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1. A tanulmány háttere 

A Tanulmány az EU Bizottság által kezdeményezett Európai Felnőttkori Tanulási Menetrendhez kap-
csolódó projekt – „National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult 
Learning” – keretében készült. A Nemzeti Koordinátor szerepet betöltő Nemzeti Szakképzési és Fel-
nőttképzési Hivatal irányításával megvalósuló projekt fő célja a kompetenciafejlesztési pályákról 
szóló tanácsi Ajánláshoz kapcsolható, már futó nemzetközi és hazai programok feltérképezése, a 
nemzeti megvalósítás kulcsszereplői közötti információcsere és párbeszéd elindítása. Jelen megala-
pozó tanulmány célja, hogy teljes képet adjon az olvasó számára az Ajánlás értelmezéséről, a kom-
petenciafejlesztési pályák jelentéséről és a megvalósításához kapcsolódó kihívásokról, valamint a 
fenntartható fejlesztést és működést biztosító ökoszisztéma kialakításának elemeiről és lépéseiről. 
Megalkotásához különböző, az alacsony szintű készségekkel és végzettséggel rendelkező emberek 
támogatásával foglalkozó szakemberek is hozzájárultak információk és forrásdokumentumok ösz-
szegyűjtésével, valamint szakmai műhelymunkákon való részvételükkel. Ily módon a Tanulmány el-
készítésének folyamata is elősegítette a különböző ágazatok közötti kommunikációt és együttmű-
ködést, melynek folytatása és kiterjesztése elengedhetetlen a kompetenciafejlesztési pályák sikeres 
hazai megvalósításához. 
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2. Rövidítések jegyzéke és használatos fogalmak meghatározása 

A „Kompetenciafejlesztési utak” tekintetében meghatározó fogalmak értelmezése a Tanácsi Ajánlással 
összhangban és az Ajánlás hazai megvalósításához szükséges közös fogalomkészlet összegyűjtése. 

 
Fogalom Meghatározás 

(kompetencia)  
referenciakeret A referenciakeretek valamely terület (pl. egy adott kompetencia) közös, egysé-

ges értelmezését szolgáló, valamint fejlesztését támogató eszközök. A fejlesztést 
akként támogatják, hogy kiindulópontját jelentik az adott területen kidolgozandó 
tanterveknek, képzési tematikáknak, továbbá iránymutatást nyújtanak az okta-
tás szervezéséhez, a tanulást támogató eszközök kidolgozásához és a megszer-
zett, illetve fejlesztett kompetenciák értékeléséhez. A referenciakeret révén ezek 
összehasonlíthatóvá, átláthatóvá és koherenssé válnak. (IKER Fogalomgyűjte-
mény) 

alapkészségek 
(basic skills) A modern társadalom viszonyai között történő tevékenységhez szükséges alap-

vető készségek, úgymint írás, olvasás, szövegértés, számolás, kommunikáció, és 
digitális készségek. (Cedefop, skill panorama glossary) 

bemeneti feltétel A képzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek, iskolai 
és szakmai előképzettség, gyakorlat. (IKER Fogalomgyűjtemény) 

bemeneti  
kompetenciamérés  A bemeneti kompetenciamérés célja annak felmérése, hogy a képzésre jelent-

kező birtokában van-e azoknak a kompetenciáknak, amelyek a képzés megkez-
déséhez és annak sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükségesek. (2013. Évi LXXVII. 
törvény a felnőttképzésről) 

digitális  
infrastruktúra Az oktatáshoz szükséges digitális hardver eszközök és szoftverek hálózati lehető-

ségekkel és információs rendszerekkel. Magában foglalja a laptopokat, táblagé-
peket a tanárok és a diákok számára, helyi és szélessávú internetelérést az okta-
tási intézményekben, oktatási információs rendszereket és virtuális tanulási 
környezetet. (IKER Fogalomgyűjtemény) 

digitális tananyag Digitális formában és/vagy csatornán közreadott tananyagok (pl. online, adatbá-
zisban vagy digitális médiában), mint például e-tankönyvek, online oktatási videók, 
mobil applikációk, játékok, e-tanári kézikönyvek, e-feladatlapok, web alapú tesz-
tek. (IKER Fogalomgyűjtemény) 

egész életen át 
tartó tanulás  
(lifelong learning) 

Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig ter-
jedően magában foglal minden formális, nem-formális és informális tanulást. Az 
egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység be-
leértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, 
személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból. (Az Eu-
rópai Unió Tanácsa 2002/C 163/01 számú határozata az egész életen át tartó ta-
nulásról) 

előzetes tudásmé-
rés és beszámítása 
(prior learning  
assessment,  
recognition  
of prior learning) 

Az előzetes tudás mérése annak felmérésére irányul, hogy a képzésre jelentkező 
dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasz-
talatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó valamely tananyagegység 
követelményeinek teljesítésére. Amennyiben a mérés azt eredményezi, hogy a 
képzésre jelentkező képes a követelmények megfelelő szintű teljesítésére, akkor 
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az adott tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre je-
lentkező felmenthető. Az előzetes tudásmérés a képzés típusától függően köte-
lező vagy kérhető a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (11.§ g) pontja 
alapján. (2013. Évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről) 

értékelés  
(assessment) Az a folyamat, amelyben egy személy, csoport vagy szervezet, illetve ezek pro-

duktumának kiválasztott jellemzőit összevetik a rá vonatkozó cél- vagy kritérium-
rendszerrel. Az oktatásban a tanulási folyamat állapotának vagy eredményessé-
gének, illetve produktumának megítélése. Célja szerint három alaptípust 
különböztetünk meg: formatív, szummatív és diagnosztikus. (TÁMOP-3.1.5/12-
2012-0001 A pedagógusok támogató rendszeréhez kapcsolódó fogalmak és sze-
repek, Fogalomtár) 

Európai Képesítési 
Keretrendszer 
(EKKR) 

Az EKKR egy olyan, 8 szintű, közös európai meta keretrendszer, amely összekap-
csolja egymással a különböző országok képesítési rendszereit, és olyan fordítási 
eszközként működik, amely kölcsönösen megfeleltethetővé és összehasonlítha-
tóvá teszi az Európa különböző országaiban és oktatási, képzési rendszereiben 
megszerezhető képesítéseket. (Gaál Edit – Szlamka Erzsébet: A nemzeti keret-
rendszerek 1-4. Szintleírásainak nemzetközi tapasztalatai, a tanulási eredmények 
értelmezésének nemzetközi gyakorlata) 

felnőttoktatás Felnőttoktatás az a képzés, ahol a „tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú 
elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatás-
ban” vesz részt.” (KSH: Felnőttoktatás, felnőttképzés (2014)) 

felnőttképzés A felnőttképzés fogalmát az iskolarendszeren kívüli képzésekre használják. Lé-
nyeges jellemzője, hogy a képzés résztvevői nem tanulói vagy hallgatói jogvi-
szonyban állnak a képző intézménnyel. A felnőttképzésben olyan személy vehet 
részt, aki tankötelezettségét teljesítette, de tanköteles személy tankötelezett-
sége teljesítése mellett is bekapcsolódhat a felnőttképzésbe (KSH: Felnőttokta-
tás, felnőttképzés (2014)) 

formális tanulás  Szervezett és strukturált közegben (pl. oktatási, képzési rendszer, vállalati képzés 
keretei között) történő tanulás. A formális tanulás rendszerint a tudás megszer-
zését igazoló hivatalos elismeréssel (diploma, bizonyítvány) zárul. (Az egész éle-
ten át tartó tanulással kapcsolatos fontosabb fogalmak) 

infokommunikációs 
technológiák (IKT) Olyan eszközök, technológiák, innovatív folyamatok összessége, amelyek az in-

formációközlést, feldolgozást, annak áramlását és kódolását hatékonyabbá és 
gyorsabbá teszik (például informatikai eszközök, technológiák). (TÁMOP 212 
szakmai dokumentumok) 

információs  
társadalom 
(information  
society) 

Olyan társadalom, ahol az információ átveszi a javak, mint a legfőbb társadalmi-
gazdasági mozgatóerő szerepét. (Digital Citizenship Instruction in K-20 Educa-
tion, California State University) 

informális tanulás  Az informális tanulás olyan tanulást jelent, amely a munkával, családdal, illetve 
pihenéssel kapcsolatos mindennapi tevékenységek eredménye és amely célkitű-
zések, az idő vagy a tanulástámogatás szempontjából nem szervezett vagy struk-
turált tevékenység; a tanuló szempontjából lehet szándékolatlan is; az informális 
tanuláson keresztül elsajátított tanulási eredmény például az élet- és munkata-
pasztalaton keresztül megszerzett készség; a munkahelyen elsajátított projekt-
menedzseri vagy ikt-készségek; egy másik országban való tartózkodás során ta-
nult nyelvek és elsajátított interkulturális ismeretek; továbbá a munkahelyen 
kívül elsajátított informatikai ismeretek, önkéntes munka, kulturális tevékenysé-
gek, sport, ifjúsági munka vagy otthon végzett tevékenységek (pl. gyermekfel-
ügyelet) közben megszerzett készségek.  
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(A TANÁCS AJÁNLÁSA (2012. december 20.) a nem formális és az informális ta-
nulás eredményeinek érvényesítéséről 2012/C 398/01) 

iskolázottság  Az egyén legmagasabb iskolai végzettsége. (IKER Fogalomgyűjtemény) 

képesítés  
(qualification) Valamely értékelési és hitelesítési folyamat formális eredménye. Akkor adják ki, 

amikor az illetékes testület megállapítja, hogy az egyén adott követelményeknek 
megfelelő tanulási eredményt ért el. (Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása, 
2008. április 23.) az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrend-
szerének létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (2008/c 111/01) 

képzési program A képzési program az a dokumentum, amely rögzíti egy adott képzés megneve-
zését, nyilvántartásba vételi számát, elvégzése során megszerezhető kompeten-
ciákat, az abba való bekapcsolódás és részvételi feltételeit, tananyagegységeit és 
azok céljait, maximális csoportlétszámát, teljesítmény értékelő rendszerét, el-
végzéséről szóló igazolás kiadásának és a képzés elvégzésének feltételeit, végre-
hajtásához szükséges feltételeket. (2013. Évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről) 

készségleltár A kompetenciafejlesztési pályákról szóló 2016. évi tanácsi ajánlás 2. pontjával 
összhangban javasolja a tagállamok részére, hogy a “kiemelt célcsoportokba tar-
tozó felnőttek számára ajánlják fel annak 

a lehetőségét, hogy értékelésben – például készségleltár készítésében – vegye-
nek részt, meglévő készségeik és továbbképzési igényeik meghatározása céljá-
ból” (C 484/4). A készségleltár egy az egyén megszerzett és egy adott célból még 
elsajátítandó készségeit számba vevő mérés-értékelési eszköz, melyet egyaránt 
használnak a munkaerőpiaci elhelyezkedés illetve oktatási vagy képzési célú 
készségfelmérések módszereként (a szerk.). 

kompetencia A felnőttképzésben részt vevő személy azon ismereteinek, készségeinek, képes-
ségeinek, magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy 
képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére. (2013. évi 
LXXVII. törvény a felnőttképzésről ) 

korábban elsajátí-
tott ismeretek  
elismerése 

A formális, a nem formális vagy az informális tanulás során – az érvényesítés ké-
relmezése előtt – elért tanulási eredmények érvényesítését jelenti. (A TANÁCS 
AJÁNLÁSA (2012. december 20.) a nem formális és az informális tanulás eredmé-
nyeinek 2012/C 398/01) 

Közös Európai 
Nyelvi Referencia-
keret (KER)  
(Common Euro-
pean Framework 
of Reference for 
Languages, CEFR) 

Az Európa Tanács által 1989 és 1996 között kidolgozott útmutató a nyelvtudás 
szintjének Európa-szerte egységes meghatározására. Célja, hogy közös kiindulási 
alapként szolgáljon nyelvi tantervek, tantervi útmutatók, vizsgák, tankönyvek ki-
dolgozásához. (TÁMOP 212 szakmai dokumentumok) 

 
Magyar Képesítési 
Keretrendszer 
(MKKR) 

Az MKKR célja, hogy az EKKR-rel kompatibilis rendszerbe foglalja a különböző 
szinteken és formákban folyó képzések végén Magyarországon kiadott képesíté-
seket, elismerje a nem-formális keretek között és informális tanulással megszer-
zett tanulási eredményeket, kompetenciákat, meghatározza az egyes szinteken 
a tanulási eredményeken alapuló követelményeket, s ez által megteremtse az 
egész életen át tartó tanulás gyakorlati megvalósításához szükséges egyik jelen-
tős támogató eszközt. 

munkahelyi képzés Nem formális képzési és fejlesztési tevékenység, amely az egyén közvetlen mun-
kahelyén valósul meg. (IKER Fogalomgyűjtemény) 
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nem formális  
tanulás  Olyan tanulást jelent, amely (a tanulási célkitűzések és a tanulási idő tekinteté-

ben) tervezett tevékenységeken keresztül valósul meg, továbbá ahol jelen van 
valamilyen formájú tanulástámogatás (pl. tanár–diák kapcsolat); ide tartozhat-
nak olyan programok, amelyek munkahelyi készségeket, felnőttkori írni-olvasni 
tudást és az iskolából kimaradók számára alapoktatást kínálnak; a nem formális 
tanulásra közkeletű példa a vállalaton belüli képzés, amely során a vállalatok 
naprakésszé teszik és fejlesztik munkavállalóik készségeit, például az információs 
és kommunikációs technológiákra vonatkozó (ikt) ismereteiket, a strukturált on-
line tanulás (pl. nyitott oktatási segédanyagok felhasználásával), valamint civil 
társadalmi szervezetek által tagjaik, valamely célcsoport vagy a nagyközönség 
számára szervezett képzések. (A TANÁCS AJÁNLÁSA (2012. december 20.) a nem 
formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről 2012/C 
398/01) 

nemzeti képesítési 
keretrendszer Valamely ország képesítési keretrendszere a képesítések osztályozására szolgáló 

eszköz, ahol a képesítések besorolása az elért tanulási szint meghatározására 
szolgáló kritériumok szerint történik. Célja, hogy integrálja és összehangolja a 
nemzeti képesítési alrendszereket, továbbá a munkaerőpiac és a civil társadalom 
felé növelje a képesítések átláthatóságát, hozzáférhetőségét, egymásra épülését 
és minőségét. (Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2008. április 23.) az 
egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének létrehozásá-
ról (EGT-vonatkozású szöveg) (2008/c 111/01)) 

nemzeti képesítési 
rendszer Egy állam tevékenységének minden olyan aspektusa, amely a tanulás elismeré-

séhez, és az oktatást és képzést a munkaerő-piachoz és a civil társadalomhoz 
kapcsoló mechanizmushoz kötődik. Magában foglalja a minőségbiztosításhoz, az 
értékeléshez és a képesítések kiadásához kötődő intézményi szabályozások és 
folyamatok kialakítását és végrehajtását. A nemzeti képesítési rendszer számos 
alrendszerből állhat, és magában foglalhat egy nemzeti képesítési keretrendszert 
is. (Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2008. április 23.) az egész életen 
át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének létrehozásáról (EGT-vo-
natkozású szöveg) (2008/c 111/01)) 

oktató Felsőoktatásban/felnőttképzésben vagy szakképzésben tanító, szakmai gyakor-
latot vezető szakember (nem feltétlenül pedagógus), tanfolyami előadó. 
(TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok támogató rendszeréhez kapcso-
lódó fogalmak és szerepek, Fogalomtár) 

