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Változások
a szakképzésben

A szakképzés korszerûsítése kiemelt jelentôséggel bír a gazdaság fejlôdése

szempontjából, aligha lehetett volna tovább várni egyes nagy horderejû lépések

megtételével. Olyan intézkedésekre került sor 2002-2006 között, amelyek elérhetôvé

teszik a diákok számára, hogy biztos egzisztenciát teremtsenek maguknak, s a

rendszer rugalmassága folytán lehetôségük nyíljon a zökkenômentes továbbképzésre

és átképzésre is. Több területen megkezdôdött az egyszerre jelentkezô forráshiány és

pazarlás fölszámolása, a gyakorlati képzéshez nélkülözhetetlen, korszerû

feltételrendszer megteremtése és a tanulók érdekeinek egyidejû védelme. S ami

nélkül mindez nehezen lenne kivitelezhetô: mind az iskolai, mind a gyakorlati

képzôhelyek érdekeltté tétele a színvonalas képzésben.

A szakképzési változások a gazdaság érdekeivel összhangban, a gazdasági élet

irányítóinak a részvételével valósultak meg. Közoktatási szempontból is figyelemre

méltó az a reform, amely a szakképesítés megszerzésének lehetôvé tételével sok ezer

fiatalt ment meg attól, hogy a társadalom perifériájára sodródjon. A gyakran nagyon

szegény rétegekbôl kikerülô diákok számára nyújtott új lehetôség azonban 

csak egy azok közül a változások közül, amelyek a szakiskolai 

rendszert a kor igényeihez igazítják.

TARTALOM

Hátrányos helyzetûek 

reintegrációja

Törvényi változások

Egymásra épülô képzés

A szakképesítések új

szerkezete: az új Országos

képzési jegyzék

A térségi integrált szakképzô

központok Jogok és

lehetôségek

Külföldi továbbképzés
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■ Megkezdôdött a Szakiskolai
Fejlesztési Programban 

a 9-10. osztály oktatásának
pedagógiai megújítását célzó

kerettantervek fejlesztése.
Ezt megelôzôen minden
területen tanár-tovább-

képzéseket tartottak,
melynek célja a tantervek
megismerésén túl a mód-

szertani felkészítés volt.

■ 2003.szeptember 1.
A minimálbér 15 és 30%-a

közötti összeg (7500 –15 000 Ft)
fordítható a tanulószerzôdés-

sel foglalkoztatott tanulók
pénzbeli juttatására, mely

összeget a vállalkozó az
alaprészbôl visszaigényelheti.

2004-tôl tovább javult a 
helyzet, a tanulónak adható

és az alap terhére elszámol-
ható pénzbeli juttatás 

maximuma a minimálbér
50%-ára növekedett.

■ 2003. november 10.
Az Országgyûlés 348 igen

szavazattal – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – 

elfogadta a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés

fejlesztésének támogatásáról
szóló törvényt.

■ 2003. december
Magyarország a 2001–2003

években elkészítette az elsô
NFT-t az Európai Unióhoz 

való csatlakozással elérhetô
strukturális alapok támoga-

tásainak felhasználására. 

1998

Kronológia

Az NFT az ország gazdasági
és társadalmi helyzetének

átfogó elemzése alapján
meghatározza a 

fejlesztéspolitikai célokat 
és prioritásokat. Az NFT 

Humánerôforrás-fejlesztési
Operatív Programja (HEFOP)

szakképzést érintô 
intézkedéseinek célja az

egész életen át tartó tanulás
támogatása és az alkalmaz-

kodóképesség javítása, 
az átláthatóság biztosítása, a
képzés és az intézményrend-
szer szétaprózódottságának

megszüntetése, a 
szakképzés rendelkezésére

álló források kellô hatékony-
sággal történô felhasználása,

az iskolai rendszerbôl 
lemorzsolódók magas 

arányának csökkentése,
a szakképzettséggel 

rendelkezôk elhelyezkedési
esélyeinek növelése, 

a szakképzés tartalmának és
szerkezetének megújítása.

A kitûzött célok 
megvalósítására a HEFOP 3.

és 4. prioritás két 
intézkedésén belül két 

komponenshez kapcsolódóan
lehetett pályázni, egy 

komponens megvalósítására
pedig az Irányító Hatóság 

(továbbiakban IH) által 
jóváhagyott, a Nemzeti 

Szakképzési Intézet (NSZI) 
és partnerei (Apertus KA. és

Educatio Kht.) által
kidolgozott központi program

keretében kerül sor.

■ 2004. január 1.
Az Oktatási Minisztérium 

a gyakorlati képzést segítô
intézkedéscsomagot léptet

életbe, amelynek egyik fontos
eleme, hogy a munkáltatókat

az eddiginél hathatósabban
érdekeltté teszi a gyakorlati

képzés színvonalas 
megszervezésében.

■ 2004. március 25. Az IH
pályázatokat hirdetett meg 

a térségi integrált szakképzô
központok létrehozására, 

valamint a térségi integrált
szakképzô központok 

infrastrukturális feltételeinek
javítására.

■ 2004. szeptember
A Szakiskolai Fejlesztési
Program 70 iskolájában 

a 9–10. évfolyamon végzett
pedagógiai munka 

megújításával szeptember-
ben elkezdôdött a tanítás 

a szakértôk által kifejlesztett
– kísérleti – kerettantervek

alapján.

■ 2004. október 18.
Aláírásra került a központi

program, mely az NFT
HEFOP 3.2.1 komponens ke-

retében a szakképzés 
tartalmának és 

szerkezetének – a magyar
foglalkoztatási szerkezet

elemzésén és a moduláris
szakképzési rendszer 

újonnan kidolgozott 
programjainak a 

■ A szakképzés irányítása
átkerül az oktatási tárcához

(a Munkaügyi Minisztériumból).

■ 2002.november 12.
Az Európai Unió Tanácsa

határozatot fogadott el 
a szakképzés  terén 

a szorosabb együttmûködés
támogatásáról. 

A Koppenhágai Nyilatkozat 
a szakképzési rendszerek 

és szakképesítések közötti
átjárhatóságot,

a képzettségek kölcsönös
elismerését és a szakképzés
minôségének javítását tûzte
ki célul. Az együttmûködés

kiterjed a szakképzés
egészére, beleértve az  1998-

ban bevezetett, akkreditált 
iskolai rendszerı felsôfokú

szakképzést is. 

■ 2003. május 23.
Az Országgyûlés elfogadja 

a szakképzési törvény
módosítását.

■ Megkezdôdött 
a szakképzés-fejlesztési

stratégia kidolgozása

■ Elkezdôdött a Szakiskolai
Fejlesztési Program I. 

(2003–2006) megvalósítása 
90 szakiskola bevonásával.

2003

2004

2002
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továbbfejlesztésén alapuló –
megújítását foglalja 

magában. A programot az
NSZI konzorciumi keretek
között, az Educatio Kht. és 

az Apertus KA. bevonásával
megvalósítja meg 2006. 

december 31-ig.

■ 2005. március 21. Az okta-
tási miniszter kihirdeti a

TISZK-pályázat eredményét.
Mind a 16 nyertes a döntésrôl

szóló értesítést követôen, 
a kiírásnak megfelelôen lét-

rehozott a TISZK irányítására
egy nonprofit szervezetet,

amely 14 nyertes esetében
Kht. formában, 2 nyertes

esetében költségvetési 
szervként jött létre. Az ered-

ményhirdetést követôen 
elkezdôdött a szerzôdések

elôkészítése, illetve aláírása.

■ 2005. május 31. Megjelent
a szakképzés-fejlesztési

stratégia végrehajtásához
szükséges intézkedésekrôl

szóló 1057/2005. (V. 31.)
Korm. határozat és 

a szakképzés-fejlesztési
stratégia 2005–2013.

■ Megkezdôdött a 
szakképzés-fejlesztési 

stratégia intézkedéseinek
végrehajtása.

■ 2005. szeptember
A szakképzési évfolyamokon

61 szakiskola („B” komponens)
a Szakiskolai Fejlesztési

Program keretében 
kidolgozott 37 szakképesítés

új központi programjaival 
indította a képzést.

■ 2005. szeptember 
15 szakiskolában a Szakisko-
lai Fejlesztési Program kere-
tében kifejlesztett pedagógiai
rendszer alapján mintegy 300
tanulóval beindult a 10 hóna-

pos szakképzést elôkészítô
évfolyam („C” komponens).

■ 2005. szeptember Kilenc
szakképesítésnél emelkedik

a képzési idô. A gazdaság
hosszabb ideje kérte, hogy 

a gyakorlati képzési idô 
megnövekedjen, tekintettel

arra, hogy a 9–10. osztály 
bevezetésével egy idôben 

a szakiskolai képzés 
lényegében kétéves képzési

idejûre változott.

■ 2005. szeptember 30.
Megjelent a Szakiskolai 
Fejlesztési Program II. 

pályázat (a szakképzés-
fejlesztési stratégiában 

szereplô határidônek 
megfelelôen)

■ 2005. október 31. A HEFOP
3.2.1. program keretében 
elkészült a javaslat az új

szerkezetû Országos képzési
jegyzékre

■ 2006. február 15., 16. 
Megtörtént a Szakiskolai 

Fejlesztési Program II. 
alapján újabb 70 szakiskolával

a szerzôdéskötés.

■ 2006. február 17. 
Magyar Bálint oktatási 

miniszter sajtótájékoztatón
mutatja be az új Országos

képzési jegyzéket (OKJ). 
A változás lényege, hogy az új

jegyzék átláthatóbb, mint 
a korábbi, lényegesen 

rugalmasabb annál, például
szükség estén részszak-

képesítéssel is ki lehet lépni
az iskolai rendszerû 

szakképzésbôl. Az új jegyzék
sokkal elônyösebb 

lehetôségeket kínál 
a tanulóknak a korábbinál,

azzal, hogy a moduláris 
felépítésû szakképesítések-

kel jobban tervezhetô 
az egyes személy életpályája,

ugyanakkor rugalmasabban
igazodik a gazdaság

igényeihez is.

■ 2006. december 31-ig 
A HEFOP 3.2. központi 

programja szerint 
elkészülnek az OKJ-ban 

szereplô szakképesítések
szakmai és 

vizsgakövetelményei, 
az iskolai rendszerû 

képzésben is oktatható 
szakképesítések központi

programjai. Megtörténik 
a pedagógusok felkészítése 
a szükséges új módszerek

alkalmazására. A tervek 
szerint mintegy száz 

szakképesítéshez készül el
digitális tananyag, valamint

azok alkalmazását elôsegítô
képzési programok 

a tanár alap- és 
továbbképzés számára.

2006

2005



Aközoktatásban a szakképzés alapvetôen kétfajta iskola-
típusban zajlik. Az egyik a szakközépiskola, a másik a
szakiskola. A szakközépiskola érettségivel zárul, tehát

aki ebben az iskolatípusban tanul, az elôtt nyitva a világ: érett-
ségi után éppen úgy jelentkezethet bármelyik felsôoktatási in-
tézménybe, mint a gimnazista kortársai –, illetve folytathatja
tanulmányait a szakközépiskola tizenharmadik és tizennegye-
dik évfolyamán, hogy szakmai képzettséget szerezzen. A szak-
középiskolában tehát közismereti és szakmacsoportos alapozó
oktatás folyik a kilenc-tizenkettedik évfolyamon.

A szakiskola a valamikori szakmunkásképzô intézet utódja.
Ennek az iskolatípusnak az elején, tehát az úgynevezett kilen-
cedik-tizedik évfolyamon közismereti, továbbá pályaorientáció
és a szakmacsoportok szerinti alapozó oktatás folyik, ezt köve-
tôen a tizenegy-tizenkettedik szakképzési évfolyamon szakmát
szerezhetnek a gyerekek.

A 2002-ben hivatalba lépô kormányt a következô helyzet fo-
gadta a szakképzés terén:

A szakközépiskolában – a korábbi évek nagy összegeket meg-
mozgató fejlesztéseinek következtében – a helyzet ha nem is
problémamentes, de többé kevésbé megnyugtató volt. A Phare-
program és világbanki programok segítségével ezek az intéz-
mények többé-kevésbé megfelelôen mûködtek.

Szinte katasztrofális volt viszont a helyzet a szakiskolában. A
fejlesztések, mind tárgyi, mind tartalmi tekintetben – elmarad-
tak. A tanárok – kevés segítséget kaptak a több szempontból is
nagyon nehéz helyzetben. A diákság összetétele az utóbbi évti-
zedben megváltozott. Szakiskolába ma azok a fiatalok jelent-
keznek, akik szociális vagy kulturális okokból nem mentek
szakközépiskolába. Zömüknek elkeserítôen gyenge az alapmû-
veltsége, magyarul: még írni-olvasni is alig tudnak sokan. Mo-
tiváltságuk foka alacsony, szokásrendszerük, értékrendjük pe-
dig gyakran arra ösztönzi ôket, hogy félbehagyják tanulmánya-
ikat. A hagyományos oktatási módszerektôl – ülj már nyugod-
tan fiam és figyelj ide –, irtóznak, menekülnek. A történetileg
kialakult struktúrák miatt sok esetben olyan szakmákra képez-
ték ki a fiatalokat, amelyekben nem tudtak elhelyezkedni. A
gyakorlati képzés mûszaki feltételei számtalan helyen egysze-
rûen siralmasak voltak.

