítésekre
a tanulók a speciális és készségfejlesztô szakiskolákban, illetve a felnôttképzésben iskolázhatók be, de
ezek minden olyan szakképzô iskolai tanuló számára is elérhetôek, aki nem tudja megszerezni az adott
teljes szakképesítéshez elôírt összes modult.
A szakképzetlen fiatalok jelenleg ingyen szerezhetik meg elsô OKJ-s szakképesítésüket a szakképzô
iskolák bármely típusában nappali rendszerû képzésben (melyben 23 éves korig, illetve a speciális tanulási igényû tanulók 26 éves korig vehetnek részt) és nappali munkarend szerinti felnôttoktatásban (lásd
a 0502 fejezetet). A hátrányos helyzetû tanulók második OKJ-s szakképesítésüket is ingyen szerezhetik meg.
Ingyenes képzési lehetôségek a felnôttképzésben is elérhetôek a munkanélküli és alacsonyan képzett
fiatalok, illetve a képzésbôl lemorzsolódottak számára, a munkaügyi szervezeten, illetve államilag támogatott programokon és pályázatokon keresztül (lásd 0503 fejezetet). E programok egyre növekvô
számban kínálnak komplex segítséget, mely foglalkoztatással egybekötött képzést, anyagi és mentális
támogatást, pályatanácsadást stb. foglalhat magába. E kurzusok közül néhány a szakképzésbe történô
belépéshez szükséges kompetenciákat fejlesztô felkészítô képzést nyújt, de a legtöbb OKJ-s
szakképesítést ad.

0406 - SZAKKÉPZÉS KÖZÉPFOK UTÁNI (NEM FELSÔFOKÚ) SZINTEN
A szakközépiskolák – bár szakmai elôkészítô képzést általánosan képzô (9-12.) évfolyamaikon is
folytathatnak – az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) ISCED 4C szintû szakképesítéseit adó tényleges
szakképzést csak a 13. és esetleges további évfolyamaikon nyújtanak. A szakképzô program hossza a
megszerezhetô OKJ-s szakképesítéstôl függ és azt annak szakmai és vizsgakövetelményei (SZVK)
határozzák meg (tipikusnak a kétéves képzés mondható, de léteznek 2, 3, 5 és 6 féléves programok is).
A 12. évfolyam végén szervezett érettségi vizsga letétele után a szakközépiskolák tanulói választhatnak,
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hogy az iskola szakképzô évfolyamain folytatják-e tanulmányaikat, vagy továbblépnek a felsôoktatásba.
Másrészrôl azok is, akik nem tették le az érettségi vizsgát, folytathatják tanulmányaikat a szakképzô
évfolyamokon, ahol olyan OKJ-s képesítést szerezhetnek, melynek bemeneti feltétele csupán a középiskola utolsó évfolyamának elvégzése (bár ez elég ritka esetnek számít, ugyanis a 12. évfolyamot
befejezô tanulók döntô többsége le is érettségizik). Az általános mûveltséget megalapozó képzést nyújtó
évfolyamokon a szakmai elôkészítô képzés során szerzett szakmai kompetenciák beszámíthatóak, ami
lerövidítheti a képzés idôtartamát, kétéves képzés esetében jellemzôen fél vagy egy évvel. A szakmai
alapképzés e fajtája elérhetô azok számára is, akik gimnáziumot végeztek, amely csupán általános mûveltséget megalapozó képzést nyújt felsô-középfokú szinten, és tanulóit az érettségi vizsgára készíti fel.
A szakközépiskolák szakképzô évfolyamainak általános bemeneti feltétele az érettségi bizonyítvány
vagy az utolsó (12.) középiskolai évfolyam elvégzése, emellett az adott képesítés SZVK-i meghatározhatnak egészségügyi/szakmai alkalmassági vagy szakmai elôképzettségi feltételeket is. Máskülönben azonban a tantervek általános ismérvei, a gyakorlati képzés elérhetô formái és az értékelés
formái megegyeznek a 0403 fejezetben tárgyaltakkal. A szakmai vizsgán megszerezhetô ISCED 4C
szintû OKJ-s szakképesítés az SZVK-ban meghatározott foglalkozás(ok) gyakorlására jogosít.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében a szakközépiskolák mûködhetnek kizárólag
szakképzô évfolyamokkal is, amennyiben érettségi bizonyítvánnyal rendelkezô tanulókat készítenek fel
szakmai vizsgára.

0407 - SZAKKÉPZÉS HARMADFOKÚ SZINTEN
A felsôoktatási intézmények által nyújtott felsôfokú szintû képzés magába foglal:



felsôfokú szakképzési programokat, melyek az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) ISCED 5B szintû
szakképesítéseinek megszerzésére készítenek fel, valamint
felsôfokú végzettséget adó felsôoktatási programokat, melyek egy adott foglalkozás gyakorlására
jogosító ISCED 5A szintû végzettséget és szakképzettséget nyújtanak, habár a magyarországi
törvényhozás ez utóbbiakat nem tekinti a szakképzés részének.

Felsôfokú szakképzés
A felsôfokú szakképzés a szakképzés egy viszonylag új, francia mintára meghonosított formája
Magyarországon. A képzés az 1998-1999. tanévtôl elérhetô egy PHARE program eredményeképpen,
melynek célja a gazdaság és a felsôoktatás kapcsolatának erôsítése és a magyarországi felsôoktatás
diverzifikációja volt.
Felsôfokú szakképzést csak fôiskolák és egyetemek szervezhetnek, de a képzés folyhat – és jelentôs arányban
folyik – szakközépiskolában is az intézmények közti megállapodás alapján, így a résztvevôk jogállása és az
irányítási, finanszírozási és statisztikai rendszerek a képzô típusától függôen változnak. A szakképzés
folytatását a szakképzésrôl szóló 1993. évi LXXVI. törvény szabályozza, a képzés más aspektusairól a 2005.
évi CXXXIX. felsôoktatási törvény rendelkezik. Felsôfokú szakképzési programok nappali és részidôs képzési
formákban is elérhetôek, és lehetnek államilag támogatottak vagy költségtérítésesek. A képzés minimális
idôtartama 4 félév, és ugyanennyi vagy több az alternatív képzési formákban.
A felsôfokú szakképzésben való részvétel általános elôfeltétele az érettségi bizonyítvány (ISCED 3A),
ezen kívül az adott OKJ-s szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei (SZVK) meghatározhatnak
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további (pl. egészségügyi/szakmai alkalmassági) feltételeket is. A felsôoktatási intézmények maguk
határozzák meg a felsôfokú szakképzési programok felvételi követelményeit a kétszintû érettségi vizsga
és a középiskolai tanulmányi eredmények alapján. Az elôzetes, megegyezô tartalmú formális
szakképzésben folytatott tanulmányok 30-60 kredit értékben beszámíthatók.
A felsôfokú szakképzést kínáló képzések tanterveit szintén az intézmények dolgozzák ki az adott OKJ-s
szakképesítésnek a felelôs miniszter által kiadott SZVK-jával összhangban. Mint minden OKJ-s
szakképesítés esetében, az SZVK határozza meg a szakképzés maximális képzési idejét, a szakmai
elmélet és a gyakorlati munka arányát, az elsajátítandó kompetenciákat, valamint a szakmai vizsga
követelményeit. E képzések tantervei moduláris felépítésûek, alapmûveltségi/kompetenciafejlesztô,
kötelezô szakmai és választható (specializációs) modulokat foglalnak magukba. A gyakorlati képzés a
0403 fejezetben leírtakhoz hasonló formákban folyhat. 2006. január 1-jétôl lehetôség van hallgatói
szerzôdések megkötésére is (lásd a 0404 fejezetet), ha a gyakorlati képzést a képzési idô legalább 25
százalékában összefüggôen szervezik.
A szakmai vizsga letételével megszerezhetô ISCED 5B szintû felsôfokú szakképesítések nem nyújtanak
felsôfokú végzettséget, de feljogosítanak az SZVK-ikban meghatározott munkakörök betöltésére a
munkaerôpiacon. Bár a felsôfokú szakképzés ismertsége és elismertsége nô, végzôsei továbbra is nagy
számban felsôfokú végzettséget adó felsôoktatási programokban folytatják tanulmányaikat, ahol a
felsôfokú szakképzésben szerzett kreditpontokat (minimum 30, maximum 60 kreditet) beszámítják az
azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe (ami jellemzôen 1-2 félévvel rövidíti le képzésük
idôtartamát).
Felsôfokú végzettséget adó felsôoktatási programok
A magyarországi felsôoktatás rendszere a bolognai folyamattal összefüggésben nagymértékû
átalakuláson megy keresztül. 2006. március 1-jétôl új felsôoktatási törvény lépett hatályba (2005. évi
CXXXIX. törvény), és 2006 szeptemberétôl felmenô rendszerben bevezetésre került az új, többciklusos
képzési rendszer.
A korábbi, duális rendszerben a fôiskolai és az egyetemi oktatás között alapvetô különbség volt,
amennyiben az egyetemi alapképzés programjai jellemzôen mélyebb elméleti oktatást, míg a fôiskolák
alapképzési programjai gyakorlat-orientáltabb képzést nyújtottak. Ennek megfelelôen a fôiskolai
programok általában 6-8 félévesek voltak és a nemzetközi BA/BSc képesítésnek megfelelô (ISCED 5A
szintû) fôiskolai végzettséget és szakképzettséget adtak, míg az egyetemi szakok képzési ideje 10-12
félév volt, és ezek egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló (ISCED 5A szintû), az MA/MSc
képesítésnek megfelelô egyetemi oklevelet nyújtottak a résztvevôk számára. Ami a tanulmányi
területeket illeti (bölcsész, természettudományos, agrár, egészségügyi, gazdasági, informatikai, jogi és
szociális igazgatási, mûszaki, szociális, katonai, rendvédelmi, mûvészeti, testnevelési és tanárképzés),
gyakran voltak mindkét szinten elérhetô képzési programok, de a fôiskolai és az egyetemi oktatás nem
épült közvetlenül egymásra és a magasabb szintû programra történô váltás még ugyanazon
szakterületen belül is meglehetôsen nehéz volt.
Az új, többciklusos képzési rendszerben a fôiskolák és az egyetemek minden képzési ciklusban
kínálhatnak nappali, részidôs (esti, levelezô) és távoktatási képzéseket mind államilag támogatott, mind
pedig költségtérítéses formában.
A felsôoktatás elsô képzési ciklusa (6-8 félév) BA/BSc fokozatot és szakképzettséget nyújt. A belépéshez
a jelentkezôknek érettségi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, egyéb felvételi követelményeiket a
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felsôoktatási intézmények határozzák meg a középiskolai tanulmányok és az érettségi vizsga
eredményei alapján (utóbbit illetôen az adott képzési területen képzést nyújtó felsôoktatási intézmények
együttesen határozzák meg, hogy mely tárgyakból kell emelt szintû érettségi vizsgát tenni, bár ennek
igénylése nem jellemzô, mivel az intézmények diákhiánytól tartanak). Egyes képzések esetében az
intézmények egészségügyi vagy szakmai alkalmassági vizsgálatokat, valamint gyakorlati vizsgát is
szervezhetnek.
Az MA/MSc fokozatot és szakképzettséget (ISCED 5A) nyújtó mesterszintû képzésben (2-5 félév) azok
vehetnek majd részt, akik rendelkeznek BA/BSc fokozatú végzettséggel és szakképzettséggel. 6 képzési
programban (orvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, fogorvosi, ügyvédi és építészmérnöki képzések)
azonban a hallgatók továbbra is osztatlan képzésben vesznek részt, azaz a 10-12 féléves képzés
elvégzésével közvetlenül MA/MSc fokozatot szerezhetnek.
A 289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet értelmében az alap- és mesterszintû szakok tanterveit, beleértve
a tanulmányi és vizsgakövetelményeket is, a felsôoktatási intézmények határozzák meg képzési
programjukban, minden szaknak az oktatási miniszter által közzétett képzési és kimeneti követelményei
alapján. E követelmények határozzák meg a megszerezhetô végzettség szintjét és szakképzettség
megnevezését, a képzés idôtartamát félévekben kifejezve, az elôírt kreditek számát, az adott szak
képzési célját, az elsajátítandó szakmai kompetenciákat, a fôbb tanulmányi területeket, valamint az
idegen nyelvtudásra vonatkozó követelményeket is. Egy adott szakon történô képzés indításának
elôfeltétele a program akkreditálása a Magyar Felsôoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) által.
A BA/BSc szakok része egy, az adott képzési ág minden szakja esetében közös képzési szakasz, és e
szakok különbözô szakirányokban is nyújthatnak képzést. Minden szak tartalmaz gyakorlati képzést, és
a kormány határozza meg azon szakok körét, melyek esetében 1 féléves külsô szakmai gyakorlatot kell
szervezni. Az MA/MSc szakok tantervei kötelezô, kötelezôen választható, valamint szabadon választható
tárgyakat, illetve gyakorlati képzést is tartalmaznak. E szakok képzési és kimeneti követelményei
határozzák meg azokat az alapszakokat, melyeknek teljes kreditértéke beszámítható, illetve a más
alapképzési szakokon szerzett ismeretek beszámításának speciális feltételeit.
Az értékelés formáit a felsôoktatási intézmények határozzák meg az adott intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatával összhangban. A hallgatók teljesítménye egy félév során a szorgalmi és a
vizsgaidôszak alatt is értékelhetô. Általánosságban elmondható, hogy az ismeretalapú tárgyakra a
szakaszos (általában félévközi és félév végi) értékelés a jellemzô, míg a készség-alapú tárgyak esetén
az értékelés inkább folyamatos. 2003 óta a European Credit Transfer System (ECTS) kreditrendszer
alkalmazása kötelezô a felsôoktatásban, bár a monitoring vizsgálatok eredménye azt mutatja, a
gyakorlatban az autonóm felsôoktatási intézmények nagyon gyakran nem ismerik el a más hazai
intézményben vagy külföldön megszerzett krediteket.
Az alap- és a mesterképzési szakokon BA/BSc és MA/MSc végzettség és szakképzettség szerezhetô,
mely a végzôsöket a szakok képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott foglalkozások
gyakorlására jogosítja fel. E képesítések elnyerésének kritériuma egy államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, valamint az abszolutórium megszerzése, mely utóbbinak a tanulmányi és
vizsgakövetelmények összességének teljesítése és a tantervben elôírt szakmai gyakorlat elvégzése a
feltétele. A záróvizsga egy vizsgaelnökbôl és legalább 2 másik tagból (egy egyetemi/fôiskolai
professzorból vagy docensbôl, valamint legalább egy, nem az intézmény alkalmazásában álló tagból)
álló vizsgabizottság elôtt zajlik. A záróvizsga magába foglalja a szakdolgozat/diplomamunka védését, s
emellett tartalmazhat szóbeli, írásbeli és gyakorlati elemeket is.
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0501 - HÁTTÉRINFORMÁCIÓ A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSRÔL
A felnôttoktatás és -képzés jelenleg elérhetô formáit tekintve egy alapvetô jogi megkülönböztetés létezik
az iskolarendszerû felnôttoktatás és az iskolarendszeren kívüli felnôttképzés között. A két forma közti
legfontosabb különbség az, hogy az iskolarendszeren belüli általános vagy szakképzés résztvevôi jogi
tekintetben tanulói státusszal rendelkeznek, emellett az iskolarendszerû felnôttoktatást államilag elismert
köz- és felsôoktatási intézmények folytatják, amelyeknek mûködését a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX., illetve a felsôoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvények szabályozzák. Az iskolarendszeren
kívüli felnôttképzés résztvevôi nem rendelkeznek tanulói státusszal, de fogyasztói jogaikat felnôttképzési
szerzôdés védi a felnôttképzésrôl szóló 2001. évi CI. törvény értelmében, amely általános szabályozási
keretet nyújt az oktatás ezen ágazatához (kivéve, 2007 óta, az egészségügyi szakdolgozók kötelezô
továbbképzését).
A szakmai képzés törvényi szabályozásáról mindkét forma esetében a szakképzésrôl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény gondoskodik. Ez alól azonban kivételt képeznek a felsôoktatás által kínált felnôttoktatási
lehetôségek, amelyeket nem tekintenek a szakképzés részének, illetve az úgynevezett hatósági
képzések. A szakképzési törvény rendelkezése alapján hozták létre az Országos Képzési Jegyzéket
(OKJ), amely az összes államilag elismert, iskolarendszeren belül vagy kívül megszerezhetô
szakképesítést magába foglalja, s ezáltal egy, a szakmai alapképzést és a szakmai továbbképzést
összekötô egységes képesítési rendszert biztosít.
Az iskolarendszeren belüli felnôttoktatás azoknak a felnôtteknek kínál nappali vagy nem-nappali tanulási
lehetôségeket, akik tankötelezettségük ideje alatt nem szereztek meg egy bizonyos szintû iskolai
végzettséget vagy OKJ-s szakképesítést, illetve akik magasabb szintû vagy szakosodottabb képesítést
szeretnének nyerni. Ilyen típusú oktatást köz- és felsôoktatási intézmények folytatnak alap-, közép- és
felsôfokú szinten. A felnôttek számára az oktatás ezen ágazataiban elérhetô képzési programok a célok,
szerkezet, fô tartalmak vagy a megszerezhetô képesítések tekintetében (amelyek mindegyike államilag
elismert) alapvetôen nem különböznek a nappali rendszerû képzéstôl, a posztgraduális képzéseket
kivéve. A szakirányú továbbképzések és a doktori képzések a diplomásoknak nyújtanak magasabb
szintû vagy specializáltabb képzést.
Az iskolarendszeren kívüli felnôttképzés számos különbözô típusú és formájú képzési lehetôséget foglal
magába, amelyeknek nem mindegyike ad államilag elismert szakképesítést. Az oktatás ezen ágazatát
2001-ben Magyarországon elsô ízben szabályozó felnôttképzési törvény szakmai, általános, illetve nyelvi
képzés között tesz különbséget. A felnôttképzést folytató képzôk között megtalálható az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat részét alkotó 9 regionális képzô központ, oktatási magánvállalkozások, nonprofit szervezetek, munkaadók, köz- és felsôoktatási intézmények, stb.
A felnôttképzés sajátos változataként 1996-ban kerültek bevezetésre a szakmai alapképzés során
megszerzett OKJ-s szakképesítésre épülô, magasabb szintû képesítést nyújtó mestervizsgák. A
szakképzési törvény értelmében a mestervizsgákat a gazdasági kamarák szervezik, s az ô jogkörükbe
tartozik a képesítési követelmények kidolgozása is.
A fentiek mellett sokféle, nem formális tanulási lehetôséget is találunk mûvelôdési házak, non-profit
szervezetek szervezésében vagy a média kínálatában, többek között népmûvészeti, tudományosnépszerûsítô, idegen nyelvi, informatikai stb. témájú önképzôköröket, tanfolyamokat és elôadásokat.
A vállalkozások és a társadalmi partnerek kezdeményezésében megvalósuló szakmai továbbképzés a
rendszerváltást követôen nagyfokú változáson ment keresztül, s az elmúlt évtized során – a korábbi
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állami nagyvállalatok privatizációjával, illetve a mikro-, kis- és középvállalkozások elszaporodásával
párhuzamosan – meglehetôsen visszaszorult. A munkahelyi képzések mennyiségét és formáit tekintve
jelentôs különbségek figyelhetôek meg ágazattól és vállalati mérettôl függôen, és különösen az MKKV-k
alkalmazottai esetében van szükség a képzési lehetôségek kiszélesítésére és állami támogatására.
A felnôttoktatási és -képzési lehetôségek mindenki számára elérhetôek, az azokban való részvételt
kezdeményezheti az egyén és/vagy támogathatja a munkáltató. A kormányzat ugyanakkor elsôsorban a
hátrányos helyzetû csoportok (a munkanélküliek és a munkaerô-piaci szempontból veszélyeztetettek)
képzési szükségleteinek kielégítésére fektet nagy hangsúlyt. E csoportok képzését az állam az Állami
Foglalkoztatási Szolgálaton (ÁFSZ) keresztül, illetve normatív támogatással finanszírozza (bár ez utóbbi
2007-re gyakorlatilag megszûnt), emellett állami és/vagy európai uniós forrásokból, központi
programokon és pályázatokon keresztül támogatja az igényeikre szabott speciális képzések
kifejlesztését és megvalósítását.
Bár a tanulási lehetôségek széles választéka áll a felnôttek rendelkezésére, a felnôttoktatásban és
-képzésben való részvétel aránya még mindig jóval alacsonyabb az európai uniós átlagnál (az Eurostat
Labour Force Survey alapján 2007-ben a felmérést megelôzô 4 hétben a 25-64 éves népesség 3,6%-a
vett részt oktatásban és képzésben Magyarországon, míg ugyanez az adat 9,7% volt az EU-27
esetében). Ezért a – felnôttképzés, szakképzés és az egész életen át tartó tanulás elmúlt években
elfogadott fejlesztési stratégiái által meghatározott – oktatáspolitika arra törekszik, hogy még több felnôtt
számára biztosítson lehetôséget és motivációt tanulási aktivitásának növeléséhez, hogy megerôsítse az
oktatás és képzés gazdasággal való kapcsolatát, illetve növelje a tanulás szerepét az esélyegyenlôség
biztosításában, elôsegítve:





a rugalmasabb képzési módok és új tanulási helyszínek biztosítását (pl. e-tanulás, a közmûvelôdési
intézmények bevonása a szakmai felnôttképzésbe);
a tartalmilag megfelelôbb és moduláris felnôttoktatási és -képzési programok kidolgozását, a
munkaerôpiac és az egyes célcsoportok igényei elôrejelzésének továbbfejlesztett rendszere alapján;
valamint
az elôzetes tudásszint-felmérés és a nem-formális/informális tanulmányok beszámítási rendszereinek kidolgozását.

E célok elérését különbözô nemzeti és/vagy az EU Strukturális Alapok által finanszírozott fejlesztési
programok szolgálják, melyek közül a legfontosabbak a Humánerôforrás-fejlesztési, illetve a Társadalmi
Megújulás Operatív Programok (HEFOP, TÁMOP, lásd a 0201 fejezetet) központi programjai és
pályázatai. Az elmúlt évek két legjelentôsebb, a szakmai továbbképzés fejlôdését elôsegítô projektje az
alábbi intézkedések keretében valósult meg:




a HEFOP 3.2.1. központi intézkedése, mely az OKJ szerkezetének modularizálását támogatta, s ami
biztosíthatja a szakmai alap- és továbbképzés jobb egymásra épülését, illetve az elôzetes tudás
mérése és a beszámíthatóság egységes rendszerének kiépülését (lásd a 0201 fejezetet); valamint
a HEFOP 3.5.1. központi intézkedése (Korszerû felnôttképzési módszerek kifejlesztése és
alkalmazása), amely a felnôttképzés átfogó fejlesztését támogatta, beleértve a regionális képzô
központokban alkalmazandó, a helyi/területi munkaerô-piaci igényeknek, illetve a hátrányos
helyzetûek speciális igényeinek megfelelô tantervek és tananyagok kidolgozását és kipróbálását; a
felnôttképzésben dolgozó oktatók továbbképzési modelljét, valamint egy mindent átfogó (statisztikai
információkat, akkreditált és e-tanulási képzési programokat, a képzési tananyagok digitális
könyvtárát, fontos törvényi dokumentumokat stb. tartalmazó) felnôttképzési adatbázis létrehozását is.
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A munkahelyi képzésekben való részvétel növelését anyagi ösztönzôk támogatják, illetve olyan pályázati
lehetôségek, melyek az alkalmazottak, különösen a mikro- és kisvállalkozások munkatársai számára
biztosítanak képzési lehetôséget.

0502 - ÁLLAM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
MINDENKI SZÁMÁRA
Az állam által biztosított szakmai továbbképzés fogalma legszûkebb értelemben az államilag
finanszírozott (vagy támogatott), iskolarendszeren belüli, a köz- és felsôoktatásban kínált felnôttoktatási
lehetôségeket foglalja magába. Tágabb értelemben beletartoznak a felsôoktatás legalább részben
költségtérítéses (a hallgató által finanszírozott) programjai is.
Legtágabb értelmében ugyanakkor vonatkozhat minden iskolarendszeren kívüli, a felnôttképzés keretén
belül kínált szakmai továbbtanulási lehetôségre is, amennyiben az oktatásnak ezt az ágazatát az állam
a felnôttképzésrôl szóló 2001. évi CI. törvényen keresztül szabályozza, mely meghatározza a képzés
folytatásának keretfeltételeit. A felnôttképzési szolgáltatók egy külön kategóriáját államilag támogatott
intézmények alkotják, s a közelmúltig az állam a felnôttképzésben való részvétel elôsegítése érdekében
közvetett anyagi támogatást is nyújtott mindenki számára a személyi jövedelemadó-jóváírás lehetôsége
által (lásd a 1003 fejezetet).
Az állam által biztosított szakmai továbbképzések részvételi mutatóit a 3. számú melléklet tartalmazza.