önértékelés Az aktuális (milyennek gondoljuk, tapasztaljuk magunkat), az ideális (amilyenek 
szeretnénk lenni), valamint az elvárt énkép (amilyenné mások szeretnék, hogy 
váljunk vagy magunk szeretnénk válni) összevetése. (TÁMOP-3.1.5/12-2012-
0001 A pedagógusok támogató rendszeréhez kapcsolódó fogalmak és szerepek, 
Fogalomtár) 

puha készségek 
(soft skills) Személyes képességek, mint például munkamorál, attitűdöd, kommunikációs 

készségek, érzelmi intelligencia. (IKER Fogalomgyűjtemény) 

tanulási eredmé-
nyek A tanulási eredmények az ismeretek, készségek és kompetenciák szempontjából 

meghatározott megállapítások arra vonatkozóan, hogy a tanuló egy tanulási fo-
lyamat befejezésekor mit tud, ért és képes elvégezni; (A TANÁCS AJÁNLÁSA 
(2012. december 20.) a nem formális és az informális tanulás eredményeinek ér-
vényesítéséről 2012/C 398/01) 

validáció 
/érvényesítés Az érvényesítés az a folyamat, amely során egy arra feljogosított testület meg-

erősíti, hogy az egyén elsajátította a vonatkozó szabvány alapján mért tanulási 
eredményt amely a következő négy szakaszból áll: 
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1. egyén vonatkozó tapasztalatainak MEGHATÁROZÁSA párbeszéd során, 

2. DOKUMENTÁCIÓ az egyéni tapasztalat megjelenítése érdekében, 

3. e tapasztalatok formális ÉRTÉKELÉSE, 

4. az értékelés eredményeinek – adott esetben részleges vagy teljes képesítéshez 
vezető – TANÚSÍTÁSA (A TANÁCS AJÁNLÁSA (2012. december 20. a nem formális 
és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről 2012/C 398/01) 
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Rövidítések jegyzéke 

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training  
(Európai Szakképzésfejlesztési Központ) 

DESI Digital Economy and Society Index (Digitális Gazdasági és Társadalmi Index) 

DigComp Digital Competence Framework for Citizens  
(Európai Digitális Kompetencia Referenciakeret) 

DJKK Digitális Jólét Koordinációs Központ 

DJP Digitális Jólét Program 

DMP Digitális Munkaerő Program 

DOS Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája 

EaSi EU Programme for Employment and Social Innovation  
(EU foglalkoztatási és társadalmi innovációs programja) 

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System (Európai Kreditátviteli Rendszer) 

ECVET European Credit System for Vocational Education and Training  
(Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer) 

EGAA Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 

EKKR Európai Képesítési Keretrendszer (EQF - European Qualifications Framework) 

ELGPN European Lifelong Guidance Policy Network  
(Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat) 

EMVA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe  
(Felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja) 

EQAVET European Quality Assurance in Vocational Education and Training   
(Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer) 

ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap 

ESCO European Classification of Skills, Competences and Occupations  
(Európai képességek, kompetenciák, és foglalkozások egységes osztályozási rendszere) 

ESZA Európai Szociális Alap 

EURES Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURopean Employment Services) 

FEOR Foglalkozások Egységes Rendszere 

IKER Infokommunikációs Egységes Referenciakeret 

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. 

ISCO International Standard Classification of Occupations  
(Foglalkozások Nemzetközi Osztályozási Rendszere) 

KIFÜ Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
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KSH Központi Statisztikai Hivatal 

LFS Labour Force Survey (Munkaerő-felmérés) 

MKIK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

MKKR Magyar Képesítési Keretrendszer 

MNB Magyar Nemzeti Bank 

NALA Nemzeti Ügynökség a Felnőttek Írás-olvasási Készségeiért 

NEET Not in Education, or Training  
(Nem foglalkoztatott és sem oktatásban sem képzésben részt nem vevő) 

NFA Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

NFSZ Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

NQF National Qualification Framework (Nemzeti Képesítési Keretrendszer) 

NSZFH Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
(Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) 

OKJ Országos Képzési Jegyzék 

PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies  
(Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Program) 

SRSS Structural Reform Support Service  (Strukturális Reformtámogatási Szolgálat) 

SZIT Szakképzési Innovációs Tanács 

VOSZ Vállalkozók Országos Szövetsége 
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3. Összefoglaló 

Az Európai Unió Tanácsának 2016/C 484/01 számú, „A Tanács ajánlása a kompetenciafejlesztési pályákról: 
Új lehetőségek a felnőttek számára”1 című ajánlása (továbbiakban: Ajánlás) a több mint 60 millió alacsony 
szintű alapkészségeik vagy iskolai végzettségük miatt nehezen foglalkoztatható, kilátásaikat, társadalmi, 
jövedelmi helyzetüket és egészségi állapotukat tekintve hátrányos/kiszolgáltatott helyzetben lévő európai 
állampolgár életperspektíváinak javítását és munkaerőpiaci előmenetelének elősegítését tűzte ki célul. Az 
Ajánlás elfogadásával a tagállamok megállapodtak arról a keretről, amelyben a felnőtteket segíteni fogják 
az írás-olvasás, számolás és digitális készségek minimális szintjének elsajátításában, illetve abban, hogy 
tovább lépjenek egy magasabb szintű középfokú képesítés megszerzése érdekében. Az ajánlás szerint a 
kompetenciafejlesztési pályákat három fontos lépésben kell kialakítani: (1) készségfelmérés, (2) annak 
eredményeire építő személyre szabott, rugalmas, minőségi tanulási ajánlat, (3) és a megszerzett ké-
szségek elismerése és érvényesítése (validálás). A három lépés együttese, integrált megvalósulása biz-
tosítja, hogy az egyén a legmegfelelőbb támogatást kapja ahhoz, hogy élethelyzetében és munkaerőpiaci 
pozíciójában valódi előrelépés történjen. 

Nemzetgazdasági szempontból a készségek a versenyképesség, az innováció és a növekedés mozgatórugói, 
ugyanakkor az egyén szempontjából a jólét, a személyes és szakmai kiteljesedés eszközei. Az alacsony szintű 
képzettséggel és alapkészségekkel bíró felnőttek jelentős száma magas társadalmi költséggel jár, rontja a 
versenyképességet és a gazdasági növekedés potenciálját. 

A CEDEFOP 2019-es becslése szerint hazánkban körülbelül 1,7-2,2 millióra tehető a kompetenciafej-
lesztési pályák ajánlás célcsoportja, ez a felnőtt népesség 31,6-40,4%-át teszi ki2.  

Hazánkban kiemelt gazdaságpolitikai cél a növekedési ütem európai átlag felett tartása, a válságállóság 
erősítése. A kompetenciafejlesztési pályák hazai rendszerét ehhez az ambícióhoz igazítva, a már elfoga-
dott kormányzati stratégiák megvalósításába integrálva, azokat hatékonyan támogatva javasolt kiala-
kítani, különös tekintettel a Szakképzés 4.0 felnőttképzésre vonatkozó céljaira és beavatkozásaira, vala-
mint a Digitális Oktatási Stratégia és a Digitális Munkaerőprogram kapcsolódó rendelkezéseire. 

A célcsoport nagysága, heterogenitása, azonosításának és elérhetőségének nehézsége, szükségleteik 
és támogatásuk komplexitása, az érintett szakpolitikák sokfélesége folytán a kompetenciafejlesztési 
pályák megvalósítása széleskörű összefogást, átfogó, integratív, rendszerszerű megközelítést és 
középtávra megfogalmazott stratégiát igényel. A stratégia megvalósítását egy országos hatáskörű, az 
alapkészségfejlesztés teljes sprektrumát átfogó állami intézmény támogatná. Ebben az intézményben 
amellett hogy gyűjtik a korábban végzett kutatások, fejlesztések eredményeit, koordinálják a követ-
kező időszak kapcsolódó fejlesztéseit, és országos tudásközpontként járul hozzá a társadalmi és gaz-
dasági fejlődés céljainak elérését. 

Az elszigetelt programok és projektek helyett a kompetenciafejlesztési pályák folyamatosan fenntar-
tható és bővülő ökoszisztémájának kiépítését javasoljuk. Ennek során fel kell használni a jelenleg ered-
ményesen és hatékonyan működő megoldásokat, fejlesztett eszközöket, mint építőköveket, ugyanakkor 

                                                           
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN  
2 CEDEFOP (2019): Cedefop Country factsheet, Adult population in potential need of upskilling: Hungary 3.o. Letöltve 2019. 

augusztus 30-án a cedefop.europa.eu oldalról: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/sec-
ond-policy-learning-forum-upskilling-pathways-vision-future/documents-and-downloads  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/second-policy-learning-forum-upskilling-pathways-vision-future/documents-and-downloads
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/second-policy-learning-forum-upskilling-pathways-vision-future/documents-and-downloads
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újszerű megközelítésekkel és korszerű eszközök és megoldások fejlesztésével orvosolni kell a jelenleg 
gyenge hatékonysággal megvalósuló programok hiányosságait, biztosítva a beavatkozások kohézióját, a 
résztvevők belső motivációjának kialakítását, a tanulási lehetőségek relevanciáját és hozzáférhetőségét 
a megfelelő helyen és időben, és a minőségi szolgáltatásnyújtást.  

A kompetenciafejlesztési pályák ökoszisztémája magában foglalja az alábbi három fő célkitűzést és meg-
valósítási kontextust:  

• munkaerőfejlesztés: a munkavállalók munkahelyi pozícióinak megerősítése, munkahelyi előrelépé-
sének és előmenetelének támogatása, a produktivitás javítása és az Ipar 4.0 elvárásainak való meg-
felelés elősegítése a vállalatok versenyképességének javítása érdekében; 

• a munkaerőpiaci elhelyezkedés, a munkaerő alkalmazkodásának elősegítése változó munkaerőpi-
aci igényekhez (munkahely- és karrierváltás elősegítése, a karrieren belüli tanulás és fejlődés előse-
gítése, az automatizáció miatt váltásra kényszerülők támogatása); 

•  a munkaerőpiaci aktiválás a munkaerő állomány bővítése, a munkaerőhiány enyhítése érdekében 
(az inaktívak aktivizálása és a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacra történő integrációja)  

A kompetenciafejlesztési pályák ökoszisztéma fejlesztésének kiemelt komponensei: 

1. NEMZETI KÉSZSÉGSTRATÉGIA: A 2019 novemberében nyilvánosságra kerülő OECD PIAAC kutatási ada-
tainak felhasználásával középtávú stratégia kidolgozása a lakosság készségszintjének emelése. A 2021-27-
es időszakot lefedő stratégia lehetőséget teremt egy közös Vízió megfogalmazására a kompeten-
ciafejlesztési pályák ökoszisztémájának kialakítására a kulcsfontosságú gazdasági szereplők és társadalmi 
partnerek bevonásával, egyúttal megalapozva az európai uniós források felhasználásának időszaki ter-
vezését is. A stratégia biztosítja a célcsoportok azonosítását és az ökoszisztéma célirányos, rendszerszerű 
és fokozatos kiépítését a prioritásoknak és az ország teherbíró képességének és fejlődési kapacitásának 
megfelelően.  

2. IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA ÉS KOORDINÁCIÓ: Az érintettek széleskörű bevonására és partneri együtt-
működésére épülő többszintű irányítási és koordinációs struktúra javasolt egy országos hatáskörű in-
tézmény vezetésével, amely figyelembe veszi a már kialakított és jól működő koordinációs mechanizmuso-
kat és többoldalú együttműködéseket az oktatás és képzés, a munkaerőpiac és a társadalmi felzárkóztatás 
területén (Versenyképességi Tanács, Szakképzési Innovációs Tanács, ágazati készségtanácsok, megyei és 
helyi foglalkoztatási paktumok stb.), valamint nyomon követi a stratégia megvalósulását és értékeli az in-
tézkedések hatékonyságát és eredményességét.  

3. KAPACITÁSFEJLESZTÉS: humán kapacitások és releváns kompetenciák fejlesztése az irányításban és 
koordinációban közreműködő felelős vezetők és szakemberek, a megvalósító intézmények vezetői és 
szakemberei, valamint a célcsoportok közvetlen támogatásában közreműködő karrier- és tanulási tanács-
adók, mentorok, oktatók, alapkészségfejlesztési tanárok, vállalati instruktorok stb. körében. Intézményi 
és ellátási kapacitások fejlesztése a tanácsadási szolgáltatás, alapkészség-fejlesztés és validáció tekinte-
tében minden beavatkozási kontextusban, a kapacitások célirányos mennyiségi és minőségi fejlesztése, a 
jelenleg hiányzó vagy korlátozottan elérhető szolgáltatások kiépítése, bővítése. A kompetenciafejlesztési 
pályák ökoszisztémájához kapcsolódóan szükséges egy országos tudásbázis kialakítása (pl. készségfelmé-
rés, alapkészségfejlesztés, munkahelyi tanulás, készségek validálása stb.). 

4. TÁMOGATÓ FUNKCIÓK (Társadalmi népszerűsítés, tudatosítás, ösztönzés, tanácsadás és mentorálás). 
Magyarországon a felnőttkori tanulás hasznosságának megítélése, társadalmi presztízse nagyon alacsony. 
A kompetenciafejlesztési pályák bevezetése megköveteli új perspektívák és lehetőségek megnyitását a 
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felnőttek számára. Emiatt fontos egy nemzeti kampány elindítása, újszerű promóciós eszközök és elérési 
megközelítések alkalmazása, a belső motivációt és elköteleződést erősítő ösztönző és támogató rendszer 
fokozatos kiépítése. Ebben a tekintetben a különféle célcsoportok számára könnyen elérhető pályavála-
sztási- és tanulási tanácsadási szolgáltatások megerősítése előfeltétele a készségszintemelés megvalósu-
lásának. 

5. KÉSZSÉGFELMÉRÉS, SZEMÉLYRESZABOTT MINŐSÉGI TANULÁSI AJÁNLAT, VALIDÁCIÓ ÉS ELISMERÉS, 
azaz a háromlépéses megközelítés integrált megvalósítása az azonosított célcsoportok számára. Minden 
célcsoport és beavatkozási terület esetében sajátos igényeknek kell megfelelni, ugyanakkor hiányoznak a 
például a megfelelő készségfelmérési eszközök, rugalmas tanulási lehetőségek, valamint a validációs in-
tézményrendszer sem épült még ki. A fejlesztendő eszközök biztosítják az informális és non-formális 
tanulás keretei között elsajátított tudás, készségek és kompetenciák felmérését, az előrelépést jelentő 
tanulási útvonal kialakítását is. A kezdeti készségfelmérés és a hiányok azonosítása szoros összefüggésben 
áll a validáció és a készségek elismerésének kritérium rendszerével.  

A rövid ciklusú képzések jogszabályi támogatásával kibővültek a lehetőségek a képzési út testre szabására 
vonatkozóan. A Szakképzés 4.0 törekvései a képzési programok rövidebb egységekre bontására és modu-
larizációja erősíti a rugalmasságot és a testre szabhatóságot, hogy mindenki előzetes tudását beszámítva, 
csak a számára hiányzó kompetenciák elsajátítását biztosító modulokat végezze el a maga tempójában. 
Releváns tanulási és előrelépési lehetőségek érdekében jelentősen bővíteni kell az online elérhető, 
könnyen kontextualizálható színvonalas alapkészségfejlesztési oktatási anyagokat és alapkészségfejlesz-
tési lehetőségeket, valamint az elérhető szakmai képzések körét. 