A hivatalba lépô új kormányzat számára nyilvánvaló volt,
hogy ha meg akarják állítani a társadalom kettészakadásának
elmélyülô folyamatát, ha esélyt kívánnak teremteni ezeknek a
gyerekeknek, és ha meg akarják oldani Magyarország szakem-
ber-szükségletének a kérdését, akkor a szakiskolai fejlesztésre
kell koncentrálni az erôket.
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Szakiskolai fejlesztés 

SIKERES PÁLYÁZATOK
AZ SZFP I. PROGRAMBAN RÉSZTVEVÔ 

INTÉZMÉNYEK SZÁMA KOMPONENSENKÉNT

■ Közép-magyarország,
■ Észak-magyarország,

■ Dél-dunántúl,
■ Nyugat-dunántúl,

■ Közép-dunántúl
■ Dél-alföld,

■ Észak-alföld

22 18

35
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22
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Komopnensek, projektek

A B C D E F G H

2003-ban az SZFP I. pályázaton
nyertes 90 szakiskola sikeres

pályázataimak (A, B, C kompo-
nensek) megoszlása régiónként
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A gazdaság növekvô 
szakmunkásigénye és 
a képzés közötti 
ellentmondásokra 
tekintettel a Szakiskolai
Fejlesztési Program 
kidolgozása már 2002
nyarán elkezdôdött.
Célkitûzéseit, irányait 
az Országos Köznevelési
Tanács 2002. október 
10-i ülésén megvitatta,
és határozatában 
támogatta. 
A Kormány 2015/2003. 
(I. 30.) számú 
határozatában 
felhatalmazta 
az oktatási minisztert 
a Szakiskolai Fejlesztési
Program megkezdésére.
A határozatban foglaltak
alapján 2003. február 
15-én megjelent a pályá-
zati felhívás, 

március 5-tôl pedig 
a programról és 
a pályázatról regionális
tájékoztató 
konferenciasorozat 
indult a szakiskolák, 
a fenntartóik és 
a gazdasági szereplôk
számára. A pályázaton
nyertes, a programban
közvetlenül résztvevô 
iskolákkal és 
fenntartóikkal az 
OM június 30-ig
szerzôdést kötött. 
A program szakmai 
része a nyár folyamán 
– az európai uniós 
felkészülés jegyében –
idegen nyelvi 
továbbképzéssel indul, 
a szakmai fejlesztô 
munka a 2003/2004-es
tanév elejétôl vette 
kezdetét.

A SZAKISKOLAI
FEJLESZTÉSI PROGRAM
FELÉPÍTÉSE
A Szakiskolai Fejlesztési Program négy, illetve öt átfogó
komponensbôl (a D1 és a D2 komponens a lebonyolítás
szempontjából két önálló komponensnek tekinthetô), vala-
mint négy tematikus projektbôl áll.
A program felépítése a következô táblázattal foglalható
össze:

Változások
a szakképzésben 11

ÁTFOGÓ KOMPONENSEK

TEMATIKUS PROJEKTEK

TÁMOGATÓ SÁV

„A” komponens

„D1” és „D2” komponens

„B” komponens „C” komponens

Közismereti és
szakmai
alapozó 

kompones

Szakképzés-
módszertani 
komponens

Hátrányos
helyzetûek 

reintegrációs
komponens

Tartalomfejlesztés: 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;

Önfejlesztô iskolai és minôségfejlesztési komponens

Idegen nyelv
projekt

(angol és
német)

Szakiskolai
mérés-

értékelés
projekt

Szakiskolai
pálya-

orientáció
projekt

Informatika 
a szak-

iskolában
projekt

Pályázatok Konfe-
renciák 

Monitoring
és kap-
csolódó

kutatások

PR-tevé-
kenység 

Szervezési,
lebonyolí-

tási 
feladatok  

Eszközfejlesztés: a képzéshez szükséges tárgyi 
feltételek megteremtése, illetve korszerûsítése, 
azaz az eszközbeszerzés.

Mind a négy komponens eredményei már a megvalósulási
szakaszban hozzáférhetôvé váltak azok számára is, akik
közvetlenül nem vesznek részt a programban.
Az átfogó komponensek közül az „A”, a „B” és a „C” 
egymástól független, míg a „D” mindhárom komponenshez
kapcsolódó elem. 
A projektek megvalósítását egy úgynevezett „Támogató
sáv“ segíti. Ide tartoznak a pályázatok, konferenciák, 
a monitoring, a kapcsolódó kutatások, a PR-tevékenység és
a programmal kapcsolatos szervezési, lebonyolító feladatok. 
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A hátrányos 
helyzetûek esélyei
a szakképzésben

A hátrányos helyzetû –
ezen belül a roma 
– fiatalok szakképzése 
kettôs problémával küzd:
❖ egyrészt az alapiskolai és
a szociokulturális 
hátrányok miatt ezen 
fiatalok jelentôs része nem
jut szakképesítéshez, mert
az iskolai rendszerû 
szakképzésbe nem jut be;

HÁTRÁNYOS HELYZETÛEK
REINTEGRÁCIÓJA
A fejlesztést meghatározó fô célok és feladatok a követke-
zôk voltak:
❖ Peremfeltételek átalakítása az OKJ-s szakképesítések ta-
nulásának megkezdéséhez. Az általános iskola 8. osztályá-
nak elvégzéséhez kötött szabályozás módosítása és az adott
szakképesítéshez, szakképesítés-csoportokhoz tartozó kom-
petencia alapú bemeneti feltételrendszer meghatározása.
❖ A tankötelezettségi korhatárt betöltött, alapfokú iskolai
végzettséggel nem rendelkezô, hátrányos helyzetû fiatalok
számára olyan egyéves program fejlesztése, mely a beme-
neti feltételként meghatározott kompetenciák teljesítésére,
a szakképzés megkezdésére készít fel, mely egyúttal pálya-
orientációt és szakmai elôkészítést is biztosít a fiataloknak.
❖ Olyan technikai fejlesztés biztosítása, mely lehetôvé te-
szi az egyéves szakképzést elôkészítô évfolyam szakiskolai
bevezetését, a fiataloknak a szakképzés megkezdésére va-
ló kompetencia alapú felkészítését. 
❖ Pedagógusok és iskolák felkészítése

Elért eredmények
❖ A szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kom-
petenciarendszerek kidolgozását szakértôi csoportok vé-
gezték. Az elôzetesen kitûzött céloknak megfelelôen a
képzés jellegét tekintve az OKJ szerint 10 szakmacsoport-
ban készültek el a szakmatanulás megkezdéséhez szüksé-
ges kompetencia profilok. A munkát 48 szakértô, pedagó-
gus és munkaszakértô végezte el. 
❖ A szakképzést elôkészítô évfolyam programjainak fejlesz-
tése elsô lépéseként 6 vezetô szakértô a terveknek megfe-
lelôen elkészítette a kidolgozó csoportok számára szolgáló
útmutatót. A fejlesztô munka 8 csoportban, csoportonként
5-6 fô részvételével folyt. A csoportok tagjai együtt alkották
a feladat végrehajtásához szükséges kompetenciahálót. A
fejlesztés eredményeképpen elkészültek a szakképzést elô-
készítô évfolyam programjai abban a 10 szakmacsoportban,
ahol az OKJ 2005. évi módosítása és a szakmai és vizsgakö-
vetelmények kiadása során bekerültek a szakképzés meg-
kezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák.
❖ A jogszabályok 2005 végén történt módosításával lehetô-
ség nyílt még több fiatal számára, hogy ezt a korszerû kép-
zési formát választhassa.
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❖ másrészt, akik bejutnak 
a középfokú képzésbe, 
tipikusan szakiskolába 
járnak, a szakiskolák 
azonban nincsenek 
felkészülve a jelentôs 
számú, sokszor deviáns
magatartású fiatal 
oktatására, képzésére,
ezért magas 
a lemorzsolódás,sok fiatal
szakképzetlenül hagyja el
az iskolát a munkaerôpia-
con való elhelyezkedés 
esélye nélkül.

SIKERES PÁLYÁZATOK

Régió A B C Össz.

Közép-Magyarország 15 16 4 35
Dél-Alföld 9 9 3 21
Észak-Alföld 10 8 4 22
Észak-Magyarország 9 6 4 19
Nyugat-Dunántúl 9 6 2 17
Közép-Dunántúl 11 8 3 22
Dél-Dunántúl 7 8 3 18
Összesen: 70 61 23 154



Számukra egy szakképzést elôkészítô évfolyamot terveztek. A
feladat az volt, hogy kiindulva a gazdaság igényeibôl és az élet
gyakorlatából, meghatározzuk, melyek azok a kompetenciák,
amelyek valóban nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy valaki a tanu-
lást egyik vagy másik szakmában megkezdhesse. Az elôkészítô
év során a pedagógusok ezeket a kompetenciákat alakítják ki a
gyerekekben. Kétségtelenül nem tanulnak Adyt és evolúcióel-
méletet, de azokat az alapismereteket megszerzik, amelyek ah-
hoz szükségesek, hogy a szakmai képzéshez nélkülözhetetlen
rajzolás, vágás, területszámítás feladatait elvégezhessék.

Az iskolák tanárainak felkészítését a Nemzeti Szakképzési Inté-
zet végezte. 2003-ban az Országgyûlés módosította a közoktatási
törvényt, ennek a módosításnak része volt, hogy engedélyezték:
azok a tanulók, akik elvégzik ezt az elôkészítô évfolyamot, általá-

nos iskolai végzettség nélkül is be-
iratkozhassanak a szakiskola szak-
képzési évfolyamára. 2005. szep-
tember elsején kezdôdött 15 szak-
iskolában ezekkel a gyerekekkel a
munka. Lehet vitatkozni azon,
hogy nem volna-e jobb, ha a jövô
szakmunkásai szélesen megalapo-
zott közismereti mûveltséggel ren-
delkeznének. Pontosabban: ezen
nem lehet vitatkozni, ez jobb len-
ne. Ennek a célnak az elérését
azonban nemcsak a továbbiakban
ismertetendô egyéb intézkedések
segítik, hanem az a lehetôség is,
hogy sok ezer gyereket ennek az
elôkészítô évfolyamnak a segítsé-
gével sikerül az iskolai rendszer-
ben tartani, megelôzve a visszafor-
díthatatlan marginalizálódásukat.
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Akormány 2002-ben döntött, 2003-ban meghirdették a
Szakiskolai Fejlesztési Programot. A program kidolgo-
zásában való részvételre pályázatot írtak ki az iskolák

számára, a jelentkezô iskolákkal pedig szerzôdést kötöttek.
A fejlesztésnek elsô fontos vonulata azoknak a gyerekeknek a

sorsával foglalkozott, akik nem tudják elvégezni az általános
iskolát, s ezért be sem iratkozhattak szakiskolába. Az ô élet-
helyzetük gyakorlatilag reménytelen volt. Tizenöt évesen még
mindig a hatodik osztálynál kínlódtak, nyilvánvaló volt, hogy
soha nem végzik el sem a hetediket, sem a nyolcadikat, soha
nem szereznek szakmát, tehát segédmunkásként, alkalmi
munkásként tengetik majd életüket, vélhetôen a nyomorszint
határán, annak esélye nélkül, hogy sorsuk alakításában részt
vehetnének. 

Változások
a szakképzésben 11

Szakképzésbe – általános iskolai 
végzettség nélkül?

A PÁLYÁZÓ ISKOLÁKBAN TANÍTOTT SZAKCSOPORTOK

Egészségügy
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A Szakiskolai Fejlesztés Program „A” komponensének
célja a 9-10. osztályban folyó közismereti és szakmai
alapozó képzés tartalmának megújítása, színvonalának
emelése, a képzés tárgyi feltételeinek javítása, a tanárok
módszertani és szakmai ismereteinek fejlesztése, a
bevált megoldások megismertetése, elterjesztése.