I. FELNÔTTOKTATÁS AZ ISKOLARENDSZEREN BELÜL
Felnôttoktatás a közoktatásban
A felnôttoktatás mint a közoktatás (lásd a 0401 fejezetet) egy törvényileg meghatározott részágazata
elsôsorban olyan fiatalokat céloz meg, akik társadalmi, személyes vagy egyéb okokból kifolyólag
tankötelezettségük ideje alatt nem tudtak bizonyos szintû iskolai végzettséget vagy államilag elismert
szakképesítést szerezni. A felnôttoktatás elsôdleges funkciója ezért egy „második esély” biztosítása,
hogy a résztvevôk egy bizonyos (alap- vagy középfokú) szintû iskolai bizonyítványt szerezhessenek,
amely a tanulmányok magasabb szinten való folytatásának feltétele, és/vagy egy, az Országos Képzési
Jegyzékben (OKJ) szereplô szakképesítést kapjanak, mely belépést biztosít a munkaerôpiacra.
Az elsôdleges célcsoportok ezért:





a hátrányos helyzetûek, akik az alapoktatás során lemorzsolódtak, vagy akiket körülményeik arra
kényszerítenek, hogy tanulmányaikat részidôs formában folytassák (általános iskolában 17 éves kor
fölött, középiskolában és szakiskolában 23 éves kor fölött csak a felnôttképzés keretein belül
folytathatóak tanulmányok);
a szakiskolát végzettek, akik a magasabb szintû képzésbe való belépés feltételét jelentô, csak gimnáziumban és szakközépiskolában megszerezhetô érettségi bizonyítvány elnyeréséért tanulnak; valamint
a gimnáziumban végzettek, akik alapképzésük során csak általános képzésben részesültek és egy
szakképesítés megszerzésére törekszenek.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében a felnôttoktatás különbözô képzési formákban
elérhetô. Így nappali munkarend szerinti oktatásban (amelyben a tanórák száma az adott iskolatípus és
program számára meghatározott kötelezô tanóraszám legalább 90%-a), esti (50-90%) és levelezô
oktatásban (10-50%), valamint egyéb módokon, pl. távoktatás formájában (melynek esetében a tanórák
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száma a kötelezô óraszám legfeljebb 10%-a). A 2006/2007. tanévben (amint 2007/2008-ban is) a
szakképzô iskolák mindkét típusában az esti tagozat volt a legnépszerûbb közvetítési mód (a tanulók
körülbelül 55%-a vett részt ebben), s csak nagyon kevés felnôtt választotta az „egyéb” képzési formát.
A képzési forma sajátosságaiból adódó tantervi különbségektôl eltekintve a felnôttoktatás képzési
programjainak típusai, idôtartama, tartalmi követelményei, a kimenet típusai és szintjei (formális iskolai
végzettséget igazoló bizonyítványok és/vagy államilag elismert OKJ-s szakképesítések) ugyanazok, mint
a nappali rendszerû oktatásban. A felnôttoktatás leggyakrabban a nappali rendszerû képzést biztosító
közoktatási intézmények tagozatain/csoportjaiban/osztályaiban folyik, bár mûködik néhány, kifejezetten
a felnôttek képzése céljából létrehozott felnôttoktatási iskola is.
Az általános és szakmai felnôttoktatást az állam anyagilag támogatja (lásd az 1003 fejezetet). A
szakképesítéssel nem rendelkezô fiatalok a nappali munkarend szerint szervezett szakmai
alapképzésben (23 éves korukig) ingyenesen szerezhetik meg elsô OKJ-s képesítésüket. A részidôs
általános és szakmai képzésben a képzési költségek egy részét fedezô térítési díjat kell fizetni, kivéve a
sajátos tanulási igényû tanulókat, akik számára az oktatás minden típusa és formája ingyenes, míg a
hátrányos helyzetûek második szakképesítésüket is ingyen szerezhetik meg.
A közoktatási törvény ugyanazon minôségi követelményeket és értékelési mechanizmusokat írja elô a
felnôttoktatás, mint a nappali rendszerû közoktatás számára. Az oktatás színvonalának külsô értékelése
az iskolafenntartó feladata és a minôségellenôrzési folyamatot – az iskola vagy a fenntartó kérésére –
országos szakértôi hálózat segíti. A törvény elôírja egy minôségirányítási és -fejlesztési rendszer
kidolgozását minden közoktatási intézményben, bár a közoktatás erôsen decentralizált szerkezetének
következtében még nem kerültek kidolgozásra a minôség folyamatos biztosítását és ellenôrzését
megbízhatóan szolgáló eljárások.
Felnôttoktatás a felsôoktatásban
1990 és 2004 között a felsôoktatásban jelentôs expanzió ment végbe mind a tanulók létszáma, mind a
kínált képzési program-típusok tekintetében. A posztgraduális képzések új típusainak bevezetése mellett
a képzési és finanszírozási formák megsokszorozódása is hozzájárult ahhoz, hogy a felsôfokú képzés
hozzáférhetôbbé vált a felnôttek számára. Jelentôs mértékben megnôtt a felsôoktatásban részidôben
vagy távoktatási formában tanulók száma – az 1990/1991-ben mért 25 786-ról 2004/2005-re 196 008-ra
emelkedett –, ami azt mutatja, hogy a felnôttek közül évrôl évre többen választják a szakmai
továbbképzésnek ezt a módját. Az expanzió azonban 2004-re megállt; a 2006/2007. tanévben 177 674
hallgató vett részt részidôs képzésben vagy távoktatásban (2007/2008-ban 154 811 fô), és különösen az
utóbbi képzési formában résztvevôk száma csökkent jelentôs mértékben (harmadával) az elmúlt négy év során.
A felsôoktatási intézmények jelenleg a következô tanulási lehetôségeket kínálják a felnôttek számára:



részidôs oktatás formájában is hozzáférhetô, felsôfokú végzettséget nem adó képzési programok, melyeken
ISCED 5B szintû, OKJ-s úgynevezett felsôfokú szakképzettség szerezhetô (lásd a 0407 fejezetet);
alapképzési programok (ISCED 5A, részben a felsôoktatás korábbi duális rendszere alapján, lásd a
0407 fejezetet), melyek felsôfokú végzettséget és szakképzettséget nyújtanak; a felnôttek részt vehetnek:
- részidôs vagy távoktatási formában is elérhetô alapképzésben, amelynek során megszerezhetik elsô
(az új rendszerben: BA/BSc szintû) felsôfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelüket,
- fôiskolai végzettségûek számára kínált kiegészítô képzésben, melynek során egyetemi szintû
végzettséget és szakképzettséget szerezhetnek, vagy
- ún. felsôfokú oklevéllel rendelkezôk számára meghirdetett alapképzésben, melynek során második
(vagy további) felsôfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelet szerezhetnek;
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általában 4 féléves szakirányú továbbképzések, amelyek az alapképzés során megszerzett
szakképzettségre épülô új, specializált, ISCED 5A szintû szakképzettséget nyújtanak, jellemzôen
levelezô formában; valamint
6 féléves ISCED 6 szintû, jellemzôen nappali és nagyrészt állami finanszírozású formákban kínált
doktori képzések.

A felsôoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény értelmében a fôiskolák és egyetemek bármely képzési
programjukat kínálhatják nappali, részidôs vagy távoktatási formában is. Definíció szerint a részidôs
képzés esti vagy levelezô formában folytatható, melyek óraszáma a teljes idejû képzés óraszámának
30-50%-a, míg a távoktatás óraszáma kevesebb, mint 30%-a. A 2006/2007. tanév során (mint ahogy
2007/2008-ban is) részidôs képzés és távoktatás (utóbbi a felsôfokú szakképzés, MA/MSc és osztatlan
képzések kivételével) minden képzési szinten és típusban elérhetô volt, és a levelezô volt messze a
legnépszerûbb oktatási forma.
A jelenlegi szabályozás szerint az elsô felsôfokú OKJ-s szakképesítés, illetve diploma ingyenesen
megszerezhetô bármely képzési formában, és az állam állja a gyermeknevelési támogatásban részesülô
kismamák képzésének költségét is bármely képzési programtípusban. A hozzáférés megkönnyítése
érdekében mind az államilag támogatott, mind a költségtérítés tanulók igénybe vehetnek diákhitelt is, és
a hátrányos helyzetû tanulók képzéshez való hozzáférésének elôsegítése érdekében felvételi
pontszámukba beleszámítandó többletpontokat kaphatnak.
A képzés minôsége (minden képzési programtípusban és formában), valamint a minden felsôoktatási
intézményben kidolgozandó minôségértékelési rendszer (legalább 8 évente egy alkalommal történô)
értékelése a Magyar Felsôoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) feladatkörébe tartozik.

II. AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI FELNÔTTKÉPZÉS
Az iskolarendszeren kívüli szakmai továbbképzés szabályozását a felnôttképzésrôl szóló 2001. évi CI.
törvény és (az úgynevezett hatósági jellegû képzések kivételével) a szakképzésrôl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény biztosítja. Ezek a törvények a hozzájuk kapcsolódó rendeletekkel együtt meghatározzák
a képzés folytatásának általános vagy, elsôsorban az OKJ-s szakképesítést nyújtó képzések esetében,
részletesebb feltételeit is. A felnôttképzési lehetôségek mindenki számára elérhetôek, és a részvételt
kezdeményezhetik és finanszírozhatják az egyének (vö. 0505 fejezet), a munkáltatók (vö. 0504 fejezet),
vagy, egyes célcsoportok esetében, maga az állam (vö. 0503 fejezet).
A felnôttképzést folytató intézmények között megtalálhatóak:






a felnôttképzést mint kiegészítô tevékenységet folytató köz- és felsôoktatási intézmények, valamint
egyéb költségvetési vagy államilag támogatott intézmények (közülük a legfontosabbak a regionális
képzô központok, melyek elsôsorban a munkanélküliek és a hátrányos helyzetûek számára kínálnak
képzéseket, lásd 0403 fejezetet);
oktatási magánvállalkozások;
civil szervezetek (non-profit szervezetek, szakmai egyesületek, stb.), valamint
az alkalmazottaik számára vállalati (belsô) képzést nyújtó munkáltatók.

A felnôttképzési törvény értelmében a felnôttképzôknek regisztráltatniuk kell magukat a regionális
munkaügyi központoknál, máskülönben azonban szabadon dolgozhatják ki és kínálhatják (szakmai,
általános vagy nyelvi) képzéseiket. A törvény csak azt írja elô, hogy a résztvevôkkel felnôttképzési
szerzôdést kell kötniük, és olyan képzési programot kell készíteniük, amely meghatározza:
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a megszerezhetô kompetenciákat;
a részvétel feltételeit;
a képzés idôtartamát és módszereit;
a tananyag egységeit (beleértve azok célját, tartalmát és terjedelmét);
a résztvevôk maximális csoportlétszámát;
az értékelés módszereit;
a képzés vagy a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzésérôl szóló igazolás kiadásának feltételeit; és
a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításának eszközeit.

A szakmai továbbképzés ezen ágazata (a nyelvi és általános, készségfejlesztô képzéseken kívül) a
szakmai képzések széles skáláját kínálja a felnôtteknek, beleértve:





az államilag elismert OKJ-s képesítést adó képzéseket,
az úgynevezett hatósági jellegû képzéseket, melyek országosan vagy nemzetközileg elismert, az
OKJ-ban nem szereplô képesítéseket, jogosítványokat nyújtanak, elsôsorban a közúti, vízi és légi
közlekedés, növény- és állategészségügy és -védelem vagy élelmiszerhigiénia területein; valamint
különbözô típusú és idôtartamú, államilag elismert szakképesítést nem nyújtó tanfolyamokat.

A felnôttképzési statisztikák szerint – a képzési programok és résztvevôk száma alapján egyaránt – a
felnôttképzésben kínált tanfolyamok leggyakrabban OKJ-s, jellemzôen ISCED 3C szintû szakképesítés
megszerzését kínálják. A résztvevôk többsége belépési feltételként legfeljebb általános iskolai
végzettséget megkövetelô képzéseken vesz részt (lásd a 3. számú mellékletet).
Az OKJ-s szakképesítéseket kínáló képzések esetében a képzés célját, idôtartamát, tartalmi követelményeit és a kimenet típusát az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei (SZKV) határozzák meg, amelyeket a szakképesítésért felelôs miniszter rendeletben tesz közzé. Míg a közoktatásban az OKJ-s képzési programok tanterveit az adott szakképesítés az illetékes minisztérium által
közzétett központi programjának kötelezô elemeivel összhangban kell kidolgozni, addig a felnôttképzôk
tanterveiket elkészíthetik csupán az SZVK-k alapján. Az akkreditációs rendszer 2003-ban történt
bevezetésének egyik fontos célja éppen olyan OKJ-s képzési programok fejlesztésének elôsegítése volt,
amelyek (idô és költségek tekintetében) hatékonyabbak, mint a központi programokra épülô képzések.
A felnôttképzési törvény értelmében a felnôttképzôket az illetékes regionális munkaügyi központok
ellenôrzik, amelyek azonban csak azt vizsgálhatják, hogy



a felnôttképzô és képzési programja szerepel-e a nyilvántartásban, illetve
az általa végzett tevékenység megfelel-e a törvényi elôírásoknak (2007 óta a központok az érdekelt
helyi gazdasági kamara bevonásával ellenôrzik az OKJ-s képzések gyakorlati képzési részét).

Az államilag elismert OKJ-s szakképesítést adó tanfolyamokon folytatott képzés minôségét közvetetten
a szakképesítéseket odaítélô, országosan egységes szakmai vizsga biztosítja (lásd a 0801 fejezetet is).
Szakmai vizsgát (az iskolarendszerû szakképzést nyújtó szakközépiskolákon és felsôoktatási
intézményeken kívül) az adott szakképesítésért felelôs miniszter rendelete által erre feljogosított
intézmények szervezhetnek. Egyébiránt a minôségbiztosítást elsôsorban a felnôttképzést folytató
intézmények és/vagy programok 2002-ben bevezetett akkreditációja szolgálja, amely azonban nem
kötelezô, bár az állami támogatás elnyerésének feltétele, és egyre vonzóbb piaci értéket is jelent. Az
akkreditált képzési programok ÁFA-mentességet élveznek, és a résztvevôk a közelmúltig kérhették
személyi jövedelemadójuknak a tandíj 30%-ával való csökkentését is, de csak abban az esetben, ha
akkreditált intézményben folytattak tanulmányokat.
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A felnôttképzési intézményi és program-akkreditációt a Felnôttképzési Akkreditációs Testület (FAT, lásd
a 0302 fejezetet is) adja meghatározott idôtartamra (intézmények esetében 4, programok esetében 2-5
évre) egy szakértôi bizottság véleménye alapján.
Az intézményi akkreditáció célja a felnôttképzési intézményben folytatott képzési (tananyagfejlesztés,
képzés, értékelés) és felnôttképzési szolgáltató tevékenységnek, valamint az intézményirányítási és
döntési folyamatok szabályozottságának vizsgálata és minôség szempontjából történô hitelesítése. A
felnôttképzési intézmények akkreditációja egy önértékelésen alapuló minôségbiztosítási rendszert
biztosít, ami magába foglalja a minôség-célok meghatározását, valamint egy értékelési rendszer
kidolgozását és mûködtetését is. A jogszabályok a FAT által, külsô szakértôk bevonásával végezendô
folyamatos minôségellenôrzésrôl is rendelkeznek, azonban forráshiány miatt az ellenôrzések csak
nemrégiben kezdôdtek meg.
2007-tôl az intézményi akkreditáció megszerzésének feltétele, hogy a képzô rendelkezzék legalább egy
akkreditált képzési programmal. A program-akkreditáció célja annak vizsgálata és megállapítása, hogy a
program megfelel a képzési céloknak és követelményeknek, megvalósítható, illetve tartalma és
módszerei megfelelnek a pedagógiai követelményeknek.

0503 - A MUNKANÉLKÜLIEK ÉS A MUNKAERÔ-PIACI SZEMPONTBÓL
VESZÉLYEZTETETTEK KÉPZÉSE
A munkanélküliek és a munkanélküliséggel veszélyeztetettek segítése az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat (ÁFSZ) legfôbb feladata, melynek regionális munkaügyi központjai a Munkaerô-piaci Alap
(MPA, lásd az 1001 fejezetet) foglalkoztatási alaprészének forrásaiból támogatják e célcsoportok
képzését. Emellett, a felnôttképzésrôl szóló 2001. évi CI. törvény alapján, a fogyatékkal élôk szakmai,
általános és nyelvi képzése is támogatható az állami költségvetésbôl normatív finanszírozás útján, bár
az ehhez rendelt forrás összege 2007-re minimálisra csökkent (lásd a 1004 fejezet 18. számú táblázatát).
A hátrányos helyzetû emberek foglalkoztatottságának javítását szolgálja továbbá számos, az MPA
és/vagy az EU Strukturális Alapok által finanszírozott központi állami program és pályázat is, innovatív,
komplex képzések támogatásán keresztül. Az európai uniós alapok támogatásának felhasználása a
Humánerôforrás-fejlesztési és a Társadalmi Megújulás Operatív Programokon (HEFOP és TÁMOP, lásd
a 0201 fejezetet), illetve a magyar EQUAL programon keresztül történik.
Az alábbiakban tárgyalt támogatási formák nagy része egyidejûleg több célcsoportot céloz meg, illetve e
célcsoportok között is jelentôs átfedések találhatók (pl. a roma népesség felülreprezentált a tartós
munkanélküliek körében).
A munkanélküliek és munkaerô-piaci szempontból veszélyeztetettek képzésben való részvételi arányait
a 4. számú melléklet tartalmazza.
Képzéstámogatás az Állami Foglalkoztatási Szolgálaton (ÁFSZ) keresztül
A munkanélküliek és a munkaerô-piaci szempontból veszélyeztetettek képzésének támogatása az 1990es évek óta fontos eszköze az aktív munkaerô-piaci politikáknak. Ennek megvalósítása regionális/helyi
szinten történik az ÁFSZ keretein belül mûködô 7 regionális munkaügyi központon és azok 167 helyi
kirendeltségén keresztül. A foglalkoztatás elôsegítésérôl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény értelmében a következô célcsoportok képzéséhez adható támogatás:
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akik munkanélküliek;
25 (vagy felsôfokú végzettségûek esetében 30) év alatti fiatalok, akik nem jogosultak munkanélküli járadékra;
akik gyermek gondozásáért támogatásban vagy beteg/fogyatékkal élô emberek gondozásáért tartós
ápolási díjban részesülnek;
akik rehabilitációs járadékban részesülnek;
akiknek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszûnik;
akik közhasznú munkavégzésben vesznek részt;
akik munkaviszonyban állnak, de rendszeres foglalkoztatásuk képzés nélkül nem biztosítható; illetve
további csoportok, ahogy azt a (társadalmi partnerek képviselôit magába foglaló) MPA Irányító
Testülete meghatározza.

Az ÁFSZ iskolarendszeren kívüli szakképzô tanfolyamokra, készségfejlesztô elôkészítô képzésekre,
pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatására, valamint idegen nyelvi oktatáshoz (lásd a 0502
fejezetet) adhat képzési támogatást (az utazási költségek és a képzéshez kapcsolódó egyéb kiadások
megtérítését, valamint keresetpótló juttatást).
A regionális munkaügyi központok a munkaerô-piaci elôrejelzések és a társadalmi partnerek véleménye
alapján évente határozzák meg azokat a képzési irányokat, amelyekben a szakképzés támogatható. A
résztvevôket a munkaügyi központok választják ki, amelyek a képzés irányának kiválasztásában is
segítséget nyújtanak számukra. A támogatott képzések nagy része az Országos Képzési Jegyzékben
(OKJ) szereplô, államilag elismert szakképesítéseket nyújtó tanfolyam.
A munkaügyi központok által felajánlott képzéseket az általuk évente pályázat útján kiválasztott államilag
támogatott regionális képzô központok és akkreditált felnôttképzési intézmények szolgáltatják. Az 1992
óta létrehozott kilenc regionális képzô központ a szociális és munkaügyi miniszter humánerôforrásfejlesztéssel kapcsolatos feladatait segíti országos és területi szinten, elsôsorban a munkanélküliek és a
munkaerô-piaci szempontból veszélyeztetettek számára kínált képzési programok és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. pályaorientáció, pályakövetés, tanácsadás) kidolgozása és megvalósítása által.
A képzési színvonal biztosítását szolgálja az az elôírás, mely szerint a munkaügyi központok csak
akkreditált felnôttképzési intézményekkel köthetnek megállapodást (az akkreditációs folyamatot illetôen
lásd a 0502 fejezetet), továbbá maga a megállapodás is, amely feljogosítja a munkaügyi központot a
képzés ellenôrzésére (bár e minôségellenôrzési folyamat továbbfejlesztése még elvégzendô feladat).
A felnôttképzés normatív támogatása
A felnôttképzés normatív támogatását 2003-ban vezették be azzal a céllal, hogy a szakképzetlen
felnôttek elsô OKJ-s szakképesítésének megszerzését támogassa, valamint hogy elôsegítse a
fogyatékkal élôk (és az évente meghatározott egyéb célcsoportok) részvételét iskolarendszeren kívüli
általános, nyelvi vagy szakmai képzési programokon. 2006-ban e támogatás az 50 éven felüliek számára
második OKJ-s szakképesítés megszerzéséhez is elérhetôvé vált, ugyanakkor – a fogyatékkal élôk
képzése kivételével – a résztvevôk képzést követô garantált elhelyezkedéséhez kötötték a teljes
támogatást, e támogatási forma hatékonyságának növelése érdekében. 2007 júliusától azonban, költségvetési megszorítások és a jogosultak nagy száma miatt, a célcsoportot a fogyatékkal élôkre korlátozták.
A felnôttképzési törvény alapján a pályázati úton nyújtott pénzügyi támogatásban akkreditált, és a
fogyatékkal élô felnôttek képzése esetén akkreditált képzési programot kínáló, felnôttképzési
intézmények részesülhetnek (lásd a 1004 fejezetet is).
A képzés minôségét azon elôfeltétel biztosítja, mely szerint állami támogatást csak akkreditált
felnôttképzési intézmények igényelhetnek, valamint az intézményeknek a minisztériummal kötött
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megállapodása, amely feljogosítja a minisztériumot a normatív támogatás jogszerû igénylésének,
elszámolásának és felhasználásának ellenôrzésére.
2006-os jelentôs csökkenése után a költségvetési elôirányzat 2007-ben (és 2008-ban) már csak az
áthúzódó képzésekre nyújtott fedezetet, így a felnôttképzési normatív támogatás gyakorlatilag megszûnt
(lásd a 1004 fejezet 18. számú táblázatát).
Központi állami programok és pályázatok
Az 1990-es évek eleje óta számos központi állami program indult, melyeknek célja a hátrányos helyzetû
emberek foglalkoztatottságának növelése volt a célcsoportok speciális igényeihez igazodó innovatív,
komplex képzések kidolgozása, kipróbálása és megvalósítása által.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 1992 óta támogatja a hátrányos helyzetû
munkanélküliek munkaerô-piaci reintegrációját és foglalkoztatását innovatív kísérleti programokon
keresztül. Az OFA végzi a képzési és foglalkoztatási elemeket, munkaerô-piaci és mentális-szociális
támogatási szolgáltatásokat egyaránt tartalmazó kísérleti programok szakmai tartalmának kidolgozását,
illetve e programok helyi szervezetek társulásai által történô megvalósítását támogató pályázatok
koordinálását. E kurzusok közül néhány a szakképzésbe történô belépéshez szükséges kompetenciákat
fejlesztô felkészítô képzést nyújt, de a legtöbb OKJ-s szakképesítést ad, és mindegyik tartalmaz a
résztvevôk foglalkoztathatóságát növelô képzési komponenst is.
Az OFA látja el a magyar EQUAL program országos képviseletének feladatait is, amely a 2004-2006-os
idôszakban a Strukturális Alapok segítségével nyújtott támogatást az új, innovatív programok
kidolgozása érdekében létrejövô fejlesztési társulások számára. E programok a romák, csökkent
munkaképességûek, nôk, fiatalok és 45 év fölötti idôsebbek, menedékkérôk, fogvatartottak,
hajléktalanok, értelmi fogyatékosok és szenvedélybetegek, valamint inaktív felnôttek (összesen
körülbelül 40 000 fô) foglalkoztatását segítették elô.
A HEFOP 2.3. intézkedése: A hátrányos helyzetû emberek (köztük a romák) alkalmazhatóságának
javítása a korábbi OFA pályázatok és PHARE projektek keretében kidolgozott és/vagy kipróbált és
sikeresnek bizonyult módszerek elterjesztését és szélesebb körû alkalmazását támogatta. Az intézkedés
civil szervezetek által kezdeményezett helyi társulásoknak nyújtott támogatást (összesen 40 014 442
eurót) komplex képzési programok megvalósításához a romák, 45 évnél idôsebbek, tartós
munkanélküliek és inaktívak, alacsony iskolázottságú fiatal munkanélküliek, iskolai oktatásból
lemorzsolódottak, fogyatékkal élôk, csökkent munkaképességûek, szenvedélybetegséggel küzdôk,
büntetett elôéletûek, volt fogvatartottak és menedékkérôk számára.
A HEFOP 3.5.3. intézkedése keretében megvalósuló „Lépj egyet elôre” program a felnôtt népesség
képesítési szintjének emelését célozta ingyenes tanulási lehetôségek biztosítása útján. Az ÁFSZ által
koordinált program rendkívül sikeresnek bizonyult, és a 2007-2013-as költségvetési idôszak elsô két
évében a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1. intézkedése alatt folytatódik.
A felnôttképzési normatív támogatás gyakorlati megszûnésével (lásd fent) egyidôben a kormányzat
2007-ben bevezette a (munkanélkülieket célzó) közmunkaprogramban résztvevôk képzésének
támogatását az MPA képzési alaprészébôl. Emellett az MPA képzési és rehabilitációs alaprészének
finanszírozásával komplex program indult a fogyatékosok számára, mely mintegy 2500-3000
megváltozott munkaképességû felnôtt részére kínál támogatott képzést és foglalkozási rehabilitációt.
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A nemzeti és európai uniós alapokból támogatott képzési és foglalkoztatási programok minôségének
színvonalát a támogatott projektek kiválasztási folyamata és azok folyamatos, a nemzeti és európai uniós
jogszabályokkal összhangban történô ellenôrzése biztosítja.