DIGITALIZÁCIÓ A digitális technológiák maximális kihasználása elengedhetetlen a célcsoport szélesebb 
körű elérése, rugalmasabb és magasabb színvonalú szolgáltatások és tanulási lehetőségek nyújtása, a 
szakemberek támogatása és a célcsoport előrehaladásának nyomonkövetése érdekében. A legújabb tech-
nológiák (AI, 5G, AR, VR) kiaknázása a tanulástámogató innovációk tekintetében óriási potenciálokat hordoz 
a kompetenciafejlesztési pályák költséghatékony és magas színvonalú kiépítésében. 

A fejlesztési keret biztosítja, hogy az Ajánlás nemzeti szintű szisztematikus megvalósításának tervezete 
egyszerre vegye figyelembe a kompetenciafejlesztési pályák kialakításának fejlesztési, és a hazai 

1.  ábra: Kompetenciafejlesztési Pályák Fejlesztési keret, saját ábra 
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felnőttoktatás és képzés gyakorlatának megújítási szükségleteit. Ennek szellemében a tanulmányban 
számos ajánlást fogalmazunk meg a  fejlesztés fontosabb  komponenseihez  kapcsolódóan: 

1. NEMZETI KÉSZSÉGSTRATÉGIA: 

Magyarország lehetősége a régiós kiugrásra, teret és keretet nyújt a szisztematikus és összehangolt 
építkezéshez, az erőforrások optimális allokációjára  

Középtávú készségstratégia kidolgozását javasoljuk a 2021-27-es időszakra, amely lehetőséget teremt 
az érdekelt szaktárcák, kulcsfontosságú gazdasági szereplők és társadalmi partnerek bevonására, az el-
szigetelt kezdeményezések helyett az összefogásra épülő stratégiai megközelítés kialakítására. 

A stratégiaalkotás folyamata lehetővé teszi egy közös jövőkép kialakítását arra vonatkozóan, hogy a 
kompetencia fejlesztési pályák megvalósítása milyen szerepet tölthet be a gazdaság számára szükséges 
készségek biztosításában és a munkaerő készségszintjének emelésében. Azonosíthatók a partnerek 
számára kiemelten fontos célcsoportok, meghatározhatók az ambíciók mértéke és a beavatkozások 
prioritásai, valamint az, hogy hogyan biztosítható egy koherens, stratégiai megközelítés az alapké-
szségek fejlesztésére vonatkozóan a PIAAC eredmények tükrében. A középtávú stratégia biztosítja a 
kompetenciafejlesztési pályák kiépítésének fokozatos és szakaszos tervezhetőségét a teherbíróképes-
ség függvényében, valamint támogatja az európai uniós és egyéb nemzetközi és hazai források megal-
apozott és összehangolt allokációját, a vállalati szektorral való költségmegosztás irányelveinek kiala-
kítását.  

2. IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA ÉS KOORDINÁCIÓ 

A stratégiai megközelítés koherens kialakításának és konzekvens megvalósításának záloga az érin-
tett kormányzati és nem kormányzati szereplők széleskörű bevonása és elköteleződése 

Az érintettek széleskörű bevonására és partneri együttműködésére épülő többszintű irányítási és 
koordinációs struktúra javasolt, amely figyelembe veszi a már kialakított és jól működő koordinációs 
mechanizmusokat és többoldalú együttműködéseket az oktatás és képzés, a munkaerőpiac és a tár-
sadalmi felzárkóztatás területén (Versenyképességi Tanács, Szakképzési Innovációs Tanács, ágazati kész-
ségtanácsok, megyei és helyi foglalkoztatási paktumok stb.). Mivel a kialakításra kerülő készség-
fejlesztési stratégia hosszú távú, valamint a tanácsi ajánlás megvalósítása is hosszú távra szól, így java-
solt ezen pont „nyitva tartása” az időközben esetlegesen megjelenő és a téma szempontjából releváns 
új szereplők, egyeztetési fórumok előtt.  

Kulcsfontosságú az átfogó irányításért és koordinációért felelős kormányzati szerv nevesítése, akinek 
feladata a különböző beavatkozási területeken (munkaerőfejlesztés, munkaerőpiaci elhelyezkedés és 
munkaerőpiaci aktiválás) és szinteken működő tanácsok tájékoztatása, bevonása és feladataik 
nevesítése is. Így valósul meg a célcsoportokat érintő különféle szakpolitikák és kapcsolódó intézkedé-
sek horizontális és vertikális (országos, megyei és helyi szintű) összehangolása és optimalizálása, annak 
érdekében, hogy a különféle törekvések, intézkedések és programok ne egymás hatásosságának 
rovására, hanem egymást kiegészítve és szinergikusan érjenek célba.  

A koordináló testületek feladatai közé tartozik a stratégia megvalósulásának nyomonkövetése, az in-
tézkedések hatásosságának és eredményességének értékelése, valamint a készség-fejlesztéssel 
kapcsolódó változó igények és elvárások vizsgálata és beépítése az aktualizált intézkedési körbe.  



 

14 

3. KAPACITÁSFEJLESZTÉS: humán-, intézményi- és ellátási kapacitások  

A kapacitásépítés a kompetenciafejlesztési pályák kialakításához stratégiai megközelítést igényel, 
fontos, hogy figyelembe vegye a a jelenlegi helyzetet és szükségleteket, a célcsoport nagyságát, 
szükségleteinek sokrétűségét és a feladat komplexitását. 
 
A humán-kapacitások fejlesztése minden szinten és kontextusban biztosítja az elköteleződést és a szak-
értelmet a magas színvonalú megvalósításhoz:  

Az irányításban és koordinációban közreműködő felelős vezetők és szakemberek: szakpolitikusok, 
szakértők, a társadalmi partnerek, mint munkaadói szervezetek, szakszervezetek, önkormányzati 
szövetségek stb. képviselőinek és szakembereinek tájékoztatása és felkészítése.  

A szolgáltatásnyújtást biztosító intézményrendszerben dolgozó vezetők és szakemberek: a nemzeti 
foglalkoztatási szolgálat, szociális és egészségügyi szolgáltatásokban dolgozók, helyi önkormányzatok 
munkatársai, büntetésvégrehajtás munkatársai stb. 

A kompetenciafejlesztési pályák eredményessége nagymértékben múlik a célcsoportok közvetlen támo-
gatásában közreműködő karrier- és tanulási tanácsadók, oktatók, mentorok stb. felkészültségén, 
emiatt szükséges a felsorolt szakemberek képzési és továbbképzési rendszerének és karrierpálya épí-
tési lehetőségeinek átgondolása, korszerű módszertani- és tudásbázisuk megteremtése, valamint szak-
mai közösségük kialakulásának és fejlődésének támogatása. 

Intézményi- és szolgáltatási kapacitások fejlesztése: karrier- és tanulási-tanácsadási szolgáltatás, alap-
készség-fejlesztés, mentorálás tekintetében a kapacitások célirányos mennyiségi és minőségi fejlesz-
tése, jelenleg hiányzó vagy korlátozottan elérhető ellátások ill. szolgáltatások kiépítése. 

A kapacitásépítés magában foglalja a szükséges és releváns tudás, ismeretek, szakmai kompetenciák, 
megfelelő motiváció biztosítását, szerepmegosztás és felelősségviselés kialakítását, a hálózati együtt-
működésre, értékelésre és reflexióra való képesség kiépítését. 

4. TÁMOGATÓ FUNKCIÓK  
(Társadalmi népszerűsítés, tudatosítás, ösztönzés, tanácsadás és mentorálás) 

Magyarországon sokan nem tartják hasznosnak és célravezetőnek a felnőttkori tanulást3, köztük nagy 
számban a munkaadók sem, ebben a tekintetben messze az európai átlag alatt vannak a statisztikai 
adatok4. A kompetenciafejlesztési pályák bevezetése megköveteli új perspektívák és lehetőségek 
megnyitását a felnőttek számára. Emiatt fontos a célcsoporthoz igazodó újszerű promóciós eszközök, 
kampányok és elérési megközelítések alkalmazása, a belső motivációt és elköteleződést erősítő öszt-
önző és támogató rendszer fokozatos kiépítése. Ebben a tekintetben a különféle célcsoportok számára 
könnyen elérhető pályaválasztási- és tanulási tanácsadási szolgáltatások megerősítése előfeltétele a 
készségszintemelés megvalósulásának. 

                                                           
3 EUROSTAT, Reasons for not participating in education and training by educational attainment level: https://appsso.euro-

stat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_aes_197&lang=en 
4 Makó Csaba, Illéssy Mikéós, Csizmadia Péter: Declining Innovation Performance of the Hungaryan Economiy: Special Focus 

on Organizational Innovation, The Exampla of the European Community Innovation Survey (CIS), Letölthető a ceeol.com 
honlapjáról: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=102949 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_aes_197&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_aes_197&lang=en
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=102949
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5. KÉSZSÉGFELMÉRÉS,  
SZEMÉLYRESZABOTT MINŐSÉGI TANULÁSI AJÁNLAT ÉS VALIDÁCIÓ ÉS ELISMERÉS 

A progresszió biztosítása a három lépéses megközelítés integrált megvalósításával 

Jelentős kihívásokat tartogat a háromlépéses megközelítés integrált megvalósítása, hiszen minden cé-
lcsoport és beavatkozási terület esetében sajátos szempontoknak kell megfelelni, ugyanakkor hiányoz-
nak a megfelelő készségfelmérési eszközök és alkalmazási tapasztalatok, valamint a validációs in-
tézményrendszer sem épült még ki. A készségfelmérés tekintetében a készségprofiling alkalmazása és 
a három alapkészség felmérése a megfelelő felmérő eszközök kialakítását igényli. A fejlesztendő 
eszközök biztosítják az informális és non-formális tanulás keretei között elsajátított tudás, készségek 
és kompetenciák felmérését, az előrelépést jelentő tanulási útvonal kialakítását is. A bemeneti kész-
ségfelmérés és a hiányok azonosítása szoros összefüggésben áll a validáció és a készségek elis-
merésének kritérium rendszerével, ezért az eszközrendszer kialakításakor a validációs rendszerrel való 
összehangolásra kell törekedni.  

A rövid ciklusú képzések jogszabályi támogatásával kibővültek a lehetőségek a képzési út testre sza-
bására vonatkozóan. A Szakképzés 4.0 törekvései a képzési programok rövidebb egységekre bontására 
és modularizációjára erősíti a rugalmasságot és a testre szabhatóságot, hogy mindenki előzetes tudá-
sát beszámítva, csak a számára hiányzó kompetenciák elsajátítását biztosító modulokat végezze el a 
maga tempójában. Releváns tanulási és előrelépési lehetőségek érdekében jelentősen bővíteni kell  
a központilag elérhető, könnyen kontextualizálható színvonalas alapkészségfejlesztési tananyagokat és 
alapkészségfejlesztési lehetőségeket, valamint az elérhető szakmai képzések körét. 

6. DIGITALIZÁCIÓ 

A digitális technológiák maximális kihasználása elengedhetetlen a célcsoport szélesebb körű elérése, 
rugalmasabb és magasabb színvonalú szolgáltatások és tanulási lehetőségek nyújtása és az előre-
haladás nyomonkövetése érdekében…-én 

A digitalizáció nagy mértékben kitágítja a lehetőségeket a célcsoportok elérését és tömeges bevonását 
tekintve, biztosítja az egy főre eső költségek jelentős mérséklését. Az on-line tanulási portálok és digi-
tális applikációk alkalmazása különösen a készségfelmérés és az alapkészségfejlesztés rendszerében 
hoz új perspektívákat. A digitális tanulás, mobil tanulás és az on-line szakmai közösségek számos 
szakembernek jelent biztosítékot a folyamatos szakmai fejlődés érdekében. A legújabb technológiák 
(AI, 5G, AR, VR) kiaknázása a tanulástámogató innovációk érdekében óriási potenciálokat hordoz. 
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4. Bevezetés  

Az Európai Unió jelentős kihívással áll szembe globális versenyképességének, szociális értékeinek meg-
őrzése közben: minden ötödik felnőtt nem rendelkezik a mindennapi életben történő alapvető eliga-
zodáshoz szükséges írás-olvasási, minden negyedik felnőtt pedig számolási és digitális készségekkel. 
A mintegy 60-70 millió európai állampolgár jelentős részben munkanélküli, vagy veszélyeztetett a te-
kintetben, hogy rövid időn belül elveszti munkahelyét. Jellemzően nehezítik megélhetésüket egészség-
ügyi, szociális és lakhatási problémáik, nem tudnak élni a digitalizáció előnyeivel és életminőséget ja-
vító lehetőségeivel, és komoly eséllyel gyermekeik tovább hordozzák az alacsony szintű készségekből 
fakadó hátrányokat. A következő években várhatóan tovább gyorsuló technológiai változások jelentő-
sen átalakítják a munkahelyeket és az azok hatékony betöltéséhez kapcsolódó készségszükségleteket. 
Így az alacsonyszintű készségekkel élők hátrányba kerülésének folyamata a munkaerőpiacon tovább 
gyorsulhat, különösen az automatizáció és a mesterséges intelligenciák térhódításával. Az alacsony kész-
ségekből fakadó társadalmi költségek igen jelentősek, és a közeljövőben tovább nőhetnek, ami a demo-
gráfiai folyamatok kedvezőtlen alakulásával együtt még inkább ellehetetlenítheti a „szociális Európa” 
fogalommal fémjelzett gazdasági-társadalmi modell és jólét fenntarthatóságát. 
 
Az Európai Unió Tanácsa 2016. december 19-ei ellenjegyzéssel jelentette meg „A Tanács ajánlása a  
»Kompetenciafejlesztési utakról«: Új lehetőségek felnőttek számára” című dokumentumát, amelyben 
az alacsony iskolázottságú és alacsony szintű alapkészségekkel rendelkező felnőttek kompetenciafej-
lesztésére vonatkozóan fogalmaz meg elvárásokat a tagállamok irányában. Ennek értelmében felkéri a 
tagállamokat, hogy az ajánlás elfogadásától számított egy éven belül, de legkésőbb 2018 közepéig ha-
tározzák meg azokat az intézkedéseket, amelyek összhangban a nemzeti joggal, sajátosságokkal és ren-
delkezésre álló erőforrásokkal biztosítani tudják a „Kompetenciafejlesztési utak” igénybevételét az 
alapkészségeik tekintetében alacsony szinten álló, többnyire középfokú végzettséggel (EKKR/MKKR 
3. és 4. szint, de különösképpen érettségi bizonyítvánnyal) nem rendelkező felnőttek számára. A „Kom-
petenciafejlesztési utak” magukban foglalják az olvasás-, írás-, számolás- és a digitális kompetenciák 
alapvető szintjeinek elsajátítását, és/vagy más, a munkaerőpiac és a társadalmi részvétel szempontjá-
ból releváns készségek, tudás és kompetenciák megszerzését személyre szabott tanulási lehetőségek 
formájában. Az ajánlás szerint a kompetenciafejlesztési utakat három fontos lépésben kell kialakítani: 
(1) készségfelmérés, (2) annak eredményeire építő személyre szabott, rugalmas, minőségi tanulási 
ajánlat, (3) és a megszerzett készségek érvényesítése és elismerése (validálás). Az ily módon megter-
vezett és személyre szabott kompetenciafejlesztési utak biztosítják, hogy az egyén folyamatosan egy 
EKKR 3. vagy 4. szintű képesítés megszerzése felé halad, míg – ideális esetben – azt meg nem szerzi. 
Ezzel az eredménnyel jó eséllyel nő foglalkoztathatósága, és nagyobb a valószínűsége, hogy a további-
akban aktívabban tud élni az egész életen át tartó tanulás lehetőségeivel.  
A nemzeti szintű intézkedési keret kialakításánál meg kell határozni a célcsoporti prioritásokat a tagál-
lami szükségletek és kihívások figyelembevételével, és gondoskodni kell olyan támogató intézkedések-
ről, amelyek:  

• biztosítják az azonosított célcsoportok elérését, tájékoztatását, bevonását és motiválását; 
• iránymutatást adnak pályaorientációs vagy tanulási tanácsadás formájában; 
• mentori szolgáltatást nyújtanak a tanulók előmenetelének támogatása, a tanulást, részvételt 

akadályozó tényezők lebontása érdekében; 
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• támogatják a közreműködő személyzet magas szintű felkészültségét és folyamatos szakmai 
fejlődését; 

• biztosítják az érdekelt kormányzati és nem kormányzati szereplők együttműködését, a beavat-
kozások összehangolását, valamint a hatékony megvalósításhoz szükséges koordinációt és 
partnerséget; 

• valamint lehetővé teszik a további döntések megalapozását a releváns adatok gyűjtésével és 
feldolgozásával. 