A programmal szemben támasztott, a fejlesztési
irányokat meghatározó intézményi elvárások a
következôk:
❖ Praktikusan használható tanári kézikönyvek, útmutatók
❖ Módszertani ismeretek fejlesztésére ötletek
❖ Alkalmazható tankönyvek, munkafüzetek
❖ Korszerû szemléltetôeszközök, tanítási segédanyagok,
feladatbank kialakítása
❖ A valóságos szintrôl induló tananyagtartalom, 
moduláris építkezés lehetôsége
❖ A közvélemény és a fenntartók tájékoztatása
❖ Iskolákra szabott eszközfejlesztési lehetôségek
❖ Egyéb pályázati források elérésére figyelemfelhívás
❖ A szakmák bemeneti követelményeihez a közismereti
tartalmak megjelentetése
❖ A szakmai alapozás gyakorlatainak modulokban
történô feldolgozhatósága

2006-ra a következô eredményeket sikerült elérni:
❖ Kerettantervek fejlesztése (közismereti területen 8
mûveltségterület tanterve + 2 nyelvi, 19 szakmacsoportos
tanterv), melyet megelôzött egy széleskörû diagnosztizáló
mérés
❖ Az „A” komponens 70 iskolájában 2004 szeptem-
berében elkezdôdött a tanítás a szakértôk által 
kifejlesztett - kísérleti - kerettantervek alapján
❖ A szakiskolák tanárai részére került kiírásra a bevált
módszerek megismerését és adaptálását segítô pályázat,
valamint a helyi tantervek készítését ösztönzô pályázat

❖ A szakiskolákban tanuló sajátos nevelési igényû diákok
oktatását, nevelését megalapozó és fejlôdésüket nyomon
követô, sajátos nevelési igényüket feltáró gyógypedagó-
giai-diagnosztikai vizsgálati rendszer kifejlesztésre került
❖ Az informatikai háttérrel támogatott felzárkóztató 
program megvalósítása kísérleti jelleggel a tanulásban
lemaradt tanulók hátrányainak lefaragására: 
a programban 33 iskola vesz részt matematika, valamint
magyar nyelv és irodalom mûveltségterületeken. 
A szoftvert kipróbáló iskolák kedvezô tapasztalatokról
számoltak be, melyrôl összefoglaló készült
❖ Módszertani továbbképzések a hatékony 
tanulásszervezési eljárások, az informatikai rendszerrel
támogatott fejlesztô-felzárkóztató programok, valamint 
a kerettantervekhez kapcsolódó tananyagtartalmak és
hatékony eljárások témakörökben
❖ A könyvtárfejlesztésen kívül az „A” komponens
intézményei számára intézményenként 10.000.000 Ft
keretösszegben eszközbeszerzés valósult meg. Az eljárás
közbeszerzés keretében zajlott, melyet megelôzött 
a szakértôk által a mûveltségterületükre vonatkozó
eszközlisták összeállítása. Az intézmények 30.000.000 
Ft-os keretösszegû eszközlistából választhatták ki 
a számukra szükséges eszközöket
❖ Az „A” komponens 8 mûveltségterületre és 19 
szakmacsoportra vonatkozóan feladatbank és
foglalkozási tervek készítését végezte el
❖ Tanártovábbképzés a módszertani kultúra
fejlesztésére. 
❖ Külföldi tanulmányutak 140 fô részvételével, melynek
keretében iskolánként egy közismereti és egy szakmai
tanár utazhatott külföldre. A beszámolók szerint a hazai
gyakorlatban is jól hasznosítható tapasztalatokat
szereztek a kollégák
❖ A 2006-os esztendôben folytatódik a feladatbank
fejlesztése

AZ „A” KOMPONENS FELADATA



ASzakiskolai Fejlesztési Program további két eleme azok-
nak a diákoknak a képzésével foglalkozott, akik elvé-
gezték az általános iskolát, és be is iratkoztak valame-

lyik szakiskolába. Új pedagógiai eljárások bevezetését, csoport-
bontást, tárgyi fejlesztést irányzott elô a program.

Elsôként annak a mintegy hatvan iskolának a szakmai és vizs-
gakövetelmény-rendszere újult meg, amelyek ebben a fejlesz-
tésben részt vettek. Ez a követelményrendszer-megújulás 37
szakmát érintett. Az új követelmények meghatározásakor nem
az iskolai hagyományból indultak ki, hanem azt vizsgálták
meg, hogy a munkakör betöltéséhez a gyakorlatban, az élet-
ben, a valóságban milyen ismeretekre van szükség. 

Sem ezt a vizsgálatot, sem az egész megújítási fo-
lyamatot nem lehetett volna lebonyolítani a gaz-
dasági szféra együttmûködése nélkül. 2003-
ban módosították a szakképzési törvényt. A
módosítás egyik eleme az volt, hogy a gazdasá-
gi élet szereplôinek, a szakmai és a civilszerve-
zeteknek, például a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarának, a Magyar Agrárkamarának a sze-
repe növekedjék a képzési követelmények meghatá-
rozásában is. A 37 megújult szakmai és vizsgakövetelmény
közül tizenkettô gondozása a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara hatásköre az Oktatási Minisztériummal kötött együttmû-
ködési megállapodás alapján.. Rendkívül fontos eleme a Szak-
iskolai Fejlesztési Programnak, hogy az oktatás során új peda-
gógiai eljárásokat alkalmazzanak a pedagógusok. A szakiskolai
tanulóknak egy jelentôs része eleve túlkoros. Ezeknek a fiata-
loknak fokozottan szükségük van a személyközpontú, tevé-
kenykedtetô, gyakorlatorientált tanulásra.

A szakképzés fejlesztési stratégiája
2005. május 31-én a kormány elfogadta a szakképzés fejlesz-
tési stratégiáját, amelynek egyik legfontosabb gondolata éppen
abban áll, hogy ki kell terjeszteni a Szakiskolai Fejlesztési
Programot. Ennek megfelelôen elkészültek az új pályázati ki-
írások, és 2006 februárjában a hetven szakiskola, az iskola-
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fenntartók és a Nemzeti Szakképzési Intézet megköthették a
háromoldalú együttmûködési megállapodásokat az Szakiskolai
Fejlesztési Program II. 2011-ig tartó megvalósítására.

A szakképzés-fejlesztési stratégia megvalósítását a gazdasági-
anyagi támogatás is kíséri. A 2005-ös költségvetési törvény
400 millió forintot biztosított például arra, hogy a szakiskolák
és szakközépiskolák 9. évfolyamán csoportbontásban folyhas-
son a gyakorlati oktatás 2006 szeptemberétôl. 

A gazdaság szerepe nem csak ebben nyilvánul meg. A straté-
gia meghatározta, hogy ki kell alakítani a szakképzés munka-

erô-piaci igényeken alapuló tervezési rendszerét. Csak a
gazdálkodó szervezetek bevonásával lehet megterem-

teni a várható igényeknek megfelelô beiskolázást
és a szakképzés feltételeit. A 2005. év végén mó-
dosított szakképzési törvény szerint ezentúl, ha
egy iskola tanulólétszáma meghaladja az ötszáz
fôt, szakmai tanácsadó testületet kell létrehoz-
ni. Ebben a tanácsadó testületben helyet kap-

nak a munkavállalói és munkaadói szervezetek,
mint például a Gyáriparosok Országos Szövetsége,

az IPOSZ és a gazdasági kamarák képviselôi is.
A gazdasági életet képviselô szakmai és civilszervezetek

szerint alaposabb szakmai tudású szakmunkásokra van szük-
ség a gazdaságban. A szakmai tudást alapvetôen a gyakorlati
képzés során lehet megszerezni. 

A közoktatási törvény 2005. decemberi módosítása lehetôvé
tette, hogy szakiskolában a 9–10. évfolyamon, amelyeken köz-
ismereti oktatás folyik, az eddigi átlagosan 25 százalék helyett
2006 szeptemberétôl kezdve a tanítási idônek akár a 40 száza-
lékát is szakmai alapozásra, gyakorlati oktatásra fordíthassák.
Ez segíthet abban, hogy a tanulók ne morzsolódjanak le a
szakképzés megkezdése elôtt.

Rendkívül fontos eleme a szakképzés-fejlesztési stratégiának
annak szorgalmazása is, hogy az oktatás során új pedagógiai el-
járásokat alkalmazzanak a pedagógusok. A módszertani meg-
újulást a pedagógusképzés, továbbképzés rendszerének átala-
kítása segíti.

Változások
a szakképzésben 11

A szakiskolai képzés és 
a szakképzés fejlesztése

Csoportbontás, 

tárgyi fejlesztés,

megújuló 

követelmény-

rendszer
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A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény elfogadását
követôen újjáalakultak a regionális fejlesztési és képzési
bizottságok (RFKB). A 28 tagú bizottságokba 50%-ban az
iskolafenntartók és az oktatási szféra, 50%-ban a gazdasági
szereplôk delegálnak tagokat. A gazdasági területrôl 
delegált tagok esetében a munkáltató, munkavállaló, 
kamarák aránya: 45 fô a munkaadó, 37 fô a munkavállaló,
16 fô a kamarákat képviseli. A testületek a szakképzéssel
kapcsolatos döntések elôkészítése, megalapozása 
területén igen fontos szerepet töltenek be, biztosítják 
a regionális gazdaságfejlesztéshez szükséges regionális
munkaerô-piaci igények érvényesülését a szakképzéssel
kapcsolatos döntések meghozatalának folyamatában.
A törvény szerint a bizottságok hatásköre és felelôssége 
a decentralizált kerettel kapcsolatban, hogy – az oktatási
miniszter által jóváhagyott prioritások szerint – kiírják 
a decentralizált keretbôl finanszírozandó pályázatokat, 
értékelik a pályamûveket, javaslatot tesznek a fejlesztési
célokra, elemzik, értékelik a szakképzési hozzájárulás 
régióban történô felhasználását, stb. Az RFKB-k 
felelôsségteljes tevékenységéhez szükséges források 
biztonságát is megteremtette az új törvény azzal, 
hogy kimondta: az alaprész – meghatározott kiadások 
levonása után fennmaradó részének – 66%-át 
decentralizált keretként kell biztosítani.

VÉLEMÉNY
Az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára szerint na-
gyobb óraszámban van szükség gyakorlati képzésre, illetve na-
gyobb hangsúlyt kell helyezni a felhasználható tudás megszer-
zésére. A száz lépés programja az oktatás területén közvetle-
nül a szakképzést érinti. „Az a kormány célja, hogy közelebb
hozzuk egymáshoz a szakképzés világát és a munka világát, te-
hát, hogy a szakképzésbôl olyan tanulók kerüljenek ki, akik el
tudnak helyezkedni a munkaerôpiacon“ – mondta Arató Ger-
gely, az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára Bonyhá-
don tartott elôadásában. Arató a legfontosabb tervezett intéz-
kedések között említette azokat, amelyek lehetôvé teszik, hogy
a gyakorlati képzés nagyobb óraszámban és korábban kezdôd-
jön el. Mint rámutatott, ilyen módon lehet elérni, hogy a gye-
rek rögtön találkozzon olyan élménnyel, amely megalapozza a
sikeres iskolai karrierjét. A politikai államtitkár szerint a fi-
nanszírozásban és az irányítás rendszerében tervezett változ-
tatások feladata lesz közelebb hozni a munka és az iskola vilá-
gát, illetve többlet pénzt juttatnak olyan szakképzésekre, ame-
lyek valamilyen hiányszakmát vagy közvetlen munkaerô-piaci
igényt elégítenek ki. 

Forrás: Történelemtanárok Egylete, www.tte.hu

A REGIONÁLIS 
FEJLESZTÉSI ÉS 
KÉPZÉSI BIZOTTSÁGOK
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Aszakképzésrôl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2003.
évi módosítása hatalmazta fel az oktatási minisztert,
hogy a szakképesítésért felelôs miniszterrel együtt - az

OKJ folyamatos fejlesztésére és korszerûsítésére szakmacso-
portonkénti bizottságokat hozzon létre, ezzel megteremtôdött
a bizottságok mûködéséhez szükséges jogszabályi feltétel. A
bizottságokat az OM a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztériummal közösen mûködteti.

A már korábban is mûködô 21 szakmacsoportos bizottság
személyi összetételében nagy mértékû változás zajlott le annak
érdekében, hogy a szakképzés eredményeit felhasználó gazda-
sági szféra képviselôinek aránya jelentôsen növekedjen a testü-
letekben. Ennek megfelelôen vállalkozók, gazdasági társasá-
gok, vállalatok vezetôi, alkalmazottai vannak jelen a testületek-
ben, akik releváns információval rendelkeznek a szakmacso-
porthoz kötôdô munkaerô-piaci elvárásokról. A bizottságok
tagjai közül az elnök általában a munkaadói oldal képviselôje.
A bizottsági tagokra az Országos Érdekegyeztetô Tanács mun-
kaadói és munkavállalói oldalaitól, továbbá a gazdasági kama-
ráktól kértünk javaslatot.