0504 - A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS/VAGY TÁRSADALMI
PARTNEREK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
A magán- és közszféra alkalmazottainak valamiféle képzésben való részvételét garantáló intézkedések
között említhetôk:





az állam által bevezetett törvényi szabályozások és pénzügyi ösztönzôk;
a képzési lehetôségekrôl való rendelkezés a társadalmi partnerekkel együttmûködésben kidolgozott kollektív
szerzôdésekben vagy esélyegyenlôségi tervekben egyes vállalatoknál (bár ezek általában csak tág elôírásokat és keretszabályokat rögzítenek, a részleteket a „tanulmányi szerzôdésekre” hagyva, lásd lentebb); valamint
az egyes magánvállalkozások emberi erôforrás-politikája és tevékenysége.

Az állam törvényileg szabályozza az alkalmazottak kötelezô továbbképzési és/vagy vizsgarendszerét a
közszférában, illetve a magánszektor néhány területén is, ahol azt a munka jellege (például biztonsági
szempontok vagy a szabályok folyamatos változása) szükségessé teszi (például a földgázellátással,
növény- és állatvédô szerek kereskedelmével kapcsolatos foglalkozások, a hivatásos jármûvezetôk,
könyvvizsgálók és könyvelôk, hivatásos vadászok stb. esetében).
Emellett a Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény) meghatározza az alkalmazottak képzésben
való részvételével kapcsolatos jogait. E törvény értelmében a munkáltatók és alkalmazottaik tanulmányi
szerzôdést köthetnek egymással, amelyben a munkáltató a tandíj, az utazási és szállásköltségek
kifizetésével, tanulmányi szabadság engedélyezésével stb. támogathatja alkalmazottainak oktatását és
képzését. A Munka Törvénykönyve tanulmányi szabadságot csak abban az esetben garantál az
alkalmazásban álló felnôtt számára, ha iskolarendszerû képzésben vesz részt (a vizsgánként biztosított
4 munkanap szabadidôn felül elôírja, hogy a további szabadság idôtartamát a munkáltatónak kell
meghatároznia az oktatási intézmény által kibocsátott, a képzés idôtartamáról szóló igazolásnak
megfelelôen), vagy ha a továbbképzés kötelezô abban a munkakörben, illetve a munkáltató elôírja azt.

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS A KÖZSZFÉRÁBAN
A közszféra alkalmazottainak továbbképzése az ágazatban jellemzô foglalkozások három fô
kategóriájának megfelelôen váltakozik:




az úgynevezett „egyenruhás” foglalkozások (pl. rendôrök, tûzoltók, katonák stb.) esetében az egyes részágazatok kinevezési és elôléptetési rendszere szigorúan szabályozott és továbbképzési és vizsgarendszerhez kötött;
a központi és helyi közigazgatásban dolgozó köztisztviselôk egységes, kötelezô továbbképzési és
vizsgarendszere az 1990-es években került bevezetésre;
a közalkalmazottak (tanárok/oktatók, orvosok és egyéb egészségügyi szakdolgozók, kulturális és
szociális munkások) kötelezô továbbképzése az egyes részágazatok szerint különbözik.

A közszférában foglalkoztatottak szakmai továbbképzését a munkaadó (az állam) finanszírozza és
tartalmát az illetékes minisztérium és/vagy szakmai kamarák és a társadalmi partnerek határozzák meg.
A legtöbb esetben külön szerveket és intézményeket is létrehoztak a közszférában dolgozók
továbbképzésének elôsegítése, szervezése és koordinálása érdekében.
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Emellett a közszféra néhány nagyvállalatán belül is mûködnek hagyományokkal rendelkezô képzési
rendszerek (pl. Magyar Államvasutak, Magyar Posta).

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS A MAGÁNSZFÉRÁBAN
Az egyes munkakörök esetében kötelezô szakmai továbbképzést elôíró jogszabályoknak és az egyes
gazdálkodó szervezetek emberi erôforrás-politikájának megfelelôen a munkáltatók alkalmazottaik
részére belsô képzési rendszert biztosíthatnak a munkahelyen (beleértve a továbbképzést, gyakornoki
programot, rotációt stb.) vagy a felnôttképzési piacon külsô szolgáltató által kínált képzéseket vásárolhatják meg számukra (lásd a 0502 fejezetet az iskolarendszeren kívüli felnôttképzésrôl), az
alkalmazottak képzésének tanulmányi szerzôdés keretében biztosított támogatása mellett.
Az Eurostat által koordinált harmadik Continuing Vocational Training Survey eredményei alapján az
1999-es felmérés óta minden méretosztályban nôtt a képzéseket biztosító szervezetek aránya (lásd a 9.
számú táblázatot). 2005-ben a magyarországi vállalkozások 49%-a biztosított valamiféle képzési
lehetôséget munkatársai számára, de csak 34%-uk támogatta képzésüket hagyományos (fôként külsô
tanfolyami) képzés formájában, melyek alkalmazottaiknak csupán 23%-a számára voltak elérhetôek. A
képzések mennyisége és a képzéseket biztosító szervezetek aránya továbbra is jelentôsen változó az
alábbi tényezôk függvényében:




a vállalkozás mérete: miközben a munkavállalók számára képzést biztosító vállalkozások aránya
2005-re a közép- és nagyvállalatok körében elérte az EU átlagot, ez az arány továbbra is
meglehetôsen alacsony maradt a kisvállalkozások körében;
ágazat: a pénzügy, távközlés, posta és közmûvek (elektromosáram-, gáz-, vízszolgáltatók stb.)
területén tevékenykedô vállalatok az országos átlagnál nagyobb mértékben kínálnak továbbképzési
lehetôséget alkalmazottaik számára, míg a textil-, ruha- és bôripar, vendéglátás, fa- és egyéb
feldolgozóipar ágazataihoz tartozó vállalkozások elmaradnak az átlagtól.

9. számú táblázat: A képzést biztosító vállalkozások az összes vállalkozás %-ban, méretosztály
szerint, 1999 és 2005
Hely

MÉRETOSZTÁLY (ALKALMAZOTTAK SZÁMA)
ÖSSZESEN (%)

10 - SZESEN

50-249 (%)

250+ (%)

CVTS3

CVTS2

CVTS3

CVTS2

CVTS3

CVTS2

CVTS3

CVTS2

EU-27

60

:

55

:

78

:

91

:

EU-25

61

61

56

56

80

80

92

95

MAGYARORSZÁG

49

37

42

32

77

51

90

79

Forrás: Eurostat; Continuing Vocational Training Survey (CVTS2, 1999 és CVTS3, 2005). Lekérdezés dátuma: 008.06.23.

A társadalmi partnerek részvétele a szakmai továbbképzésben nôtt az elmúlt évtized során, de továbbra
is meglehetôsen korlátozott a források, az információs és szakmai háttér hiánya, valamint a társadalmi
partnerek kezdeményezéseinek szétaprózottsága miatt. Számos gazdasági érdekképviseleti szervezet
– pl. a gazdasági kamarák, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), illetve az ágazati párbeszéd
bizottságok (ÁPB-k) – kiemelt célként kezeli a szakmai továbbképzés fejlesztését ágazatán belül, és
sokuk képzésszolgáltatással is foglalkozik. Képzéseiket azonban csak abban az esetben tudják
térítésmentesen kínálni, ha azokat nemzeti/európai uniós források támogatják, melyekhez általában
pályázatok útján lehet hozzájutni (lásd az alábbiakban).
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), valamint a Magyar Agrárkamara (MAK) fontos szerepet
játszanak az iskolarendszeren kívüli szakmai továbbképzésben az 1996 óta létezô mestervizsgák
szervezése által is, mely a szakmai továbbképzés egy sajátos, magasabb szintû képesítést (a
mestercímet) nyújtó formája. A szakképzésrôl szóló 1993. évi LXXVI. törvény értelmében a kamarák
dolgozzák ki e vizsgák kimeneti követelményeit az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel
együttmûködésben. A helyi kamarák felkészítô tanfolyamokat is szerveznek, az ezeken való részvétel
azonban nem feltétele a vizsga letételének, csupán egy meghatározott OKJ-s szakképesítés és szakmai
gyakorlat megléte. A mestervizsga három részbôl áll: a vállalkozási és pedagógai ismereteket értékelô
szóbeli vizsgarészbôl, egy szakmai elméleti írásbeli és szóbeli vizsgarészbôl, és egy szakmai gyakorlati
vizsgarészbôl.
A magánszektorban dolgozók szakmai továbbképzésének elôsegítését szolgáló legfontosabb állami
intézkedés egy 1997-ben bevezetett anyagi ösztönzô. A szakképzési hozzájárulásról és a
képzésfejlesztés támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény értelmében a munkaadók kötelezô
szakképzési hozzájárulásuk (lásd az 1001 fejezetet) legfeljebb egyharmadát – 2007 óta a mikro- és
kisvállalkozások legfeljebb 60%-át – saját alkalmazottaik belsô vagy külsô szakmai, illetve idegen nyelvi
képzésére fordíthatják. A szakképzési hozzájárulás saját alkalmazottak képzésére fordított összege a
2000-es 1,0 milliárd forintról (4,1 millió euró) 2007-re 7,3 milliárd forintra (29,2 millió euró) emelkedett,
mely ekkor összesen 94 053 alkalmazott képzését támogatta (lásd a 1003 fejezet 16. számú táblázatát).
A pénzügyi források hiánya mellett a magyarországi vállalkozások 99,9%-át kitevô és a munkavállalók
65%-át alkalmazó mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (MKKV-k) szembe kell nézniük a
helyettesítések problémájával (az alkalmazottak alacsony száma miatt ugyanis a munkaadóknak nem áll
módjukban alkalmazottaikat képzésben való részvétel miatt elengedni), valamint a sajátos igényeikhez
igazodó, rövid idejû, megfelelô tartalmú és hatékony képzési programok és tananyagok hiányával is.
A kormány által 2005-ben elfogadott Egész életen át tartó tanulás stratégiája a szakmai továbbképzésben részt vevô alkalmazottak számának növelését tûzte ki célul:




a társadalmi partnerek bevonásával a tanulási és fejlesztési partnerségek elôsegítése, a meglévô
továbbképzési rendszerek erôsítése, hatékonyságának növelése és kiterjesztése érdekében;
a vállalaton belüli nem-formális és informális tanulás támogatásával (pl. az ilyen tanulás
elismerésének biztosításával, egy „kompetenciakártya-rendszer” bevezetésével); illetve
a tanulószervezetek támogatásával (pl. egy nemzeti díjrendszer megalkotása által).

E célok elérését a Humánerôforrás-fejlesztési és a Társadalmi Megújulás Operatív Programok (lásd a
0201 fejezetet) számos intézkedése támogatja. Ezek és egyéb nemzeti támogatási formák (pl. az
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatai) közvetlen anyagi támogatást is nyújtanak az
alkalmazottak továbbképzéséhez. Bár e támogatások általában minden vállalat számára elérhetôk, a
mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a hátrányos helyzetû csoportok (pl. roma alkalmazottak és
vállalkozók) elsôbbséget élveznek (és magasabb arányú támogatást kaphatnak).

0505 - SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS EGYÉNI KEZDEMÉNYEZÉSBEN
Az egyének saját költségükön a 0502 fejezetben tárgyalt különbözô típusú felnôttképzési intézmények
által kínált általános, idegen nyelvi és szakmai felnôttképzési programokon vehetnek részt.
A 2007-es felnôttképzési statisztika alapján a felnôttképzések résztvevôinek közel fele (2007-ben a beiratkozottak 45%-a) teljes egészben vagy részben egyénileg finanszírozza képzésben való részvételét.
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0601 - A SZAKKÉPZÉSBEN DOLGOZÓ TANÁROK ÉS OKTATÓK TÍPUSAI
A szakképzésben dolgozó tanárok és gyakorlati oktatók típusait (lásd a 10. számú táblázatot) az adott
oktatási ágazat mûködését szabályozó törvények különböztetik meg. Szakképzés (szakmai képzés) –
mind a szakmai alapképzésre, mind a szakmai továbbképzésre irányuló képzés – vagy az
iskolarendszeren belül (a közoktatásban és a felsôoktatásban) vagy azon kívül (a felnôttképzésben)
folyhat Magyarországon. Bár az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplô szakképesítést nyújtó
szakképzést és az egyéb szakmai képzések folytatását mindkét szektorban ugyanaz a törvény
szabályozza (a szakképzésrôl szóló 1993. évi LXXVI. törvény), az e törvény által nem szabályozott, a
szakképzésben történô tanítás feltételeit érintô rendelkezéseket a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.,
a felsôoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX., valamint a felnôttképzésrôl szóló CI. törvény foglalja magába.
A felsôoktatás kivételével (melyre vonatkozóan a törvény nem írja elô, hogy az oktatók pedagógiai
képesítéssel rendelkezzenek, és kiválasztásuk a felsôoktatási intézmény hatáskörébe tartozik) a másik
két ágazaton belül közismereti tárgyakat, szakmai elméleti tárgyakat, illetve szakmai gyakorlati tárgyakat
tanító pedagógusok különböztethetôek meg.
A közoktatásban történô tanítás feltételeit a törvény aszerint határozza meg, hogy a tanárok/oktatók a
szakképzô iskolák általánosan képzô vagy szakképzô évfolyamain tanítanak-e, valamint hogy a
szakképzésen belül szakmai elméletet vagy gyakorlatot oktatnak-e. A tanárokat és az oktatókat tehát
világosan megkülönböztetik, mivel a törvény különbözô képesítési követelményeket ír elô a közismereti
tárgyakat oktató tanárok, a szakmai elméleti tárgyakat oktató tanárok, az iskolai tanmûhelyekben oktató
szakoktatók, illetve a vállalatnál nyújtott gyakorlati képzés gyakorlati oktatói számára.
A felnôttképzésben az oktatók képesítési követelményei csak az akkreditált felnôttképzési intézmények
és képzési programok, illetve a szakmai képzések esetében vannak szabályozva. Az akkreditált
felnôttképzési intézmények oktatóira különbözô képesítési elôírások vonatkoznak az általános, idegen
nyelvi, szakmai képzések, valamint a hátrányos helyzetûeknek kínált programok esetében. E két utóbbi
esetben az is fontos szempontot jelent, hogy szakmai elméletet vagy gyakorlatot oktatnak-e. Az oktatási
miniszter 8/2006. (III.23.) rendelete értelmében az iskolarendszeren kívüli szakképzésben dolgozó
pedagógusoknak ugyanolyan képesítésekkel kell rendelkezniük, mint amilyen az akkreditált intézmények
alkalmazottai számára van elôírva.
Ugyanakkor a tanári/oktatói képesítés a felnôttképzésben csak a hátrányos helyzetû felnôttek képzése
esetében, a közoktatásban pedig a közismereti tárgyakat tanító tanárok, szakmai tanárok és a szakoktatók esetében követelmény. Az elismert tanári és oktatói foglalkozások különbözô típusait az 5. számú
melléklet mutatja be.
A tanárok és oktatók képzése a felsôoktatásban történik, ahol különbözô képzési programok szolgálják
a közismereti tárgyakat oktató tanárok, a szakmai tanárok és a szakoktatók képzését. A felsôoktatás
jelenleg radikális átalakuláson megy keresztül a bolognai folyamattal összefüggésben (vö. 0407 fejezet),
amely a tanárok és oktatók képzésére is hatással van.
Az új jogszabályok alapján (mind a közismereti, mind a szakmai) tanárképzés csak mesterszinten folyik,
míg a szakoktatói képesítések az alapképzésben szerezhetôek meg. A tanári/oktatói szakok tanterveit,
valamint az értékelési rendszer formáit és módszereit a felsôoktatási intézmények dolgozzák ki az adott
szak képzési és kimeneti követelményei alapján. E követelményekre a BSc programok (szakoktatóképzés) esetében a felsôoktatási vezetôk konferenciája által létrehozott szakterületi szakmai bizottság,
az MA/MSc programok (közismereti és szakmai tanárképzés) esetében pedig a felsôoktatási
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intézmények tehetnek javaslatot, és az oktatási miniszter teszi közzé ôket határozatok formájában. A
kérelemnek tartalmaznia kell a Magyar Felsôoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) támogató
szakvéleményét, az új program szociális és munkaerô-piaci irányultságáról szóló indoklást, valamint az
adott szakterülethez kapcsolódó szakmai szövetségek, munkáltatók és minisztériumok véleményét.
A felsôoktatási intézmények által folytatott képzés és minôségfejlesztési rendszereik értékelése a MAB
feladata, amely minden intézmény esetében legalább 8 évente ellenôrzi az elôírt feltételek és a
minôségfejlesztési terv teljesítését.
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SZAKMAI ALAPKÉPZÉS

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

ISKOLARENDSZERÛ KÉPZÉS

ISKOLARENDSZEREN
KÍVÜLI KÉPZÉS

ISKOLARENDSZERÛ
KÉPZÉS

FOGLALKOZÁSI
KATEGÓRIA

FELSÔFOKÚ
SZAKKÉPZÉS
(ISCED 5B)

közismereti szakos tanár
szakmai tanár

szakmai elméleti tárgyat oktató tanár
szakmai gyakorlati tárgyak oktatója

OKTATÓK ÉS EGYÉB felnôttképzési szervezô, tervezô, irányító, értékelô,
TANULÁSSEGÍTÔK
animátori és egyéb munkakörök

TANÁROK

OKTATÓK ÉS EGYÉB szakoktató
TANULÁSSEGÍTÔK
gyakorlati oktató
gyógypedagógus, nevelés-oktatást segítô, nem pedagógusi
munkakörök (iskolapszichológus, szabadidôszervezô, stb.)

TANÁROK

FELNÔTTKÉPZÉS

szakmai elméleti tárgyat oktató tanárok
általános képzés tanárai
nyelvi képzés tanárai
OKTATÓK ÉS EGYÉB szakmai gyakorlatot oktató tanárok
TANULÁSSEGÍTÔK
felnôttképzési szervezô, tervezô, irányító, értékelô,
animátori és egyéb munkakörök

TANÁROK

FELSÔ-KÖZÉPFOKÚ ÉS
TANÁROK
ugyanaz, mint a szakmai alapképzés esetében
KÖZÉPFOK UTÁNI SZINTÛ OKTATÓK ÉS EGYÉB ugyanaz, mint a szakmai alapképzés esetében
FELNÔTTOKTATÁS
TANULÁSSEGÍTÔK
(ISCED 3A, 3B, 3C, 4A, 4C)

FELSÔFOKÚ OKTATÁS
TANÁROK
ugyanaz, mint a szakmai alapképzés esetében
(nem-nappali ISCED 5B és OKTATÓK ÉS EGYÉB ugyanaz, mint a szakmai alapképzés esetében
5A szintû felsôfokú szakTANULÁSSEGÍTÔK
képzés és alapképzés;
ISCED5A és 6 szintû
posztgraduális képzések)

OKJ-S KÉPESÍTÉST ADÓ
FELNÔTTKÉPZÉS
(ISCED 2C, 3C, 4C)

Lásd Felsôoktatás felsôfokú végzettséget adó programjai
Lásd Felsô-középfokú és középfok-utáni szintû szakképzés

nyelvtanár, testnevelôtanár,
mûvésztanár, mérnöktanár,
gyakorlatvezetô, stb.

egyéb oktatói
munkakörök

tanár1
docens*
adjunktus*
tanársegéd*

fôiskolai/egyetemi
fôiskolai/egyetemi
fôiskolai/egyetemi
fôiskolai/egyetemi

oktatói
címmel járó
munkakörök

FOGLALKOZÁS

OKTATÓK ÉS EGYÉB Lásd Felsôoktatás felsôfokú végzettséget adó programjai
TANULÁSSEGÍTÔK
Lásd Felsô-középfokú és középfok-utáni szintû szakképzés

TANÁROK

FELSÔOKTATÁS
TANÁROK, OKTATÓK
FELSÔFOKÚ
ÉS EGYÉB
VÉGZETTSÉGET ADÓ TANULÁSSEGÍTÔK
PROGRAMJAI
(ISCED 5A)

(alsó-, felsô-középfokú és
középfok utáni szintû)
SZAKKÉPZÉS
(ISCED 2C, 3A, 3C, 4C)

FELSÔFOKÚ OKTATÁS
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KÉPZÉS TÍPUSA

10. táblázat: A tanári/oktatói foglalkozások típusai Magyarországon
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értékelés

tantervfejlesztés,
értékelés

EGYÉB SZEREPEK
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A munkakörök egyetemi vagy fôiskolai jellegének megkülönböztetését a korábbi duális rendszerben (melyet 2006-tól felmenô rendszerben felvált a
többciklusú képzési szerkezet) az egyetem inkább elméletigényes, illetve a fôiskola inkább gyakorlat-orientált képzési jellege indokolta. Szakmai elvárások
tekintetében a fôiskolai tanári munkakör követelménye az egyetemi docensi munkakör követelményével vethetô össze. A felsôoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény a tanársegédek és adjunktusok tekintetében egy átmeneti idôszak után 2008-tól megszûnteti az egyetemi/fôiskolai jelleg
megkülönböztetését.
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0602 - A SZAKMAI ALAPKÉPZÉSBEN DOLGOZÓ TANÁROK
ÉS OKTATÓK TÍPUSAI
A szakmai alapképzésben oktató pedagógusok típusait a 11. számú táblázat mutatja be. A
felnôttképzésben alkalmazott tanárok/oktatók képzését a 0603 fejezet tárgyalja.

A FELSÔOKTATÁSBAN DOLGOZÓ OKTATÓK
A 2005. évi CXXXIX. felsôoktatási törvény nem írja elô a felsôoktatásban alkalmazottak számára
pedagógiai képesítés megszerzését. A felsôoktatásban a különbözô oktatói munkakörök megkülönböztetésének végsô alapja a tudományos teljesítmény, és az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges
képesítések meghatározása az intézmény hatáskörébe tartozik.
A felsôoktatási intézményekben oktatók egyik csoportját azok alkotják, akik tudományos és oktatói
teljesítményre épülô fokozatos elômeneteli rendszerben dolgoznak és oktatói címek viselésére
jogosultak; nekik az új szabályozás értelmében doktori képzésben kell részt venniük, illetve a magasabb
szintû munkakörök betöltéséhez Phd/DLA (ISCED 6) fokozat szükséges. A másik csoportba azok a
szakemberek tartoznak, akik nem foglalkoztathatók ilyen elômeneteli rendszerben és nem használhatják
az oktatói címeket; ôk általában az általánosan kötelezô tárgyakat tanítják és esetükben csupán a
felsôfokú végzettséget és szakképzettséget (ISCED 5A) követelik meg. Emellett a felsôoktatási
intézmények foglalkoztathatnak tudományos kutatókat, akik munkaidejük egy részében oktathatnak is,
de a hallgatók tanulását segítô külön munkakörök (pl. mentor, tutor) nem jellemzôek a felsôoktatásban.

A SZAKKÉPZÔ ISKOLÁKBAN FOLYTATOTT ÁLTALÁNOS ÉS
SZAKKÉPZÉSBEN DOLGOZÓ TANÁROK/OKTATÓK
A szakiskolákban és szakközépiskolákban folyó általános és szakképzésben dolgozó pedagógusok
annak alapján csoportosíthatóak, hogy mit és hol oktatnak:






a közismereti szakos tanárok közismereti tárgyakat tanítanak az általánosan képzô és a szakképzô
évfolyamokon;
a szakmai tanárok az általánosan képzô évfolyamokon a szakmai alapozó tárgyakat, a szakképzô
évfolyamokon pedig a szakmai elméleti tárgyakat és az elméletigényes gyakorlati tárgyakat tanítják;
a szakoktatók a szakképzô évfolyamokon az iskolai tanmûhelyekben folyó szakmai gyakorlatot
irányítják;
a gyakorlati oktatók a szakképzô évfolyamokon a vállalati tanmûhelyben vagy munkahelyen folyó
gyakorlati képzést irányítják; valamint
az iskolák a nevelô-oktató munkát segítô munkaköröket is létesíthetnek (pl. iskolapszichológus,
szociálpedagógus stb.)