A Tanulmány célja, hogy értelmezze és felmérje a „Kompetenciafejlesztési utak” hazai relevanciáját és 
feltérképezze kialakításának lehetőségeit, amelynek keretében: 

- azonosítja elérhető adatok felhasználásával az alacsony alapkészség szinttel rendelkező sze-
mélyek csoportjait, helyzetüket és fő szükségleteiket; (6.1 fejezet)  

- vizsgálja a számukra elérhető kompetenciafejlesztési lehetőségeket, a részvételi adatokat és 
akadályokat; (6.4.2, 6.5, 7.1 fejezetek) 

- feltérképezi a „Kompetenciafejlesztési utak” kialakítása szempontjából releváns ellátásokat, 
intézményi/szolgáltatási kapacitásokat, megvalósult vagy megvalósítás alatt álló programo-
kat, azonosítja a felhasználható tapasztalatokat, tudásbázisokat és korábban kifejlesztett esz-
közöket; (6.3, 6.4, 6.5, 7.1 fejezetek) 

- a Tanács ajánlásainak figyelembevételével meghatározza a legfontosabb hiányterületeket, fej-
lesztési szükségleteket; (8, 9 fejezet)  

- nemzetközi kitekintéssel azonosít felhasználható jó gyakorlatokat, mintaként szolgáló, adap-
tálásra javasolható megoldásokat; (7.2 fejezet)  

- információkkal, ajánlásokkal segíti prioritások meghatározását, döntések meghozatalát a 
kompetenciapályák magyarországi kialakításának célcsoportjait és intézkedéseit tekintve.  
(9 fejezet) 

A tanulmány kidolgozásánál a következő felhasználási igények kiszolgálását tartottuk szem előtt: 

- érdekelt döntéshozók és szakemberek tájékoztatása, közös értelmezési keret kialakítása; 
- konzultációs folyamat, döntés előkészítés támogatása; 
- inspirációs forrás kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének közös víziójának 

megalkotásához, a szükséges intézkedések azonosításához; 
- szisztematikus megközelítés kialakítása a nemzeti implementáció stratégiai és koherens ter-

vezéséhez;  
- tervezési folyamatok támogatása (2021-27) ; 
- szempontrendszer a megvalósítás minőségi és hatékonysági kritériumainak azonosításához.  

A tanulmány a következő, a téma szempontjából releváns források és dokumentumok feldolgozására 
épül: 

• statisztikák, 
• tanulmányok,  
• szakpolitikai dokumentumok (hazai, európai uniós), 
• nemzetközi elemzések, hasznosítható nemzetközi gyakorlatok, 
• projektadatlapok. 



 

18 

Ezen kívül interjúk és fókuszcsoportos interjúk készültek a területért felelős kormányzati intézmények 
szakembereivel, kapcsolódó projektek vezetőivel, gazdasági kamarák, helyi, megyei tervezési és vég-
rehajtási folyamatokban érintett szervezetek képviselőivel, valamint a célcsoport tagjaival.  

A 2019. tavaszán „A Felnőttkori Tanulás Menetrendje” projekt keretében megvalósult műhelymunka-
sorozat magasszintű külföldi szakértők és hazai szakemberek, minisztériumok és társadalmi partnerek 
képviselőinek bevonásával fontos párbeszédet indított el az érintett szereplők között, amelynek során 
külföldi példák, megközelítések és jó gyakorlatok kerültek bemutatásra. Ezek a diszkussziók jelentősen 
hozzájárultak az Ajánlás hazai implementációjával kapcsolatos javaslatok kialakításához.    
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5. A kapcsolódó Európai Uniós szakpolitikák és eszközök bemutatása  

A fejezet célja, hogy rövid és tömör áttekintést nyújtson a kompetenciafejlesztési pályák Ajánlás euró-
pai uniós szakpolitikai hátteréről, előzményeiről és kontextusáról, valamint a megvalósításához kap-
csolható európai uniós szakpolitikai eszközökről és Bizottsági intézkedésekről. Bemutatásra kerülnek 
azok a főbb uniós intézkedések és eszközök, amelyek a felnőttek alapkészségeinek hosszú távú fejlesz-
tését célozzák, és amelyek az elmúlt években kiemelten hangsúlyossá váltak, majd elvezettek az 
„Upskilling pathways” ajánlás megfogalmazásához. Bemutatásra és értelmezésre kerül továbbá maga 
az Ajánlás és rávilágítunk az egyes elemei mögött húzódó fő alapvetésekre és összefüggésekre.  

 Európai szakpolitikai háttér és előzmények 

Az Európai Unió, mint a ma már 28 tagot számláló gazdasági és politikai tömörülés fő céljai közé tarto-
zik többek között, hogy jólétet és békét biztosítson lakóinak; szabadságon, biztonságon és igazságon 
alapuló belső határok nélküli térséget teremtsen; előmozdítsa a kiegyensúlyozott gazdasági növeke-
dést; elősegítse az árstabilitáson és versenyképességen, teljes foglalkoztatottsággal és társadalmi ha-
ladással jellemezhető szociális piacgazdaságon alapuló fenntartható fejlődést; fokozza a gazdasági, 
szociális és területi kohéziót és szolidaritást a tagállamok között, tiszteletben tartva azok saját kulturális 
és nyelvi sokszínűségét; valamint a gazdasági és monetáris unió megteremtése és fenntartása, mely-
nek pénzneme az Euro.5 Az EU által képviselt fő értékeket – az emberi méltóság, a szabadság, a de-
mokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – minden tagjának egyaránt képviselnie 
kell és tiszteletben kell tartania.6 Ezek a célok és értékek a Lisszaboni Szerződésben és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában kerültek lefektetésre.  
Az oktatáspolitika és oktatási rendszer működtetése minden ország saját, egyéni felelősségi körébe 
tartozó feladat, ugyanakkor uniós tagállamként az EU közös célkitűzéseinek elérése érdekében nem-
zeti szinten is követnie kell a kitűzött irányvonalakat és implementálnia az ehhez szükséges lépéseket. 
 
A tagországok számára követendő ilyen irányvonalakat jelölt ki az 1995-ben elkészült, az EU első okta-
tási stratégiájának tekinthető Fehér könyv az oktatásról. Több jelenlegi stratégiai jellegű dokumentu-
mokhoz hasonlóan az oktatásra a gazdasági növekedés és munkaerőpiac kihívásait kezelő lehetséges 
eszközeként tekint. A dokumentum az oktatás legfontosabb céljának a rugalmas, élete során akár több 
alkalommal is állást váltó – a technikai fejlődés gyors iramából és az információs társadalom jellemző-
iből fakadó – változó körülményekhez gyorsan alkalmazkodni képes munkaerő képzését tartja. Már 
ebben a stratégiában is megjelent többek között az élethosszig tartó képzés és az elsajátított ismeretek 
elismerésének igénye, a második esélyt nyújtó, azaz felzárkóztató iskolák, és az életben való sikeres 
boldoguláshoz szükséges képességek kérdése.7 
 

                                                           
5 Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata 
(2016/C 202/01).  Letöltve 2019. június 13-án az eur-lex.europa weboldalról:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT&from=HU  
6 Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2016/C 202/02). Letöltve 2019. június 13-án az eur-lex.europa weboldalról:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=HU  

7 Fehér Könyv Az Oktatásról (1996): EDUCATIO 1996/4., 687-712.  
Letöltve 2019. június 13-án az edu-online weboldalról: http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=31 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=HU%20
http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=31
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A Labour Force Survey (LFS – Munkaerő-felmérés) 2000 szerint a legalább középiskolai szintű oktatást 
elvégzők aránya az EU-ban a 25-64 év közötti lakosság esetében átlagosan csak 60,3% volt, tehát kö-
rülbelül 150 millióan még az alapszintű oktatást sem fejezték be. A minden állampolgár számára elér-
hető egész életen át tartó tanulást a mindennapi gyakorlattól aggasztóan távolinak mutatta, hogy EU-
n belül az említett korosztály mindössze 8%-a vett részt oktatásban és képzésben. Az iménti adatok 
nyilvánosságra kerülésének és az Európai Tanács 2000 márciusában megtartott lisszaboni tanácsko-
zásának az EU cselekvési irányai és politikája szempontjából döntő fontosságú következményei voltak. 
A Bizottság a munkaerő foglalkoztathatósága és alkalmazkodó képessége, valamint az összetett társa-
dalmi és politikai életben való tevékeny részvétel növelése érdekében Memorandumban fogalmazta 
meg az oktatás fejlesztésének közös irányait, nyilatkozatot adott ki az egész életen át tartó tanulásról 
2000 novemberében.  
A „Memorandum az egész életen át tartó tanulásról” a lisszaboni találkozó főbb következtetéseit ösz-
szefoglaló dokumentum, amely az egész életen át tartó tanulás megközelítést középpontba állítva a 
tagállamok számára kijelölte az oktatási feladatok ellátása tekintetében követendő irányelveket. A Me-
morandumban felkérték a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a mindenki számára elér-
hető egész életen át tartó tanulás – mint olyan minden irányú folyamatos tevékenység, melynek célja 
a tudás, készségek és kompetenciák fejlesztése – elősegítése érdekében illetékességüknek megfele-
lően alkossanak stratégiákat és hozzanak gyakorlati intézkedéseket.  

Az oktatás fejlesztésének hat kulcsterületét azonosították:  

1. új ismeretek és készségek biztosítása mindenki számára (főként a kulcskompetenciák és alap-
készségek fejlesztése tekintetében);  

2. több befektetés az emberi erőforrások területén;  
3. innováció az oktatásban és a tanulásban;  
4. a tanulás értékelése;  
5. az orientáció és tanácsadás újragondolása (vagyis olyan információs és pályatanácsadási rend-

szerek kiépítése, melyek segítik az egyén tanulási és karrier útját);  
6. olyan megoldások keresése, amelyekkel közelebb lehet vinni a tanulást az otthonokhoz.  

A Memorandum egy a fenti problémával és pontokkal kapcsolatos, az egész Európára kiterjedő egyez-
tetés alapját adta meg. Az egyeztetés eredményeit a 2001 őszére elkészített jelentés alapján már a 
nyitott koordináció módszerének alkalmazásával dolgozták fel.8 
A nyitott koordinációs módszer (Open Method of Coordination, OMC) a tagállamok közötti együtt-
működési kerete, mely segít az országok nemzeti politikáit a közös uniós célok felé irányítani.9 A mód-
szert főként olyan szakpolitikák területein alkalmazzák, amelyeken a tagállamok leginkább megőrizték 
szuverenitásukat, az EU pedig csak elenyésző törvényhozói joggal rendelkezik. Ezek például: oktatás, 
szociálpolitika, szakképzés, ifjúságyügy. 
 

                                                           
8 Európai Közösségek Bizottsága (2000): Memorandum az egész életen át tartó tanulásról SEC(2000) 1832. Letöltve 2019. 
június 13-án a nefmi.gov.hu weboldalról: http://www.nefmi.gov.hu/europai-unio-oktatas/egesz-eleten-at-tarto/memoran-
dum-tanulas 
9 EUR-Lex Glosszárium az összefoglalókhoz. Letölve 2019. június 13-án az eur-lex.europa weboldalról: https://eur-lex.eu-
ropa.eu/summary/glossary/open_method_coordination.html?locale=hu  

http://www.nefmi.gov.hu/europai-unio-oktatas/egesz-eleten-at-tarto/memorandum-tanulas
http://www.nefmi.gov.hu/europai-unio-oktatas/egesz-eleten-at-tarto/memorandum-tanulas
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/open_method_coordination.html?locale=hu
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/open_method_coordination.html?locale=hu
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A nyitott koordinációs módszer elemei:  

• szakpolitikai célok és prioritások kijelölése,  
• módszereket is megjelölő munkaterv készítése – ehhez munkacsoport felállítása,  
• ajánlások megfogalmazása,  
• egymástól való tanulás előmozdítása érdekében a „best practices” felkutatása és megosz-

tása,  
• kijelölt irányelvek implementációja a nemzeti szakpolitikákba,  
• kétévente tagállami jelentés készítése a cselekvési tervek megvalósításának előre haladásá-

ról és indikátorok megvalósulásáról,  
• bizottsági összefoglaló elemzés elkészítése.10 

A később Oktatás és képzés 2010 munkaprogramként ismert dokumentumban 2002-ben fogadták el 
a Memorandumban kijelölt irányokhoz kapcsolódó feladatokat és célindikátorokat, ezzel az oktatás és 
képzés területén folyó európai együttműködés először kapott igazán szilárd, közös célkitűzésen alapuló 
keretet. A munkaprogramban leírt célkitűzések a tudástársadalomban szükséges készségek fejleszté-
sét és a nyelvtanulás előmozdítását is magukban foglalják.  
Az alapkészségfejlesztés és kompetenciafejlesztés fontosságának elismerését tovább erősítette a Me-
morandumot követő Európai szintű egyeztetés eredményeként 2001-ben kiadott az Európai Bizottság 
„Az egész életen át tartó tanulás európai térségének valóra váltása” nyilatkozata, mely részletesen 
kifejtette az az egész életen át tartó tanulás politikáinak alapelveit. A Nyilatkozatban az alapkészség-
fejlesztéssel kapcsolatban két fő feladat került megfogalmazásra:  

• az alapkészségek csomagjának meghatározása, 
• az alapkészségek elérhetőségének biztosítása mindenki számára, különös tekintettel az isko-

lákban hátrányosabb helyzetben lévőkre, az iskolát korán elhagyókra és a felnőttekre. 11 

A meglévő közös munkaprogram ellenére a lisszaboni tanácskozás célkitűzéseinek eléréséről szóló 
2005-ös Bizottsági jelentés rávilágított arra, hogy sem a felső középfokú végzettséggel rendelkezők, 
sem a gyenge írás-olvasási készségekkel rendelkezők arányának csökkentése tekintetében nem történt 
előrelépés, és bár a korai iskolaelhagyók arányát sikerült némiképp csökkenteni, a felnőttek tanulásban 
való részvételét pedig növelni, a 2010-re kitűzött értéket uniós szinten nem érik el. A 2004-es szakok-
tatásról és szakképzésről szóló maastrichti tanulmány szerint 2010-re már az új állások közel 50%-a 
igényel felsőfokú, 40%-a felső-középfokú, és csak alig 15%-a alapfokú végzettséget, ehhez képest az 
akkori európai munkaerő több mint egyharmada volt alacsonyan képzett.  
A fentiek kezelésében való előrelépés elősegítésére, valmint a tagállami intézkedések és reformok tá-
mogatása és kiegészítése céljából 2006-ban a Tanács az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról szóló ajánlással közös referenciakeret tett közzé „Kulcskompetenciák az egész 
életen át tartó tanuláshoz” néven. Ezzel iránymutatást kívánt adni a tagállamoknak, hogy állampolgá-

                                                           
10 Szegedi Eszter (2016): Az oktatási ügyek koordinációjára irányuló európai folyamatok. In Az európai oktatási szakpolitika 
prioritásai az Oktatás és képzés 2020 szakértői munkacsoportok tevékenységének tükrében. Budapest, Tempus Közalapít-
vány.   
11 Az egész életen át tartó tanulás európai térségének valóra váltása (2001): Bizottsági Közlemény. COM(2001) 678. Letöltve 
2019. június 13-án a nefmi.gov.hu weboldalról: www.nefmi.gov.hu/letolt/nemzet/kozlemeny_tanulas.doc  
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raik számára tegyék lehetővé azoknak a kulcskompetenciáknak az elsajátítását, amelyek az egész éle-
ten át tartó tanuláshoz szükségesek. Az Ajánlás mellékletét képező „Kulcskompetenciák Európai Refe-
renciakeretében” meghatározták az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat 
és felkérték a tagállamokat a referenciakeret alkalmazására többek között azért, hogy a felnőttek egész 
életük során képesek legyenek kompetenciáik fejlesztésére és korszerűsítésére, és Európa ezzel is kö-
zelebb kerülhessen a kitűzött stratégiai célszámok eléréséhez. 