A bizottságok feladata a szakképzésrôl szóló törvény értelmé-
ben az OKJ folyamatos fejlesztése és gondozása, a bizottságok
véleményezik az OKJ-be való felvételre, módosításra, illetve
törlésre javasolt szakképesítésekkel kapcsolatos javaslatokat is.
2003-ban a bizottságok felülvizsgálták a szakmacsoportjukba
tartozó szakképesítéseket, mely segítette az OKJ nagyszabású
átalakításával kapcsolatos munkálatokat is. A Nemzeti Fejlesz-
tési Terv HEFOP. 3.2.1 „Új szakképzési szerkezet” komponens
fejlesztési munkálataiba is bekapcsolódnak a bizottságok azon
keresztül, hogy az általuk javasolt lektorok a képzési doku-
mentumokat véleményezik.

A bizottságok nagysága, tagjainak száma a felügyelt szakma-
csoport szakképesítéseinek számához igazodik: a szakképesíté-
sek jellegétôl - komplexitásától, bonyolultságától függôen - 5-
8 szakképesítés/bizottsági tag.

Változások
a szakképzésben 11

Szakmacsoportos bizottságok
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A Magyar Köztársaság Országgyûlése 2003. november 
10-én 348 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat
nélkül - fogadta el a szakképzési hozzájárulásról és 
a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényt. 
Az elôzmények és a törvény hatásai a következôkben 
foglalhatók össze.
A Kormány a törvénytervezetet – miután valamennyi 
jelentôs szakmai és érdekképviseleti fórum 
megtárgyalta – 2003. szeptember 29-én nyújtotta be 
a Parlament elé. A új jogszabály figyelembe veszi 
a szakképzés, a közoktatás és a felsôoktatás, 
az iskolarendszeren kívüli felnôttképzés, valamint 
az adózási és számviteli rendszerrel kapcsolatos 
jogszabályi változásokat.
A szabályozás az eddigieknél jobban ösztönözi a gazdaság
szereplôit a tanulók szakképzésében, és a saját 
munkavállalóik képzésében való részvételre, nem emeli 
a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek befizetésének
mértékét (1,5%), törvényi megerôsítést kap viszont 

a hozzájárulási kötelezettség és a képzési alaprészbôl
nyújtott támogatások ellenôrzésének összes formája. 
Ezzel együtt bevezetésre került az átalánydíjas elszámolás.
A hozzájárulásra kötelezettek egy csoportjának a hozzájá-
rulási kötelezettség 20 százalékát a módosítást követôen
kötelezôen be kell fizetni a központi alaprészbe, az így 
a befolyt összegbôl biztonsággal keletkeztek források
felnôttképzési, valamint régiós célok megvalósítására, 
a központi programok, célok megvalósítható 
az Európai Unió szakképzést támogató forrásai 
bevonásához szükséges társfinanszírozásra is lehet 
forrásokat elkülöníteni. A régiós célok fedezete 
a decentralizált alaprész, amelynek aránya 66% lett. 
A regionális fejlesztési és képzési bizottságokban 
a gazdaság képviselôi a módosítás révén elérik az 50 szá-
zalékot, ugyanakkor az Országos Szakképzési Tanácsban a
munkaadói szövetségek képviselôinek a száma a jelenlegi
hat helyett az Országos Érdekegyeztetô Tanácsban való
részvételüknek megfelelôen kilencre emelkedik.

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Törvényváltozás – 2003.
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Alapvetô fontosságú a gyakorlati képzés erôsítése, illetve 
a gazdaság igényeihez igazítása. A cél az, hogy a gyakorlati
képzés ott folyjék, ahol a körülmények a legjobbak hozzá,
és ahol a legjobb eredmény érhetô el. Ezen célok elérése
érdekében a gyakorlati képzést érintô különbözô 
jogszabályokban a következô változások léptek életbe:
❖ Az iskolák normatív támogatásának megváltoztatása 
annak érdekében, hogy a tanulókat – az alapképzést 
követôen – a gazdasági szférába engedjék ki. Differenciá-
lódott a gyakorlati oktatás normatívája. A változtatás lénye-
ge az, hogy az eddig mindkét évben nyújtott, egységes 112
ezer forint gyakorlati normatíva helyett az elsô évben a
normatíva 140%-át és a befejezô szakképzési évfolyamon
pedig a 60%-át kapják az intézmények. Ez várhatóan ösz-
tönzôen fog hatni arra, hogy az alapképzés után a második
évben a gyakorlati képzés tanulószerzôdés keretében való-
suljon meg. Mindezt tovább fogja erôsíteni az új 20%-os
gyakorlati résznormatíva, amelyet az iskolafenntartó akkor
kap meg, ha a tanuló a gyakorlati képzést tanulószerzôdés
keretében a gazdálkodó szervezetnél kapja meg.
❖ Az országos gazdasági kamarák a szakképzési törvény
felhatalmazása alapján jelentôs szerepet töltenek be 
a szakképzésben. A szakképzési törvény 2003. évi 
módosításával a feladataik tovább bôvültek. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 16 gyakorlatorientált 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek 
gondozását vette át az Oktatási Minisztériumtól.
❖ Szintén a közoktatási törvényben változott a szakiskolák
9–10. évfolyamának létszámnormatívája, a korábbi maximális
létszám/átlaglétszám – 35/28-ról 30/23-ra csökkent. 
❖ A szakképzési hozzájárulás terhére a gazdálkodó 
szervezetek 2004. január elsejétôl nemcsak ténylegesen

számolhatják el költségeiket, hanem átalány jelleggel is.
Ez rendkívüli mértékben leegyszerûsíti ezt az eljárást, 
hiszen nem szükséges részletes nyilvántartást vezetni.
❖ A vállalkozó által a Munkaerôpiaci Alap képzési 
alaprészével szemben elszámolható, gyakorlati képzésben
tanulószerzôdés keretei között részesülô tanuló számára
adható adómentes pénzbeli juttatás mértéke jelentôsen
nôtt. Ez a mindenkori minimálbér arányában, a korábbi
30%-ról 50%-ra emelkedett.
❖ Bevezetésre került a képzési alaprésszel szemben 
elszámolható mintegy 11 ezer forint anyagköltség, 
melyet a gazdálkodó évente egyszer, a tanulószerzôdéssel
rendelkezô tanulók száma alapján kap.
❖ Az adótörvényekben 1997 óta szabályozott, tanulónként
és havonta adható 6.000 forintos adóalap-csökkentés 
mértéke jelentôsen nôtt. Az új szabályozás alapján 
2004-tôl tanulónként és havonta a mindenkori minimálbér
20%-a írható le az adóalapból, mely 2005-ben 
11 400 forintot jelent tanulónként. 
❖ A tanulószerzôdés a képzés egy részére is köthetô. 
Ez más szabályozással együtt biztosítja azt, hogy a tanuló
az alapkészségeket tanmûhelyi keretek között szerezze
meg (ez jelenleg általában iskolai tanmûhelyt jelent), majd
ezt követôen – tanulószerzôdés keretében 
– piaci körülmények között mélyítse a tanultakat.
❖ 2005 szeptemberétôl kilenc szakképesítésnél 
emelkedett a képzési idô. A gyakorlati képzést végzô 
vállalkozók, az érdekképviseleti szervezetek hosszabb ideje
kérték, hogy a gyakorlati képzési idô növekedjen meg, 
tekintettel arra, hogy a 9–10. osztály bevezetésével 
egy idôben a szakiskolai szakmai képzés lényegében két-
éves képzési idejûre változott. 

A GYAKORLATI KÉPZÉS ÉS A SZAKKÉPZÉS 
FEJLESZTÉSE
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A szakmastruktúra teljes
átalakításának, 
fejlesztésének alapjául 
a Foglalkozások Egységes
Osztályozási Rendszere
(FEOR) szolgált. Ez adta 
a kiindulási pontot. Igaz, a
FEOR adatai nem valami
újak, azonban a Központi
Statisztikai Hivatal a 2001-es
népszámláláskor sok 
adatot gyûjtött a foglalko-
zásokról, beleértve az új
munkaköröket is. Tehát a
foglalkozásokból kiindulva
szeretnénk egy minden 
állampolgár számára 
könnyen átlátható szakma-
struktúrát felállítani. 
Egy ilyen szerkezetre 
tekintve az ember 
megállapíthatja, melyik

szakmai modulból 
vizsgázott, melyikbôl 
szeretne még vizsgázni,
melyikkel milyen 
képesítéshez juthat. Azt is
megtudhatja, hogy mely
tantárgyakból nem kell
vizsgázni, ha tovább akar
lépni, új képesítést akar
szerezni, illetve melyekbôl
elkerülhetô a vizsga. Olyan
egyértelmûen és egyszerû-
en lesz megrajzolva ez a
modultérkép, hogy bárki
eligazodhasson rajta.
Egymásra épülô, beszámít-
ható képzésrôl van szó,
ugyanazt a modult nem
kell majd kétszer tanulnia
senkinek.
Modláné Görgényi Ildikó, a Nemzeti

Szakképzési Intézet fôigazgató-
helyettese. Forrás: Köznevelés 

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

VÉLEMÉNY
Ideje volt a szakmastruktúra modernizálásának. Tarthatatlan
helyzet, hogy az egyszer már megtanult tananyagot vagy akár
annak egy jelentôsebb hányadát ne számítsák be egy újabb
képzés esetén, ha az említett tananyag /rész/ itt is elôírás. Biz-
tos vagyok benne, hogy a modulba rendezett tananyag, az új
szakmastruktúra sokak kedvét meghozza az ismeretek bôvíté-
sére. Abban is biztos vagyok, hogy ez a rendszer jó hatással
lesz az élethosszig tartó tanulásra. Arról már nem is szólva,
hogy a tananyag, a szakmastruktúra és az Országos képzési
jegyzék modernizálása a korábbinál jóval közvetlenebb kap-
csolatot teremt a képzési hely, az iskola és a gazdaság vagy ha
úgy tetszik a munkaerôpiac között. 

Wieszt János a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara osztályvezetôje

A PIAC IGÉNYEI 
Az Országos képzési jegyzék megreformálása kapcsán
azok a kérdések vetôdnek fel, amelyek általában megfogal-
mazódnak a szakképzés kritikájaként is. A mennyiség felôl
közelítve, hogy a rendszer nem képes évente megfelelô
számú középfokú végzettségû szakembert képezni. Ma 2,5
millió ember dolgozik fôiskolai, egyetemi végzettséget nem
igénylô munkakörben, 900 ezer aktív korú embernek pedig
nincs semmilyen szakképesítése, és az iskolai rendszerû, 
illetve felnôttképzésben évente 200 ezren szereznek 
szakképesítést. Ahhoz, hogy valaki megmaradhasson 
a munkaerôpiacon, újabb és újabb tudás megszerzésére
van szükség. De ezt nem még több iskola megnyitásával
vagy az akkreditált felnôttoktatási helyek szaporításával
kell megoldani, hanem a rendszer átalakításával. 
Például a képzési idô rövidítésével vagy az illetô elôzetes
tudásának a képzésbe való beszámításával.
Nagyon lényeges, hogy a képzési jegyzék átalakításakor 
figyelembe vegyük a piac, a gazdaság igényeit, illetve 
könnyen változtathatóvá tegyük a jegyzéket. 

Nagy László fôigazgató, Nemzeti Szakképzési Intézet. – Forrás: Köznevelés

EGYMÁSRA ÉPÜLÔ 
KÉPZÉS
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Az Oktatási Minisztérium 807-rôl 416-ra csökkentette
az Országos képzési jegyzékben (OKJ) szereplô szak-
képesítések számát. Az intézkedés azt a célt kívánja

szolgálni, hogy a fiatalok késôbb, az életben sikeresebben
boldoguljanak. Ha egy túlspecializált képzésben vesznek
részt, akkor kevéssé tudnak alkalmazkodni a gazdasági-piaci
változásokhoz. A szélesebben alapozott mûveltség segítségé-
vel szükség esetén új szakképesítéseket sajátíthatnak el. A
szakképesítések számának változásával összefüggésben 
a 2006-ban született OKJ rendelet szerint új szakmai és vizs-
gakövetelményeket kell készíteni. Ezek az új követelmények
az iskolai rendszerû szakképzésben várhatóan 2007 szep-
temberétôl kerülnek alkalmazásra.

A fejlesztés a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul
meg. A Nemzeti Szakképzési Intézet, az Apertus KA és a
Educatio KHT által létrehozott konzorcium valósítja meg azt
a központi programot, amelynek alapján új OKJ-t hoztak
létre. Az OKJ megújulása azonban nem korlátozódik arra,
hogy csökkentik a „kimenetek” számát, felszámolják a ma-
gyar szakképzési rendszer szétaprózottságát, túlspecializált
voltát. Ennél fontosabb az a változás, amely a szakmaszerke-
zetet érinti.