Alapképzés
A közismereti és a szakmai elméleti tárgyakat oktató tanároknak, valamint a szakoktatóknak felsôfokú
(ISCED 5A) egyetemi vagy fôiskolai tanári/oktatói képesítéssel kell rendelkezniük. Ha nincs a képzés
szakirányának megfelelô tanárszak, illetve a gyakorlati képzésben az 1993. évi LXXIX. közoktatási
törvény megengedi a képzés szakirányának megfelelô ISCED 4C vagy 5B szintû OKJ-s
szakképesítéssel és legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezôk alkalmazását is.
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A felsôoktatásban folyó tanár- és oktatóképzésben való részvétel feltétele egy legalább ISCED 3A szintû
képesítés (érettségi bizonyítvány), s a szakoktatói képzésre jelentkezôknek emellett egy szakirányú
OKJ-s képesítéssel is rendelkezniük kell.
A felsôoktatás korábbi duális rendszerében a szakmai tanárszakok többsége – a mérnöktanári, agrármezôgazdasági mérnöktanári, közgazdász-tanári szak – a kettôs oklevelet nyújtó konszekutív modellt
követte, melyben a tanári képesítés az adott szakterületi képzés után vagy azzal párhuzamosan volt
megszerezhetô. Ugyanakkor a mûvészeti, egészségügyi szakmai tanári, illetve közismereti tanárszakok
legnagyobb hányada, valamint a szakoktatói szakok esetében a szakmai és a tanári képzés egyidejûleg
folyt, és ezek csupán egy diplomát eredményeztek. A képesítés elnyerésének feltétele az adott
szakterületen (fôiskolai szintû tanári vagy szakoktatói képesítés esetében) 4 vagy (egyetemi szintû tanári
képesítés esetében) 5 éven át folytatott tanulmányok, valamint a három nagy tanárképzési modul
(pedagógia-pszichológia, szakmódszertan és iskolai gyakorlat) elvégzése volt. A tanár-jelöltek értékelése
különbözô formákban történt, beleértve a vizsgákat, gyakorlati értékelést és az iskolai tanítási gyakorlatot
lezáró zárótanítást. A tanári/oktatói képesítés a záróvizsgán volt megszerezhetô, amelyet a hallgatók a
tantervben meghatározott követelmények összességének teljesítése, illetve egy szakdolgozat
elkészítése és megvédése után tehettek le.
A 2006 szeptemberétôl felmenô rendszerben bevezetett új, többciklusos képzési rendszerben a
(mûszaki, agrár és üzleti) szakoktatói képesítések 7 féléves BSc szakokon szerezhetôek meg,
melyeknek része egy összefüggô külsô szakmai és iskolai gyakorlat. Közismereti és szakmai tanári
képesítés csak a mesterciklusban lesz elérhetô azok számára, akik rendelkeznek egy, a szak képzési és
kimeneti követelményeiben meghatározott (ISCED 5A szintû) BA/BSc diplomával, bár fakultatív
formában lehetôség nyílik egy tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítô (10 kreditpontot
érô pedagógiai és pszichológiai tanulmányokat tartalmazó, legalább 2 féléves) modul felvételére már az
alapképzés során is. A tanári szakok két tanári szakképzettséget nyújtanak majd, bár a szakmai és
mûvészeti tanárképzés résztvevôi szerezhetnek egy tanári szakképzettséget is (a képzés idejét ezáltal
1-2 félévvel lecsökkentve), illetve e területeken mesterfokozatra és szakképzettségre épülô képzési
programok is elérhetôek lesznek.
A 150 kredites tanárképzô programokat három fô modul alkotja majd:
1. szakterületi képzés, mely elsôsorban a pedagógiai/módszertani kompetenciák fejlesztésére irányul
(80 kredit, 30 az elsô, 50 a második tanári szakképzettség esetében) és
2. elméleti és gyakorlati pedagógiai és pszichológiai képzés (40 kredit), melyet egy
3. közoktatási vagy felnôttképzô intézményben szervezett, összefüggô szakmai gyakorlat követ (30
kredit).
A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg a második szakképzettség felvételének feltételeit,
melynek képzési modulja például speciális pedagógiai feladatokra készíthet fel (pl. tantervfejlesztés,
pedagógiai mérés és értékelés stb.).
A szakképzésrôl szóló 1993. évi LXXVI. törvény értelmében a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati
képzés oktatóinak elegendô csupán egy szakirányú (és az általuk nyújtott képzéssel legalább azonos
szintû) szakképesítéssel, valamint öt (vagy egyedi képzés esetében két) éves szakmai gyakorlattal
rendelkezniük. Ugyanakkor elônyben kell részesíteni a szakoktatói végzettséggel, illetve mestervizsgával
(lásd a 0504 fejezetet) rendelkezô jelölteket.
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Továbbképzés
A közoktatási törvény kötelezô, legalább hétévenkénti továbbképzést ír elô a közoktatási intézményekben alkalmazott tanárok/oktatók számára. A képzési költségek 80 százalékát (vagy bizonyos
esetekben 100 százalékát) az állam fedezi a tanárok/oktatók továbbképzésének támogatására
elkülönített központi költségvetési keretbôl.
E törvényi kötelezettség teljesíthetô:
 felnôttképzési intézmény által szervezett, a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület (PAT)
által akkreditált továbbképzése(ke)n való részvétellel, összesen 120 órában;
 a pedagógus szakvizsga (ISCED 5A) letételével egy szakirányú továbbképzés keretében a
felsôoktatásban;
 a felsôoktatásban alapképzésben és mesterképzésben, kiegészítô alapképzésben vagy szakirányú
továbbképzésben második vagy további felsôfokú végzettség és/vagy szakképzettség (ISCED 5A)
megszerzésével;
 az elsô pedagógus képesítés megszerzésével (a csak szakirányú végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkezô szakmai elméleti tantárgyat, illetve gyakorlati képzést oktatók
esetében);
 az oktató-nevelô munkát segítô emelt szintû vagy felsôfokú OKJ-s szakképesítés megszerzésével;
valamint
 a nemzetközi tanár-továbbképzési programokon (tanulmányutakon) való részvétel szintén
beszámítható e kötelezettség teljesítésébe.
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ISKOLARENDSZERÛ KÉPZÉS

ISKOLARENDSZEREN
KÍVÜLI KÉPZÉS

SZAKMAI ALAPKÉPZÉS

FOGLALKOZÁSI
KATEGÓRIA

FELSÔFOKÚ
SZAKKÉPZÉS
(ISCED 5B)

OKJ-S KÉPESÍTÉST ADÓ
FELNÔTTKÉPZÉS
(ISCED 2C, 3C, 4C)

Lásd Felsôoktatás felsôfokú végzettséget adó programjai
Lásd Felsô-középfokú és középfok-utáni szintû szakképzés

közismereti szakos tanár
szakmai tanár

szakmai elméleti tárgyat oktató tanár
szakmai gyakorlati tárgyak oktatója

OKTATÓK ÉS EGYÉB felnôttképzési szervezô, tervezô, irányító, értékelô,
TANULÁSSEGÍTÔK
animátori és egyéb munkakörök

TANÁROK

OKTATÓK ÉS EGYÉB szakoktató
TANULÁSSEGÍTÔK
gyakorlati oktató
gyógypedagógus, nevelés-oktatást segítô, nem pedagógusi
munkakörök (iskolapszichológus, szabadidôszervezô, stb.)

TANÁROK

OKTATÓK ÉS EGYÉB Lásd Felsôoktatás felsôfokú végzettséget adó programjai
TANULÁSSEGÍTÔK
Lásd Felsô-középfokú és középfok-utáni szintû szakképzés

TANÁROK

tanár1
docens*
adjunktus*
tanársegéd*

nyelvtanár, testnevelôtanár,
mûvésztanár, mérnöktanár,
gyakorlatvezetô, stb.

fôiskolai/egyetemi
fôiskolai/egyetemi
fôiskolai/egyetemi
fôiskolai/egyetemi

FOGLALKOZÁS

FELSÔOKTATÁS
TANÁROK, OKTATÓK oktatói
FELSÔFOKÚ
ÉS EGYÉB
címmel járó
VÉGZETTSÉGET ADÓ TANULÁSSEGÍTÔK
munkakörök
PROGRAMJAI
(ISCED 5A)
egyéb oktatói
munkakörök

(alsó-, felsô-középfokú és
középfok utáni szintû)
SZAKKÉPZÉS
(ISCED 2C, 3A, 3C, 4C)

FELSÔFOKÚ OKTATÁS
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0603 - A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSBEN DOLGOZÓ TANÁROK
ÉS OKTATÓK TÍPUSAI
A 12. számú táblázat az iskolarendszeren belül vagy azon kívül folytatott szakmai továbbképzésben
dolgozó tanárok és oktatók típusait mutatja be.

AZ ISKOLARENDSZEREN BELÜL FOLYTATOTT SZAKMAI
TOVÁBBKÉPZÉSBEN DOLGOZÓ TANÁROK/OKTATÓK
Az iskolarendszeren belül folytatott szakmai továbbképzést köz- és felsôoktatási intézmények kínálják.
Mivel ugyanaz a tanári/oktatói testület vesz részt az ilyen típusú képzésekben, mint a szakmai
alapképzésben, kategorizálásuk, valamint a pedagógusok alap- és továbbképzése megegyezik a 0602
fejezetben leírtakkal.

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜL FOLYTATOTT SZAKMAI
TOVÁBBKÉPZÉSBEN DOLGOZÓ TANÁROK/OKTATÓK
A felnôttképzés keretében folytatott szakmai továbbképzésben dolgozók különféle típusú szakembereket
foglalnak magukba (tanár, tréner, instruktor, tutor, mentor). A felnôttképzôk általános, nyelvi és szakmai
képzési programokat indíthatnak, így a felnôttképzésen belül is megkülönböztethetôk az általános
képzést, idegen nyelvi oktatást, szakmai elméletet oktató tanárok, valamint a szakmai gyakorlatot
irányító oktatók. Emellett számos egyéb tanulássegítô – a felnôttképzést szervezô, tervezô, irányító,
értékelô, illetve animátori és tanácsadói – munkakör is létezik.
A felnôttképzés keretében folytatott szakképzésben csupán az akkreditált intézmények hátrányos
helyzetûeknek kínált képzéseiben oktatók esetében elvárt a pedagógiai (vagy pszichológiai) képesítés
(illetve ez esetben a gyakorlati oktatóknak 5 éves szakmai/felnôttképzési gyakorlattal is rendelkezniük
kell). Egyéb típusú szakmai képzések esetében a jogszabályok megengedik a csak szakirányú felsôfokú
végzettségû (ISCED 5A) vagy akár csupán (a képzés szintjével legalább megegyezô szintû) középfokú
szakképesítéssel rendelkezô oktatók alkalmazását abban az esetben, ha azok meghatározott idejû
szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
Alapképzés
Amennyiben a felnôttképzésben pedagógiai képzettségû tanárok oktatnak, az ô képzésük ugyanazon
formában és felsôoktatási intézményekben történik, mint a szakmai alapképzésben (szakképzô
iskolákban) dolgozó tanárok esetében, így megegyezik a 0602 fejezetben leírtakkal.
A különbözô tanulássegítô munkakörökben dolgozó szakemberek képzése szintén a felsôoktatásban
zajlik. A 2006 szeptemberétôl bevezetett új, többciklusos képzési rendszerben egy „emberi erôforrások”,
valamint egy „andragógia” szak is indult 4 lehetséges szakiránnyal (humánszervezô, mûvelôdésszervezô, személyügyi szervezô, munkavállalási tanácsadó). Emellett létezik egy kétéves „képzési
szakasszisztens” elnevezésû felsôfokú OKJ-s képzés is, amely az érettségi bizonyítvánnyal (ISCED 3A)
rendelkezôket készíti fel felnôttképzési szervezôi feladatokra, illetve a gyakorlati szakoktatásban való
közremûködésre.
Továbbképzés
A jelenlegi jogszabályok a felnôttképzésben dolgozó oktatók számára nem írnak elô kötelezô
továbbképzést, kivéve az akkreditált intézményeket, amennyiben a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet
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kimondja, hogy az akkreditált felnôttképzési intézményeknek a képzési tevékenység tervezése
érdekében rendelkezniük kell olyan humánerôforrás-tervvel, amely tartalmazza az oktatók
továbbképzésére vonatkozó szabályokat is.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben alkalmazott oktatók továbbképzése differenciált képet mutat.
A szakképzô iskolai tanároknak/oktatóknak mint a közoktatásban is alkalmazottaknak részt kell venniük
továbbképzésen. A felsôoktatási intézmények oktatói számára nincs kötelezô szervezett továbbképzés,
viszont ez a réteg a legkvalifikáltabb, illetve fôállásuk követelménye is az állandó önképzés. A regionális
képzô központok (költségvetési intézmények) rendszeresen kínálnak szervezett továbbképzéseket
oktatóik számára belsô képzési tervük alapján. Az oktatási magánvállalkozások között nagy különbségek
vannak ebben a tekintetben. Az International Organisation for Standardisation (ISO) minôsítésével
rendelkezô vállalkozások belsô képzési terveket dolgoznak ki és (teljes munkaidôben dolgozó)
alkalmazottaik számára belsô továbbképzést kínálnak, vagy egy másik vállalkozás által kínált képzést
vásárolnak meg. E cégektôl eltekintve azonban a felnôttképzési intézmények (teljes idejû)
alkalmazottaiknak általában csupán alkalomszerûen szerveznek továbbképzéseket, jellemzôen inkább
szakmai konzultációkat kínálnak számukra és szakmai konferenciákra küldik el ôket, vagy egyszerûen
csak elvárják tôlük, hogy tovább képezzék magukat.
A felsôoktatásban kínált szakirányú továbbképzési szakok (ISCED 5A) egyike, a felnôttoktatási szakértô
szak a felnôttoktatási folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására és értékelésére készíti fel a
résztvevôket. A képzés esti vagy levelezô tagozaton és távoktatásban elérhetô pedagógiai képesítéssel
vagy felsôfokú (ISCED 5A) humán, szociális vagy természettudományos végzettséggel rendelkezôk
számára.
A Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 3.5.1. intézkedésének keretében (lásd a 0201 és a 0501
fejezeteket) 2005-ben megindult a felnôttképzésben dolgozó szakemberek szervezett továbbképzési
rendszer-modelljének kidolgozása.
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FELSÔ-KÖZÉPFOKÚ ÉS
KÖZÉPFOK UTÁNI
SZINTÛ FELNÔTTOKTATÁS
(ISCED 3A, 3B, 3C, 4A, 4C)
TANÁROK

OKTATÓK ÉS
EGYÉB
TANULÁSSEGÍTÔK

TANÁROK

OKTATÓK ÉS
EGYÉB
TANULÁSSEGÍTÔK

TANÁROK

FOGLALKOZÁSI
KATEGÓRIA

szakmai gyakorlatot oktató tanárok
felnôttképzési szervezô, tervezô, irányító, értékelô,
animátori és egyéb munkakörök

szakmai elméleti tárgyat oktató tanárok
általános képzés tanárai
nyelvi képzés tanárai

ugyanaz, mint a szakmai alapképzés esetében

ugyanaz, mint a szakmai alapképzés esetében

ugyanaz, mint a szakmai alapképzés esetében

ugyanaz, mint a szakmai alapképzés esetében

FOGLALKOZÁS

FELSÔFOKÚ OKTATÁS
(nem-nappali ISCED 5B
és 5A szintû felsôfokú
szakképzés és alapképzés; ISCED 5A és
6 szintû posztgraduális
képzések)

FELNÔTTKÉPZÉS

OKTATÓK ÉS
EGYÉB
TANULÁSSEGÍTÔK
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0701 - A KÉSZSÉGSZÜKSÉGLETEK ELÔREJELZÉSÉNEK MECHANIZMUSAI
Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) felsorolt államilag elismert szakképesítéseket és azok kimeneti
követelményeit az adott ágazatokért felelôs miniszterek határozzák meg. Bár az OKJ módosítását bárki
kezdeményezheti és a társadalmi partnerek különbözô országos és regionális szintû tanácsadó
testületek révén részt vesznek ezekben a folyamatokban, a szakképzés elôrejelzést és tervezést
szolgáló jelenlegi mechanizmusait elégtelennek tekintik. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ)
munkaügyi központjai által végzett munkáltatói felmérések alapján a munkaerô-hiányra és túlkínálatra
vonatkozó rendszeres, rövid távú elôrejelzések mellett közép- és hosszútávú elôrejelzések, illetve a
munkaerôpiac jövôbeli készség-igényeit feltáró kvalitatívabb vagy vegyes megközelítésû kutatások csak
alkalmi jelleggel készültek.
A készség-igények elôrejelzésével kapcsolatban a szakképzés-politika két fô célra összpontosított az
elmúlt években: annak biztosítására, hogy a képzési kínálat megfeleljen a regionális-helyi munkaerôpiaci igényeknek, valamint az OKJ szerkezeti és tartalmi korszerûsítésére. A közelmúlt elôzô
célkitûzéshez kapcsolódó intézkedései között az alábbiak említhetôk:





a regionális fejlesztési és képzési bizottságok feladatul kapták a régiók hiányszakmáinak meghatározását – az e szakmákban való képzés elôsegítése érdekében a tanulószerzôdéses képzésben
résztvevô tanulókat és képzést folytató gazdálkodókat célzó anyagi ösztönzôket vezettek be (lásd a
0404 és a 1002 fejezeteket) –, illetve (2008-tól) a bizottságok határozzák meg a szakképzés regionális
szükségleteit, valamint a szakképzés irányait és a beiskolázási arányokat is (lásd a 0302 fejezetet);
a szakképzés helyi tervezését segítô szakmai tanácsadó testületet kell felállítani minden TISZK
mellett (lásd 0302 fejezetet);
a szakképzésben végzettek pályakövetô rendszerének kidolgozása – melyet a 2005-ös Szakképzésfejlesztési stratégia értelmében 2008 végére kell felállítani – a Strukturális Alapok támogatásával
folyik a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében.

Az OKJ és a szakképzés kimeneti követelményeinek megújítására a közelmúltban került sor a
Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 3.2.1. intézkedése keretében (lásd a 0201 fejezetet). E
nagyszabású, a szakképzés tartalmának és szerkezetének korszerûsítését célzó projekt a
magyarországi foglalkoztatottsági szerkezet és a munkaköri profilok széleskörû elemzésére épült,
beleértve az egyes szakmákban a gyakorló szakemberek szerint várható jövôbeli fejlemények
felmérését, mely a gazdaság és a társadalmi partnerek képviselôinek bevonásával valósult meg.
Ami a szakképesítések jövôbeli fejlesztését illeti, a jelenlegi szabályozás a „szakképzési szerkezet
fejlesztésének folyamatos figyelemmel kísérése” feladatát az OKJ fejlesztési projektben résztvevô 30
tagú Tanácsadó Testület mintájára felállítandó tanácsadó testületre (OKJ bizottság) bízza. A gazdaság
és a társadalmi partnerek képviselôit ezen és más hasonló tanácsadó testületeken keresztül is ösztönzik
a változó munkaerô-piaci szükségletek jelentésére az OKJ és a kimeneti követelmények módosításának
kezdeményezése útján, illetve a javasolt változások véleményezésére.
Az OKJ-s szakképesítések felvételének/módosításának/törlésének folyamatát az adott szakképesítésért
felelôs miniszter, illetve hozzá benyújtott – a javasolt szakmai és vizsgakövetelményeket (SZVK) és az
adott szakképesítésre vonatkozó gazdasági és munkaerô-piaci igényt illetôen az illetékes gazdasági
kamara, valamint szakmai, munkáltatói és munkavállalói szervezetek, munkaügyi központok stb.
támogató nyilatkozatát tartalmazó – kérelem útján bárki kezdeményezheti. A felelôs miniszter a kérelmet
szakmai véleményezés céljából elküldi a Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Intézetnek (NSZFI) és
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az OKJ bizottságnak, és döntését azok véleménye alapján hozza meg (kivéve a felsôfokú szakképesítések esetét, amelyek SZVK-it egy felsôoktatási intézmény és az érdekelt gazdasági/szakmai
kamara együtt dolgozzák ki). Amennyiben elfogadja a javaslatot, a szakképzésért és felnôttképzésért
felelôs miniszterhez küldi tovább, aki a Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Tanács (NSZFT)
véleménye alapján, az oktatásért felelôs miniszterrel, valamint az adott szakképesítésért felelôs
miniszterrel egyetértésben hozza meg a végsô döntését.
A gazdaság képesítések fejlesztésében játszott szerepének erôsítése érdekében a Szociális és
Munkaügyi Minisztériummal közelmúltban kötött szerzôdés alapján a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) 11 új szakképesítés SZVK-inak – az országos gazdasági érdekképviseleti
szervezetekkel együttmûködésben történô – folyamatos fejlesztése feladatát kapta meg, a Kamarának
2004-ben átadott 16 szakképesítés mellé. Ennek eredményeképpen az MKIK jelenleg az ISCED 3-as
szintû szakképzés jóval több mint felének a tartalmáért felel.