Az ajánlásban megfogalmazott kulcskompetenciák:  

1. az anyanyelven folytatott kommunikáció; 

2. az idegen nyelveken folytatott kommunikáció; 

3. matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok 
terén; 

4. digitális kompetencia; 

5. a tanulás elsajátítása; 

6. szociális és állampolgári kompetenciák; 

7. kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, valamint 

8. kulturális tudatosság és kifejezőkészség.12 

A digitális kompetenciát ekkor tehát már az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges nyolc kulcskom-
petencia egyikeként határozták meg.  Az ajánlás azt javasolta a tagállamoknak, hogy minden állampolgár 
számára tegyék lehetővé az ajánlás mellékletét képző kulcskompetenciák európai referenciakeretében 
szereplő elemek elsajátítását, beemelve ezeket az egész életen át tartó tanulásra irányuló stratégiájukba. 
A tagállamokat a referenciakeret alkalmazására kérték többek között abból a célból is, hogy a felnőttek 
egész életük során képesek legyenek kulcskompetenciáik fejlesztésére és korszerűsítésére. 2018 máju-
sában elfogadásra került a Tanács Ajánlása (2018.05.22) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kompetenciákról, mely az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges nyolc kulcskompetenciát már az 
újabb kihívásokhoz igazodva határozta meg. 
 
Az EU fő céljainak rögzítésére a 2007-es Lisszaboni Szerződésben (teljes nevén: „Lisszaboni Szerződés 
az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról”) 
került sor. A szerződésben nem változtattak az EU oktatásban és szakképzésben betöltött szerepéről 
szóló rendelkezéseken, azonban az EU alapvető céljait kiegészítették. Az alapvető céljok kiegészült az-
zal, hogy az EU hozzájárul a minőségi oktatáshoz és képzéshez, a Szerződésbe továbbá két oktatásra 
és képzésre vonatkozó cikkely is bekerült.13 

                                                           
12 Az Európai Parlament és a Tanács Ajánlása (2006): Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról 
(2006/962/EK). Melléklet: Kulcskompetenciák az egész életen át tartó tanuláshoz – Európai Referenciakeret. Letölve 2019. 
június 13-án az eur-lex.europa weboldalról: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32006H0962&from=EN 
13 Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról 
(C2007/306/01). Letölve 2019. június 13-án az eur-lex.europa weboldalról: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=CELEX%3AC2007%2F306%2F01 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3AC2007%2F306%2F01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3AC2007%2F306%2F01
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2009-ben uniós és tagállami szinten is az „Oktatás és képzés 2020” stratégia lendítette fel az oktatás 
és képzés területén a szakpolitikai történéseket. Építve az oktatás és képzés területén született ko-
rábbi, „Oktatás és képzés 2010” munkaprogramra, 2009-ben „Oktatás és képzés 2020” néven elfo-
gadták a terület jelenleg érvényben lévő stratégiai keretrendszerét. A stratégiai dokumentum szerint 
a társadalmi-gazdasági, környezetvédelmi és technológiai kihívások leküzdésében az oktatásnak és 
képzésnek kulcsszerepe van. Fő célkitűzése az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósí-
tása; az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javítása; a méltányosság, a társadalmi 
kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása és az innováció és a kreativitás fejlesztése.  
Az oktatás és képzés jelentőséget tovább hangsúlyozta, hogy a 2010-ben elfogadott „Európa 2020” 
programban megfogalmazott célindikátorok közé az „Oktatás és képzés 2020”-ban meghatározott 
indikátorok közül is kettő bekerült. Az „Európa 2020” 10 évre vonatkozó foglakoztatási és növekedési 
stratégia, melynek fő célja, hogy a Bizottság újra növekedési pályára állítsa az európai gazdaságot. A 
stratégiában olyan célkitűzések kerültek megfogalmazásra, melyekkel csökkentenék az európai gazda-
ság strukturális hiányosságait, segítségükkel lefektethetők a fenntartható szociális piacgazdaság alapjai 
és növelhető a versenyképesség. Ezek a célkitűzések a következők:  

• Foglalkoztatás: a 20–64 éves korosztály 75%-ának legyen munkája. 
• Kutatás és fejlesztés (K+F): az Európai Unió GDP-jének 3%-át fordítsa kutatásra-fejlesztésre. 
• Éghajlatváltozás elleni küzdelem és fenntartható energiagazdálkodás: az üvegházhatású gá-

zok kibocsátása 20%-kal csökkenjen az 1990-es szinthez képest; a megújuló energiaforrások 
aránya 20%-ra nőjön; 20%-kal javuljon az energiahatékonyság. 

• Oktatás: a korai iskolaelhagyók aránya csökkenjen 10% alá; a 30 és 34 év közötti uniós polgá-
rok legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú végzettséggel. 

• Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen: legalább 20 millióval csökkenjen 
azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében 
a szegénység és a kirekesztés reális veszélyt jelent.14 

A fenti két stratégia keretet ad a tagállamok uniós szintű tevékenységeinek. A stratégiában megfogalma-
zott célkitűzések alapján a tagállamok meghatározták azokat a saját nemzeti célokat, melyek eléréséért 
majd intézkedéseket fognak tenni, ezekről pedig a nemzeti reformprogramokban évente beszámolnak. 
A stratégiák megvalósítása az ún. „európai szemeszter” folyamat szerint történik. Eszerint a Bizottság az 
egyes országok reformprogramjairól és költségvetési terveiről elemzést készít, ezt követően pedig or-
szágspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg. Miután a Bizottság által megfogalmazott országspecifikus ja-
vaslatokat a Tanács elfogadta, az érintett tagállamok ezek alapján teszik meg szükséges nemzeti szakpo-
litikai intézkedéseiket. 15 
Az Oktatás és képzés 2020 stratégia 2015-ös, félidei felülvizsgálata lehetőséget adott a legfontosabb 
kihívások és problémák azonosítására, amelyek mentén kijelölték a stratégia megvalósításának követ-
kező időszakára vonatkozó kiemelt területeit. 

                                                           
14 A Bizottság Közleménye (2010): Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. COM(2010) 
2020. Letöltve 2019. június 13-án az ec.europa weboldalról: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf 
15Európai Bizottság: Európai szemeszter: mi a célja és mi a menete? Letöltve 2019. június 13-án az ec.europa weboldalról: 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-mo-
nitoring-prevention-correction/european-semester/framework/european-semester-why-and-how_hu  

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/european-semester-why-and-how_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/european-semester-why-and-how_hu
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A felülvizsgálat alapján megállapított fő problémák: 

• Az európai felnőttek negyede csak alacsony szintű iskolai végzettséggel rendelkezik – az ala-
csony képzettség a munkaerőpiacra való belépésnek és az abban való előre jutásnak is az 
akadálya. 

• 66 millió felnőttnek nincs középfokú végzettsége, közülük mindössze 4,4% vesz részt valami-
lyen felnőtt tanulási tevékenységben – az alacsony képzettség az oktatáshoz vagy képzéshez 
való hozzájutásnak is az akadálya lehet.16 

 

                                                           
16 A Tanács és a Bizottság 2015. évi közös jelentése az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai 
keretrendszerének végrehajtásáról (Oktatás és képzés 2020). Az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműkö-
dés új prioritásai (2015/C 417/04). Letölve 2019. június 13-án az eur-lex.europa weboldalról:  https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
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1. táblázat: Az Európa 2020, az Oktatás és képzés 2010 és az Oktatás és képzés 2020 kitűzött céljai 

Európa 2020 kitűzött céljai 2020-ig Oktatás és képzés 2010 kitűzött céljai 2010-ig Oktatás és képzés 2020 kitűzött céljai 2020-ig 
Foglalkoztatás: a 20–64 éves korosztály 75%-ának le-
gyen munkája. 
 

Egész életen át tartó tanulás: „az EU-ban az egész 
életen át tartó tanulásban résztvevők átlagos ará-
nya a felnőtt, munkaképes korú lakosságnak (25–
64 éves korosztály) legalább 12,5%-a legyen”. 

A felnőttek – különösen az alacsony képzettségűek – egész 
életen át tartó tanulásban való részvételének növelése céljá-
ból biztosítani kell a felnőttek átlagosan legalább 15%-ának 
az egész életen át tartó tanulásban való részvételét. 

Kutatás és fejlesztés (K+F): az Európai Unió GDP-jének 
3%-át fordítsa kutatásra-fejlesztésre. 

Alapkészségek: „az EU-ban a nagyon alacsony olva-
sási kompetenciával rendelkező 15 évesek számát 
a 2000. évihez viszonyítva legalább 20%- kal kell 
csökkenteni”. 

Az alapkészségek tekintetében az olvasás, a matematika és 
a természettudományok terén gyengén teljesítő 15 évesek 
arányát 15% alá kell csökkenteni. 

Éghajlatváltozás elleni küzdelem és fenntartható ener-
giagazdálkodás: az üvegházhatású gázok kibocsátása 
20%-kal csökkenjen az 1990-es szinthez képest; a meg-
újuló energiaforrások aránya 20%-ra nőjön; 20%-kal 
javuljon az energiahatékonyság. 

Felső középfokú végzettséggel rendelkezők aránya: 
„az EU-ban a 22 éves korosztályba tartozó fiatalok-
nak legalább 85 %-a rendelkezzék felső középfokú 
iskolai végzettséggel”. 

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 30–34 év 
közöttiek esetében érje el legalább a 40%-ot. 

Oktatás: a korai iskolaelhagyók aránya csökkenjen 
10% alá;  
a 30 és 34 év közötti uniós polgárok legalább 40%-a 
rendelkezzen felsőfokú végzettséggel. 

Korai iskolaelhagyók: „el kell érni, hogy a korai is-
kolaelhagyók átlagos aránya az EU-ban ne haladja 
meg a 10%-ot”. 

Az oktatást és a képzést korán elhagyók arányát 10% alá 
kell csökkenteni. 
 

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés el-
len:  
 legalább 20 millió fővelval csökkenjen azok száma, 
akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben él-
nek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztő-
dés reális veszélyt jelent. 

„Az EU-ban a matematikai, természettudományos 
és műszaki végzettséggel rendelkezők számát leg-
alább 15%-kal kell növelni, ugyanakkor a nemek 
közti egyenlőtlen eloszlásnak mérséklődnie kell.” 

Kisgyermekkori nevelés: a 4 éves kor és a kötelező általános 
iskolai oktatásba lépési életkor közötti gyermekek legalább 
95 %-ának részt kell vennie a kisgyermekkori nevelésben. 

 Befektetés a humán erőforrásokba: A lisszaboni 
európai csúcstalálkozó jelentős éves növekedés el-
érésére szólított fel a humán erőforrás-befekteté-
sek egy főre eső szintjében. 
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Annak ellenére, hogy az egész életen át tartó tanulás elterjedése több kitűzött stratégiai cél megvaló-
sulásához szükséges és ennek alapvető alkotóeleme a felnőttkori tanulás, 2005-ben az EU-ban a 25 és 
64 év közötti lakosok csupán 9,8%-a vett részt oktatásban, ráadásul ez az arány 2010-re 9,1%-ra csök-
kent.17 A 2020-ra kitűzött 15%-os cél elérése egyre távolibbnak látszott, ezért az „Oktatás 2020” és 
„Európa 2020” stratégiában megfogalmazott célok elérése érdekében a Tanács „A Tanács állásfogla-
lása a felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési programról (2011/C 372/01)” 
című állásfoglalásában felkérte a tagállamokat, hogy az Állásfoglalás mellékletét képező Európai Cse-
lekvési Program A Felnőttkori Tanulásra szerint a 2012–2014-es időszakban összpontosítsanak az aláb-
biak közül azokra a területekre, amelyek nemzeti szintű céljaik elérése szempontjából a legnagyobb 
jelentőséggel bírnak: 

1. Az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósítása. 

2. Az oktatás és a képzés minőségének, illetve hatékonyságának javítása. 

3. A méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása a fel-
nőttkori tanulás révén. 

4. A felnőttkori tanulással kapcsolatos tudásalap növelése és a felnőttoktatási ágazat figyelem-
mel kísérése.18 

Az uniós szakpolitikákban így a felnőttkori tanulás előmozdításával kapcsolatos intézkedések 2011-től 
kerültek előtérbe.  