Eddig nem lehetett tudni, egy szakma milyen részismere-
tekbôl épül fel, és milyen átfedések találhatók e tekintetben a
különbözô szakmák között. Most a szakképesítések szerkeze-
tét, s így a szakmacsoportokat is egy olyan mátrix írja le,
amelyiknek mintegy négyszáz sora van. Egy-egy sor azt mu-
tatja be, hogy a szakképesítés milyen részszakképesítésekbôl
épül fel. A mátrixból kiderül, van-e ennek a szakképesítésnek
elágazása és hogy mi mire épül rá, mi mivel függ össze. Ez így
elég ijesztô szakmai tovuhabohunak hangzik, nézzük, mirôl
van szó, mi a változtatás lényege, milyen haszonnal jár a di-
ák számára.

Olyan ez, mint a kredtirendszer az egyetemen. Ha egy tanu-
ló valamiért abba kell, hogy hagyja a szakközépiskolát vagy a
szakiskolát – például családi helyzete, családi állapota válto-
zik –, akkor nem veszett el az összes éve, amit az iskolában
töltött, mert bizonyítványt kap arról, milyen rész-szakképe-

sítés(eke)t szerzett meg, milyen modulokat teljesített, s ha
késôbb folytatni kívánja a tanulmányait, ezeket beszámítják
neki. Akkor is beszámítják, ha nem azt a szakmát akarja foly-
tatni, amit eredetileg tanult, hanem egy másikat, föltéve,
hogy abban a másik szakmában is szükség van ugyanezekre
a modulokra, részszakképesítésekre.

Ha egy embernek úgy hozza az élete, hogy szakmát kell vál-
tania – márpedig a felmérések azt mutatják, a mai világban
minden embernek átlagosan 2,7 alkalommal kell élete során
korrigálnia a pályáját –, akkor a rész-szakképesítés-rendszer, 
a modularizáció bevezetésének köszönhetôen nem kell több
évet eltöltenie egy új szakképesítés megszerzésével, hanem
csak az új modulokat kell megszereznie.

Az általános elv az, hogy az elsô diploma és az elsô szakma
megszerzése ingyenes Magyarországon. Ennek az elvnek ki
kell bôvülnie azzal, hogy az elsô elágazó, továbbá a ráépülô
szakképesítést – egyéb feltételeknek is eleget téve – bárki in-
gyen megszerezheti. Ráépülô szakképesítés az, amelynek 
az elsajátításához elôzetesen más szakképesítés megszerzésé-
re van szükség.

Az új rendszer összehasonlíthatatlanul rugalmasabb és em-
berségesebb a réginél. Ha például a három éves szakiskolai
képzést lezáró szakmai vizsgán eddig valaki megbukott, ak-
kor mindenbôl megbukott: vagy mindent kapott vagy sem-
mit. Mostantól bizonyítványt kap arról, azokról a részsza-
kképesítésekrôl, amelyekben eredményesen teljesítette a kö-
vetelményeket.

Az OKJ-ben összesen 21 szakmacsoport van. Az NFT
keretében eddig 17 szakmacsoportra (alapozásra) készültek
el a digitalizált tananyagok., a fejlesztésben kiemelt két szak-
macsoport (Gépészet, Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció) szakképesítéseire pedig 2006 decemberéig.

Ha azokból a körülményekbôl és élethelyzetekbôl indu-
lunk, ki, amelyek ezeknek a fiataloknak a mindennapjait
meghatározzák, a képzési jegyzék tartalmának és szerkezeté-
nek megváltoztatását, az egész tanulási környezet reformját 
a magyar oktatásügy egyik legfontosabb lépésének kell tekin-
tenünk.

Változások
a szakképzésben 11

Új szakképzési szerkezet
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Az Országos képzési jegyzék (OKJ) 1993-ban alakult ki és
jelent meg elôször jogszabályként, összefogva a korábbi
több különálló szakmajegyzékben szereplô, állam által

elismert szakképesítéseket. Külön jegyzékben szerepeltek azok
a szakképesítések, amelyeket szakközépiskolában, és külön,
amelyeket szakmunkásképzô iskolákban lehetett megszerezni.
Külön ágazati jegyzéke volt továbbá minden minisztériumnak.

A rendszer tehát áttekinthetetlen volt, nem kapcsolódott a foglal-
koztatási rendszerhez, ezáltal megnehezítette a változó gazdasági,
munkaerô-piaci körülményekhez alkalmazkodni képes szaktudás
oktatásának és megszerzésének lehetôségét. Ennek bizonyítéka,
hogy eddig a szakképesítések száma mintegy kétszerese volt a fog-
lalkozásoknak. Az OKJ ráadásul az évek során egyre csak bô-
vült: a benne lévô szakképesítések száma növekedett, de nem
alakult ki a jegyzékbôl való kivétel megbízható mechanizmusa.

A FEJLESZTÉS ELÔKÉSZÍTÉSE
A fejlesztési program tervezése egy éven keresztül folyt, sokré-
tû és körültekintô szakmai egyeztetéssel. Ennek során kiala-
kultak a program mérföldkövei, indikátorai. Indikátorként jele-
nik meg az új OKJ-ben szereplô szakképesítések (400 db), rész-szak-
képesítések (440 db) száma. A program ráépülô szakképesítéseket
is tartalmaz. 

A FEJLESZTÉS MÓDSZERE
A fejlesztés során a Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI) fel-
használta az Ifjúsági szakképzés korszerûsítése világbanki prog-
ram, a Szakiskolai Fejlesztési Program, valamint a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara innovációinak anyagait és eredménye-
it. A fô cél a gazdaságban meglévô munkakörökhöz szükséges szak-
képesítések biztosítása volt, valamint

– az egész életen át tartó tanulás lehetôségének 
elôsegítése a szakképzésben, 
– az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezôk
szakképzésbe való belépésének lehetôvé tétele, 
– a korábban megszerzett szakképesítések esetében 
ráépülô szakképesítés megszerzésének lehetôvé tétele.

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

A szakképzésben résztvevôk száma a kilencvenes évek 
elejétôl folyamatosan csökkent. A demográfiai változások
egyértelmû vesztese a szakiskola. Amíg a gimnáziumban
tanulók létszáma 57 %-kal, a szakközépiskolában 
tanulóké pedig 43 %-kal emelkedett, a szakiskolai tanulók
száma 58 %-ra csökkent. Az intézménytípus kevésbé 
piacképes szakmastruktúrája és képzettségi szintje miatt
nem volt versenyképes – még a gyakorlati képzettség 
vonatkozásában sem. 

Év 20051990Év 20051990

Gimnazisták száma 123 ezer 193 ezer   
Szakközépiskolások száma 168 ezer 246 ezer  
Szakiskolások száma 226 ezer 131 ezer  
Szakképzô intézményben 394 ezer 377 ezer
tanulók száma  (szakközép- 
és szakiskola összesen)
Szakképzô intézmények 978 1395  
(képzési helyek) száma
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OKJ-lista mátrixba rendezôdött: egy sorában az egymáshoz
tartozó, egymással kapcsolatban álló, egymáshoz való viszo-
nyukat is bemutató szakképesítések szerepelnek.

A FEJLESZTÉS VÁRHATÓ HATÁSA
A fejlesztés keretében kialakuló moduláris rendszer elônye, hogy

– elôsegíthetô a szakképesítések közötti átjárhatóság, 
– lehetôvé válik a gazdaságban bekövetkezô változások
gyors és rugalmas követése, 
– megvalósítható a képzés és továbbképzés hatékonyabb
egymásra épülése, 
– az elôzetes tudás mérése és a beszámíthatóság 
egységesebbé válik, 
kialakulhat egy egységesebb taneszköz-rendszer, 
– a szakképesítések tartalma gyorsabban és 
gazdaságosabban korszerûsíthetô, 
– tervezhetôbbé válik az egyéni életpálya, 
– a gazdaság igényével összhangban az egyén 
hatékonyabban fejlesztheti tudását, könnyebbé 
válik számára meglévô kompetenciáinak 
továbbfejlesztése, az egész életen át tartó tanulás.

Az a fiatal, aki az adott szakképesítés követelményeinek telje-
sítésére nem képes, vagy váratlan helyzete miatt ezt nem akar-
ja, saját döntése alapján rész-szakképesítést szerezhet. Nem
szakképesítés nélkül hullik ki tehát a képzésbôl. A rész-szak-
képesítés birtokában a késôbbiekben errôl a szintrôl folytathat-
ja tanulmányait.

A jelenleg foglalkoztatott mintegy 28.000 alapfokú iskolai
végzettséggel nem rendelkezô személy egy szakképesítés be-
meneti kompetenciáinak birtokában lehetôséget kaphat arra,
hogy a szakképzésbe bekapcsolódjon, és ezáltal javuljon hely-
zete a munkaerôpiacon. 

Az aktív korú népességbôl (7.350.000 fô) a szakmai végzett-
séggel nem rendelkezô, mintegy 1.500.000 fô részére pedig le-
hetôség nyílik az igényeik szerinti képzésben való részvételre,
így biztosítva elônyösebb munkaerô-piaci helyzetüket.

A fejlesztési folyamat elsô lépéseként az OKJ-vel kapcsolatba
hozható 480 foglalkozás/munkakör elemzésére került sor. Az
elemzéshez az adott foglalkozást, munkakört magas színvona-
lon, gyakorlottan, sikeresen végzô munkaszakértôket kért fel
az NSZI. Az ô feladatuk az volt, hogy meghatározzák a foglal-
kozás gyakorlásához, a munkakör ellátásához szükséges fel-
adatokat, tevékenységeket, személyiségjegyeket. A foglalkozás/
munkakör-elemzések eredményeit több, a foglalkozást gyakor-
ló szakemberrel véleményeztették (értékeltették), az eredmé-
nyek elektronikusan kerültek feldolgozásra. Az elemzett – 42
foglalkozáscsoportba sorolt – foglalkozásokat átfogó tartalmi
jellemzôik alapján összehasonlították. 

Elemezték továbbá a hatályos OKJ szakképesítéseinek köve-
telményeiben meghatározott kompetenciák munkaerô-piaci
igényének megalapozottságát is.

Az NSZI több mint száz intézménnyel, szervezettel, kamará-
val, gazdálkodó szervezettel mûködött együtt az elvégzett
munka során. 

A fejlesztési folyamat kezdô lépései közé tartozott az intézmé-
nyesített érdekegyeztetés rendszerének kialakítása. 2004 no-
vemberében harminctagú Tanácsadó Testület alakult a szakké-
pesítésekért felelôs minisztériumok, a gazdasági kamarák, a
munkaadói és a munkavállalói érdekképviseletek, a szakképzô
intézmények fenntartói, és a szakképzô intézmények képvise-
lôinek részvételével. 

A FEJLESZTÉS EREDMÉNYE: 
AZ ÚJ SZERKEZETÛ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK
Az új OKJ megvalósítja egyrészrôl a stabilitást, másrészrôl a piaci
igényekhez igazodó rugalmasság követelményét. A stabilitás lehe-
tôvé teszi az egyén életpályájának, a képzésben érintett intéz-
mények munkájának, valamint az oktatási kormányzati szer-
vek feladatainak tervezhetôségét. 

A kidolgozott OKJ struktúra megkönnyíti az eligazodást a közép-
fokú szakképzés rendszerében, így lehetôvé téve, hogy a fiatal olyan
szakképesítést válasszon, amely kellôképpen megalapozza az egész
életen át tartó tanulást.

A korábbi lineáris, elszigetelt szakképesítéseket tartalmazó

Változások
a szakképzésben 11

Új Országos képzési jegyzék
Részlet az OM közleményébôl
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Pályázó neve Projekt címe Projekt 
megvalósítás 

helyszíne

Támogatási
összeg (Ft)

3.2.2

Támogatási
összeg (Ft)

4.1.1

Nyugat-Dunántúl  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Szombathely
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzat

Savaria-TISZK Térségi
Integrált Szakképzô

Központ

Szombathely,
Csepreg, Vasvár,

Körmend

355.687.500 652.243.585

Zalaegerszeg
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata

Térségi Integrált 
Szakképzô Központ

szakképzési fejlesztési
programjának 
végrehajtása 

Zalaegerszegen

Zalaegerszeg,
Keszthely, Lenti,

Zalaszentgrót

345.687.500 714.604.895

Tatabánya 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata

Térségi Integrált 
Szakképzô Központ

szakképzési fejlesztési
programjának 
végrahajtása 
Tatabányán

Tatabánya, 
Oroszlány

375.687.500 711.000.000

Székesfehérvár
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata

Székesfehérvár 
Térségi Integrált 

Szakképzô Központ 
létrehozása

Székesfehérvár,
Mór, Velence

370.687.500 734.500.000

Kaposvár 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata

Térségi Integrált 
Szakképzô Központ

szakképzési program-
jának végrehajtása 

Kaposvárott

Kaposvár, 
Szigetvár, 
Dombóvár

355.687.500 814.000.000

Pécs Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

Pannon TISZK 
létrehozása és 
mûködtetése 
a szakképzés 

hatékonyságának 
növelése érdekében

Pécs, Komló,
Mohács

351.799.500 681.897.450

Közép-Dunántúl  

Dél-Dunántúl  

A térségi integrált 
szakképzô központok 

létrehozása és térségi 
integrált szakképzô 

központok infrastrukturális
feltételeinek javítása címû

pályázatok nyertesei 
és az elnyert támogatási

összegek
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Agyakorlati képzés több sebbôl vérzik, és mint az Ma-
gyarországon szokás, egyszerre van jelen ugyanaz és
ugyannak az ellenkezôje, s mindkét jelenség problémát

okoz. Nincs olyan nagy állami alrendszer, amely ne volna pél-
dául egyszerre pazarló és szegény, amelyet ne jellemezne a for-
ráshiány és az irracionális gazdálkodás – legyen szó akár az
egészségügyrôl, az adó- és földhivatalokról vagy a lakásgazdál-
kodásról stb.