0702 - A KÉPZÉSI UTAK KÖZTI ÁTJÁRÁS ÉS ÚJ OKTATÁSI TÁRSULÁSOK
A képzési utak közti átjárást az általános képzés és a szakképzés közötti váltás lehetôségének
értelmében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az általánosan képzô évfolyamok
kerettantervei biztosítják (az iskolák helyi tanterveiben meghatározott feltételek mellett). Elméletileg ezt
segítheti elô továbbá a különbözô típusú és szintû képzési programot kínáló ún. többcélú intézmények
magas aránya is; jelenleg a szakiskolák 90%-a mûködik ilyen (jellemzôen szakközépiskolai képzést is
kínáló) intézmény részeként, ahol a szakiskolai programok végzôsei általában folytathatják tanulmányaikat az érettségi vizsga (ISCED 3A) megszerzése céljából. Ugyanakkor e kiegészítô tanulmányok
idôtartama meghosszabbodott az elmúlt években (4/5 év szakiskola után további 3 év az érettségi
megszerzése), és számos kutató szerint a középfokú oktatás 1990-es években végbement expanziója
mellett a 9-10. osztályban folytatható szakmai elôkészítés lehetséges idôkeretének 2006-ban történt
felemelése is hozzájárult a szakiskola és a középiskolai programok közti szakadék növekedéséhez.
A középfok-utáni és a felsôfokú szakképzés a szakközépiskolában és a gimnáziumban érettségit tett
tanulók számára egyaránt elérhetô, de a szakközépiskolát végzettek esetében az elôbbi típusú
programok a szakmai alapozás beszámítása miatt – iskolai döntés függvényében – gyakran rövidebb
idôtartamúak (a tipikus 4 félév helyett 2-3 félévesek).
A szakképzés és felsôoktatás áthidalása volt a felsôfokú szakképzés (ISCED 5B) 1998-as
bevezetésének egyik fô célja. Az ilyen típusú szakképzési programokban szerzett kreditek meghatározott
számát (minimum 30, maximum 60 kreditet) be kell számítani az azonos képzési területhez tartozó,
felsôfokú végzettséget adó alapképzési programba. A felsôfokú szakképzés egyedülálló lehetôséget
biztosít a szakképzô és a felsôoktatási intézmények közti együttmûködésre is, mivel ugyan felsôfokú
szakképzést csak egy fôiskola/egyetem szervezhet, de a képzés folyhat szakközépiskolában is az
intézmények közti megállapodás alapján. E képzôk az újonnan létesített térségi integrált szakképzô
központokon keresztül is együttmûködhetnek (lásd a 0302 fejezetet).
A modularizált, kompetencia-alapú képesítési szerkezet bevezetése (lásd a 0703 fejezetet) elsôsorban a
különbözô fajta és szintû szakképzô programok közti átmenetet kívánja elôsegíteni. Az Országos
Képesítési Keretrendszer kialakítása az EU Strukturális Alapok támogatásával a Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében 2008-ban kezdôdik és a tervek szerint 2013-tól kerülhet sor a bevezetésére
(lásd a 0803 fejezetet is).
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0703 - A TANTERVEK MEGÚJÍTÁSA
A közoktatási rendszeren belül folytatott szakképzés esetében az Országos Képzési Jegyzékben
szereplô (OKJ) ISCED 2C, 3C vagy 4C szintû szakképesítést adó szakmai képzési programok tanterveit
országos és helyi szinten is kidolgozzák. A (központi programnak nevezett) kerettanterveket a
minisztériumok dolgoztatják és adják ki az OKJ-s szakképesítések kimeneti, ún. szakmai és
vizsgakövetelményei (SZVK) alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Intézet (NSZFI)
közremûködésével és szakértôk részvételével. A helyi iskolai tanterveket maguk az iskolában dolgozó
tanárok/oktatók készítik el e dokumentumokkal összhangban.
A felsôfokú szakképzés (ISCED 5B) és a felnôttképzésben kínált OKJ-s szakmai képzések tanterveit a
képzôk dolgozzák ki az SZVK-k alapján.
A felnôttképzésben a képzési programot és tanterveket sok esetben szakértôk, gazdasági és szakmai
szervezetek közremûködésével dolgozzák ki, gyakran a DACUM módszer (foglalkozáselemzés) alapján.
Az OKJ-s szakképesítéseket érintô tantervfejlesztést jelenleg a Humánerôforrás-fejlesztési Operatív
Program (HEFOP) 3.2.1. intézkedése (lásd a 0201 fejezetet) keretében kifejlesztett moduláris,
kompetencia-alapú képesítési szerkezet bevezetése határozza meg. Az új OKJ és kimeneti
követelmények a kis-, közép- és multinacionális vállalkozásokat képviselô 1-1 munkaszakértô (az adott
szakmában tapasztalattal rendelkezô szakember) által végzett munkakörelemzésekre épülnek. Az egyes
fogallkozások kompetenciaprofiljait – melyek meghatározzák az adott foglalkozás/munkakör részét
alkotó különbözô feladatok végzéséhez szükséges szakmai ismereteket és készségeket, valamint
emellett a módszer- (gondolkodás, problémamegoldás, munkastílus), társas (kommunikáció, kooperáció,
konfliktuskezelés) és személyi (rugalmasság, kreativitás, önállóság, adottságok, jellemvonások)
kompentenciákat is – képzési tapasztalattal bíró gyakorló szakemberek dolgozták ki. A tanárok/oktatók
bevonásával készülô új, központilag meghatározott kerettantervek és az ezekre épülô helyi szakképzési
tantervek így az SZVK-kban meghatározott szakmai követelményeknek megfelelô tananyagegységekbôl
épülnek majd fel, és a kompetenciák fejlesztésére fognak összpontosítani.
A tantervi programfejlesztések másik fontos iránya a nyitottabb képzési programok kialakítása, az egyéni
tanulási utak megvalósításának segítése a nyitottsági elemek (tanulásközpontúság, komplex tanulási
környezet, felhasználó-orientált, gazdag programválaszték, modern oktatási technológia, külsô szakmai
gyakorlatok) tantervekbe történô beépítésével. A közoktatásban, illetve a felnôttképzésben folyó
szakképzésben alkalmazandó digitális tananyag és e-learning képzési programok fejlesztése például a
Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 3.2.1. és 3.5.1. intézkedéseinek keretében történt (lásd a
0201 és a 0501 fejezeteket). Az elôbbi keretében szakmacsoportonként készített szakképzési
tananyagok a Sulinet Digitális Tudásbázis weblapon (http://sdt.sulinet.hu) érhetôek el.
E fejleményekkel összhangban az alkalmazott tanítási/tanulási módszereket illetôen is lényeges
változások mennek végbe (projekt- és problémamegoldó oktatás, web alapú tanulás, elektronikus
tanulási keretrendszerek használata, virtuális osztálytermi munka, kooperatív tanulás terjedése). Az
átfogó változások elôidézéséhez és a tanterv-megújítás sikerességének biztosításához azonban a
szakmai tanárok/oktatók alapképzésének fejlesztésére és megfelelô továbbképzési lehetôségek
biztosítására van szükség, amint azt a Szakképzés-fejlesztési stratégia is kiemeli (lásd 0201 fejezetet).
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0801 - A FORMÁLIS TANULÁS AKKUMULÁLÁSA,
ELISMERTETÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE
Háttér
A szakképzésben megszerezhetô képesítések közé tartoznak az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ)
szereplô, (néhány kivételtôl eltekintve) iskolarendszeren belül és kívül egyaránt megszerezhetô,
államilag elismert szakképesítések, valamint a felnôttképzésben elérhetô, államilag elismert vagy el nem
ismert oklevelek/engedélyek. Egy OKJ-s szakképesítés a felelôs miniszter által meghatározott szakmai
és vizsgakövetelményeiben (SZVK) meghatározott foglalkozás(ok) gyakorlására ad lehetôséget. E
szakképesítések között megtalálhatók a szabályozott szakmák gyakorlására feljogosító képesítések is,
mely munkakörök listáját – a szakmákat szabályozó jogszabályok elôkészítéséért felelôs miniszterek
megnevezésével együtt – az oktatási miniszter teszi közzé rendszeresen, jegyzékben.
A képesítések és a formális tanulás átvitelét egyik formális tanulási környezetbôl a másikba a
szakképzésrôl szóló 1993. évi LXXVI., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX., illetve a felsôoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvények szabályozzák. Rendelkezéseiknek megfelelôen jellemzôen a képzô
intézmény vezetôje az, aki dönt a korábban szerzett képesítések és formális tanulmányok
beszámításának mértékérôl (lásd lentebb).
Mechanizmusok
Iskolarendszerû szakképzés
Az OKJ-s szakképesítést nyújtó szakképzésben folytatott formális tanulás elismertetésének
mechanizmusát központi szabályozás határozza meg. A megszerezni kívánt képesítés ágazati miniszter
által kiadott SZVK-ja határozza meg a képzési program végén az OKJ-s képesítést nyújtó állami szakmai
vizsga elôfeltételeit, (szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati) részeit és tantárgyait. E szakmai vizsga független
vizsgabizottság elôtt zajlik, melynek tagjai az ágazati miniszter – vagy amennyiben az SZVK-t a kamara
dolgozta ki, az érdekelt területi kamara – által kijelölt elnök, valamint a szakmai vizsgát szervezô
intézmény és a kamara (vagy országos érdekképviseleti szervezetek) képviselôi. A vizsgát szervezô
intézmény és a vizsga helyszíne azonban gyakran maga a képzô intézmény.
A 2006-ban bevezetett új OKJ-ban szereplô képesítések esetében a képesítés egyes
követelménymoduljaihoz rendelt vizsgarészek vizsgafeladatokból és a hozzájuk rendelt írásbeli,
interaktív, gyakorlati vagy szóbeli vizsgatevékenységekbôl állnak. A megújított szakképesítések SZVK-i
a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként úgynevezett modulzáró vizsga letételét is elôírhatják. Ez a
szakképzést folytató intézmény által megszervezett kompetenciamérés, amelynek segítségével az
intézmény meggyôzôdik arról, hogy a képzésben részt vevô rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez
szükséges kompetenciákkal. Iskolai rendszerû szakképzés esetében azonban az utolsó szakképzô
évfolyam eredményes elvégzése egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével.
Ami az egyes szakmai alapképzési programok közötti átjárhatóságot illeti, a szakképzési törvény
értelmében egy szakképzést folytató intézményben, illetve felsôoktatási intézményben folytatott
megelôzô formális tanulmányokat be kell számítani a megegyezô tartalmú szakmai programban elôírt
követelmények teljesítésébe (ezáltal felmentést adva a program e részében való részvétel alól).
Hasonlóképpen, a szakmai vizsga részei, tantárgyai vagy moduljai alól felmentést kell adni a korábban
letett vizsgák alapján. A beszámítás iránti kérelmet a képzést folytató intézmény vezetôjéhez kell
benyújtani, aki dönt a korábbi tanulmányok beszámításának mértékérôl (döntése ellen fellebbezést az
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Oktatási Hivatalhoz lehet beadni, lásd a 0302 fejezetet). A törvény rendelkezik az általánosan képzô
évfolyamokon folytatott szakmai elôkészítô tanulmányok beszámításáról is – ami lecsökkentheti a
szakmai képzési program idôtartamát –, az intézmény vezetôje döntésétôl függôen. 2007 óta az iskolai
rendszerû oktatásban, a szakmai alapozó és szakmacsoportos alapozó oktatásban, a szakképzésben és
a felsôoktatásban szerzett kompetenciáknak, illetve a szakmai elôkészítõ érettségi tantárgyi vizsga
letételének a beszámíthatóságát az egyes szakképesítések SZVK-iban kell rögzíteni.
A közelmúltban megújított OKJ (lásd a 0201 fejezetet) a szakmai vizsgán megengedi részszakképesítések megszerzését is, melyeket a késôbbiekben kiegészítve a hiányzó modulokkal teljes
szakképesítés szerezhetô iskolarendszerû szakképzésben vagy felnôttképzésben.
Ami a vertikális átjárhatóságot illeti, a felsôoktatási törvény kimondja, hogy egy felsôfokú szakképzési
programban (ISCED 5B) szerzett bizonyos számú (minimum 30, maximum 60) kreditet be kell számítani
az azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe. Máskülönben azonban a szakmai alapképzésben
megszerezhetô OKJ-s képesítések nem nyújtanak közvetlen belépési lehetôséget sem általános
képzésbe, sem a felsôoktatásba (bár felsô-középfokú szinten a képzési útvonalak közti váltás bizonyos
feltételek mellett lehetséges, lásd a 0702 fejezetet). A szakiskolát végzetteknek ezért további három évet
kell elvégezniük nappali vagy részidôs formális általános képzésben, hogy megszerezzék az érettségi
bizonyítványt (ISCED 3A), ami a középfok-utáni képzésbe és a felsôoktatásba történô belépés elôfeltétele.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés
A felnôttképzésben a formális tanulás elismertetése kétféle párhuzamos rendszerben zajlik. Az egyik a
fent tárgyalt központilag szabályozott vizsgarendszer, mely az OKJ-s szakképesítések megszerzésére
irányuló képzések esetében érvényes. A felnôttképzésben szakmai vizsgát a felnôttképzést folytató közés felsôoktatási intézmények, illetve a regionális képzô központok szervezhetnek (a képzéseiken
résztvevôk részére), valamint a szakképesítésért felelôs miniszter által erre felhatalmazott intézmények.
Az úgynevezett hatósági jellegû képzések (lásd a 0502 fejezetet) esetében a tartalmi és
vizsgakövetelményeket az illetékes állami hatóság szabályozza, a megszerzett oklevelek, engedélyek
pedig államilag (és gyakran nemzetközileg is) elismertek. A mestervizsga (lásd a 0504 fejezetet) szakmai
és vizsgakövetelményeit az érdekelt gazdasági kamara határozza meg. A többi esetben a képzô
intézmény saját értékelési/érvényesítési rendszere alapján állít ki bizonyítványt a képzés elvégzésérôl.
Ezek a dokumentumok államilag nem elismert okmányok, de a képzés során megszerzett tudás és
készségek elismertté tehetik ôket a munkaerôpiacon, különösen, ha akkreditált intézmény és/vagy
akkreditált képzési program bocsátja ki ôket.
A szakpolitika hatása
A tanulói értékelés és a szakmai vizsga szabályozásának az új, modularizált képesítési szerkezethez és
képzési programokhoz igazítása mellett a formális tanulás akkumululását, elismertetését és érvényesítését
érintô szakpolitikai célkitûzést a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges
intézkedésekrôl szóló 1057/2005. (V.31.) kormányhatározat határozza meg. E dokumentum kimondja, hogy
annak érdekében, hogy lehetôvé váljon a bármilyen formában megszerzett elôzetes tudás elismertetése,
illetve hogy biztosítva legyen, hogy a szakmai vizsgán kiadott képesítésben tanúsított kompetenciák a
résztvevôk valódi tudását tükrözzék, 2013 végére ki kell alakítani a szakmai vizsgáztatás új – a képzô
intézményektôl független – rendszerét és intézményrendszerét. Emellett rendelkezik arról is, hogy javaslatot
dolgozzanak ki a szakmai alapképzés (különösen a technikus és a közösségi jog hatálya alá tartozó
képesítéseket nyújtó programok) során megszerzett tudás beszámításáról a felsôfokú végzettséget adó
felsôoktatási képzési programokba. Mindezidáig azonban nem történtek új fejlemények e tekintetben.
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A szakmai tanárok és oktatók számára jelenleg továbbképzéseket kínálnak a moduláris és kompetenciaalapú képzés bevezetésére való felkészítésük érdekében, amit majd alapképzésük során is figyelembe
kell venni. Mindeme fejleményeknek hatást kell gyakorolniuk a pályatanácsadás területére is, és a
vizsgáztatási rendszer tervezett további átalakítása valószínûleg hatással lesz majd a finanszírozásra is.

0802 - A NEM-FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS AKKUMULÁLÁSA,
ELISMERTETÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE
Háttér
Annak a szükségességét, hogy ki kell alakítani a nem-formális/informális tanulás elismertetésének és
beszámításának országos rendszerét, az elmúlt évek minden jelentôs szakpolitikai dokumentumában
megemlítik. A Szakképzés-fejlesztési stratégia 2005-2013 kimondja, hogy a szakképzés minden szintjén
meg kell teremteni az elôzetes formális, nem-formális vagy informális tanulás beszámításának
lehetôségét 2010 végére. A 2005-ös Egész életen át tartó tanulás stratégiája szerint meg kell teremteni
az állam által el nem ismert szakképesítések beszámítási rendszerét, összehangolva az Europass
rendszerrel, illetve a nem-formális tanulás elismerésének elôsegítése érdekében be kell vezetni a
kompetenciakártya-rendszert. Késôbb a dokumentum az elôzetes tanulás értékelését mint a képzéshez
való hozzáférés javításának eszközét említi. A Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért 2005-2008 a nem-formális tanulás elismertetésének kezdeményezését a Munkavállalói Képzési
Kártya kidolgozásával kapcsolja össze. Az elképzelések szerint e kártya elsôsorban a felnôttek képzési
tevékenységeinek regisztrációját és nyomonkövetését lehetôvé tevô eszközként szolgálna, beleértve a
különféle képesítések, valamint a nem-formális tanulás útján szerzett ismeretek nyilvántartását, ezáltal
elôsegítve a képzésben való részvételt és a képzési idô és költségek csökkenését. A szakképzés-politika
továbbá úgy tekint az Európai Képesítési Keretrendszerhez való csatlakozásra és egy Országos
Képesítési Keretrendszer kialakítására (lásd a 0803 fejezetet), mint a nem-formális/informális tanulás
során szerzett kompetenciák formális tanulásban és munkaerôpiacon történô elismerését biztosító
eszközre. Mindezidáig azonban, eltekintve a nem-formális/informális képzés elismerése elvi
lehetôségének biztosításától a jogi keretek megteremtése által, konkrét lépések nem születtek a fenti
célok elérése érdekében.
A társadalmi partnereket bevonták e szakpolitikai dokumentumok elkészítésébe, de a nem-formális/informális
tanulás érvényesítési rendszerének kidolgozását a nemzeti oktatási és szakképzési irányítás kezdeményezte.
Mechanizmusok
Jelenleg a korábbi nem-formális/informális tanulás értékelése és elismerése csupán a felnôttképzés
egyes területein általános gyakorlat: elsôsorban olyan (államilag elismert képesítéseket nyújtó) vizsgák
esetében, ahol a vonatkozó jogszabályok nem követelnek meg elôkészítô képzésen való részvételt. A
példák között említhetôk a gazdasági kamarák által szervezett mestervizsgák (lásd a 0504 fejezetet),
egyes ún. hatósági jellegû képzések (lásd a 0502 fejezetet), a European Computer Driving License
(ECDL) vizsgarendszer, vagy a nyelvvizsgák.
Az elôzetes tanulás érvényesítését és beszámítását a felnôttképzésben máskülönben a felnôttképzésrôl
szóló 2001. évi CI. törvény biztosítja, miszerint „a képzésre jelentkezô felnôtt kérheti tudásszintjének
elôzetes felmérését, amit a felnôttképzést folytató intézmény köteles értékelni és figyelembe venni”. Ez
régóta ismert módszer a felnôttképzésben, és a nyelvoktatásban valóban elterjedt gyakorlat is. Általában
véve azonban a profit-orientált felnôttképzési intézményeknek nem áll érdekében tanulóik elôzetes
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tudásának elismerése, hiszen akkor kisebb képzési csomagot tudnának csak értékesíteni, illetve az
eltérô belépési szintek nehézséget okoznának az oktatási folyamat szervezésében is.
A felnôttképzési törvény továbbá nem határozza meg a résztvevôk által kérhetô elôzetes tudásszintfelmérés és beszámítás módját, és a tudásszint mérésére alkalmazott módszerek meglehetôsen változatosak. A felnôttképzôk általában egyszerûen a képzési programban használatos tantárgyi, modul- vagy
záróvizsgák tesztlapjait, elméleti vizsgakérdéseit, vagy gyakorlati feladatait használják az elôzetes tudás
mérésénél is. Az elôzetes tudás méréséhez használható nemzeti standardok kidolgozását 2003-2006ban egy 50 akkreditált felnôttképzési intézmény részvételével, a Nemzeti Felnôttképzési Intézet koordinálásában végrehajtott kísérleti projekt támogatta. A tapasztalatokat és meglehetôsen szerény
eredményeket a Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 3.5.1. intézkedése (lásd a 0501 fejezetet)
keretében megvalósuló projektbe integrálták, mely moduláris felnôttképzési programok és képzési anyagok,
valamint az elôzetes tudás mérését szolgáló eszközök kidolgozását foglalta magába 200 szakmában.
A korábbi nem-formális/informális tanulás szakképzésben való elismerésének új lehetôségei adódnak az
új moduláris, kompetencia-alapú képesítési szerkezet bevezetésével. A szakképzésrôl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény 2007-es módosítása alapján a nem-formális és informális tanulás, illetve a munkavégzés
során szerzett kompetenciáknak a beszámíthatóságát az összes, az Országos Képzési Jegyzékben
(OKJ) szereplô szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben (SZVK) rögzíteni kell. Emellett, az
ISCED 5 szintû szakképesítések kivételével, a 2006-ban kiadott új OKJ (lásd a 0201 fejezetet)
megengedi a szakképesítések bemeneti követelményeinek kompetencia alapú meghatározását, míg a
2007-ben kiadott szakmai vizsgaszabályzat értelmében mind modulzáró vizsgát (lásd 0801 fejezetet),
mind szakmai vizsgát tehetnek – s így államilag elismert szakképesítést szerezhetnek – azok is, akik
nem vettek részt képzésben. Ahhoz azonban, hogy a nem-formális és informális tanulás elismerése
valóban elterjedt gyakorlattá váljon, egységes beszámítási szabályozásra és további mérési eszközök
kialakítására lenne szükség.
A szakpolitika hatása
A nem-formális és informális tanulás akkumulálását, elismertetését és érvényesítését érintô szakpolitikák
ezidáig nem gyakoroltak jelentôsebb hatást a képzési rendszer egyéb területeire.

0803 - AZ EU-S EGYÜTTMÛKÖDÉS HATÁSA
A nem-formális és informális tanulás érvényesítésére és azonosítására vonatkozó EU-s szakpolitikák és
kezdeményezések jelentôs hatást gyakoroltak a magyarországi szakképzés-politikai gondolkodásra és
fejlesztésre, és bár az EU-s célok vonatkozásában meglehetôsen lassú az elôrehaladás nemzeti szinten
(lásd a 0802 fejezetet), a közelmúlt fejleményei a szakképzés-politika elkötelezettségét mutatják a
kapcsolódó EU-s eszközök megvalósítására.
Ami az Europass bevezetését illeti, a magyarországi Nemzeti Europass Központot 2004-ben hozta létre
az Oktatási Minisztérium az Europass portfolió központi információs rendszerének létrehozása, a
dokumentumok kiállítását végzô különbözô szervezetek munkájának koordinálása, egy magyar nyelvû
internetes honlap létrehozása, valamint tájékoztatás és tanácsadás szolgáltatása céljából. Az Europass
portfolió online szolgáltatásként is elérhetôvé vált 2005-ben és alkalmazása, különösen az Europass
Önéletrajz esetében, valamint a rendszer mûködtetése nagyon sikeresnek bizonyult. Nem gyakorolt
azonban jelentôs hatást a mobilitás elôsegítésére, és a nem-formális/informális tanulás során szerzett
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kreditek feltüntetése valójában problémaként jelentkezett az Europass Oklevélmelléklet szerkezetének
kialakítása során.
Magyarország a kezdetektôl támogatta egy Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) kialakítását és
aktívan részt vett a kapcsolódó szakmapolitikai egyezetésekben és szakértôi szintû munkálatokban. Az
EKKR-rôl széleskörû nemzeti konzultáció folyt 2005 ôszén. Az EKKR bevezetése és az országos
képesítési keretrendszer (OKKR) kidolgozása szempontjából a legkomolyabb kihívást az jelenti, hogy a
magyar oktatási és képzési rendszer meghatározó hagyományaitól meglehetôsen távol áll a kimenetorientált szemlélet (ez alól kivételt voltaképpen a szakképzés területe jelent, ahol az Országos Képesítési
Jegyzék/OKJ alapvetôen kimenet-orientált, és megújult formájában a kompetenciák fejlesztésére
fókuszál, lásd a 0201 fejezetet). E konzultáció eredménye alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium
elôterjesztést készített, mely 2008-ban kerül a kormány elé. Az elôterjesztés hangsúlyozza, hogy az
OKKR létrehozása nagymértékben elôsegítené az életen át tartó tanulás megvalósítását, kikényszerítve
az oktatás egyes ágazataiban folyó fejlesztések összehangolását, továbbá felgyorsítaná a nem-formális
és informális tanulás formális elismerését is. Az OKKR kialakítását az EU Strukturális Alapok
hozzájárulása fogja támogatni 2008-tól a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, és az
elôterjesztés szerint bevezetésére és az EKKR-hez történô hivatalos csatlakozásra 2013-tól kerülhet sor.
Az európai impulzusok hatására a magyarországi szakértôk már 2002-ben kutatásokat folytattak a
kreditrendszer szakképzésbe történô bevezetésének kérdéseirôl. Az Európai Bizottság által 2006
novemberében közreadott Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (European Credit
Transfer for VET, ECVET) munkadokumentum alapján a Szociális és a Munkaügyi Minisztérium
országos konzultációt szervezett 2007 februárjában. A kreditalapú képzés hangsúlyos téma az ágazati
stratégiai gondolkodásban, és bevezetését elô fogja segíti a megújult OKJ szerinti moduláris és
kompetencia alapú képzés.

0804 - AZ EU-S MOBILITÁS ELÔSEGÍTÉSE
A külföldön megszerzett képesítések átvitelét/érvényesítését a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismerésérôl szóló 2001. évi C. törvény szabályozza. E törvény a befejezetlen tanulmányok beszámításáról való döntés jogát a képzô intézményre ruházza. A hazai elismerést érintô jogi szabályozás a
szakmai képesítések elismerésérôl szóló 2005/36/EC EU Direktívával történô harmonizálására e
jogszabály módosítása által került sor, melyet az Országgyûlés 2007 folyamán fogadott el.
A külföldön megszerzett képesítések elismerése a továbbtanulás vagy egy szabályozott szakma
gyakorlásának lehetôvé tétele érdekében, valamint az oktatói és hallgatói mobilitás információnyújtás
általi elôsegítése a (2007. január 1-tôl az Oktatási Hivatal részeként mûködô) Magyar Ekvivalencia és
Információs Központ (MEIK) elsôdleges feladatai. A jelentkezô kérelmére a Központ a magyar oktatási
rendszerben megszerzett bizonyítványokról és oklevelekrôl is kiállít hatósági bizonyítványt külföldi
hivatalos felhasználásra.
A külföldön megszerzett tudás, készségek és képesítések átvitelét/érvényesítését elôsegítô további
rendelkezések/mechanizmusok között említhetô az Europass portfolió bevezetése (lásd a 0803
fejezetet) és a felsôoktatás kreditrendszere, bár ezek mindezidáig nem segítették elô jelentôs mértékben
a hallgatói mobilitást. A mobilitás növekedésének gátja többek között a magyar diákok gyenge
vásárlóereje, de a felsôoktatás autonómiája is, mely nem ritkán a külföldi (például Leonardo programon
keresztül szervezett) gyakorlatok, illetve (pl. Erasmus program keretében végzett) részképzések
elismerésének akadálya.
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0901 - STRATÉGIA ÉS BIZTOSÍTÁS
Jelenleg a pályaválasztási információs és tanácsadó szolgáltatások biztosításáért közösen felelôs az
Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium: az elôzô a közoktatásban
és felsôoktatásban kínált pályaorientáció/tanácsadás, az utóbbi a munkanélküliek számára és a
felnôttképzésben nyújtott szolgáltatások biztosításáért.
Az 1990-es évek eleje óta egy többpólusú pályaorientációs/tanácsadó intézményhálózat alakult ki.
A megyei pedagógiai intézetek és a pedagógiai szakszolgálatok a közoktatás alap- és középfokú
iskoláiban tanulók számára kínálnak pályaválasztási tanácsadó szolgáltatásokat (azonban ezekben az
intézményekben csupán néhány tanácsadó dolgozik, így általában – Budapest kivételével – 1-2
szakember nyújt szolgáltatásokat egy egész megye számára).
Pályainformációs és tanácsadó szolgáltatásokat tanácsadó és karrier központokban kínálnak a hallgatók
számára a felsôoktatásban, ahol e szolgáltatások biztosítása 2006 óta kötelezô.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) regionális munkaügyi központjainak és azok
kirendeltségeinek a foglalkoztatás elôsegítésérôl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény által elôírt alapfeladata a pályainformáció/tanácsadás biztosítása munkanélküliek és
munkavállalók számára egyaránt, emellett részt vesznek a közoktatásban, elsôsorban a szakképzésben
tanulók tanácsadásában is. Az elmúlt években az ÁFSZ tanácsadó szolgáltatásait fôként külsô
megbízottak alkalmazásával biztosította. 1994 óta a német kormány segítségével jött létre a munkaügyi
központok által mûködtetett Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) szervezetek és bázisok hálózata.
E hálózathoz is kapcsolódóan 2000-ben egy Leonardo da Vinci program keretében hozták létre a
Nemzeti Pályainformációs Központot mint a Euroguidance magyar tagját. A központ fô feladatai közé
tartozik a külföldi képzési programokról és tanulási lehetôségekrôl, valamint a magyar oktatási és
munkaerô-piaci rendszerrôl való tájékoztatás. A 20 FIT pont és a Nemzeti EuroGuidance Központ fôként
csak az OECD kritériumok szerinti egyes szinten nyújtanak tanácsadó szolgáltatásokat (ön-információ
nyújtása). Az ÁFSZ 1992 óta Világbanki segítséggel létrehozott kilenc regionális képzô központja
különféle hátrányos helyzetû csoportból kikerülô ügyfelei számára kínál pályaorientációs, információs és
tanácsadó szolgáltatásokat, beleértve pályaorientációs képzési programok szervezését is.
Számos felnôttképzési intézmény (vállalkozás, non-profit szervezet) szintén kínál pályainformációs
/tanácsadó szolgáltatásokat képzési programja részeként vagy azon felül, bár az nem elôírt feladat
számukra.
Az OECD kritériumok szerinti kettes és hármas szintû tanácsadás (támogatott információnyújtás és
személyes tanácsadás) biztosítására is képes nem-kormányzati karrier centrumok nem léteznek
Magyarországon.
Az iskolarendszerû szakképzésben a pályaorientációt mint tantárgyat elsô ízben az 1990-es években
vezették be a Világbank által támogatott fejlesztési programban résztvevô szakközépiskolák helyi
tanterveibe. A 2001/2002. tanévtôl a tanulók pálya- (illetve képzési program) választását segítô, hasonló
tárgy bekerült a szakiskolák kerettanterveibe is, ahol ennek biztosítása 2006-tól kötelezô lett a 9.
évfolyamon (bár az iskolák egy része e heti 2 órát ténylegesen szakmai elôkészítésre használja, és
valójában ellenérdekelt a pályaorientációban, amennyiben annak hatására a tanulók más szakmát és
más iskolát választhatnak). A 2007-ben bevezetett Nemzeti Alaptantervben (NAT) a pályaorientáció nem
a fejlesztendô kulcskompetenciák egyikeként, hanem mint fejlesztési feladat jelenik meg.
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A pályainformációs és tanácsadó szolgáltatásokat nyújtó egyes ágazatok közti együttmûködés nagyon
gyenge mind az intézményes, mind a szakmai kapcsolódás tekintetében, emellett a jelenleg mûködô
rendszer az értékelések szerint elégtelenül mûködik és nem nyújt mindenki számára hozzáférhetô
szolgáltatást. A pályaorientációs és pályatanácsadó szolgáltatások fejlesztésének fontosságát és
szükségét jóideje hangsúlyozzák a szakpolitikai dokumentumok, de az elmúlt évek fejlesztéseinek
többsége elsôsorban öninformációs rendszerek, munkaerô-piaci információs adatbázisok kialakítását és
pályaorientációs honlapok fejlesztését helyezte a középpontba (lásd a 0902 fejezetet).
2008-ban azonban nagyszabású, a pályaorientáció (életpálya-építés) nemzeti szintû, integrált
rendszerének kialakítását célzó fejlesztés indul a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
6,878 millió eurós költségvetésû projektje keretében. Az on-line és hagyományos eszközrendszerekre
építendô, a meglévô és újonnan kialakítandó pályatanácsadási, pályaorientációs és pályakövetési
rendszereket fejlesztô és a munkaerô-piaci információs rendszerekkel összekapcsoló, az EU-27
rendszereibe (EKKR, EUROPASS, PLOTEUS, EURES, EuroGuidance Network stb.) bekapcsolható
nemzeti pályaorientációs rendszer 2009 közepéig történô kialakítását az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
részét alkotó Foglalkoztatási és Szociális Hivatal irányítja. 2008 elején a hivatal keretében létrejött a
Nemzeti Pályaorientációs Tanács. A pályaorientáció számára kínál majd értékes adatokat és a
pályaválasztást segíti a pályakövetés rendszerének szintén a TÁMOP keretében támogatott kiépítése.