2015. június 22-én, Rigában összegyűltek az uniós tagállamok és a tagjelölt országok miniszterei, az 
Európai Gazdasági Térség országainak miniszterei, valamint az Európai Bizottság, abból a célból, hogy 
megvitassák az Európai Szakoktatási és Szakképzési Együttműködés elmélyítéséhez szükséges további 
lépéseket. A találkozás fő megállapításai és eredményei a Rigai Konklúziókban kerültek lefektetésre, 
amelyben a 2015-2020 közötti időszakra fogalmaznak meg célkitűzéseket. A deklaráció célja, hogy a 
társadalmi partnerek, képzők és a vállalkozások bevonásával, elősegítsé a munkahelyi tanulásba való 
befektetéseket, hozzájáruljon a szakképzés megfelelő minőségbiztosításához, növelje a szakképzéshez 
való rugalmasabb hozzáférést és megkönnyítse a szakképesítések megszerzését, mindezzel hozzájá-
rulva a személyes fejlődéshez és a hosszútávú foglalkoztatottsághoz. 19 
 
Az egyes tagországok és a régiók a munkaerőpiac, az oktatás és képzés tekintetében azonosíthatnak 
egyedi problémákat és gyakran nagyon hasonló kihívásokat is. A strukturális munkaerőhiány, mint a gaz-
dasági növekedés egyik akadálya; a digitális transzformáció, ami a munkavégzés kereteit is átformálja;  
a potenciális munkaerő elöregedő tendenciája ilyen, több tagállamban is jelentkező kihívás. A PIAAC első 
eredményei és az Eurofound 3. európai vállalti felmérés riasztó képet adott Európáról. Ezek szerint 
körülbelül 70 millió európai nem tud megfelelően írni, olvasni, számolni és a lakosság 40%-a nem 

                                                           
17 A Tanács állásfoglalása a felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési programról (2011/C 372/01). 
Letölve 2019. június 13-án az eur-lex.europa weboldalról: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32011G1220(01)&from=EN 2.o. 
18 A Tanács állásfoglalása a felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési programról (2011/C 372/01). 
Letölve 2019. június 13-án az eur-lex.europa weboldalról: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32011G1220(01)&from=EN  
19Developing skills for the labour market - The Riga Conclusions - European cooperation in vocational education and training 

2015-2020 Letöltve 2019. November 05-én az ec.europa.eu. weboldalról: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId= 
738&langId=en&pubId=7915&furtherPubs=yes 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7915&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7915&furtherPubs=yes
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rendelkezik megfelelő digitális készségekkel. Amíg ezeket az embereket a munkanélküliség, így a sze-
génység és a társadalmi kirekesztődés erősen fenyegeti, a munkaadók 40%-a nem talál megfelelő kész-
ségekkel rendelkező munkaerőt. Ezeknek a kezelésére született meg a Bizottság 2016. évi munkaprog-
ramjának legfontosabbnak mondott kezdeményezése „A készségek új európai menetrendje” (New 
Skills Agenda for Europe), mely megerősíti, némely estekben pedig konkretizálja korábbi kezdeménye-
zéseit. A program a készségfejlesztés minőségének és relevanciájának javítására, a készségek és képe-
sítések láthatóbbá és összevethetőbbé tételére, valamint a megfelelőbb karrierkiválasztás elősegítése 
érdekében a készségekkel kapcsolatos információgyűjtés és tájékoztatás fejlesztésére összpontosítva 
10 konkrét intézkedés megvalósítását szorgalmazta. Ezek a következők:  

1. Készséggarancia létrehozása,  
2. kulcskompetenciák keretrendszerének felülvizsgálata, 
3. szakképzési készségek első európai hetének megszervezése, a szakképzés színvonalasabbá 

és vonzóbbá tétele, 
4. digitális készségek fejlesztése a digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíció 

révén, 
5. az Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) felülvizsgálata, 
6. a harmadik országbeli állampolgárok készségeinek felmérését segítő eszköz létrehozása, 
7. az Europass keretrendszer felülvizsgálatát, 
8. az elit elvándorlás problémájának kezelése vonatkozó gyakorlat megosztása, 
9. készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés kialakítása, 
10. felsőfokú végzettségűek pályakövetése.20 

A felnőttkorú lakosság középszintű készségeinek 1 %-kal való növekedése, az egy főre jutó GDP növe-
kedési ütemét akár 0,99 %-kal is növelheti. (CEDEFOP) 
A készségfejlesztési program legsürgetőbbnek tartott intézkedései a Készséggarancia, a készségekkel 
kapcsolatos Ágazati Együttműködési Terv és a Digitális Oktatási Akcióterv létrehozása. 
2016. 06. 10-én tették közzé a javaslatot a Készséggarancia létrehozásáról („Javaslat a Tanács Aján-
lása a Készséggarancia létrehozásáról”), majd ez alapján 2016. 12.19-én megszületett az erre vonat-
kozó ajánlás, „A Tanács Ajánlása a kompetenciafejlesztési pályákról: Új lehetőségek felnőttek szá-
mára”. Az Ajánlás szerint a tagállamok a nemzeti joggal és sajátosságokkal, valamint a rendelkezésre 
álló erőforrásokkal összhangban, a szociális partnerekkel és az oktatási és képzési szolgáltatókkal szo-
rosan együttműködve az alacsony szintű készségekkel, tudással és kompetenciákkal rendelkező felnőt-
tek számára kínáljanak lehetőséget olyan kompetenciafejlesztési pályák igénybevételéhez, amelyek 
egyéni igényeiknek megfelelően lehetővé teszik, hogy a jelenlegi tudásszintjükhöz képest magasabb 

                                                           
20A Bizottság Közleménye Az Európai Parlamentnek, A Tanácsnak, Az Európai Gazdasági És Szociális Bizottságnak És A Régiók 
Bizottságának Új Európai Készségfejlesztési Program Közös erővel a humántőke, a foglalkoztathatóság és a versenyképesség 
megerősítéséért, COM(2016) 381 final, Letölve 2019. június 13-án az eur-lex.europa weboldalról: https://eur-lex.europa. 
eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0381&from=EN
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szintű írástudásra, olvasáskészségre, számolni tudásra és digitális készségekre tegyenek szert és isko-
lázottságuk elérje a felső középfokú szintet.21 22 

2017 novemberében az Európa Parlament, az Európai Bizottság, a Tanács és az Európai Szociális Part-
nerek a Göteborgban, szociális témában megrendezett csúcstalálkozón a „Szociális Jogok Európai Pil-
lérének” kihirdetésével (ún. szervezetközi nyilatkozatban) egyhangúlag kijelentették elkötelezettségü-
ket a Pillérben foglalt elvek és jogok érvényre juttatása mellett. Ezeknek az elveknek és jogoknak az 
érvényre juttatása a tagállamok, uniós intézmények, és más érdekelt és érintett felek közös feladata. 
Az ehhez szükséges keretet az Unió intézményei a jogalkotás és egyéb eszközök segítségével teremtik 
meg a tagállamok hatásköreit és sajátos helyzetét figyelembe véve. A Pillérben három fő téma köré 
gyűjtve 20 alapelvet fogalmaztak meg.23 

I. Esélyegyenlőség és munkaválla-
lási jog 

II. Tisztességes munkafeltételek III. Szociális védelem és társa-
dalmi befogadás 

Oktatás, képzés és egész életen át 
tartó tanulás 

Nemek közötti egyenlőség 

Esélyegyenlőség 

A foglalkoztatás aktív támogatása 

 

Biztonságos és rugalmas foglal-
koztatás 

Bérek 

Tájékoztatás a munkaviszony 
feltételeiről és védelem elbocsá-
tás esetén 

Szociális párbeszéd és munka-
vállalói részvétel 

A munka és a magánélet közötti 
egyensúly 

Egészséges, biztonságos és meg-
felelően kialakított munkakör-
nyezet és adatvédelem 

 

Gyermekgondozás és gyermekek 
támogatása 

Szociális védelem 

Munkanélküli-járadék 

Minimumjövedelem 

Időskori jövedelem  
és öregségi nyugdíjak 

Egészségügyi ellátás 

A fogyatékossággal élő személyek 
társadalmi befogadása 

Tartós ápolás-gondozás 

Lakhatás és segítségnyújtás  
a hajléktalanok számára 

Az alapvető szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés 

2. táblázat: A Szociális Jogok Európai Pillérében felsorolt 20 alapelv 

                                                           
21 A Tanács Ajánlása a Készséggarancia létrehozásáról (2016): COM(2016) 382 final, 2016/0179(NLE). Letölve 2019. június 
13-án az eur-lex.europa weboldalról: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0382&from=HU 
22 A Tanács Ajánlása (2016): A kompetenciafejlesztési pályákról: Új lehetőségek felnőttek számára (2016/C 484/01). Letölve 
2019. június 13-án az eur-lex.europa weboldalról: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN 
23 A Szociális Jogok Európai Pillére (2017): Letölve 2019. június 13-án az eur-lex.europa weboldalról: https://ec.europa. 
eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_hu 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0382&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0382&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_hu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_hu
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A dokumentum elsődleges elvének alapját képezik az inkluzív és minőségi oktatáshoz, képzéshez és 
egész életen át tartó tanuláshoz való jogok, amelyek a teljeskörű társadalmi élet megéléséhez, a vál-
tozó munkaerőpiachoz való alkalmazkodáshoz szükséges kompetenciák megszerzéséhez szükségesek.  
A 2017-es évek felmérései és tapasztalatai, az Európában jelentkező kihívások (például idegengyűlölet, 
megkülönböztetés, félretájékoztatás) kezelésének egyik eszköze az oktatás és kultúra dimenziójának 
megerősítése.  

 

2. ábra: Oktatás és tanulás – kihívások, Forrás: Oktatási és Képzési Figyelő (2017), Európai Bizottság (2017),  
Eurobarométer: Az európaiak és nyelveik (2012). Illusztrációk: © Európai Bizottság 

A Bizottság a 2017 novemberében, Göteborgban megtartott vezetői találkozó vitatémájaként a „Az 
európai identitás megerősítése oktatás és a kultúra révén” című közleményében felvázolta az az 
Európai oktatási térség 2025-ig való kiépítésének vízióját, mely három fő cél elérése érdekében kü-
lönböző cselekvési irányokat ír elő. Ez a három fő cél: 

• az oktatási és képzési célú, határokon átnyúló mobilitás és együttműködés előmozdítása; 
• ezek indokolatlan akadályainak elhárítása; 
• oktatási és képzési rendszerek inkluzív, egész életen át tartó tanulásra épülő és innováció vezé-

relt jellegének fejlesztése. 

A fenti célok elérése érdekében a Bizottság 2018. január 17-én előterjesztette az első intézkedéscso-
magot, amely az európai lakosok kulcskompetenciáinak és digitális készségeinek fejlesztésére, vala-
mint a közös európai értékek népszerűsítésére irányul. Ennek a csomagnak része a „Digitális Oktatási 
Cselekvési Terv” is, melyben több, Európa lakóinak és intézményeinek a gyors digitális változásokhoz 
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történő alkalmazkodásának elősegítését célzó kezdeményezést tűntet fel. Ilyenek többek között a SEL-
FIE nevű önértékelési eszköz használatának elterjesztése az iskolákban vagy az online biztonság, kiber-
higiénia és médiaműveltség fontosságát hangsúlyozó figyelemfelkeltő kampány.24 

Az „Európai oktatási térség” kialakítására vonatkozó elképzelések – például a felsőfokú és a felső kö-
zépfokú oklevelek, valamint a külföldi tanulmányi időszakok eredményeinek automatikus és kölcsönös 
elismerése – összegyűjtésére „Az ifjúság-, az oktatás- és a kultúrpolitika szerepe egy erősebb Európa 
építésében” című közleményben került sor (COM (2018) 0268).  
 

                                                           
24 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának a digitális oktatási cselekvési tervről, COM(2018) 22 final. Letölve 2019. június 13-án az eur-lex.europa webol-
dalról: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN
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3. ábra: Az Európai Tanács felhívásai és az Európai Bizottság kezdeményezései az európai oktatási térség létrehozásáért, 

Forrás: COM(2018) 268 Bizottság Közleménye 

Az „Oktatás és képzés 2020”-ban és egyéb stratégiai dokumentumokban kitűzött célok eléréséhez és 
az „Európai oktatási térség” kialakításához a tagállamok számára szakértői munkacsoportok, egymás-
tól való tanulást célzó tevékenységek, szakértői értékelések, partneri tanácsadás, az Oktatási és Kép-
zési Figyelő, közös referenciaeszközök, találkozók és fórumok, valamint az Erasmus+ program kereté-
ben elérhető eszközök nyújtanak segítséget. 
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Az Unió stratégiai dokumentumai és egyéb mechanizmusai nem csak a kompetenciafejlesztési pályák 
kialakításának európai szintű szakpolitikai keretét adják, de a fennálló és várható kihívások kezeléséhez 
is iránymutatást nyújtanak és eszközt biztosítanak. 

  „A Kompetenciafejlesztési utakról: Új lehetőségek felnőttek számára” című 
tanácsi ajánlás bemutatása és értelmezése  

5.2.1 A készségfejlesztés fontossága – a most és a jövő 

A megfelelő készségek szükségesek az egyén jólétéhez, személyes és szakmai boldogulásához és kitel-
jesedéshez, de éppúgy a nemzeti szintű versenyképesség, növekedés és innováció elengedhetetlen 
összetevői is. A szükséges készségek és kompetenciák hiánya vagy alacsony szintje nem csak az egyén 
számára okoz nehézségeket a mindennapi életben való boldogulásban, de közvetett és közvetlen mó-
don a társadalom számára is plusz költséget generál. A politikai döntéshozók már régebben felismerték 
hogy mennyire fontos a szakképzett humántőke a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából, és 
széleskörű egyetértés van azzal kapcsolatban, hogy a csak alacsony szintű készségekkel rendelkezők 
mennyire kiszolgáltatottak. Az alacsony szintű képzettség arányának csökkentése, és alapkészségek 
erősítése egyértelműen az európai szakpolitikai menetrend egyik leghangsúlyosabb pontja. Ahhoz, 
hogy a tagállamok nemzeti szinten a helyi sajátosságokhoz igazodva önállóan és megfelelően csele-
kedni tudjanak a probléma kezelése érdekében, fontos, hogy nemcsak a nemzeti szakpolitika alakítói-
nak, hanem minden érintettnek pontos képe alakuljon ki arról, hogy mit értünk alapkészségek alatt, 
milyen közegben kell megvalósulni a fejlesztésüknek, tehát mihez kell igazítani a készségfejlesztés 
szintjét, módját és az ahhoz kapcsolódó szakpolitikát. A megfelelő szakpolitika és a kapcsolódó intéz-
kedések alakításához nem csak a beavatkozás és fejlesztés környezetét, hátterét és célcsoportját kell 
megfelelően ismerni, de fontos, hogy megfelelően gondolkozzunk az egyes alapkészségekről, azok je-
lentőségéről, elvárható szintjükről, természetéről és fejlesztésük sajátosságairól. A tanulmány keretein 
belül mindezek alapos áttanulmányozására nincs lehetőség, de annak érdekében, hogy ezek jelen-
tőségét és széleskörűségét érzékeltessük, célunk rávilágítani a téma azon megközelítéseire, amelyeket 
a szakpolitika alakításakor, intézkedéseinek létrehozásakor, majd azok megvalósításának alkalmával 
fontos szem előtt tartani. 

Mit értünk alapkészségek alatt? 

A modern társadalomban saját lehetőségeink kiaknázásához, a társadalomban való aktív szerep betölté-
séhez, a munkaerőpiacra való belépéshez és a munkaerőpiacon való érvényesüléshez mindenkinek szük-
sége van alapvető készségekre. Ezekre az általános gyakorlati készségekre vonatkozóan ugyanakkor a 
különböző megközelítésekben eltérő elnevezésekkel és meghatározásokkal találkozhatunk a nemzetközi 
szakpolitikai terminológiában. Általában az alapkészségek közé sorolják az értő olvasást, az írás- és szá-
molási készségeket, valamint a digitális készségeket, de számos kontextusban megkülönböztetetten ne-
vesítik a szóbeli kommunikációt is és a munkahelyi elvárások között egyre hangsúlyosabban megjelenő 
szociális készségeket is. 