Esetünkben azzal kell szembenézni, hogy az iskolai gyakorla-
ti képzés során, tehát mielôtt a diákok kimennének a vállalatok-
hoz gyakorlati képzésre, olyan mûszaki-tárgyi feltételeket kell
teremteni, amelyek lehetvé teszik a tanulók szakmai tudásának
csakugyan korszerû megalapozását. Ehhez minden szakképzô
iskolának elsô osztályúan fölszerelt mûhelyre volna szüksége.

Van szakképzô iskola, ahol csakugyan jól felszereltek a mû-
helyek. De van olyan iskola is, és ezek alkotják a többséget,
ahol más a helyzet. Ez tehát a dolognak a forráshiánnyal, a sze-
génységgel, az anyagi problémákkal összefüggô része.

Ugyanakkor ezek a tanmûhelyek megdöbbentôen kihaszná-
latlanok. Üresen állnak a termek a nap nagy részében. Fûteni,

takarítani, világítani, karbantartani ugyanúgy kell ôket, mintha
maximális kihasználtsággal mûködnének. Vagyis rendszerünk
ijesztôen pazarló.

2004 októberében az NFT keretében megkezdôdött a térségi
integrált szakképzô központok létrehozása, 2005-ben kezdték
meg az ezzel kapcsolatos szerzôdések megkötését. A szakkép-
zési intézményhálózat elaprózott és gyakran színvonaltalan,
rosszul kihasznált rendszerének egyre drágább mûködtetése
helyett 6-8 szakképzô intézmény fenntartója konzorciumot
hoz létre. Ezek a konzorciumok közösen mûködtetik a TISZK-
et és annak központi képzôhelyét. A TISZK-ben részt vevô is-
kolák nem lehetnek – tömegközlekedéssel – 1,5 órai utazási
idônél távolabb a központi képzôhelytôl.

A központi képzôhely tulajdonképpen egyik funkcióját te-
kintve nem más, mint egy tanmûhely, csúcstechnológiával fel-
szerelve. A fenntartók közösen pályázhattak egy-egy TISZK lét-
rehozására. A kis városokon kívül a nagy városok  problémái-
nak megoldásában is segít. Budapesten például két központ is
megalakult: az egyik a kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció, a másik pedig a gépészet területén.

Térségi integrált szakképzô központ 

A TISZK MÛKÖDÉSI MODELLEK (TÖBB FENNTARTÓS MODELL)

Fenntartó Fenntartó Fenntartó

IRÁNYÍTÓ SZERVEZET

PROJEKTMENEDZSMENT

ÚJONNAN KIALAKÍTOTT ÉS MÛKÖDTETETT
tanmûhely(ek) elméleti képzést szolgáló termek és közösségi terek

▼

Nonprofit
szervezet

Önkormányzati társulás

Szakképzést
folytató

tagintézmény

Szakképzést
folytató

tagintézmény

Felsôoktatási
intézmény

Szakképzést
folytató

tagintézmény

Szakképzést
folytató

tagintézmény

Szakképzést
folytató

tagintézmény
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Pályázó neve Projekt címe Projekt 
megvalósítás 

helyszíne

Támogatási
összeg (Ft)

3.2.2

Támogatási
összeg (Ft)

4.1.1

Közép-Magyarország

7.

8. 

10. 

9. 

11.

12. 

Pest Megye Ön-
kormányzata

TISZK létrehozása 
Cegléd térségében

Cegléd, 
Nagykôrös,
Nagykáta

355.687.500 681.495.788

Vác Város 
Önkormányzata

Térségi Integrált 
Szakképzô Központ 

létrehozása és 
infrastrukturális 

feltételeinek javítása
Vác városában

Vác, Gödöllô,
Aszód, Göd

360.687.500 737.493.686

Nyíregyháza 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata

TISZK létrehozása
Nyíregyháza 
kistérségben

Nyíregyháza,
Tiszavasvári,

Nagykálló

360.687.500 785.585.281

Debrecen 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata

Térségi Integrált 
Szakképzô Központ

szakképzési fejlesztési
programjának 
végrehajtása 
Debrecenben

Debrecen, 
Hajdúböszörmény,

Balmazújváros

360.687.500 713.000.000

Kecskemét 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata

Kecskeméti Térségi 
Integrált Szakképzô
Központ létrehozása

Kecskemét, 
Kiskunfélegyháza,

Tiszakécske, 
Örkény 

340.687.500 720.774.517

Békéscsaba 
Megyei Jogú 

Város 
Önkormányzata

A Közép-békési 
Térségi Integrált

Szakképzô Központ 
létrehozása

Békéscsaba, 
Gyula, Békés, 
Szabadkígyós

345.687.500 844.999.000

Észak-Alföld

Dél-Alföld
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Pályázó neve Projekt címe Projekt 
megvalósítás 

helyszíne

Támogatási
összeg (Ft)

3.2.2

Támogatási
összeg (Ft)

4.1.1

Észak-Magyarország

13.

14. 

16. 

15. 

Miskolc Megyei
Jogú Város 

Önkormányzata

Miskolci Térségi 
Integrált Szakképzô

Központ (MISZK) 
kialakítása

Miskolc, 
Mezôkövesd,
Tiszaújváros

335.687.500 755.619.739

Eger Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

Térségi Integrált 
Szakképzô Központ 
létrehozása-Eger

Eger 304.687.500 637.786.059

Budapest 
Fôváros 

Önkormányzata

Az Észak-Pesti Térségi
Integrált Szakképzô
Központ létrehozása

Budapest 310.687.500 752.500.000

Budapest 
Fôváros 

Önkormányzata 

A Belvárosi Térségi 
Integrált Szakképzô
Központ létrehozása

Budapest 315.687.500 500.000.000

Budapest

TISZK MÛKÖDÉSI MODELLEK (EGY FENNTARTÓS MODELL)

Szakképzést
folytató

tagintézmény

Szakképzést
folytató

tagintézmény

Szakképzést
folytató

tagintézmény

Szakképzést
folytató

tagintézmény

Szakképzést
folytató

tagintézmény

Szakképzést
folytató

tagintézmény

SZAKKÉPZÉST FOLYTATÓ
INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

PROJEKT MENEDZSMENT

ÚJONNAN KIALAKÍTOTT ÉS
MÛKÖDTETETT

tanmûhely(ek) elméleti képzést szolgáló 
termek és közösségi terek

FENNTARTÓ
vagy konzorciumi
együttmûködés
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Aszakképzô intézmények diákjainak esetleges kiszol-
gálatottsága súlyosabb lehet, mint más iskolatípusokba
járó társaiké, ezért a védelmük is fontosabb.

Kiszolgáltatottságuk oka többszörös. Egyrészt zömmel olyan
társadalmi rétegekbôl érkeznek, ahol az önvédelem képessége
kisebb. Nyilvánvaló, hogy a gimnáziumi, diákok szülei általá-
ban diplomások, többé-kevésbé tisztában vannak a jogi lehetô-
ségekkel s ezekkel tudnak élni is; a szakmunkástanulók szüle-
inek azonban gyakran egy kérvény, beadvány vagy folyamod-
vány megírása is problémát okoz.

Másrészt a szakmunkástanulók úgy vesznek részt képzésben,
hogy egyúttal dolgoznak is. A gyakorlati képzés során kikerül-
nek a mûhelybe, és ott jóval több veszély fenyegeti ôket, mint
a tanórán. A gépek, berendezések balesetveszélyesek lehetnek,
a pedagógiailag nem képzett vagy nem eléggé képzett meste-
rek, szakmunkások otromba tréfákat ûzhetnek velük, vagy sa-
ját munkájukat is rájuk háríthatják.

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006
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A szakmunkástanulók általában nem tartoztak az általános is-
kolában a jó tanulók közé. A tanulmányi siker ritka vendég
volt náluk, a kudarc annál gyakoribb. Ez a helyzet nem biztos,
hogy az ô hibájuk, hanem talán arra is visszavezethetô, hogy az
általános iskolai értékelési rendszer olyan normákra épül, ame-
lyeket a középosztálybeliekre jellemzô létmódot élô fiatalok
tudnak sikeresen teljesíteni. Kevéssé veszi figyelembe ez az ér-
tékelési rendszer a manuális tehetséget vagy a problémamegol-
dó kreativitást, viszont messze értékén felül honorálja a lexiká-
lis ismeretek bemagolásának képességét. Akárhogy van is: a
szakmunkástanulók számára az az eset, hogy tanáraik rossz je-
gyet adnak nekik, nem számít nagy újságnak. Nem ügyelnek a
diákjogaikra, holott elképzelhetô, hogy például a gyengébb
osztályzattal a pedagógus csak fegyelmezési céljait akarta elér-
ni; vagy szervezési hiányosságokra visszavezethetôen törvény-
adta jogaik sérültek.

Az Oktatási Mnisztérium által 2003-ban kezdeményezett tör-
vénymódosítás következtében a vizsgabizottság döntése ellen
jogorvoslattal lehet élni. Ez a jogorvoslati lehetôség természe-
tesen nem vonatkozik magára az osztályzatra, hiszen az a pe-
dagógus joga és felelôssége, hogy olyan érdemjegyet adjon,
amely megítélése szerint a helyes. De vonatkozik a jogorvosla-
ti lehetôség – és ez érvényes a szakképzés nagyon nagy hánya-
dát lefedô felnôttoktatásra is – a törvényességi okora.

Ez látszólag természetes. Eddig azonban rendkívül körülmé-
nyesen, magánjogi perben lehetett csak érvényesíteni a diákjo-
gokat. Mostantól fogva például, ha egy szakvizsga nem bizott-
ság elôtt zajlik, hanem – ahogy erre sajnos többször is akadt
példa – a bizottság pedagógus tagjai egyszerre vizsgáztattak
több diákot, a szakmai irányultságuknak megfelelôen, a diák
jogorvoslattal élhet. Fellebezhet a bizottság döntése ellen, mert
tényszerûen nem valósult meg a bizottság elôtti vizsgázás, ettôl
a lehetôségtôl ô elesett.

Az ellenôrzési jogosítványok is változtak. Visszavonható a
vizsgáztatás joga, ha például a vizsgát jogellenesen szervezték
meg. Mivel a vizsgáztatás egyrészt tekintélyt teremt, másrészt
konkrét anyagi haszonnal jár, az intézmények a továbbiakban
nyilván fokozottabban ügyelnek a vizsgázók jogainak érvénye-
sítésére. Hasonló a helyzet a tanulószerzôdésekkel, amelyek
rögzítik a diákok jogait, sôt, arra is lehetôséget teremtenek,
hogy a tanuló gyakorlati munkájáért javadalmazásban részesül-
jön. A diákok elô-tanulószerzôdést is 2006-tól köthetnek. Hogy
a képzô intézmények kiemelkedô munkáját honorálja, nyilván-
valóan motivációs célból is az Oktatási Minisztérium Nívódíjat
alapított.

Létrehozták az Europass-rendszert. Az öt dokumentumból ál-
ló Europass portfolió szakképzéssel összefüggô része a bizo-
nyítványkiegészítô. A dokumentum a megszerzett szakképesí-
tésrôl nyújt idegen nyelven információkat, megkönnyítve ezál-
tal a szakképesítés értelmezését: leírja a tanulmányok jellegét,
idejét, tartalmát, szintjét. Ez látszólag csak azok számára hasz-
nos, akik a Európai Unió valamelyik országában kívánnak
munkát vállalni, valójában azonban mindenki profitál belôle.
Az Europass világosan meghatározza, hogy milyen tudással
milyen képesítésekkel rendelkezik a munkavállaló.