0902 - CÉLCSOPORTOK ÉS MÓDSZEREK
Bár a tanácsadási tevékenység intézményi hátterére vonatkozóan rendelkezünk adatokkal, a
szolgáltatás részleteirôl kevés az információ.
A megyei pedagógiai intézetek és a pedagógiai szakszolgálatok az általános és középiskolák tanulói
számára kínálnak pályaválasztási tanácsadó szolgáltatásokat. Ezek széleskörû, intézményenként
változó szolgáltatásokat foglalnak magukba az információs tájékoztatástól az önismeret fejlesztését
célzó egyéni tanácsadásig.
A szakképzô iskolák általánosan képzô évfolyamain nyújtott, tanórai keretben zajló pályaorientáció fô
célja (a kerettantervek megfogalmazása alapján) a pálya- (képzési program) választás segítése, a
tanulók önállóságának, önbizalmának és motivációjának erôsítése, valamint a szakképzés rendszerével
és a munkaerôpiaccal kapcsolatos információk átadása. Az iskolákban folyó pályaorientáció elsôsorban
csoportalapú, munkaerô-piaci információk átadása (filmnézés, üzemlátogatások, tanári elôadás) mellett
jellemzôen pályaorientációs gyakorlatot jelent, amikor a tanulók az iskolában folyó képzésekkel
ismerkedhetnek meg a tanmûhelyben. Emellett egyes iskolákban számítógép segítette szolgáltatást is
biztosítanak (például az egyéni értékelést és az érdeklôdés és kompetenciák fejlesztését segítô, valamint
a szakmákról tájékoztatást nyújtó „Choices” programot több mint egy évtizeden keresztül alkalmazták a
középiskolák egy részében, ennek nemzeti licensze azonban 2005-ben lejárt).
Az egyetemek és fôiskolák diáktanácsadó és karrier központjai pályainformációs tájékoztatást és
esetenként egyéni tanácsadó szolgáltatásokat is kínálnak, és sok intézmény segíti hallgatóinak
álláskeresését állásbörzék szervezésével is, ahol a hallgatók leendô munkaadóikkal való találkozásra és
állásinterjúkon való részvételre kapnak lehetôséget.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) szolgáltatásainak fô célcsoportját a regisztrált munkakeresôk,
a megváltozott munkaképességûek, valamint a munkanélküliséggel veszélyeztetettek jelentik, illetve a
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regionális munkaügyi központok és azok helyi kirendeltségei iskolákkal is együttmûködhetnek
pályaorientációs szolgáltatásokat nyújtva a tanulók számára a közoktatásban. A központok által vagy
rajtuk keresztül nyújtott munkaerô-piaci szolgáltatások közé tartozik a munkaerô-piaci és foglalkozási
információk nyújtása, a munkatanácsadás, a pályatanácsadás, az álláskeresési, a rehabilitációs és az
ezekhez kapcsolódó pszichológiai tanácsadás, a helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás (melynek
célja a munkaadók és a munkaerôpiac egyéb szereplôinek támogatása foglalkoztatási krízishelyzetek
elkerülése vagy enyhítése érdekében), valamint a munkaközvetítés. A tanácsadók ügyfeleiket képzési és
munkaerô-piaci információk megszerzésében, valamint egyéni tulajdonságaik, érdeklôdésük és
szükségleteik meghatározásában segítik. Ezen információk alapján támogatják az egyént a szakmai
továbblépést vagy pályaváltást jelentô döntés meghozatalának megalapozásában. A tanácsadás
egyéneknek és csoportoknak egyaránt nyújtható, személyes (telefonos) konzultáció, csoportos
tanácsadás, strukturált csoportfoglalkozás, érdeklôdés-, érték-, képesség-, valamint személyiségvizsgálat útján, illetve a pályaismeret bôvítésén keresztül.
Az ÁFSZ regionális képzô központjainak képzési programjai, valamint pályaorientációs és tanácsadó
szolgáltatásai elsôsorban különféle hátrányos helyzetû csoportokat céloznak. A központok
pályainformációs tanácsadást, személyes tanácsadást és pályaorientációs képzési programokat is
nyújtanak. Például, az Észak-magyarországi Regionális Képzô Központ (ÉRÁK) több hónapos,
közismereti tárgyakból ismeretpótlást és egy szakmai programból „ízelítô” képzést tartalmazó programot
kínál szakképzetlen fiatalok számára, a résztvevôk szakmaválasztását és egy képzési programba való
bekapcsolódását segítendô. Az ÉRÁK egy OMNI-BUS-nak nevezett innovatív projektet is szervez,
melynek keretében kis településeket látogatnak meg, a hátrányos helyzetû embereknek lakóhelyükön
nyújtva pályaorientációs szolgáltatást és információkat képzési programjaikról, egy számítógépekkel,
internettel, DVD lejátszóval, LCD tévével, fénymásolóval, nyomtatóval és szkennerrel felszerelt busz,
illetve felkészített tanácsadók segítségével.
A munkaügyi központok által mûködtetett Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) szervezetek és
bázisok munkavállalóknak és diákoknak is kínálják szolgáltatásaikat. A FIT-ek számos új, pályaválasztást
segítô eszközt és új szolgáltatást fejlesztettek ki és vezettek be (pl. álláskeresô klubokat, pályaismertetô
filmeket és egyéb információs anyagokat tartalmazó FIT-médiatárat, számítógépes programokat),
melyeket a hagyományosabb eljárásokkal (személyes és pszichológiai tanácsadás, csoportos
tanácsadás stb.) együtt alkalmaznak.
A Nemzeti Pályainformációs Központ szolgáltatásai elsôsorban az oktatásban és pályatanácsadásban
részt vevô intézményeket célozzák, de a szakmákról, Magyarország és az EU tagállamok oktatási
rendszerérôl, munkaerô-piacáról, társadalom- és egészségbiztosításáról, valamint a magyarországi és
külföldi képzési lehetôségekrôl információkat tartalmazó kiterjedt forrásai bárki számára elérhetôek
honlapján, a http://www.npk.hu címen. A Központ munkatársai oktatással és képzéssel kapcsolatos
kérdésekre is választ adnak telefonon, levélben vagy emailben.
Az akkreditált felnôttképzési intézményeknek a felnôttképzésrôl szóló 2001. évi CI. törvény értelmében
felnôttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást is kell nyújtaniuk, mely lehet:





az elôzetesen megszerzett tudás felmérése;
pályaorientációs és -korrekciós tanácsadás;
a képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
elhelyezkedési tanácsadás és álláskeresési technikák oktatása.
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Általában véve a tanácsadó fô eszközének az interjút tekintik, de az egyéni önismereti információk
(érdeklôdés, képesség, érték, munkamód, tanulási stílusok) meghatározásában számítógépes
szoftverek és papír alapú kérdôívek is a tanácsadók rendelkezésére állnak, melyek egy része
korcsoportonként differenciált. Egyes szoftverek a személyiség-kérdôívek kitöltése után a
személyiségjegyeknek leginkább megfelelô szakmákat vagy szakterületeket is ajánlanak.
A szakmák tartalmának megismeréséhez rendelkezésre álló két alapvetô eszköz a pályaleírások (melyek
jelentôs része elektronikus formában is megtalálható) és a szakmákat bemutató filmek (melyek az
Internetrôl ingyenesen letölthetôk).
A képzési információhoz való hozzájutást internetes adatbázisok és papír alapú kiadványok is segítik. Az
egyik legnépszerûbb honlap, az ePálya (lásd http://www.epalya.hu) a „Képzésbôl a munka világába
történô átmenet támogatására” címû PHARE projekt keretében indult az évtized elején.
A Szakiskolai Fejlesztési Program I. (lásd a 0201 fejezetet) keretében jelentôs innovatív fejlesztésekre
került sor a szakiskolákban folyó pályaorientáció fejlesztése érdekében. A projekt különféle
tevékenységei – így a kompetencia alapú tananyag és innovatív taneszközök (az érdeklôdés és a
kompetenciák értékelését segítô, illetve pályainformációkat nyújtó tanulói munkafüzet és módszertani
kézikönyv, pályaismertetô filmek és multimédiás DVD) fejlesztése, pedagógus-továbbképzések és a
tapasztalatcseréket lehetôvé tevô regionális konferenciák szervezése – azt célozták, hogy a
pályaorientációs foglalkozásokon a fiatalok motivációs szintje fokozódjon, s ezáltal a 11. évfolyamon
induló tényleges szakképzést minél jobb alapozás, önismereti és pályaismereti felkészítés alapján,
tudatos szakmaválasztási döntés hatására kezdjék meg. A projekt fejlesztési tevékenysége fokozottan
figyelembe vette a szakiskolai diákok körében kimutatott motivációs deficitet, a kudarcélmények magas
szintjét és a lemorzsolódások magas számát.

0903 - TANÁCSADÓ ALKALMAZOTTAK
A pályainformációs/tanácsadó szolgáltatásokat nyújtó gyakorló szakemberek képesítési követelményeit
csak a közoktatásban alkalmazott pályaorientációs tanárok, illetve a munkaügyi szervezet által
támogatott szolgáltatásokat nyújtó tanácsadók esetében szabályozzák.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében a pályaorientáció ismeretet oktató
pedagógusnak a képzés szakirányának megfelelô tanári képesítéssel vagy a képzés szakirányának
megfelelô felsôfokú végzettséggel és szakképzettséggel kell rendelkeznie. A „pályaorientációs tanár”
képzési program 1999 óta elérhetô posztgraduális képzésben, illetve létezik néhány egyéb szakirányú
posztgraduális képzési program is ehhez a területhez kapcsolódóan (lásd lent), de jelenleg e tantárgy
oktatására nincs felkészítés a tanári alapképzésben (a „tanulási- és pályatanácsadási tanár” mesterszak
2008-tól lesz elérhetô). A tipikus pályaorientációs tanár tehát jelenleg általában valamely szakma
szakoktatója.
A munkaügyi szervezet által támogatott szolgáltatást nyújtó szakembereknek a 30/2000. (IX.15) GM
rendeletben a szolgáltatás fajtája szerint meghatározott képesítéssel (többnyire felsôfokú végzettséggel
és szakképzettséggel), esetenként szakmai gyakorlattal is kell rendelkezniük (lásd a 8. mellékletet).
A tanácsadók számára továbbképzési lehetôséget különbözô tanfolyamok és továbbképzések, konferenciák,
valamint külföldi (például a Leonardo da Vinci közösségi programon belül szervezett) tanulmányutak kínálnak.
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A tanácsadók számára jelenleg elérhetô szakirányú továbbképzési programok:








pályaorientációs tanár (szakirányú továbbképzés)
tanulási és pályatanácsadás (szakirányú továbbképzés)
tanácsadás-pszichológia (szakirányú továbbképzés)
diáktanácsadás (szakirányú továbbképzés)
társadalmi integrációs tanácsadó (szakirányú továbbképzés)
pályaorientációs konzulens képzés (tanfolyami képzés)
kreativitás és kommunikáció (tanfolyami képzés)

„A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatása” címû PHARE program keretében speciális
pedagógus képzési program kidolgozására is sor került és 900 tanár vagy szakértô kapott képzést a
pályatanácsadás területén. A szakiskolákban pályaorientációt oktató tanárok számára nyújtható
továbbképzési lehetôségek kidolgozása és megvalósítása a Szakiskolai Fejlesztési Program (lásd a
0901 fejezetet) pályaorientációs projektjének is lényeges része volt.
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1001 - A KÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ
HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK
Jelentôs – a 2005-ös Szakképzés-fejlesztési stratégiában külön fejezetben tárgyalt – jelenlegi
szakpolitikai prioritás a források felhasználásának hatékonyabbá tétele és a kapacitások
kihasználásának javítása (vö. az intézményi koncentráció elôsegítése a térségi integrált szakképzô
központok létrehozása és a fejlesztési források koncentrálása által, lásd a 1002 fejezetet). Az anyagi
ösztönzôk bevezetése, illetve a támogatási rendszer módosítása a fentieken túl az alábbi szakpolitikai
célok elérésének elsôdleges eszközeit jelentették:






a képzési kínálat munkaerô-piaci igényekhez történô igazítása (vö. a regionális fejlesztési és képzési
bizottságok képzési kínálatot és beiskolázási arányokat meghatározó döntéseit elfogadó térségi
integrált szakképzô központok létrehozása, kiemelt támogatás a munkaerôpiac hiányszakmáiban
folytatott képzések számára, nívódíj bevezetése, lásd a 1002 fejezetet; a felnôttképzés állami
támogatási rendszerének változásai, lásd a 1003 fejezetet);
a tanulószerzôdéses képzések támogatása és általában a gyakorlati képzés erôsítése az
iskolarendszerû szakképzésben (vö. a tanulószerzôdések számának növelését célzó anyagi
ösztönzôk, a szakképzô iskolák normatív finanszírozásának átalakítása, lásd a 1002 fejezetet);
a mikro-, kis- és középvállalkozások szakmai továbbképzésben való részvételének növelése (vö.
változások a szakképzési hozzájárulás felhasználásában, lásd a 1003 fejezetet).

A szakképzés finanszírozási rendszere az alábbi négy alapvetô forrásra épül:






a központi költségvetés hozzájárulása a közoktatási és felsôoktatási intézmények, illetve a
fogyatékkal élôk számára kínált felnôttképzési programok finanszírozásához;
a helyi önkormányzatok (és egyéb iskolafenntartók) támogatása, azaz a közoktatási intézmények
költségvetési típusú finanszírozása;
a (bevételeit a munkáltatók és a munkavállalók különbözô kötelezô hozzájárulásaiból, költségvetési
támogatásból és privatizáció bevételeibôl nyerô) Munkaerô-piaci Alap (MPA) képzési, foglalkoztatási
és rehabilitációs alaprészei, melyek a szakképzés és felnôttképzés fejlesztését, valamint
célcsoportok képzését támogatják; továbbá
nem állami pénzügyi források:
- gazdálkodó szervezetek, melyek fizetik a szakképzési hozzájárulást (lásd lent), gyakorlati képzést
biztosítanak a szakképzésben tanulók számára, fejlesztési támogatást nyújtanak a szakképzô
iskolák és felsôoktatási intézmények számára, illetve képzést, tanulmányi szabadságot stb.
biztosítanak saját dolgozóik számára;
- egyének, akik tandíjat, utazási és szállásköltséget fizetnek, megvásárolják a tankönyveket és
taneszközöket stb.; valamint
- nemzetközi támogatás (elsôsorban az EU-s Strukturális Alapok forrásai).

A szakképzés finanszírozásában meghatározó szerepet tölt be a magángazdaság szektora a
szakképzési hozzájárulás (SZH) rendszerén keresztül. A gazdálkodó szervezetek e kötelezô
hozzájárulás (mely egyfajta adó, összege a bruttó bérköltség 1.5%-a) megfizetésének számos
különbözô formában tehetnek eleget a szakképzési hozzájárulásról és a képzésfejlesztés támogatásáról
szóló 2003. évi LXXXVI. törvény rendelkezései alapján. Az SZH összegét a gazdálkodók az alábbi
célokra fordíthatják:
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szakképzô iskolai tanuló, illetve felsôoktatásban részt vevô hallgató gyakorlati képzésének
szervezésére (együttmûködési megállapodás vagy tanulószerzôdés alapján, az SZH 100%-a
fordítható az ezzel kapcsolatos költségekre);
saját munkavállaló számára szervezett szakképzésre vagy idegen nyelvi képzésre (az SZH maximum
33%-áig, illetve a mikro- és kisvállalkozások esetében annak 60%-áig);
szakképzô iskolák vagy, 2001 óta, felsôoktatási intézmények számára nyújtott fejlesztési támogatásra (lásd
a 1002 fejezetet, elôbbi esetben az SZH maximum 75%, utóbbi esetben 37.5%-a fordítható e célra); vagy
a teljes vagy a fentiek mellett fennmaradó összeget az MPA képzési alaprészébe fizetik be (legfeljebb 100%-ban).







Az SZH teljes összege folyamatosan növekszik (lásd az alábbi táblázatokat). Rendszerének fejlesztése
ezért rendkívül fontos, és felhasználásának szigorúbb ellenôrzése, illetve a fejlesztési források
hatékonyabb és átláthatóbb felhasználása folyamatosan biztosíthatja az iskolarendszerû és iskolarendszeren kívüli szakképzés tartalmi és technológiai fejlesztéséhez szükséges forrásokat.
13. táblázat: A szakképzési hozzájárulás összege a felhasználás célja szerint,
1998-2007 (milliárd HUF) [100 HUF=0,4 EUR]
ÉV

GAZDÁLKODÓ
SZERVEZETNÉL
FOLYTATOTT
GYAKORLATI
KÉPZÉS

FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS

MPA
KÉPZÉSI ALAP
RÉSZÉBE
TÖRTÉNÔ
BEFIZETÉS

SAJÁT
ALKALMAZOTTAK
KÉPZÉSE

ÖSSZESEN

SZAKKÉPZÔ
ISKOLÁK
RÉSZÉRE

FELSÔOKTATÁS
RÉSZÉRE

1998

5,7

n/a

1999

5,6

n/a

-

8,7

n/a

14,4

-

11,0

n/a

16,6

2000

5,5

n/a

-

13,3

1

19,8

2001

6,2

11,9

0,9

16,0

2,4

37,4

2002

6,9

12,5

2,3

18,6

3,4

43,7

2003

7,6

13,3

3,0

20,8

4,8

49,5

2004

8,0

12,4

3,3

24,0

5,4

53,1

2005

9,2

12,8

4,1

28,5

6,98

61,6

2006

11,0

12,3

4,4

32,3

7,80

67,8

2007

13,6

10,4

4,4

36,7

7,31

72,4

Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM)

14. táblázat: A szakképzési hozzájárulás összegének megoszlása a felhasználás
célja szerint, 2001-2007 (%)
ÉV

GAZDÁLKODÓ
SZERVEZETNÉL
FOLYTATOTT
GYAKORLATI
KÉPZÉS

SAJÁT
ALKALMAZOTTAK
KÉPZÉSE

ÖSSZESEN

FELSÔOKTATÁS
RÉSZÉRE

MPA
KÉPZÉSI ALAP
RÉSZÉBE
TÖRTÉNÔ
BEFIZETÉS

SZAKKÉPZÔ
ISKOLÁK
RÉSZÉRE

2001

16,58

2002

15,79

31,82

2,41

42,78

6,42

100,00

28,60

5,26

42,56

7,78

2003

100,00

15,35

26,87

6,06

42,02

9,70

100,00

2004

15,07

23,35

6,21

45,20

10,17

100,00

2005

14,94

20,79

6,66

46,28

11,33

100,00

2006

16,22

18,14

6,49

47,64

11,50

100,00

2007

18,78

14,36

6,08

50,68

10,10

100,00

Forrás: SZMM
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15. táblázat: A szakképzési hozzájárulás a Munkaerô-piaci Alap képzési alaprészébe befizetett
összegének emelkedése, 1998-2007 (milliárd HUF) [100 HUF=0,4 EUR]
ÉV

KÉPZÉSI ALAPRÉSZ

1998-HOZ
VISZONYÍTOTT %

AZ ELÔZÔ ÉV %-BAN

FOGYASZTÓI ÁRINDEX
(ELÔZÔ ÉV = 100%)