Bár az európai uniós szakpolitikai dokumentumokban nem található hivatalos és egzakt definíció, de 
általánosan elmondható, hogy alapkészségek alatt uniós szinten az írástudást, számolást, digitális kom-
petenciákat, valamint a bevándorlók esetében a második nyelvet értik. Ezeket a készségeket nevesíti 



 

33 

kiemelten a Tanácsi Ajánlás. Ezek az alapkészségek  elengedhetetlenül szükségesek a továbbtanulás-
ban és továbbképzésekben való részvételhez is. Az integrált szakpolitikai megközelítés szerint felnőttek 
hatékony alapkészségfejlesztéséhez más kiegészítő és transzverzális készségek fejlesztését is figye-
lembe kell venni, mint például a tanulási, problémamegoldási  és együttműködési készségeket, a krea-
tivitást és a kritikus gondolkodás képességét. 

Az alacsony szintű alapkészségeket leggyakrabban az alacsony iskolai végzettséggel azonosítják, ezt 
a párhuzamot azonban már egyre kevesebben támogatják, hiszen nem veszi figyelembe a valós kész-
ségeket és képességeket, amelyekkel az egyén valójában rendelkezik. Így például a középfokú vég-
zettség sem feltétlen jelenti, hogy a felnőtt ember rendelkezik megfelelő alapkészségekkel, hiszen 
az életút során a megszerzett készségek szintjének fennmaradását számos körülmény befolyásolja. 
Ilyenek például: hosszútávú munkanélküliség vagy inaktivitás; a készségek elavulása például az idő-
södéssel vagy a gyakorlás hiányával, a használat elmaradásával. Emellett a szocioökonómiai ténye-
zők megváltozása, mint például a technológiai és munkaszervezési változások és az azokkal együtt 
járó új készség- és kompetencia elvárások miatt is gyakran szembesülnek azzal a felnőttek, hogy 
alapkészségeik a megváltozott körülmények között nem elégségesek. Alacsony szintű alapkészségek, 
pl alacsony szintű digitális készségek vagy számolási készségek nehezíthetik a mindennapi életét, a 
munkahelyen történő helytállást és a munkavégzés hatékonyságát és minőségét a magasabban kva-
lifikált felnőttek esetében is.  
Ugyanakkor amikor alacsony iskolai végzettség miatt valakit automatikusan „low-skilled” jelzővel illet-
nek, nem számolnak a formális oktatási környezeten kívül szerzett készségekkel, munkahelyi trénin-
gekkel, informális tanulással és munkatapasztalattal. A munkahelyek minősége, a munkahelyi elvárá-
sok a munkavállalói pálya során jelentősen meghatározzák a készségek fejlődésének illetve erodálá-
sának alakulását is. 

Alapkészségek funkcionális és multikontextuális megközelítése 

A következő bekezdésben az írás-olvasási készségek, mint az egyik kiemelt alapkészség példáján be-
mutatjuk az alapkészségek funkcionális megközelítését, melynek alkalmazása nélkülözhetetlen az alap-
készségfejlesztés megfelelő stratégiájának és módszereinek megállapításához. 

Az írás-olvasási készség fogalma az elmúlt évtizedekben jelentősen fejlődött. A mindennapi gyakor-
latban és szóhasználatban még találkozhatunk az „írástudatlan” és a „funkcionális analfabéta” fogal-
makkal. Írástudatlanság a múltszázad közepéig uralkodó bináris felfogásból eredeztethető, amikor még 
kétféle helyzetet különböztettek meg, az egyén vagy írástudó, vagy írástudatlan. E koncepció mögött 
az a ma is sokszor tetten érhető társadalmi nézet áll, hogy ha valaki az iskolában megtanult írni-olvasni, 
akkor írástudóvá vált, és nincs szüksége további fejlődésre. Aki nem tanul meg írni – olvasni, az vagy 
azért történt, mert nem volt lehetősége iskolába járni, vagy mert képességei ezt nem tették lehetővé. 
Az írástudatlan ezért gyakran szinonima volt a „buta” és más hasonló degradáló kifejezésekkel, és sú-
lyos bélyeget jelentett. Ugyanakkor a kötelező iskoláztatás korszakában szinte mindenki valamilyen 
szinten „írástudóvá” válik, nagyon kevesen vannak akik teljesen írástudatlanok, és amögött gyakran 
valamilyen részképesség zavar áll (dislexia, disgraphia). 

A funkcionális megközelítés árnyaltabb, hiszen tudomásul veszi, hogy valaki annak ellenére, hogy is-
meri a betűket és képes a szavak és mondatok kiolvasására, nem biztos, hogy azokat a szükséges mó-
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don értelmezni is tudja. A funkcionális írástudás azt jelenti, hogy az egyén rendelkezik azzal a készség-
szinttel, ami elegendő ahhoz, hogy a mindennapi életben boldoguljon, vagyis megfelelően „funkcio-
náljon”. Amennyiben az egyén a saját közösségében és kulturális környezetében jelentkező igényeknek 
nem tud megfelelni pl. az írás-olvasási készségeinek elégtelen szintje miatt, nem tud állampolgárként 
és munkavállalóként megfelelően funkcionálni, a társadalmi életben a szükséges métrtékben részt 
venni, fejlődni és kiteljesedni, emiatt funkcionális írástudatlannak tekinthető. Az egyén kompetenciái 
terén állított társadalmi-gazdasági igények folyamatosan változnak (például új élethelyzetekkel, meg-
változott munkahelyi viszonyok miatt), tehát attól még, hogy valaki az élete egy szakaszában funkcio-
nális írástudó volt, nem jelenti azt, hogy képes lesz később, megváltozott viszonyok és eltérő igények 
között is megfelelni a vele szemben támasztott elvárásoknak.25 
A fenti magyarázat alapján elmondhatjuk, hogy az „írástudatlan” kifejezést nagyon körültekintően kell 
használni. Európában már nagyon kevés írástudatlan felnőtt van – különösen a fiatalabb generációk-
ban. Ugyanakkor magas azoknak a száma, akik írás és olvasás tekintetében a kor követelményeinek és 
környezetük elvárásainak nem tudnak megfelelni, miközben valamilyen szinten tudnak írni és olvasni. 
Ők nem írástudatlanok, hanem funkcionális analfabéták. A funkcionális analfabéta felnőttek nagy része 
a korai iskolaelhagyás miatt küszködik alacsony szintű alapkészségekkel. Az azóta eltelt idő alatt többen 
használható stratégiákat dolgoztak ki, amelyek segítségével hiányosságaik ellenére is meg tudnak ol-
dani olyan szituációkat, amikor hiányzó vagy elavult készségeiket használni kellene. Ilyen elkerülési 
stratégia lehet például, amikor azt mondják, hogy valamilyen egyéb külső tényező miatt nem tudják 
elolvasni/leírni a szöveget („nincs nálam az olvasószemüvegem”), vagy másokkal való lehetséges 
együttműködést felajánlva látnak el egy feladatot („maga töltse ki az űrlapot, addig én kipakolok a 
furgonból”). 26 
A fentiek miatt tehát fontos, hogy az írástudást ne mint bináris fogalmat használjuk, hanem vegyük 
figyelembe az írástudás használatának spektrumát, célját és szintjét.  
A szakirodalomban rövid ideje megjelent a multimodális, többnyelvű, többcélú valóság megközelítés. 
Ennek lényege, hogy készségeinket különböző élethelyzetekben és különböző feldadatok ellátására, 
különbözőképpen használjuk. A jelenlegi írás-olvasási készségünk is multikontextuális: más szintű kész-
ségeket igényel egy szaklapot olvasni és mást a gyermekünk esti meséjét, más készségekre van szük-
ségünk egy tanulmány megírásához, mint ahhoz, hogy kitöltsünk egy űrlapot. Ezekben az esetekben 
különböző körülmények igényeinek megfelelően különböző kommunikációs eljárásokat, nyelvet, eset-
leg eltérő dialektust használunk.  
Készségeink használata egész életünk folyamán különböző gyakorlatokban nyilvánul meg és fejlődé-
sük, változásuk is egész életen át tartó folyamat. Az írástudásunk szintjének változása sem lezáródó 
folyamat, különböző területeken és célok esetében másként is érvényesül.  

Az alapkészségek fejlesztésének is ilyen változó közegben kell történni, tehát ehhez kell igazítani annak 
szintjét, módját és az azokhoz kapcsolódó szakpolitikát. Figyelembe kell venni a készségek összetett-
ségét, és az azokkal szemben a különböző élethelyzetekben támasztott eltérő igényeket, valamint azok 
folyamatos változását.  

                                                           
25 European Comission: EU High Level Group of experts on literacy, Final report, 2012, Letöltve 2019. október 1-jén  

az ec.europa.eu weblapjáról: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/school/doc/literacy-report_en.pdf  
26 Mallows, David (2017): Functional Literacy and Early School Leaving, EPALE. 2017.07.25. Letöltve 2019. június 13-án  
az ec.europa weboldalról: https://ec.europa.eu/epale/en/blog/functional-literacy-and-early-school-leaving 

https://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/school/doc/literacy-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/functional-literacy-and-early-school-leaving
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Az alapkészségekkel kapcsolatos problémák azonosításának nehézségei 

Az alapkészségek problémakörének számos sajátossága van, amelynek mindegyike jelentős kihívást 
jelent a nemzeti szakpolitikák alakítói és a képző intézmények oktatói számára. 
 
Először is a probléma legtöbbször rejtve marad, sem az egyénben, sem környezetében nem tudatosul.  
A legtöbben úgy gondolják, hogy olvasás-írás vagy számolási készségeik elégségesek a munkájukhoz és 
mindennapi életük fenntartásához. A kutatások alátámasztják, hogy az alacsony olvasási készségekkel 
rendelkezők rendszerint jelentősen magasabbra értékelik készségeiket a valóságosnál. A munkahelyen 
a készségek hiánya nem közvetlenül manifesztálódik, hanem pl. konfliktusokban, késedelmes teljesí-
tésben, megnövekedett selejtarányban vagy minőségi problémák formájában, amelyek fakadhatnak 
munkahelyi utasítások pontatlan értelmezéséből, a megfelelő számítások elvégzésének vagy ellenőr-
zésének az elmaradásából, vagy helytelen időgazdálkodásból. Legtöbbször a problémák forrását a fe-
lettes munkahelyi vezetők is a személyes hozzáállásban, és nem az a mögött meghúzódó készséghiá-
nyokban látják. A problémák valódi oka sokszor egészen addig felismeretlen marad, amíg valami 
jelentős változás nem történik az egyén életében: munkaköri átszervezés vagy kényszerű munkahely 
váltás, közeli családtag elvesztése, gyermekszületés stb., amelyek olyan teljesen új élethelyzeteket és 
kihívásokat hoznak az egyén számára, amelyekben elengedhetetlen lenne bizonyos alapkészségek 
használata vagy az új helyzethez igazodva azok elsajátítása.  

Azok, akik önmaguknak bevallják hiányosságaikat, a kívülállók számára nem szívesen fedik fel azokat, 
és nem vállalják be a tanulással járó kockázatokat sem. Azt gondolják, hogy már túl öregek ahhoz, hogy 
tanuljanak, hogy helyzetükön változtassanak. Nagyon sok alacsony olvasás- és íráskészséggel rendel-
kező ember saját túlélési stratégiát alakít ki, házastárs vagy éppen a munkahelyi kollegák segítségével 
elkerüli azokat az élethelyzeteket, amikor nyilvánvalóan kiderülnének hiányosságaik. A digitális tech-
nológiák munkahelyi folyamatokba épülésével azonban egyre kevesebb munkahelyen kerülhető meg 
az, hogy valaki digitális készségeinek fejlesztése, és azzal összefonódóan olvasás-írás és kommunikációs 
készségeinek megfelelő szintre hozása nélkül boldoguljon.  

Az alacsony szintű alapkészségekkel rendelkezők jelenlegi helyzete 

Annak ellenére, hogy mára az EU népességének legalább háromnegyede rendelkezik legalább közép-
fokú végzettséggel, sokaknak problémái vannak az alapvető írás-olvasási és számolási készségekkel. A 
PIAAC eddigi eredményei azt mutatják, hogy körülbelül a felmérésben résztvevő országok felnőttko-
rúnépességének 20%-ának problémái vannak olyan alapkészségek területén, mint az írás vagy az olva-
sás.27 Alacsony szintű alapkészségek esetén az emberek általában egyszerű olvasási és számolási fel-
adatokat – mint például információk rövid szövegben való elhelyezése, egy lépéses aritmetikai 
műveletek végrehajtása – el tudnak végezni. Ugyanakkor nehezen képesek információt szerezni hosz-
szabb és bonyolultabb szövegekből, valamint nehezen tudnak elvégezni olyan matematikai feladato-
kat, melyeket több lépésből álló numerikus műveleteket tartalmaznak. A digitális kompetenciát 2006-
ban már az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges nyolc kulcskompetencia egyikeként határozták 
meg, mégis, az EU lakosságának 43%-a nem megfelelő szintű, 17%-a pedig egyáltalán nem rendelkezik 

                                                           
27 Comission Staff Working Document (SWD(2019) 89 final): Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Oppor-
tunities for Adults  Taking stock of implementation measures 2.o. Letöltve 2019. június 13-án az ec.europa weboldalról: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
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készségekkel ezen a területen. A PIAAC eredményei szerint körülbelül négyből egy ember nem, vagy 
csak nagyon korlátozottan tudja használni a számítógépet, illetve nem bízik számítástechnikai ismere-
teiben, kettőből egy ember pedig technológiagazdag környezetben problémamegoldás tekintetében 
csak az egyes szinten28 tud teljesíteni. 

A növekvő digitalizáció, automatizáció29 és az új technológiák megjelenése (mint például a mestersé-
ges intelligencia) miatt az Európai Unió gyors gazdasági átalakuláson megy keresztül. Ez az átalakulás 
az emberek számára olyan kihívásokat emel, amelyek csak megfelelő készségek és kompetenciák bir-
tokában küzdhetők le. Végbemenő technológiai és gazdasági átalakulás következményeként a munka-
erőpiacon egyre nagyobb szükség van magasabb szintű készségekkel rendelkező munkaerőre, így az 
egész életen át tartó tanulás alapvető elvárássá nőte ki magát. Sokak számára nehézséget jelen az új, 
magasabb szintű kompetenciák megszerzése és fejlesztése, emiatt őket a munkaerőpiacról való kiszo-
rulás, ennek következtében a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyezteti. Az egész életen át 
tartó tanulás nem csak elvárás, de lehetőség is a szociális hátrányok körforgásának leküzdéséhez. Ilyen 
szociális hátrány például a szülő(k) alacsony szintű iskolázottsága és foglalkoztatási készsége. Ezek a 
tényezők negatívan befolyásolhatják a gyermek(ek) iskolai teljesítményét, így később belőlük is ala-
csony iskolai végzettségű és csak alacsony foglalkoztatási készségekkel rendelkező felnőtt válik, ez pe-
dig generációról generációra folytatódik.30 31 

A PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Nemzetközi Felnőtt 
Képesség- és Kompetenciamérési Program) az eddigi legátfogóbb nemzetközi kutatás, mely a felnőttek 
(16 és 65 év közöttiek) három, az információfeldolgozáshoz kulcsfontosságú készégét értékeli: az írási 
és olvasási készséget, a számolási készséget és a problémamegoldást technológiagazdag környe- 
zetben. A kutatás az OECD kezdeményezésére jött létre, első méréseit 2008-ban készítették.  
A felmérések feladatait igyekeztek úgy kialakítani, hogy azok a mindennapi életben előforduló problé-
mákhoz, feladatokhoz lehetőség szerint hasonlítsanak, életszerűek legyenek. A felmérés első forduló-
jában is résztvevő huszonnégy, valamint további kilenc ország eredményeinek elemzése volt elérhető 
a tanulmány elkészítésekor. A felmérésben vizsgált mindhárom területen úgynevezett „jártassági szin-
teket” határoztak meg. Hat jártassági szintet határoztak meg az írás-olvasási és számolási készségek 
tekintetében (szintek: 1-től 5-ig és meghatároztak egy az 1-es alatti szintet is), valamint négyet a tech-
nológiagazdag környezetben való problémamegoldás tekintetében (szintek 1-től 3-ig és itt is létezik 
az 1-es szint alatti szint). 