A nemzetközi programok felhasználása új dimenziókat nyi-
tott a szakmunkáshallgatók elôtt is. Az a tény, hogy megismer-
kedhetnek a gazdaságilag fejlett országok mindennapi gyakor-
latával, nemcsak szakmai horizontjukat szélesíti, hanem lehe-
tôvé teszi számukra az itthoni eredményesebb jogérvényesítést
is. Eddig nem volt rá példa, de 2005-ben 308 szakiskolai tanu-
ló (és 57 szakiskolai tanár/ külföldi gyakorlaton vehetett részt,
amelynek az idôtartama három héttôl kilenc hónapig terjedt. A
Leonardo-program keretében lebonyolított külföldi tanulmány-
utak eredményessé tétele érdekében az Oktatási Minisztétium
ingyenes nyelvtanfolyamolkat szervezett a résztvevôk számára.

Változások
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Aszakképzés az oktatási rendszer mostohagyereke. Ha az
iskola problémái kerülnek szóba, a gimnáziumról vagy
az általános iskola felsô tagozatáról, az érettségirôl és a

felsôoktatásba való bejutásról beszélünk általában, holott a fia-
talok jelentôs része valamilyen szakképzô intézményben tanul.
Milyen módon próbál a szakképzési rendszer lépést tartani a
változó gazdaság, a változó világ követelményeivel? Milyen ki-
hívásokkal kell szembenéznie, milyen válaszokat ad ezekre a
kihívásokra? Megfelelôek-e pedagógiai munka feltételei, kellô-
képpen felkészültek-e a pedagógusok azokra a nevelési és ok-
tatási feladatokra, amelyekkel a szakképzés világában szembe
kell nézniük?

Az Oktatási Minisztérium illetékes helyettes államtitkárát, Ja-
kab Jánost kerestük meg kérdéseinkkel.

– Azt szeretnénk, arra törekszünk, hogy az iskola Magyarorszá-
gon is képességfejlesztô, használható ismereteket nyújtó, szabadabb
jellegû legyen. Mennyire érintette meg a szakképzést ez a reform?

– Én fordítva tenném föl ezt a kérdést. Mennyire érintette meg
a közoktatást az, amit a szakképzés évek óta mond?  A szak-
képzés viszonylag közel van a gazdasághoz, és ezért ezek az
ésszerû és szükséges újítások nálunk jelentek meg elôször. Te-
hát nem kérdés, hogy a minôségbiztosítás elôször a szakkép-
zésben jelent meg. Nem kérdés, hogy a kompetencia alapú
képzési programok elôször a szakképzésben jelentek meg. A
szakképzésben nem elvi dolgokat kell tanítanunk, hanem
konkrét kompetenciákat alakítunk ki, tehát a diáknak nem a
tananyagot kell tudnia, hanem bizonyos feladatokat kell meg-
oldani. Nemcsak lexikális ismereteket kell megtanulnia, ha-
nem képességeket kell szereznie.

– Igen, de a szakképzést tulajdonképpen csak az érettségi után le-
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het megkezdeni. Tehát a lexikális ismereteket már megszerezték a
közismereti tárgyak tanulása során. 

– A középfokú szakképzésnek két nagy ága van, a szakiskolai
és a szakközépiskolai képzés. Ez utóbbi arról szól, hogy adok
egy egyenszilárdságú érettségit, amellyel a tanuló bárhová, bár-
milyen területre felvételizhet, tehát az a fiatal, aki egy híradás-
ipari szakközépiskolában érettségizett, nemcsak a szakirányú
felsôoktatásba felvételizhet, hanem mehet akár az orvosi egye-
temre is. Valamikor a szakközépiskolában, negyedik végén szak-
munkásbizonyítványt is lehetett szerezni. Ma erre nincs mód, a
szakközépiskolák szakmai alapozást végeznek. A szakképzés
másik ága a szakiskolai képzés. Ennek célja a fiatalok szakképe-
sítéshez juttatása. Ma ennek megújítása folyik. A Szakiskolai
Fejlesztési Program pedig éppen arról szól, hogy miképpen le-
het a felsôoktatásban továbbtanulni nem szándékozó fiatalokat
úgy kiképezni, hogy ôk jó szakmunkások legyenek, illetve,
hogy azokat a fiatalokat, akik eddig úgy kezdték meg az önálló
életüket, hogy nem rendelkeztek semmilyen szakképesítéssel,
szakképzettséggel, azokat is bevonjuk a szakképzésbe. 

– A szakiskolában végzettek tudása mennyire illeszkedik a gazda-
ság igényeihez?

– A Szakiskolai Fejlesztési Program ezen a téren is megpróbál
elôre lépni. Új képzési programokat dolgoztunk ki, megkezdô-
dött ezeknek az alkalmazása. Az új program alapján a tanárok
a gyakorlati élethez közelebbi képzést folytathatnak. A késôb-
bi szakmai gyakorlatban jól alkalmazható közismereti feladato-
kat kapnak a diákok. Például az építôipari szakmacsoportba
tartozó szakmák tanulására felkészülô tanulóknak nem azt a
feladatot adjuk, hogy foglalkozzanak területszámítással, ha-
nem például azt kérdezzük meg, hogy ha ezt a fürdôszobát be
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kellene burkolni, mennyi csempére volna ahhoz szükség? Ép-
pen ezért a szakiskolának ma nem a frontális tanításról, hanem
a projektmódszerrôl, a teammunkáról kellene szólnia. Ez két-
ségtelenül megújulást, a tanári szerep megváltozását jelenti,
mely az elején többlet munkát követel a pedagógustól, de ez a
jövô útja és késôbb ez a szemléletváltás bôven kamatozik
majd. Nem csak a tanulóknak de a tanároknak is nagyobb él-
vezetet fog jelenteni az oktatás. 

– Mit tesz az Oktatási Minisztérium azért, hogy motiválja a taná-
rokat a projektmódszer és a team-munka bevezetése érdekében?

– Egyrészt nagyszámú továbbképzést szervezünk. Másrészt a
Szakiskolai Fejlesztési Program második részében anyagilag
honoráljuk, ha valaki projekteket dolgoz ki, és ezeket bemuta-
tó tanítások sorában a kollégáival megismerteti. A korábban
végrehajtott világbanki programok során általában a tantestü-

letbôl csak egy-két tanárt sikerül továbbképzésekre eljuttatni,
de mivel az iskola egésze nem változott meg, nehezen tudták a
kollégák a gyakorlatba átültetni azt, amivel a továbbképzése-
ken megismerkedtek. A szakiskolai fejlesztési programban már
minimum egyszerre négy embert képezünk tovább: szakelmé-
leti tanárt, közismereti tanárt, mûhelyoktatót és vezetôt. El kell
érnünk, hogy minden iskolában annyi pedagógus vegyen részt
a képzésekben, hogy ne magányos harcosokként küzdjenek a
kollégák, hanem együttes súlyukkal megváltoztassák az egész
intézmény szemléletét. Kristályosodási középpontokat kell ké-
pezni az iskolákban, ahol az új módszerek hívei együtt tudnak
dolgozni és aztán ehhez egyre nagyobb körben csatlakozhat-
nak hozzájuk a többiek is. Elismerem: az elsô projektet kidol-
gozni valóban nehéz feladat, de ezt a programban megtanul-
ják, és a minisztérium meg is finanszírozza. Tudnunk kell
azonban, hogy késôbb sokkal könnyebb lesz a munka, sokkal
eredményesebb, hiszen a projekt „önjáró” lesz, elkezd szinte
önmûködôen dolgozni.

– Mennyiben segít ez a reform azoknak a fiataloknak, akik a je-
lenlegi rendszerbôl kihullanak, vagy egyáltalán be sem jutnak a
szakképzésbe?

– Sajnos a gyerekeknek egy része ma sem jut el a kilencedik
osztályig, ugyanakkor életkora alapján a tanközelezettséget tel-
jesítette. Ha azt mondjuk nekik, hogy gyertek iskolába, és ta-
nuljátok tovább ugyanazt és ugyanúgy, amit és ahogy eddig, és
amiben eddig kudarcok értek, és amibôl eleged van, akkor vi-
lággá fognak szaladni, és elveszítjük ôket. De ha azt mondjuk
nekik, hogy gyertek be egy olyan tanterembe, ami igazából
nem is tanterem, hanem mûhely, ahol dolgozhatsz és a gyakor-
lati képességek elsajátítása közben, szinte észrevétlenül ta-
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„Kristályosodási központokat 
kell létrehozni”

Beszélgetés Jakab Jánossal, az Oktatási Minisztérium szakképzési államtitkárával

▼
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nulsz, akkor számíthatunk rájuk. A rendszer nagy újdonsága
az, hogy ezek a fiatalok egy felkészítô év eredményes befejezé-
sét követôen megkezdhetik a szakiskolát. Eddig a szakképzés-
ben az úgynevezett bemeneti szint a közoktatás követelényei-
hez volt kötve. Mostantól kezedve a szakképzésbe való bejutás
kompetencia alapú lesz. Nem azt kérdezem meg a gyerektôl,
hogy befejezted a tizedik osztályt? Igen? Akkor gyere, meg-
kezdheted a tanulmányaidat a szakképzésben, hanem megkér-
dezem a tankötelezettségét teljesített, de például csak hét befe-
jezett évfolyammal rendelkezô fiataltól, hogy mit akar csinálni.
Ha be akarja fejezni a 10. osztályig a közoktatást, akkor termé-
szetesen azt végezheti, de ha szakmát szeretne tanulni, meg-
kérdezzük: mi szeretnél lenni? Faiparban, kereskedelemben,
vendéglátásban akarsz dolgozni? Gyere, egy év alatt felkészí-
tünk arra, hogy a szakképzési tanulmányaidat megkezdhesd.
Ez az egy év egy rövid pályaorientációs szakasszal kezdôdik,
azután pedig nem tanítjuk neki a földrajzot, mert az nem kell
a faiparhoz, de tanítjuk a fizikának egy célszerûen kiválasztott
részét, azokat az ismereteket, amelyek például a faipari tanul-
mányokhoz szükségesek, és a fiatal be fog jutni a szakképzés-
be. És úgy kezdi az életét, hogy lesz egy szakma a kezében,
amibôl el tudja tartani magát. 

– Mennyire tekinthetô korszerûnek a szakképzés az oktatott szak-
mákat tekintve? Zsákutcára képezzük-e a fiatalokat, vagy olyan
szakképesítésekre, amelyek iránt van kereslet a munkaerôpiacon?

– Az anomáliák nagyon gyakran arra vezethetôek vissza,
hogy a fiatalok nem aszerint választanak szakmát, hogy az ô la-
kóhelyükön mire van kereslet, vagy hogy milyen típusú mun-
ka áll közel az ô habitusukhoz, hanem nagyon gyakran divatos
szakmákat, vagy a helyi, évek óta változatlan szakképzô isko-

lai kínálat alapján. Nagyon fontosnak tartom a pályaorientáci-
ót, amelynek során a fiatalnak meg kellene ismerkedni a kü-
lönbözô szakterületekkel annyira, hogy felelôsen tudjon vá-
lasztani. Sajnos, a szakképzési rendszerünk ma tragikusan el-
aprózódott és specializálódott. Ezek az intézmények helyze-
tüknél fogva nem képesek valódi pályaorientációt végrehajta-
ni. Ma a szakiskolák átlagos tanulólétszáma 270 fô. Ezek az in-
tézetek nagyon kicsik. A szakképzô rendszer egyik legnagyobb
baja az, hogy ezernél több szakképzô intézmény van. Nem vé-
letlenül szerepel a Nemzeti Fejlesztési Tervben a térségi integ-
rált szakképzô központok létrehozása. 

Régebben az iskolában tanulta a fiatal a tantárgyakat, és ezzel
párhuzamosan a gyakorlatot a fiatal a gazdálkodónál kezdte. A
gyakorlati készségek megtanulásának megkezdése igen nehéz-
kes volt. Mi egy modern duális rendszert kívánunk kialakítani.
Elsô évben a gyerek legyen tanmûhelyben! Ott pedagógiailag
rendezett körülmények között elsajátítja a gyakorlati készségek
alapjait, mérést, rajzolvasást, vágást, mindent, ami kell, és utá-
na menjen ki a gazdaságba. A vállalkozó, az iparos már egy fel-
készített fiatalt kap, akit nemcsak sepregetésre lehet használni,
aki már tud maltert keverni, falazatot rakni stb. Az a gyerek,
aki kinn van a kômûvesnél tanulószerzôdéssel, az pénzbeli jut-
tatásként a minimálbér ötven százalékát megkaphatja. Mivel a
fiatal az ideje felét tölti gyakorlati munkával, mert a másik fe-
lében tanul, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha jól tanul-
dolgozik, arányosan a minimálbér a juttatása. Most készítjük
elô azt az intézkedést, mely alapján a hiányszakmákban a ta-
nuló még további húsz százalékra lesz jogosult. Ez szociálisan
is nagyon sokat jelent ezeknek a fiataloknak.