1998

8,7

100,00

-

-

1999

11,0

126,44

126,44

110,0

2000

13,3

152,87

120,91

109,8

2001

16,0

183,91

120,30

109,2

2002

18,6

213,79

116,25

105,3

2003

20,8

239,08

111,83

104,7

2004

24,0

275,86

115,38

106,8

2005

28,5

327,59

118,75

103,6

2006

32,3

371,26

113,33

103,9

2007

36,7

421,84

113,62

108,0

Forrás: SZMM, Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

1002 - A SZAKMAI ALAPKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSA
KÖZOKTATÁS
A szakképzô iskolák finanszírozásának elsôdleges forrása a központi költségvetés, illetve a (megyei és
települési) helyi önkormányzatok (vagy más iskolafenntartók) költségvetése. A központi költségvetési
hozzájárulás egy részét automatikusan megkapják az iskolafenntartók, míg a különbözô céltámogatások
pályázatok útján érhetôk el (ezek köre némileg különbözik attól függôen, hogy az iskolafenntartó
önkormányzat vagy nem). Az önkormányzatoknak csupán a kötött normatív támogatást és a
központosított elôirányzatokat kell kötelezôen oktatási célra fordítaniuk, de valójában az állami
hozzájárulást jellemzôen még ki is kell egészítenük egyéb bevételeikbôl – ugyanis az a közoktatásra
fordított kiadásaiknak átlagosan csak körülbelül 50-70%-át fedezi. Ugyanakkor egyes intézmények
fenntartásához az önkormányzatok nem egészítik ki az állami támogatást.
2007. szeptember 1-jéig az iskolafenntartók számára automatikusan nyújtott alapnormatíva összege az
oktatás szintje és típusa szerint különbözött (2007-ben ennek összege tanulónként évente 262 000
HUF/1048 EUR volt az általános képzésben a 9-13. évfolyamokon, és 210 000 HUF/840 EUR a szakmai
elméleti képzésben). Ezen idôpontot követôen az általános és a szakmai elméleti oktatás állami
hozzájárulásának összegét egy közoktatási teljesítménymutató alkalmazásával számolják ki (mely olyan,
az oktatás költségét meghatározó paramétereken alapul, mint a törvény által elôírt osztály átlaglétszám,
a heti kötelezô pedagógus óraszámok stb.). A szakképzô iskolákban folytatott gyakorlati képzést
kiegészítô normatíva támogatja mind az általánosan képzô évfolyamokon folytatott pályaorientáció és
szakmai elôkészítô képzés (melynek finanszírozását a 2006/2007-es tanévtôl vezették be), mind a
szakmai gyakorlati képzés esetében (ezek összegei 2007-ben tanulónként évente 40 000 HUF/160 EUR,
illetve 112 000 HUF/448 EUR voltak). A 2004/2005-ös tanév óta – a gazdálkodó szervezet által
szervezett gyakorlati képzést különösen a szakképzés utolsó részében támogató szakpolitikai
célkitûzésnek megfelelôen – a szakképzô iskolák a támogatás 140%-ára jogosultak az elsô, de csak
60%-ára az utolsó szakképzô évfolyamon.
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A gazdálkodó szervezetnél (együttmûködési megállapodás vagy tanulószerzôdés alapján, lásd a 0403
fejezetet) folyó gyakorlati képzés költségeit a gazdálkodó állja, aki szakképzési hozzájárulásának (SZH,
lásd az 1001 fejezetet) egy részét vagy egészét az ezzel kapcsolatban felmerülô költségek fedezésére
fordíthatja. A gazdálkodó szervezetek az SZH által nem fedezett költségeiket is visszaigényelhetik a
Munkaerô-piaci Alap (MPA) képzési alaprészébôl.
A szakmai alapképzés technológiai és tartalmi fejlesztésének fô forrásai a fejlesztési támogatás (azaz a
gazdálkodó szervezetek által átadott, SZH-juk terhére elszámolható, a szakmai gyakorlati képzés tárgyi
feltételeinek fejlesztését szolgáló tárgyi eszköz vagy pénzösszeg), a Munkaerô-piaci Alap (MPA, lásd a
1001 fejezetet) képzési alaprésze és az EU Strukturális Alapok támogatása. Miután 2006-ban a
szakképzés ágazati irányítását a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz rendelték, az MPA képzési
alaprész feletti rendelkezési jog megosztásra került a szakképzésért és felnôttképzésért felelôs miniszter
és – az iskolarendszerû szakképzéshez kötôdô feladataihoz kapcsolódóan – az oktatásért felelôs
miniszter között. Az alaprész forrásainak elosztását és pályáztatását a társadalmi partnerek képviselôit
magába foglaló Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Tanács (NSZFT) és a regionális fejlesztési és
képzési bizottságok (RFKB) segítik.
A szakmai alapképzés finanszírozását érintô újabb változások egyrészrôl a tanulószerzôdéses képzés
támogatását, illetve a hiányszakmákban történô képzés biztosítását, másrészrôl az intézményi
átalakulás ösztönzését és a fejlesztési források koncentrálását kívánó oktatáspolitikai célokhoz
kapcsolódtak.
Annak érdekében, hogy a vállalkozásokat tanulószerzôdéses képzés folytatására ösztönözzék, különféle
anyagi ösztönzôket vezettek be az elmúlt években (amellett, hogy a tanulókat felemelt összegû
pénzjuttatással ösztönözték, lásd a 0404 fejezetet, illetve az iskolák 20%-os normatív támogatásra váltak
jogosulttá abban az esetben is, ha a gyakorlati képzés egy gazdálkodónál folyik, tanulószerzôdés
alapján). A gazdálkodók által az SZH terhére elszámolható vagy az MPA-ból visszaigényelhetô költségek
köre és összege folyamatosan növekszik, és 2007 óta a vállalkozások anyagköltségeiket a minimálbér
40%-áig számolhatják el abban az esetben, ha hiányszakmában folytatnak képzést.
Alapvetô változások vannak folyamatban a fejlesztési források elérhetôségét és felhasználását, illetve a
kapcsolódó döntéshozó folyamatokat illetôen. Egy 2007-es törvénymódosítás alapján 2008
szeptemberétôl a fejlesztési támogatás és az MPA képzési alaprészébôl adható beruházási célú
támogatás csak a legalább 1500 fô nappali tagozatos szakképzô iskolai tanulóval bíró térségi integrált
szakképzô központok (TISZK) fenntartói és a speciális és készségfejlesztô szakiskolák számára lesznek
elérhetôek, illetve a felsôoktatási intézmények számára csak a felsôfokú szakképzés és az úgynevezett
gyakorlatigényes alapképzések vonatkozásában. Emellett kiszélesítették a támogatható tevékenységek
körét, így támogathatóvá vált a tananyag- és taneszközfejlesztés, az akkreditált tanártovábbképzés,
illetve a fejlesztési támogatás esetében a megvásárolt/átvett tárgyi eszköz üzemeltetéséhez szükséges
licenszek és szoftverek megvásárlása is. A kedvezményezetti kör leszûkítésének célja az RFKB-k
szakképzés irányaira és beiskolázási arányokra vonatkozó döntéseit elfogadó TISZK-ek létesítésének
ösztönzése volt. 2008-tól az RFKB-k fognak javaslatot tenni a fejlesztési támogatás intézmények
/szakképesítések közti elosztására, döntenek a regionális szakképpzés-fejlesztés céljairól és a képzési
alaprész decentralizált keretébôl adható támogatásról, továbbá javaslatot tesznek a régiós fejlesztési
források nagyságára és a központi keret forrásainak regionális felhasználására is.
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FELSÔOKTATÁS
A felsôoktatásban a hallgatók ingyen szerezhetik meg elsô OKJ-s felsôfokú szakképesítésüket vagy elsô
diplomájukat állami vagy egyházi fôiskolán/egyetemen, államilag támogatott képzésben (valamint, külön
megállapodás alapján, magán intézményekben is). A felsôoktatás finanszírozási rendszere az alábbi
forrásokra épül:




állami költségvetési támogatás:
- normatív támogatás (hallgatói juttatásokra, képzésre, kutatásra, állami intézmények esetében
pedig a mûködtetés költségeire is);
- pályázatok (pl. oktatói ösztöndíjak finanszírozására, infrastrukturális fejlesztésre, kis létszámú
szakok indításához stb.) és
- az oktatási minisztériummal kötött megállapodás alapján kapott állami támogatás (pl. doktori
képzésre, fejlesztésre, stb.)
intézményi bevételek (tandíjak, szolgáltatások díja, vállalkozási tevékenység bevétele stb.) és
fejlesztési támogatások, adományok, ingatlanvagyon stb.

2007-ben a felsôoktatási intézmények össz-költségvetése 420 milliárd HUF (1,68 milliárd EUR), állami
költségvetésbôl származó bevételük 214 milliárd HUF (856 millió EUR) volt. Azaz az állami hozzájárulás
relatív aránya a felsôoktatásban 50% körül van.
A 2007 szeptemberében bevezetett úgynevezett fejlesztési részhozzájárulás, mely gyakorlatilag az
államilag támogatott képzésben fizetendô tandíj volt, egy népszavazás eredményének következtében
2008 szeptemberétôl megszûnik.

1003 - A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS ÉS A FELNÔTTKÉPZÉS
FINANSZÍROZÁSA
Az iskolarendszerû felnôttoktatás finanszírozásának forrásai alapvetôen ugyanazok, mint a nappali
rendszerû közoktatás és felsôoktatás esetében. A közoktatásban a felnôttoktatás keretében folytatott
gyakorlati képzés normatív támogatásának összege megegyezik a nappali rendszerû oktatás normatív
támogatásával a nappali munkarend szerinti képzés esetén, az esti oktatás esetében a támogatás ennek
50%-a, levelezô oktatás esetében pedig 20%-a. Az utóbbi két formában ezt egészíti ki a résztvevôk által
fizetett költségtérítés/tandíj. A felsôoktatási intézmények által kínált programok minden (nappali, részidôs
és távoktatási) képzési forma esetében (elvileg) lehetnek államilag támogatottak és költségtérítésesek is,
és az állam mindenki számára biztosítja az elsô felsôfokú OKJ-s szakképzettség vagy diploma ingyenes
megszerzését.
Az (iskolarendszeren kívüli felnôttképzést magába foglaló) felnôttképzés finanszírozási rendszerének fô
forrásai a következôk:




a központi költségvetés, mely finanszírozza az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) és regionális
képzô központjai mûködését és programjait, illetve normatív támogatást biztosít célcsoportok
képzéséhez (lásd a 1004 fejezetet);
a Munkaerô-piaci Alap (MPA):
- foglalkoztatási és rehabilitációs alaprészei, melyek a munkanélküliek és egyéb célcsoportok
képzését finanszírozzák (lásd a 1004 fejezetet); valamint
- képzési alaprésze (lásd lent és a 1001 fejezetet is);
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a felnôttképzés résztvevôi (akik a közelmúltig személyi jövedelemadó-kedvezmény által csökkenthették költségeiket); valamint
a munkáltatók, akik biztosítják vagy finanszírozzák alkalmazottaik képzését, s akik költségeiket a
szakképzési hozzájárulás (SZH, lásd az 1001 fejezetet) terhére csökkenthetik.




A Szociális és Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 2007-ben a felnôttképzés összköltségének
kb. 12-12 %-a származott a központi költségvetésbôl és az MPA forrásaiból, kb. 33-33 %-a a
felnôttképzés résztvevôinek hozzájárulásából és a munkáltatóktól, kb. 10 %-a pedig egyéb
támogatásból.
A gazdálkodó szervezetek által az MPA képzési alaprészébe befizetett SZH összege felnôttképzések, az
akkreditált képzô intézmények technológiai fejlesztése, tartalom és módszertani fejlesztés, valamint az
EU felnôttképzési programjaihoz való csatlakozás támogatásához biztosít forrásokat. Támogatás a
Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Intézet (NSZFI) által koordinált pályázatok vagy a szociális és
munkaügyi miniszter egyedi döntése útján adható, a Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Tanács
(NSZFT) közremûködésével.
A személyi jövedelemadó-kedvezmény mint ösztönzô elem 2003-tól 2006. december 31-ig volt igénybe
vehetô az akkreditált képzô által folytatott felnôttképzésben résztvevôk számára (éves jövedelemhatár
alatt). Az adócsökkentô támogatás mértéke a képzési díj 30%-a, de legfeljebb 60 ezer HUF/240 EUR volt.
A vállalatok által kezdeményezett szakmai továbbképzést a munkáltató fizeti. Támogatásuk jelentôsen
változik ágazattól és a vállalkozás méretétôl függôen, és a hagyományos képzéseket 2005-ben a
vállalatok csupán 34%-a támogatta, ami munkavállalóiknak csak 23%-át érintette. A munkáltatók által
biztosított szakmai továbbképzést az állam azon (1997 óta elérhetô) lehetôségen keresztül ösztönzi,
hogy a gazdálkodók az SZH (legfeljebb) 33%-át – 2007-tôl a mikro és kisvállalkozások az SZH 60%-át
– ilyen képzések finanszírozására fordíthatják. Az SZH ilyen célra fordított összege folyamatosan
emelkedik, amint azt a 16. számú táblázat mutatja.
16. táblázat: A saját munkavállalók képzésére fordított szakképzési hozzájárulás összege és e
képzésekben résztvevôk száma, 2000-2007
ÉV

HUF (MILLIÁRD)

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVÔ MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA

2000

1,03

26 563

2001

2,37

42 884

2002

3,4

55 970

2003

4,8

71 744

2004

5,4

82 616

2005

6,98

101 825

2006

7,80

104 494

2007

7,31

94 053

Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2005-ben a vállalatok által biztosított szakmai továbbképzések teljes költségének a teljes munkaerôköltségen belüli aránya 2,6% volt (lásd a 17. számú táblázatot), ami jelentôsen meghaladja az EU átlagot
(valójában ez a 2. legmagasabb szám az EU-27 országok között). Ez az arány jelentôsen emelkedett az
1999-es 1,2%-os eredményhez viszonyítva, ami jelzi a munkáltatók növekvô szándékát munkavállalóik
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készségeinek javítására. Ugyanakkor a teljes költség megoszlása szintén számottevôen megváltozott:
az országos célú alapokhoz való hozzájárulás és a nemzeti vagy egyéb támogatások különbözetének
aránya jelentôsen nôtt 26%-ról 38%-ra, fôként a munkaerôköltség rovására, ami 33%-ról 24%-ra
csökkent, miközben a közvetlen költségek aránya szintén csökkent kis mértékben, 41%-ról 38%-ra. Ez
azt suggalja, hogy a munkaadók egyre inkább a munkaidôn kívüli képzéseket részesítik elônyben és
támogatják, de azt is, hogy a teljes költségek teljes munkaerôköltségen belüli arányának növekedése
jelentôs részben az SZH összegének emelkedésébôl ered.
17. táblázat: A szakmai továbbképzések teljes költsége a teljes munkaerôköltség %-ában (az
összes gazdálkodó szervezet vonatkozásában), 1999 és 2005
Hely

MÉRETOSZTÁLY (ALKALMAZOTTAK SZÁMA)
ÖSSZESEN (%)

10 - SZESEN

50-249 (%)

250+ (%)

CVTS3

CVTS2

CVTS3

CVTS2

CVTS3

CVTS2

CVTS3

CVTS2

EU-27

1,6

:

1,1

:

1,4

:

1,9

:

EU-25

1,6

2,3

1,1

1,5

1,4

2,4

1,9

2,5

MAGYARORSZÁG

2,6

1,2

1,3

1,1

3,6

1,0

2,5

1,3

Forrás: Eurostat; 2nd és 3rd continuing vocational training survey in enterprises (CVTS2 and CVTS3)
Megjegyzés: Összes költség: a közvetlen ráfordítások, a munkaidô-kedvezményre jutó munkaerôköltség, és az országos
vagy regionális képzési célú alapokhoz való hozzájárulás, illetve a nemzeti vagy egyéb támogatások különbözetének
összege

1004 - A MUNKANÉLKÜLIEK ÉS EGYÉB, A MUNKAERÔPIACRÓL
KISZORULT CSOPORTOK SZÁMÁRA KÍNÁLT KÉPZÉSEK FINANSZÍROZÁSA
A munkanélküliek és a munkanélküliséggel veszélyeztetettek képzését egyrészt az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) biztosítja, másfelôl közvetlenül a különféle felnôttképzôk, melyek
normatív támogatást kapnak vagy az MPA foglalkoztatási, rehabilitációs és képzési alaprészei és/vagy
az EU-s Strukturális Alapok által támogatott központi állami programokban vagy fejlesztési
pályázatokban vesznek részt. Bármilyen fajta állami támogatás átvételének elôfeltétele, hogy a képzô
intézmény akkreditált legyen és teljesítse statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
A regionális munkaügyi központok az MPA foglalkoztatási alaprészébôl nyújtanak anyagi támogatást a
munkanélküliek és az egyéb célcsoportok számára ahhoz, hogy az ÁFSZ regionális képzô központjai és
egyéb akkreditált felnôttképzési intézmények által szervezett képzéseken részt vehessenek. A
támogatás magába foglalja a képzési díj és a kapcsolódó költségek megtérítését, valamint
keresetkiegészítést/keresetpótló juttatást a képzés idejére.
A felnôttképzés normatív finanszírozásának (lásd a 0503 fejezetet) forrása az állami költségvetés. A
támogatásra akkreditált, illetve a fogyatékkal élô felnôttek képzése esetén akkreditált képzési programot
is kínáló, felnôttképzési intézmények nyújthatnak be igénylést a munkaügyi tárcához, mely azokat a
költségvetési elôirányzat mértékéig, jogszabályban meghatározott sorrend szerint elégíti ki. A normatív
támogatás éves mértékét, illetve az egy órára és egy fôre nyújtható fajlagos támogatás mértékét (mely
attól függôen különbözik, hogy a képzést fogyatékkal élôknek kínálják-e, illetve 2006 óta, hogy a program
elméleti vagy gyakorlati részét támogatja-e) a költségvetési törvény határozza meg. Elsôsorban
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költségvetési megszorítások miatt 2007-ben a támogatási célcsoportot a fogyatékkal élôkre szûkítették.
A költségvetési elôirányzat összege azonban 2006-os jelentôs csökkenése után 2007-ben és 2008-ban
már csak az áthúzódó képzésekre nyújtott fedezetet, így a felnôttképzési normatív támogatás
gyakorlatilag megszûnt (lásd a 18. számú táblázatot).
18. táblázat: A felnôttképzési normatív támogatás összege és a támogatott képzésekben
résztvevôk száma, 2003-2007
ÉVES ÖSSZEG
(MILLIÓ HUF/EUR)

RÉSZTVEVÔK
LÉTSZÁMA

EBBÔL: A FOGYATÉKKAL
ELÔK SZÁMA

2003

475 / 1,9

5823

669

2004

2900 / 11,5

29177

2480

2005

3000 / 11,9

17181

2953

2006

1325,2 /5,3

3869

3644

2007

100 / 0,4

176

176

2008

15 / 0,06

9

9

Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM)

Az egyes támogatási formák hozzájárulásának összegét 2007-ben lásd a 19. számú táblázatban.
19. táblázat: Az egyes támogatási formák hozzájárulása a munkanélküliek és a munkaerôpiacról
kiszorult csoportok képzésének finanszírozásához, 2007
FORRÁS
1.

MPA foglalkoztatási alaprész

2.

Felnôttképzési normatív támogatás

3.

Egyéb állami programok, benne
közmunka, MPA képzési alaprész,
önkormányzati támogatások

4.

EU Strukturális Alapok forrásaiból
elsôdlegesen a HEFOP intézkedései

Forrás: SZMM
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ÖSSZEG
(MILLIÁRD HUF)
7
0,1

1

17

TENDENCIA
Enyhén emelkedô.
Megszûnôben, helyét a közmunkaprogramokba ágyazott képzés és
egyéb állami programok veszik át.
Enyhén emelkedô jellegû.

Benne a „Lépj egyet elôre” (LEE)
1 program (lásd a 0503 fejezetet)
kb. 7 milliárd forinttal. Emelkedô
jellegû: tervezése a TÁMOP-ban
folyamatos (lásd a LEE 2 programot).
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1005 - KILÁTÁSOK ÉS KÉRDÉSEK: A FINANSZÍROZÁSTÓL AZ EMBERI
ERÔFORRÁSBA VALÓ BERUHÁZÁSIG
A szakképzés költséghatékonyságának növelése mind a köz- és felsôoktatásban, mind az államilag
támogatott felnôttképzésben, továbbá a szakképzési hozzájárulás rendszerének (lásd az 1001 fejezetet)
köszönhetôen rendelkezésre álló jelentôs fejlesztési források optimális felhasználásának biztosítása a
jövôben is fontos szakpolitikai célok maradnak. Az iskolarendszerû szakképzést illetôen megkezdôdött
az intézményi rendszer átalakulása és a közelmúlt törvénymódosításai bevezették a fejlesztési források
koncentrációját a kapacitások kihasználásának javítása és a rendelkezésre álló források
felhasználásának hatékonyabbá tétele érdekében (lásd a 1002 fejezetet). A felnôttképzés vonatkozásában az egyik legfontosabb jövôbeli szakpolitikai prioritás olyan állami támogatási formák
kifejlesztése lesz, melyek egyidôben képesek biztosítani a képzésben résztvevôk motivációját, a
leghátrányosabb helyzetben lévôk bevonását, illetve a képzések munkaerô-piaci relevanciáját.
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1101 - AZ EU SZINTÛ POLITIKAI PRIORITÁSOKKAL, PROGRAMOKKAL ÉS
KEZDEMÉNYEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS NEMZETI STRATÉGIÁK
A jelenlegi európai uniós szakpolitikai prioritások – így különösen az élethosszig tartó tanulás
kultúrájának támogatása, a készség- és kompetenciafejlesztés középpontba állítása, vagy a szakképzés
minôségének és átláthatóságának fejlesztése stb. – lényeges vezérlô elvei voltak mind az elmúlt
években elfogadott ágazati stratégiák és az Egész életen át tartó tanulás stratégiája, mind a Strukturális
Alapok támogatásának felhasználását irányító Nemzeti Fejlesztési Terv és Új Magyarország Fejlesztési
Terv releváns operatív programjai kidolgozásának. A fejlesztési célok és intézkedések meghatározása
során határozott szakpolitikai törekvés volt a nemzeti fejlesztési igényeknek e prioritásokkal történô
összehangolása.
A foglalkoztatáspolitikai és az oktatási-képzési stratégiák közötti kapcsolat erôsítése szintén határozott
szakpolitikai cél volt, amit mutat az is, hogy e két terület fejlesztési programjai ugyanazon operatív
programban kaptak helyet (a Humánerôforrás-fejlesztési, illetve a Társadalmi Megújulás Operatív
Programban a 2004-2006-os, illetve a 2007-2013-as idôszakban). Az alacsony foglalkoztatási ráta
emelése, illetve a munkaerô-piaci integráció képzés által történô elôsegítése, különösen a hátrányos
helyzetû csoportok esetében, fontos célként jelenik meg e dokumentumok mindegyikében – melyeket az
érdekeltekkel, így a munkáltatókkal, munkavállalókkal, gazdasági és szakmai kamarákkal, nem
kormányzati szervezetekkel, képzôkkel stb. folytatott konzultációk mellett dolgoztak ki. Másrészrôl pedig
az oktatás és képzés minôségének és hatékonyságának javítása és az LLL támogatása prioritásként
jelennek meg a foglalkoztatáspolitikai stratégiákban (Nemzeti akcióterv a növekedésért és a
foglalkoztatásért 2005-2008, a 2006-os felülvizsgált Nemzeti lisszaboni akcióprogram).
Magyarországnak jelenleg 105 EU-s és azon kívüli országgal van oktatási és kulturális kormányközi
együttmûködési megállapodása, körülbelül 50 országgal pedig állandó munkakapcsolata. E
megállapodások többsége lehetôvé teszi mobilitási programok szervezését, és az elmúlt évtizedben
számos országgal folyt széleskörû együttmûködés a szakképzés tanterveinek és a gyakorlati képzés
fejlesztésének területén is.

1102 - AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS EUROPAIZÁLÓDÁSÁNAK/
NEMZETKÖZIESEDÉSÉNEK HATÁSA
Az európaizálódás/nemzetköziesedés hatása a szakképzési pályautakra, tantervekre és módszertanra
megnyilvánul az európai/nemzetközi szakpolitikai prioritások által befolyásolt nemzeti stratégiák által
kezdeményezett fejlesztésekben és intézkedésekben, többek között az alábbi területeken:




átláthatóság: az Europass rendszerének bevezetése; egy új moduláris szerkezetû, kompetenciafejlesztô képesítési szerkezet bevezetése az Országos Képzési Jegyzéknek (OKJ) a
Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 3.2.1. intézkedése által támogatott megújítása által, egy országos képesítési keretrendszer tervezett kifejlesztése a Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP) keretében (lásd a 0201 és a 0803 fejezeteket);
pályatanácsadás: a pályaorientációs tananyagok és taneszközök fejlesztése a Szakiskolai Fejlesztési
Program (SZFP) egy tematikus projektjének keretében (lásd a 0902 fejezetet), egy országos
pályakövetô rendszer tervezett kialakítása a TÁMOP keretében;
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minôségbiztosítás: egy a Közös Minôségbiztosítási Keretrendszerrel (Common Quality Assurance
Framework, CQAF) kompatibilis rendszer adaptálása és bevezetése az SZFP és a TÁMOP támogatásával (lásd a 0201 fejezetet);
készségfejlesztés: az élethosszig tartó tanulás elôfeltételét jelentô készségek és kompetenciák
fejlesztését szolgáló tantervek és tananyagok kidolgozása alapfok-elôtti szinten, alapfokon és
középfokon a HEFOP 3.1 intézkedése keretein belül; az új OKJ bevezetése és kompetencia-alapú
szakképzési tantervek kidolgozása a HEFOP és a TÁMOP támogatásával (lásd a 0201 fejezetet);
nyelvoktatás: kéttannyelvû szakképzô iskolák létesítése (ahol a szakképzés magyarul és egy idegen
nyelven, tipikusan angolul vagy németül folyik); „nyelvi elôkészítô évfolyamok” bevezetése számos
középiskolában (a „0.” évfolyamon az órák 60-70%-a nyelvtanulásnak és információs technológiai
tanulmányoknak szentelt); a szakiskolai idegen nyelvi képzés javítása az SZFP egy tematikus
projektjének keretében;
információs technológiai ismeretek és készségek: információs technológiai tanulmányok beépítése a
felsô-középfokú iskolák tanterveibe; az ECDL vizsgával kompatibilis szakképesítés felvétele az OKJba;
mobilitás: részvétel az EU közösségi akcióprogramjaiban (Socrates, Erasmus és Leonardo da Vinci)
1997 óta; a (Leonardo programban alulreprezentált) szakiskolai tanulók külföldi mobilitásának
támogatása hazai (MPA) forrásból; valamint tanulmányutak támogatása a hazai forrásokból és/vagy
az EU Strukturális Alapok hozzájárulásából finanszírozott fejlesztési programok keretében.
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Mellékletek
1. MELLÉKLET: A SZAKMAI ALAPKÉPZÉSBEN FOLYÓ
GYAKORLATI KÉPZÉSEK STATISZTIKÁJA
1.1. táblázat: A szakképzô iskolák (összes szakképzési évfolyam) nappali tagozatos tanulóinak
száma és megoszlása iskolatípus és a gyakorlati képzés helyszíne és formája szerint a 2007/2008.
tanévben
A gyakorlati képzés helyszíne és formája

szakiskola

speciális
szakiskola

szakközépiskola

fô

%

fô

%

fô

%

25 757

37,63

3 059

66,91

40 877

62,58

Csak iskolán kívüli tanmûhelyben, csoportos formában

8 428

12,31

638

13,95

1 677

2,57

Csak iskolán kívül egyéb munkahelyen, csoportos formában

3 370

4,92

309

6,76

1 024

1,57

14 747

21,54

103

2,25

5 218

7,99

4 439

6,48

341

7,46

3 888

5,95

10 415

15,21

74

1,62

5 525

8,46

1 300

1,90

48

1,05

7 114

10,89

68 456

100,00

4 572

100,00

65 323

100,00

Csak iskolai tanmûhelyben, csoportos formában

Csak iskolán kívül, nem csoportos formában
Iskolai és iskolán kívüli tanmûhelyi képzési helyen,
csoportos formában
Iskolai tanmûhelyi képzési helyen és iskolán kívüli egyéb
formában (nem csoportos)
Egyéb formában (iskolai környezetben csoportos vagy
nem csoportos formában)
Összesen
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium

1.2. táblázat: A szakképzô iskolák szakképzô évfolyamain nappali tagozaton tanuló és egy
gazdálkodó szervezet által folytatott gyakorlati képzésben résztvevô diákok száma és
megoszlása iskolatípus és a gyakorlati képzés jogi formája szerint a 2001/2002. és a 2007/2008.
tanévekben
Iskolatípus

2001/2002
együttmûködési
megállapodás

tanulószerzôdés

fô

%

fô

31 282

78,28

8 682

784

61,68

487

Szakközépiskola

13 109

89,60

1 521

Összesen

45 175

Szakiskola
Speciális szakiskola

- 10 690

Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium
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%

2007/2008

Összesen együttmûködési
megállapodás
%

fô

21,72 39 964 100,00

fô

6 738

%

tanulószerzôdés
fô

%

Összesen
fô

%

15,85 35 771

84,15 42 509 100,00

399

27,46

1054

72,54

10,40 14 630 100,00 11 808

66,76

5 880

38,32

1 271 100,00

- 55 865

- 18 945

- 42 705

1 453 100,00

33,24 17 688 100,00
- 61 650

-

Mellékletek

2. MELLÉKLET: AZ ÁLLAM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT, BÁRKI SZÁMÁRA
ELÉRHETÔ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL MUTATÓI
Megjegyzések:
A 2.1. és 2.2. számú táblázatok az iskolarendszerû felnôttoktatásban történô részvétel mutatóit mutatják:




a részidôs/távoktatási formájú általános iskolai (ISCED 1A-2A), gimnáziumi (ISCED 3A), szakiskolai
(ISCED 3C) és szakközépiskolai (ISCED 3A-4C) programokban,
a részidôs/távoktatási formájú felsôfokú szakképzési (ISCED 5B) és fôiskolai/egyetemi alap- és
mesterképzési programokban, illetve osztatlan képzésben (ISCED 5A), valamint
a nappali és részidôs szakirányú továbbképzési (ISCED 5A) és PhD/DLA programokban (ISCED 6).