Forrás: Köznevelés

❖ Agrárszakoktatási Intézet, ❖ Alapítványi és Magániskolák Egyesülete - Független Pedagógiai Intézet, 
❖ Apertus Közalapítvány, ❖ Egészségügyi Szakképzô és Továbbképzô Intézet, ❖ Fôvárosi Pedagógiai Intézet, 
❖ Info Alapítványok, ❖ Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet, ❖ Magyar Oktatási Tájékoztató, 
❖ Magyar Szakképzési Társaság, ❖ Magyarország.hu – Kormányzati Portál, ❖ Nemzeti Fejlesztési Hivatal, 
❖ Nemzeti Felnôttképzési Intézet, ❖ Nonprofit Információs és Oktató Központ, ❖ Oktatási Minisztérium, 
❖ Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, ❖ Országos Közoktatási Intézet, 
❖ Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, ❖ Pedagógusok Szakszervezete, ❖ Sulinet, 
❖ Szakiskolai Fejlesztési Program, ❖ Szakképzés – szakkepzes.hu 

HASZNOS LINKEK

▼ „Kristályosodási központokat kell létrehozni”
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430 fô – többségben 
szakiskolai tanár – külföldi
tanulmányútjára kerül sor
2004. februárjában és 
márciusában az Oktatási
Minisztérium által irányított,
a Nemzeti Szakképzési 
Intézet közremûködésével
megvalósuló „Szakiskolai
fejlesztési program” 
keretében.
Az Oktatási Minisztérium
szakképzési helyettes 
államtitkársága három 
évre szóló fejlesztési 
programot készített a
szakiskolák számára,
melynek megvalósítására
2006-ig pedig összesen 
13 milliárd Ft áll 
rendelkezésre. A külföldi
továbbképzést hazai 
képzés elôzte meg, ahol 
az iskolák vezetôi, 
közismereti és szakmai
tárgyakat tanító tanárai,
külsô gyakorlati oktatók,
valamint a fenntartó 
önkormányzatokban a

szakiskolákkal foglalkozó
munkatársak a változásokra
reagálni képes vezetési
módszerekkel ismerkedtek
meg. A résztvevôk másik
csoportja pedig az 
intézményi önértékelési
módszereket tanulmányozta.
A továbbképzések célorszá-
gai – Norvégia kivételével
– az Európai Unió tagállamai
(Nagy-Britannia, 
Franciaország, Hollandia,
Írország, Ausztria, 
Finnország, Dánia, Német-
ország, Olaszország). A
csoportvezetôk rövid tájé-
koztatói alapján a tanul-
mányutak elérték céljukat:
javul a szakiskolai vezetés
és a tanárok szakmai fel-
készültsége, és folytatódik
a munka, mely során 
beépítik a szakképzéssel
kapcsolatos fejlesztésekbe
a külföldön megszerzett
tapasztalatokat is.

Részlet az OM Sajtóiroda 

közleményébôl

Külföldi továbbképzés – 
szakiskolai tanárok számára

FELVETT PÁLYAKEZDÔK ÁTLAGOS SZÁMA
GAZDASÁGI ÁGANKÉNT – 2005

ipar építôipar keres-
kedelem

idegen-
forgalom

szolgáltatás

2000 2001 2002 2003

SZAKKÉPZETT PÁLYAKEZDÔK TUDÁSÁVAL, 
KÉPESSÉGEIVEL KAPCSOLATOS VÁLLALATI ELÉGEDETTSÉG
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2,0
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VÉLEMÉNY
A Szakiskolai Fejlesztési Program II-nek összehangoltan kell
szolgálnia a társadalmi és az egyéni érdekeket. A tartalmi és
módszertani fejlesztés eredményeképpen jelentôsen javítani kí-
vánjuk annak esélyét, hogy a tanulók megszerezzék azokat a
képességeket, amelyek segítségével életpálya-építésük sikeres
lehet. A program általános célja, hogy javítsa a szakképzés mi-
nôségét, növelje a végzettek elhelyezkedésének esélyeit, és ezen
keresztül erôsítse a képzést és a képzésben résztvevôk szakmai
és társadalmi presztízsét. 

dr. Bartus Zsolt  fôigazgató-helyettes, Nemzeti Szakképzési Intézet 
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2005 szeptember-novem-
berben a Gazdaság- és Vál-
lalkozáselemzô Intézet (GVI)
a területi kamarák 
szakértôinek bevonásával
kutatást végzett a 
szakképzett pályakezdôkkel
és szakiskolai tanulókkal
kapcsolatos vállalati 
elégedettségrôl és a 
pályakezdôk iránti kereslet
várható alakulásáról. 
A felmérésben 3200 vállal-
kozás vett részt, közöttük
mintegy 1400 vállalkozásnál
oktatnak tanulószerzôdéses
formában szakiskolai 
tanulókat. Az e kérdéskör-
ben Magyarországon 
legnagyobb vállalati kört 
átfogó empirikus vizsgálat
eredményei alapvetôen 
pozitív irányú változást 

mutatnak az OM által 
irányított és kamarai 
közremûködéssel 
megvalósuló szakképzés
területén: 2000 és 2005 
között számottevôen javult
a vállalkozások véleménye
a szakképzett pályakezdôk
tudásáról, készségeirôl 
és képességeirôl. 
A megkérdezett cégek 
képzéssel foglalkozó 
szakemberei, illetve vezetôi,
tulajdonosai elsôsorban 
a számítógépes ismeretek,
az idegennyelv-ismeret, a
szakmai elméleti alapok és
a gyakorlati jártasság, 
valamint munkakultúra és
az együttmûködési képes-
ség terén érzékelnek 
pozitív változást 2001-hez
viszonyítva.

AZ ISKOLAI RENDSZERÛ
SZAKKÉPZÉST 
ÉRINTÔ TÖRVÉNYI 
VÁLTOZÁSOK 
(2002-2005) 
I. A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA:
A szakképzésrôl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 
módosításáról szóló 2003. évi XXIX. törvény 
a 2003. június 7-én lépett hatályba.
A törvénymódosítás stratégiai jellegû területei:
1.1 OKJ és szakmai és vizsgakövetelmények 
szabályozási körének részletes meghatározása
1.2 A szakképzés irányítása területén
1.3 A szakmai vizsgával kapcsolatos elôírásokban
1.4 Tanulószerzôdés
1.5 Gazdasági kamarákkal kapcsolatos elôírásokban.

II. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS JOGI 
SZABÁLYOZÁSA:
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI.
törvény – az Országgyûlés egyhangú szavazását 
követôen - 2004. január 1-jén lépett hatályba.
Az új törvény alapvetô célja annak biztosítása, hogy
❖ a szakképzési hozzájárulás forrásai elsôsorban 
a szakképzési törvényben meghatározott 
tevékenységekre és azok fejlesztésére legyenek 
felhasználhatók,
❖ hangsúlyosabb és egyértelmûbb legyen az oktatási
miniszter felelôssége a szakképzési hozzájárulás 
hatékony és jogszerû felhasználásáért,
❖ megteremthetô legyen a beszámolási és 
ellenôrzési rendszer teljes körûsége, a pénzeszközök
felhasználásának ellenôrizhetôsége,
❖ megteremtôdjék az Európai Unió szakképzést 
támogató forrásai bevonásához szükséges 
társfinanszírozás jogi lehetôsége.

A szakképzési reform hatása
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1.A módosítás megteremti annak lehetôségét, hogy a
speciális szakiskolákban folyó, OKJ-ben nem szereplô,
egyszerû betanulást igénylô részszakképesítések meg-

szerzése támogatható legyen az MPA képzési alaprészébôl.
2. A hiányszakképesítések esetében a minimálbér 40%-a lesz

elszámolható anyagköltségként a szakképzési hozzájárulás ter-
hére az általános 20%-os mérték helyett.

3. Elôírásra kerül a szakképzô iskoláknak a gazdálkodó szer-
vezetektôl átadott fejlesztési támogatás mértékének felsô hatá-
ra: a javaslat szerint az iskolákban tanulónként, évente a költ-
ségvetési törvényben meghatározott gyakorlati képzési norma-
tíva 3-szorosa lehet (jelenleg 112 eFt X 3 = 336 eFt).

4. Nívódíj kerül bevezetése, amelyet a munkaerô-piaci szem-
pontból eredményes szakképzést folytató szakképzô iskolák
kaphatnak. A nívódíj fedezetét az MPA képzési alaprész de-

Részlet a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény parlamenti benyújtásakor elhangzott indoklásból

Miben változott a szakképzési 
hozzájárulásról szóló törvény 2005-ben?

centralizált kerete képezi, amelybôl 5% kerül elkülönítésre
évente erre a célra. A nívódíj odaítélésérôl az RFKB-k és az
OSZT javaslatára az oktatási miniszter dönt.

5. Elszámolható költségek között két új elem jelenik meg: a
hallgatói szerzôdésre adott juttatás, valamint a hiány-szakké-
pesítések miatti kiegészítô juttatás elszámolhatósága. Ezeken
kívül bôvül az átalányként elszámolható kör: a tanulói juttatá-
sok terhei is elszámolhatóak lesznek (pl. TB), a további költsé-
gekre pedig a mindenkori minimálbér 150%-áig számolhatja
el a gazdálkodó az eddigi 100% helyett.

6. A gyakorlati képzést szervezô megszûnése vagy a tevékeny-
ség beszüntetése esetén nem kell visszafizetni a képzési alaprész
pénzeszközeibôl nyújtott támogatást vagy visszaadni a tárgyi
eszközt, feltéve, hogy olyan gyakorlati képzést folytatónak adja
azokat át, aki ugyanolyan feltételek szerint végzi a képzést.
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Atörvény szabályozta a pályakövetést. A pályakövetés
szabályozásának célja a munkaerô-piaci igényeknek
megfelelô tervezési rendszer és beiskolázás megvalósí-

tása, ehhez pályakövetési rendszer bevezetése.

1. A törvény biztosítja a moduláris szerkezetû szakképzés jogi
feltételeit. A részszakképesítések rendszerbe illesztése érdeké-
ben a Kormányhatározat szerint ki kell alakítani az új szakkép-
zési szerkezetet. Az új, moduláris szakképzési szerkezet leg-
fontosabb elemei: 

– Tananyagegység (modul): A szakképesítések és rész-szakké-
pesítések modulokból épülnek fel. Ehhez kell igazítani a szak-
mai és vizsgakövetelmények szerkezeti felépítését, a felmentés
szabályait, a szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat. 

– Modultérkép: A szakképesítésért felelôs miniszterek által el-
készített és megküldött modultérképek alapján az oktatási mi-
niszter összeállíttatja és nyilvánosságra hozza az országos mo-
dultérképet.

– Részszakképesítés: A szakmai vizsgán a tervezet szerint rész-
szakképesítés szerezhetô, amely elôsegíti azoknak az elhelyezke-
dését, akik nem képesek egy teljes szakképesítés megszerzésére.

2. Sor került a szakmai tanácsadó testület megalakításának sza-
bályozására. A munkaerô-piaci igények közvetítése érdekében
az államigazgatás minden szintjén (országos, regionális és he-
lyi) biztosítani kell a gazdasági kamarák, a munkaadói és mun-

kavállalói érdekképviseleti szervezetek, a gyakorlati képzésben
együttmûködô gazdálkodó szervezetek részvételét a döntések
elôkészítésében és végrehajtásában. Az 500 fônél több tanulót
oktató szakképzô iskolák szakmai tanácsadó testületének mû-
ködését szabályozza a módosítás. 

3. A törvény létrehozta a tanuló-elôszerzôdés jogintézményét.
Ennek célja, hogy a gyakorlati képzés szorosabban kapcsolód-
jon a munkaerôpiachoz, és hogy növekedjen a tanulószerzôdé-
sek száma. A gazdálkodó szervezet a szakképzô iskola igazga-
tójának egyetértésével tanuló-elôszerzôdést köthet az iskolai
tanmûhelyben gyakorlati szakmai alapképzésben részesülô ta-
nulóval késôbbi tanulószerzôdés megkötésére vonatkozóan.

4. Hiányszakképesítések szabályozásának célja a munkaerôpiacon
hiányzó szakképesítések képzésének ösztönzése. Ennek eszkö-
ze: 1) az úgynevezett hiány-szakképesítéseket választó tanulók
számára kötelezôen járó kiegészítô pénzbeli juttatás elôírása
(minimálbér 20%-a), 2) a gyakorlati képzésüket vállaló gazdál-
kodó szervezetek anyagi érdekeltségének növelése. (Hiányszak-
képesítés: az a szakképesítés, amelyben az adott régióban nehezen
biztosítható a szakképzett munkaerô. A hiány-szakképesítésekrôl
régiónként kell jegyzéket összeállítani, amelyre a régióban mûködô
és a gazdaság szereplôit megfelelôen reprezentáló regionális fejlesz-
tési és képzési bizottságok tesznek javaslatot az oktatási miniszter-
nek. A jegyzéket legalább háromévenként kell felülvizsgálni.)
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