A 2.1. számú táblázat a részvételi mutatókat iskolatípus és korcsoport szerint közli. A 2.2. számú táblázat
az államilag szervezett szakmai felnôttoktatás résztvevôinek számát, illetve a teljes felnôtt népességhez
viszonyított arányát mutatja meg, mind a teljes létszámra, mind az államilag finanszírozott képzésben
résztvevôk számára vonatkozóan.
A 2.3-2.6. számú táblázatok az iskolarendszeren kívüli felnôttképzés mutatóit tartalmazzák. A 2.3. számú
táblázat a résztvevôk korcsoport szerinti megoszlását mutatja meg. A 2.4. számú táblázat a
felnôttképzési programok és résztvevôk számát és megoszlását közli a képzés tartalma szerint. A 2.5. és
a 2.6. számú táblázatok a képzést befejezôk számát és megoszlását mutatják a képzés ISCED szintje,
illetve belépési elôfeltétele szerint. (A táblázatokban közölt teljes létszámadatok helyenként eltérnek,
melynek oka az, hogy az adatszolgáltatás alapját képezô "Adatlap a felnôttképzésrôl" egyes adatainak
kitöltése a hatósági jellegû és a 25 óránál kevesebb idôtartamú képzések esetében nem kötelezô. Ezen
adatok közé tartozik a beiratkozottak, illetve sikeres vizsgát tettek korcsoport és legmagasabb iskolai
végzettség szerinti megoszlása.)
A felnôtt-tanulás az alábbi táblázatokban közölt adatokhoz képest némileg magasabb részvételi arányát
állapította meg az Eurostat által koordinált, Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által
végrehajtott „Felnôttoktatás, -képzés” címû felmérés. E kutatás adatai szerint 2006-ban a 25-64 éves
népesség 9%-a vett részt valamilyen oktatásban, képzésben a kikérdezést megelôzô évben.
Iskolarendszerû oktatásban a vonatkozó korosztály 2,5%-a, iskolarendszeren kívüli képzésben pedig
6,8%-a tanult.

81

82

21 646
1 767

3. szakközépiskola
részidôs/távoktatás

4. szakiskola
részidôs/távoktatás

62 418

Teljes szakmai
felnôttoktatás (3-8)

Forrás: KSH

84 527

172

1 299

36 665

Teljes felnôttoktatás (1-8)

8. Phd/DLA képzés

7. szakirányú
továbbképzés

6. fôiskolai/egyetemi
alap- és mesterképzés
részidôs/távoktatás

869

20 653

2. gimnázium
részidôs/távoktatás

5. felsôfokú szakképzés
részidôs/távoktatás

1 456

4,85%

6,57%

0,01%

0,10%

2,85%

0,07%

0,14%

1,68%

1,61%

0,11%

227 563

275 857

2 728

21 372

151 203

2 371

4 829

45 060

45 975

2 319

3,28%

3,98%

0,04%

0,31%

2,18%

0,03%

0,07%

0,65%

0,66%

0,03%

létszám népességhez
viszonyított
arány (%)

létszám népességhez
viszonyított
arány (%)

15-64
6 931 386

15-24
1 285 976

1. általános iskola
részidôs/távoktatás

a teljes életkori
csoport létszáma

2006/2007

110 126

127 783

1 670

10 827

80 936

1 070

1 657

13 966

17 111

546

1 502

3 062

23 414

25 322

863

2 556

20 073

6,83% 165 145

7,93% 191 330

0,10%

0,67%

5,02% 114 538

0,07%

0,10%

0,87%

1,06%

0,03%

létszám népességhez létszám
viszonyított
arány (%)

1 611 696

25-34
4 033 714

35-64

2,93%

3,39%

0,05%

0,36%

2,03%

0,03%

0,05%

0,41%

0,45%

0,02%

55 019

63 547

886

9 246

33 602

432

1 405

9 448

8 211

317

1,36%

1,58%

0,02%

0,23%

0,83%

0,01%

0,03%

0,23%

0,20%

0,01%

népességhez létszám népességhez
viszonyított
viszonyított
arány (%)
arány (%)

5 645 410

25-64

2.1. táblázat: Az iskolarendszerû felnôttoktatás részvételi arányai korcsoportok szerint a 2006/2007. tanévben
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2.2. táblázat: Az államilag finanszírozott szakmai felnôttoktatásban részt vevô felnôttek száma és
a 15-64 év közötti népességhez viszonyított aránya a 2006/2007. tanévben
2006/2007

összesen

államilag
finanszírozott

összesen
%

államilag
finanszírozott %

szakiskola
részidôs/távoktatás

4 829

4 829

0,07

0,07

szakközépiskola
részidôs/távoktatás

45 060

45 060

0,65

0,65

2 371

1 515

0,03

0,02

151 203

29 567

2,18

0,43

felsôfokú szakképzés
részidôs/távoktatás
fôiskolai/egyetemi
alap- és mesterképzés
részidôs/távoktatás
szakirányú továbbképzés

21 372

20

0,31

(0,00029)

PhD/DLA

2 728

0

0,04

0,00

Összesen

227 563

80 991

3,28

1,17

Forrás: KSH

2.3. táblázat: A felnôttképzés résztvevôi a teljes felnôtt népesség arányában korcsoport
szerint, 2007
2007

Az iskolarendszeren kívüli
felnôttképzés résztvevôi

Népesség

fô

népességhez
viszonyított arány (%)

15-24

37 389

2,91

1 285 976

15-64

191 878

3,07

6 245 202

25-34

69 097

4,29

1 611 696

25-64

154 489

3,12

4 959 226

35-49

65 083

3,29

1 980 697

25-49

134 180

3,74

3 592 393

50-64

20 309

1,49

1 366 833

Forrás: SZMM
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2.4. táblázat: A felnôttképzési programok és a képzést befejezôk száma és megoszlása a
képzések típusa szerint, 2007
2007

Képzések

Képzést befejezôk

száma

%

száma

%

422

3,33

6 493

4,24

állam által elismert OKJ-s szakképesítést adó képzés

5 361

42,31

86 499

56,44

munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges, nem OKJ-s szakképesítést
adó képzés

1 777

14,02

18 164

11,85

szakmai továbbképzés

3 516

27,75

32 022

20,89

25

0,20

579

0,38

325

2,56

2 175

1,42

1 238

9,77

7 288

4,76

szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés

hátrányos helyzetûek felzárkóztató képzése
elhelyezkedést, vállalkozást segítô képzés
hatósági jellegû képesítésre felkészítô képzés (közlekedési,
hírközlési és vízügyi ágazat)
okleveles könyvvizsgálói képesítés megszerzésére felkészítô képzés

7

0,06

34

0,02

nyelvi képzés

7 240

n/a

37 599

n/a

általános felnôttképzés

2 229

n/a

30 870

n/a

Összes szakmai képzés (szakmai elôkészítô képzéssel együtt)

12 671

100,00

153 254

100,00

Összesen

22 140

n/a

221 723

n/a

Forrás: SZMM

2.5. táblázat: A képzést befejezôk száma és megoszlása a felnôttképzésben a képzés ISCED
szintje szerint, 2007
ISCED
szint

Képzést befejezôk
száma

%

2C

3 185

3,69

3C

60 941

70,62

4C

21 024

24,36

5B

426

0,49

5A

720

0,83

86 296

100,00

Összesen
Forrás: SZMM
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2.6. táblázat: A képzést befejezôk száma és megoszlása a felnôttképzésben a belépéshez
szükséges iskolai végzettség szerint, 2007
Belépéshez szükséges minimum iskolai végzettség

Képzést befejezôk
száma

%

(1) 8. évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

99 049

44,67

2 139

0,96

182

0,08

(2) szakiskola
(3) speciális szakiskola
(4) szakmunkásképzô iskola

19 288

8,70

(5) szakközépiskola

30 257

13,64

(6) gimnázium

11 922

5,38

(7) technikum

804

0,36

18 753

8,46

203

0,09

(10) befejezett 10. évfolyam

5 272

2,38

(11) befejezett szakközépiskolai 12. évfolyam

4 130

1,86

(8) fôiskola
(9) egyetem

(12) befejezett gimnáziumi 12. évfolyam
(0) az általános iskola 8. osztályánál kevesebb
Összesen

988

0,45

28 758

12,97

221 745

100,00

Forrás: SZMM
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3. MELLÉKLET: A MUNKANÉLKÜLIEK ÉS A MUNKAERÔPIACRÓL VALÓ
KISZORULÁS ÁLTAL FENYEGETETTEK SZÁMÁRA SZÓLÓ KÉPZÉSEK
RÉSZVÉTELI MUTATÓI
Megjegyzések:
A 3.1. számú táblázat az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) által támogatott, a munkanélküliek,
valamint a munkaviszonyban álló, de munkanélküliséggel fenyegetettek és más célcsoportok képzését
szolgáló úgynevezett munkaerô-piaci képzéseken való részvétel mutatóit közli korcsoport szerint.
A 3.2. számú táblázat a munkaerô-piaci képzések résztvevôinek megoszlását foglalkoztatottsági helyzet
szerint mutatja.
A 3.3. számú táblázat a munkaerô-piaci képzések résztvevôinek a nyilvántartott célcsoportok szerinti
megoszlását mutatja be.
A 3.4. számú táblázat a felnôttképzési normatív támogatásban részesült képzések résztvevôinek számát
mutatja meg.
3.1. táblázat: A munkaerô-piaci képzés résztvevôinek
a felnôtt népességhez viszonyított aránya korcsoportok szerint, 2007
2007

Résztvevôk

Népesség

népességhez viszonyított
arány (%)

létszám

15-24

0,99

12 774

1 285 976

15-64

0,62

38 513

6 245 202

25-34

n/a

n/a

1 611 696

25-64

0,52

25 739

4 959 226

35-49

n/a

n/a

1 980 697

25-49

0,64

22 814

3 592 393

50-64

0,21

2 925

1 366 833

Adatok forrása: ÁFSZ Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH),
Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

3.2. táblázat: A munkaerô-piaci képzés résztvevôinek
foglalkoztatás szerinti megoszlása, 2007
2007
munkanélküli
alkalmazásban álló
összesen
Forrás: FSZH
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létszám

%

38 513

92,10

3 303

7,90

41 816

100,00

Mellékletek

3.3. táblázat: A munkaerô-piaci képzés résztvevôinek
célcsoportok szerinti megoszlása, 2007
2007

létszám

%

pályakezdô munkanélküli

9 499

22,72

tartós munkanélküli

1 525

3,65

munkaképtelen

682

1,63

gyermekgondozási támogatásban részesülô

213

0,51

egyéb nem említett

29 897

71,50

összesen

41 816

100,00

Forrás: FSZH

3.4. táblázat: A felnôttképzési normatív támogatásban részesült
képzések résztvevôinek száma, 2003-2007
Év

résztvevôk létszáma

ebbôl: fogyatékkal élôk száma

2003

5 823

669

2004

29 177

2480

2005

17 181

2953

2006

3 869

3644

2007

176

176

Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
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4. MELLÉKLET: A MUNKAÜGYI SZERVEZET ÁLTAL TÁMOGATOTT
SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZAKEMBEREK KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEI
A 30/2000. (IX.15.) GM RENDELET ÉRTELMÉBEN









munkaerô-piaci és foglalkozási információk nyújtása, illetve helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás
esetében: bármely felsôfokú végzettség, továbbá munkaerô-piaci információnyújtás esetében ezen a
területen szerzett két év szakmai gyakorlat;
munka-, pálya-, rehabilitációs tanácsadás esetében: az alábbi szakképzettségek valamelyikével kell
rendelkeznie:
- munkavállalási tanácsadó végzettség (ez 1992 óta szerezhetô meg),
- szociálpedagógiai végzettség,
- szociális munkás végzettség,
- munka- és pályatanácsadó végzettség,
- felsôoktatási diáktanácsadó posztgraduális végzettség,
- tanulási és pályatanácsadó pedagógus végzettség,
- felsôfokú mentálhigiénés végzettség,
- pályaorientációs tanár,
- pszichológus végzettség,
- tanácsadó szakpszichológus végzettség, munka- és pályatanácsadó specializációval,
- munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus végzettség,
- szociális menedzser,
- szociológus,
- szociális szervezô,
- jogász,
- andragógus,
- személyügyi szervezô,
- szociálpolitikus,
- gyógypedagógus,
- bármilyen szakos tanár, vagy
- igazgatásszervezô;
pszichológiai tanácsadás esetében:
- pszichológus végzettség,
- tanácsadó szakpszichológus végzettség, munka- és pályatanácsadó specializációval, vagy
- munka és szervezetpszichológiai szakpszichológus végzettség;
álláskeresési tanácsadás esetében: felsôfokú humán végzettség;
munkaerô-piaci segítô (mentor) tevékenység esetében:
- egyetemi szintû jogász, orvos, humánszervezô, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus
szakképzettség; bölcsészettudományi vagy közgazdasági felsôoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemen vagy fôiskolán szerzett tanári végzettség, szociális munkás szakképzettség;
igazgatásszervezô, munkavállalási tanácsadó, munkaügyi kapcsolatok vagy személyügyi szervezô
szakképzettség,
- az elôzôekben fel nem sorolt egyetemi vagy fôiskolai szintû végzettség és munkaügyi,
társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben
szerzett személyügyi szakigazgatás-szervezô szakképzettség,
- középiskolai végzettség és államilag elismert felsôfokú munkaügyi, felsôfokú személyzeti, felsôfokú
személyügyi, felsôfokú társadalombiztosítási, középfokú munkaügyi, középfokú személyügyi,
középfokú társadalombiztosítási, szociális ügyintézô vagy szociális asszisztens szakképesítés.
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5. MELLÉKLET: RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
ÁFSZ
CVET
ECTS
ECVET
EFQM
EKKR
FAT
FEOR
FIT
FTT
HEFOP
IKT
ISCED
IVET
KSH
LLL
MA
MAB
MKIK
MPA
NAT
NFI
NFT
NPK
NSZFI
NSZFT
NSZI
OÉT
OFA
OH
OKJ
OKKR
OKM
PAT
RFKB
SZFP
SZH
SZMM
SZVK
TÁMOP
TISZK
VET

Állami Foglalkoztatási Szolgálat
continuing vocational education and training (szakmai továbbképzés)
European Credit Transfer System (európai kreditátviteli rendszer)
European Credit Transfer for VET (Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer)
European Foundation for Quality Management
(Európai Alapítvány a Minôségmenedzsmentért)
Európai Képesítési Keretrendszer (European Qualifications Framework, EQF)
Felnôttképzési Akkreditáló Testület
foglalkozások egységes osztályozási
Foglalkozási Információs Tanácsadó (szervezetek és bázisok)
Felsôoktatási és Tudományos Tanács
Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program
információs és kommunikációs technológiák
International Standard Classification of Education
(az oktatási egységes nemzetközi osztályozási rendszere)
initial vocational education and training (szakmai alapképzés)
Központi Statisztikai Hivatal (Central Statistical Office)
lifelong learning (élethosszig tartó tanulás)
Magyar Agrárkamara
Magyar Felsôoktatási Akkreditációs Bizottság
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Munkaerô-piaci Alap
Nemzeti Alaptanterv
Nemzeti Felnôttképzési Intézet (NSZFI jogelôdje)
Nemzeti Fejlesztési Terv
Nemzeti Pályainformációs Központ
Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Intézet
Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Tanács
Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZFI jogelôdje)
Országos Érdekegyeztetô Tanács
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Oktatási Hivatal
Országos Képzési Jegyzék
Országos Képesítési Keretrendszer
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületet
regionális fejlesztési és képzési bizottság
Szakiskola Fejlesztési Program
szakképzési hozzájárulás
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
szakmai és vizsgakövetelmények
Társadalmi Megújulás Operatív Program
térségi integrált szakképzô központ
vocational education and training (szakképzés, szakmai képzés)
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validálták a ReferNet Magyarország hálózat tagjai:























Állami Foglalkoztatási Szolgálat – Foglalkoztatási Hivatal
Budapesti Gazdasági Fôiskola – Felnôttképzési Központ
Budapesti Mûszaki Fôiskola – Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fôiskolai Kar, Humánfejlesztési és
Módszertani Intézet
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, Mûszaki Pedagógia Tanszék
Debreceni Egyetem – Lifelong Learning Központ
Educatio Kht.
Egészségügyi Szakképzô és Továbbképzô Intézet
FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fôigazgatóság
Ipartestületek Országos Szövetsége
Központi Statisztikai Hivatal – Társadalmi Szolgáltatások Statisztikai Fôosztály
Magyar Agrárkamara
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar Szakképzési Társaság
Magyar Egyetemi Lifelong Learning Network (MELLearn)
Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Intézet
Oktatási és Kulturális Minisztérium – Felsôoktatási és Tudományos Szakállamtitkárság / Nemzetközi
Szakállamtitkárság, EURYDICE Magyarországi Képviselet
Oktatási Hivatal
Oktatáskutató és -fejlesztô Intézet
Szociális és Munkaügyi Minisztérium – Foglalkoztatási és Képzési Szakállamtitkárság
Tempus Közalapítvány
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AZ OKTATÁSFEJLESZTÉSI OBSERVATORY
A Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézete keretében
mûködô Oktatásfejlesztési Observatory a szakképzés fejlesztését szolgáló információgyûjtô, elemzô,
fejlesztô és kapcsolatépítô tevékenységet folytató mûhely. Legfontosabb európai partnere a Cedefop
(Európai Szakképzés-fejlesztési Központ), melynek több nemzetközi együttmûködési-kutatási
programjában is részt vesz. Az Iroda szoros együttmûködésben dolgozik mindazon hazai közigazgatási
és civil szervezetekkel, társadalmi partnerekkel, minisztériumi és egyetemi kutató-fejlesztô
intézményekkel, amelyek a szakképzés és a humánerôforrás-fejlesztés területén érintettek.
Az Oktatásfejlesztési Observatory küldetése, hogy a magyarországi szakképzés fejlesztéséhez a
szakképzési rendszerrôl és a szakpolitika változásairól szóló információk gyûjtésével és elemzésével,
valamint hazai és nemzetközi együttmûködésben megvalósuló fejlesztô munkákban való részvétellel
járuljon hozzá. Fontos feladatának tartja továbbá, hogy a Cedefop közvetítésével megismert, az Unió
egyes tagállamait jellemzô szakképzési gyakorlatot, kutatás-fejlesztést, valamint szakképzés-politikákat
érintô információkat minél szélesebb hazai közönség felé közvetítse.
Az Iroda kiemelt kutatási területei:
 a magyarországi szakképzés rendszere és a szakképzés-politika változásai;
 szakmai tanárképzés;
 oktatási vezetôi kompetenciák.
Az Iroda jelenleg az alábbi nemzetközi együttmûködési-kutatási programokban vesz részt.
ReferNet - the European network of reference and expertise for vocational education and training
A ReferNet a Cedefop által létrehozott és koordinált, a szakképzés témaköréhez kapcsolódó
információkat gyûjtô, elemzô és terjesztô decentralizált (nemzeti konzorciumokból felépülô) európai
hálózat. A program hazai koordinátora az Oktatásfejlesztési Observatory. A program keretében
rendszeresen készített országjelentések és egyéb termékek a ReferNet Magyarország honlapján
érhetôk el: http://www.refernet.hu.
TTnet - Training of Trainers Network
A TTnet a Cedefop által létrehozott, a fôbb szereplôk és döntéshozók számára a szakképzésben dolgozó
tanárok és oktatók képzésével és szakmai fejlôdésével kapcsolatos jó gyakorlatok, ismeretek és szakmai
tapasztalatok átadásához pán-európai fórumot teremtô, nemzeti hálózatokból felépülô hálózat
(http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/TTNet/). A TTnet magyarországi képviseletét az
Oktatásfejlesztési Observatory látja el.
ACVCD - Accreditation Centre for VET Curriculum Developers
Az Európai Bizottság Leonardo da Vinci programja által támogatott ACVCD projekt célja egy online
európai akkreditációs központ létrehozása, amely az elektronikus tananyagfejlesztô szakemberek
tanúsítása, a tananyagfejlesztô intézmények minôsítése, illetve mindezek adatbázisszerû nyilvántartása
révén hozzájárul a minôségbiztosítási rendszer kereteinek megteremtéséhez az elektronikus
tananyagfejlesztés területén. A projektben – a tanúsítási eljárásra történô felkészülést segítendô –
szakképzés-specifikus mintatananyag is készül. További információ: http://www.acvcd.eu.
JobArt TtT - Training the trainers
A JobArt TtT egy Leonardo da Vinci innováció transzfer projekt, mely az oktatókat/tanárokat az aktív
tanulás módszereinek a szakképzésben való alkalmazására képezi ki, valamint biztosítja a képzésekhez
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szükséges tanterv- és tananyag-innovációk transzferét. További információ: http://www.jobart.org/ttt/
index.php?showL=hu.
DVP - Defining VET Professions
A DVP projekt célja, hogy hozzájáruljon egy közös európai keretrendszer kidolgozásához a szakmai
alap- és továbbképzéshez kapcsolódó szakmákra vonatkozóan. A 2005 óta zajló összehangolt
nemzetközi kutatás során a Cedefop TTnet hálózatának tagjai 17 országot képviselve dolgoztak ki egy
a szakmai alap- és továbbképzés területén dolgozó szakemberek meglévô és szükséges
kompetenciáinak meghatározásához szükséges egységes referenciarendszert. A projekt eredményeit
részletesen tartalmazó honlap jelenleg készül, a részeredmények a http://www.observatory.org.hu/
index.php?id=156 oldalon elérhetôek.
Az Iroda tevékenységeirôl további információ a http://www.observatory.org.hu weblapon található.

101

A ReferNet a Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) által
létrehozott hálózat. E hálózat tagjai készítik el minden EU tagállamban,
valamint Norvégiában és Izlandon a nemzeti szakképzési rendszereket
a téma legfontosabb aspektusai köré csoportosítva bemutató, évente
frissített ReferNet országjelentéseket. A jelentések eredetileg a
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/
internetcímen elérhetô online adatbázisban történô használatra
készülnek, ahol az egyes országok jelentései teljes változatukban és
részenként, más országok jelentéseivel akár egészükben, akár csak
egy-egy téma vonatkozásában összehasonlítva, párhuzamosan is
olvashatóak. A ReferNet Magyarország hálózat koordinátora, az
Oktatásfejlesztési Observatory által készített magyarországi
országjelentés angol és magyar nyelvû változata elektronikus formában
a http://www.refernet.hu internetcímen is elérhetô.
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