                                                           
28 - OECD Skills Studies (2016): Skills Matter. Further results from the survey of adult skills 53.o. Letöltve 2019. Június 

13-án az OECD weboldaláról: https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_ 
Adult_Skills.pdf 

29 Országonként eltérő  mértékben, de a munkafeladatok 37%-69%-a automatizálható az technológiák segítségével. (Emp-
loyment and Social Development in Europe, 2018, European Commission) 
30 European Commission: Employment and Social Developments in Europe, 2018 review confirms positive trends but high-
lights the increasing need for skills and inclusion. Letöltve 2019. Június 13-án az ec.europa weboldalról: https://ec.eu-
ropa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9150 
31 A magasabb iskolai végzettségű szülők gyermekei tízszer nagyobb valószínűséggel szereznek magasabb iskolai vég-
zettséget, mint az alacsony iskolai végzettségű szülők gyermekei. Az egyes országokban a szülői háttér és az egyéni tel-
jesítmény közötti szoros kapcsolatból arra is következtethetünk, hogy az oktatási rendszer nem képes kellőképpen biztosítani 
az esélyegyenlőséget. (European Commission: Employment and Social Development in Europe, 2018 review confirms positive 
trends but highlights the increasing need for skills and inclusion. Letöltve 2019. Június 13-án az ec.europa weboldalról: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9150) 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9150
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9150
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9150)
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A felmérés fontos eleme a háttérinformációk gyűjtése a résztvevőkről. Az adatok elemzése és a 
készségekkel kapcsolatos összefüggések megállapítása érdekében (a kitöltő személyek anonimitását 
megőrizve) információkat gyűjtöttek például a résztvevők munkaerőpiaci helyzetéről, az általuk 
végzett munká(k)ról, a munkájuk során használandó képességekről, az iskolai végzettségről és azokról 
a képzésekről vagy tanulmányokról, amelyekben részt vettek. A felmérések eredményei gazdag 
adatforrást biztosítanak a politikai döntéshozóknak, elemzőknek és kutatóknak, akik olyan kérdésekkel 
foglalkoznak, mint a lakosság készségeinek fejlesztése és fenntartása, az oktatási rendszer és a mun-
kaerőpiac közötti kapcsolatok, a munkaerőpiac hatékonysága, a hatékony munkavállalók és megfelelő 
munkahelyek az egyes népességcsoportok tekintetében, vagy mint a bevándorlók társadalmi 
egyenlőtlensége és társadalmi és munkaerő-piaci integrációja. 

A PIAAC felmérés eddigi eredményei azt mutatják, hogy a gyengébb készségekkel rendelkező felnőttek 
csak alacsonyabb színvonalú munkahelyen, alacsonyabb bérezéssel tudnak elhelyezkedni.32 A csak 
alacsony szintű alapkészségekkel rendelkező munkavállalók nehezebben boldogulnak a termelékeny-
séget növelő új technológiák használatának elsajátítása közben, és körükben a munka új, innovatív 
módon történő szervezése is több nehézséget okoz. Az alapkészségek és a foglalkoztatás közötti 
kapcsolat azonban nem olyan erős, mint amilyen az iskolai végzettség és a foglalkoztatás között 
figyelhető meg. Ez nem meglepő, tekintettel az oktatás és képzés útján kifejlesztett készségek 
sokféleségére, valamint arra, hogy az oktatási képesítéseket általában az egyén képzettségi szintjének 
tekintik. A befejezett formális oktatás 3,4 éves növekedése a foglalkoztatás valószínűségének 3,1 
százalékpontos növekedését eredményezi.  

A PIAAC felmérés első eredményei arra is rávilágítottak, hogy a magasabb szintű alapkészségek és az 
egyéni jólét és az általános társadalmi kohézió között is van összefüggés. Pozitív korrelrációt azo-
nosítottak a magasabb szintű alapkészségek és az egészség, a másokba vetett bizalom, az önkén-tes-
ség, de még a politikai folyamatokra gyakorolt hatással kapcsolatos meggyőződés között is.33  

Az alapkészségek szintjének standard szórásával összefüggő bérnövekedés átlagosan 6%. (Finnor-
szágban, Görögországban, Szlovéniában valamivel kevesebb mint 4%, Szingapúrban, Angliában, és az 
USA-ban 10% vagy annál több.) 

A fentieken kívül kapcsolatot azonosítottak az alacsony szintű alapkészségek és a bűnözés, egészség és 
kirekesztődés között is. Az alacsony szintű késégekkel rendelkezők körében gyakoribb a szegénység, 
bűnözés, a társadalmi kirekesztődés és az egészségi állapotuk is rosszabb. 

A PIAAC eredményei rámutattak néhány összefüggésre a vizsgált készségek tekintetében: 

• Az írás-olvasási és a számolási készségek szintje szorosan összefügg (átlagosan 0,86-os korre-
lációval). Azok a felnőttek, akik az egyik területen nagyon jól teljesítenek, általában a másik 

                                                           
32 OECD Skills Studies (2016): Skills Matter. Further results from the survey of adult skills. Letöltve 2019. Június 13-án az 
OECD weboldaláról: https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Sur-
vey_of_Adult_Skills.pdf 
33 OECD Skills Studies (2016): Skills Matter. Further results from the survey of adult skills. Letöltve 2019. Június 13-án az 
OECD weboldaláról: https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Sur-
vey_of_Adult_Skills.pdf 
 

https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf
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területen is jó eredményeket érnek el. A foglalkoztatás és a bérek kapcsolata az egyes készsé-
gek tekintetében azonban eltérő. A számolási készségek terén való jártasság fizetéssel való 
összefüggése jóval szorosabb, mint ami az írás-olvasás tekintetében figyelhető meg.  

• Erős a kapcsolat az írás-olvasási és a számolási készségek szintje és a probléma-megoldási kész-
ségek között. Minél magasabb szintű írás-olvasási és a számolási készségekkel rendelkezik va-
laki, annál jobban teljesít problémamegoldás területén. 

Miért vonunk párhuzamot az alacsony iskolai végzettség és alacsony szintű alapkészségek között? 

Az alacsony iskolai végzettségűek aránya Európában 2015-re 23,5%-ra csökkent. A CEDEFOP előrejel-
zései szerint ez az arány 2025-re 14,7%-ra változik. A munkaerő végzettség szerinti megosztását te-
kintve az alacsony iskolai végzettségű felnőttek aránya 33%-kal csökken 2015 és 2025 között annak 
ellenére, hogy a teljes felnőtt munkaerő aránya lényegében stabil marad.  
A csökkenő tendencia ellenére 2015-ben Európában a 25 és 64 év közöttiek körében (kb. 64 millió 
felnőtt) négyből egy felnőtt csak alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik. A PIAAC eredményei sze-
rint a felnőttek 18%-a csak alacsony szintű készségekkel rendelkezik írás-olvasás, 20%-uk pedig  
a számolás tekintetében. Ezeken a területeken az alacsony iskolai végzettségűek teljesítménye rosz-
szabb, mint a közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezőké. Habár az ezzel kapcsolatos elérhető 
adatok azt mutatják, hogy az iskolai végzettség nem magyarázza teljes mértékben a felnőttek készsé-
geinek szintjét, a két jellemző között kimutatható összefüggés. Átlagosan a középfogú végzettséggel 
nem rendelkezők 33 százaléka az írás-olvasás, 38% százalékuk pedig a számolás tekintetében mutat 
csak alacsony szintű képességeket, míg a magasabb iskolai végzettségűek körében ez az arány 5 és 6 
százalék.34 
A PIAAC-ban vizsgált szocio-demográfiai jellemzők közül az iskolai végzettség az, amely leginkább kap-
csolatban van az alapkészségek szintjével. Az írás-olvasási készségek tekintetében a férfiak és a nők 
közötti különbség elhanyagolható, számolási készségek tekintetében a férfiak átlagosan 10 ponttal 
jobb eredményeket érnek el. 

Miért lesz fontos a jövőben, hogy ma fordítottunk-e elegendő forrást alapkészségfejlesztésre?  

Az alapkészségek fejlődésének közvetlen hatása az egyénre 

A kompetenciafejlesztési pályák az alcsony alapkészségekkel vagy középfokú végzettséggel nem ren-
delkezők alapkészségfejlesztését és szakmai képestés megszerzését támogatja.  
A kutatások eredményeit szintetizáló szakirodalom alapján az alapkészségfejlesztés a következő terü-
leteken mutat pozitív változást: 

Személyes és személyközi készségek fejlődése: 

• a tanulók magabiztosabbá, az új dolgok kiróbálása irányában nyitottabbá váltak; 
• az önbecsülés, az önértékelés megerősödése, pozitív énkép kialakulása; 
• megerősödik az önbizalom és a hit a saját képességekben, egyéni teljesítmények végbevite-

lében; 

                                                           
34 CEDEFOP (2017): Investing in skills pays off: the economic and social cost of low-skilled adults in the EU. Letöltve 2019. 

június 13-án a cedefop.europa weboldalról: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publica-
tions/5560 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5560
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5560
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• csökken a készségek alacsony szintjéhez kötődő szégyenérzet; 
• a fizikai és mentális egészség és teljesítőképesség javulása; 
• pozitívabb viszonyulás az élethez. 

A mindennapi élet változása: 

• nagyobb önbizalom és magabiztosság a gyermekek tanulásának segítésében: leckeírás támo-
gatása, felolvasás a gyermekeknek; 

• magabiztosság és javuló képességek a mindennapi élethez kapcsolódó feladatok elvégzésé-
ben, főleg az írás-olvasást igénylő feladatok, illetve a gazdálkodás tekintetében. 

• a nagyobb szerepvállalás a család fenntartásában, a családi feladatok ellátásában. 

Társadalmi kapcsolatok változásai: 

• közösségi és társas kapcsolati háló bővülése, az izolácódás mérséklődése; 
• nagyobb hajlandóság közösségi- és önkéntes munkavégzésre. 

A tanuláshoz való viszonyulás megváltozása: 

• nagyobb hajlandóság a tanulásra, erősödő magabiztosság a képzésekbe való bekapcsolódás 
tekintetében; 

• nagyobb kedv és motiváció továbbképzési programokba való beíratkozásra. 

Tudás, készségek és kompetenciák fejlődése írás-olvasás, számolás, IKT eszközök használata terén. Az 
alacsony iskolázottságúak nagyobb valószínűséggel tudnak szakmai képesítést szerezni. 

Foglalkoztathatóság változása: 

• magabiztosabban keresnek munkát és jelentkeznek meghirdetett állásokra; 
• olyan új állásokra is aspirálhatnak, amelyek korábban elérhetetlennek tűntek.  
• motiváció erősödése az álláskeresés folyamatában; 
• javuló készségek az álláskereséshez: pl önéletrajz írás, bemutatkozás szóban. 

A munkakörhoz kapcsolódó készségek fejlődése: 

• a másokkal való közös munkavégzés és együttműködés javulása; 
• a helyzetnek megfelelőbb viselkedés; 
• önállóbb, felelősebb munkavégzés; 
• minőségtudatosság erősödése, selejtszám és késések csökkenése. 

A sikeres szakmaszerzés támogatja: 

• munkavállalói / szakmai identitás megerősödését; 
• munkahelyi pozíció megszilárdulását, munkahelyi előmenetelt és a kereset emelkedését; 
• munkahely- illetve karrierváltást. 
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Az alapkészségek fejlődésének társadalmi és gazdasági hatásai 

A CEDEFOP alacsony szintű alapkészségekkel rendelkező felnőttek társadalmi és gazdasági költségével 
foglalkozó tanulmánya35 szerint az alacsony szintű készségekkel rendelkezők fejlesztése:  

• növelné a foglalkoztathatóságot és az egyének jövedelmét, valamint a gazdaság egészének 
termelékenységét, 

• a termelékenység és a gazdasági növekedés miatt növelné az adókból származó bevételt és 
csökkentené a közkiadásokat, 

• növelné az egészséges életmód felé való elkötelezettséget és a társadalmi szerepvállalást, 
valamint csökkentené a bűnözést, 

• növelné a bizalmat, a társadalmi elköteleződést és a befogadást, 
• képzettebb és hozzáértőbb lakosságot eredményezne, amely nem csak könnyebben elfo-

gadná az újításokat, de azok generátoraként ösztönözné az innovációt és a technológiai fej-
lődést.36  

 

 
 

                                                           
35 CEDEFOP (2017): Investing in skills pays off: the economic and social cost of low-skilled adults in the EU. Letöltve 2019. 
június 13-án a cedefop.europa weboldalról: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publica-
tions/5560 
36 CEDEFOP (2017): Investing in skills pays off: the economic and social cost of low-skilled adults in the EU. Letöltve 2019. 
június 13-án a cedefop.europa weboldalról: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publicati-
ons/5560 

4.  ábra: A magasabb szintű készségek előnyei,  
Forrás: CEDEFOP (2017), saját ábra 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5560
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5560
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5560
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5560
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Az alapkészségfejlesztés fontosságát tovább erősíti a magas szintű kognitív képességek iránt egyre 
növekvő igény. Az EU lakosságának viszonylag kis része – mindössze 10%-a – rendelkezik a magas 
szintű írástudással, számolási és digitális készségekkel, ezen a területen az egyes tagállamok között és 
tagállamon belül is jelentős különbségekkel találkozhatunk. 37 

A világban folyamatban lévő strukturális változások várhatóan a magasabb készségeket igénylő mun-
kahelyek számának növekedését okozzák az alacsonyabb szintű készségeket igénylő munkahelyek ro-
vására. Ennek következtében az alacsonyan képzett, alacsony szintű készségekkel rendelkezők számára 
várhatóan nagyobb nehézséget okoz majd a munkaerőpiacon való elhelyezkedés vagy aktuális munká-
juk megtartása. Az EU-ban jelenleg háromszor annyi az alacsony képzettségű felnőtt, mint ahány ala-
csony iskolai végzettséget igénylő munkahely elérhető. Amennyiben az Unió lakosságának végzett-
ségét tekintve nem történik javulás, ez az arány várhatóan romlani fog.  
 

 
5.  ábra: A különböző iskolai végzettségű munkavállalók jelenlegi és várható aránya a munkaerő-piacon 2011-30 között, 

Forrás: CEDEFOP (2018) 

A munkafolyamatok automatizálása leginkább az alacsony iskolai végzettséget és alacsony szintű kész-
ségeket igénylő, rutinszerű álláshelyek esetében a leggyakoribb, így az ezekben dolgozó emberek át-
képzésére és fejlesztésére lesz szükség a leghamarabb és a legnagyobb arányban. 2002 és 2016 között 
az alacsony képzettségűek foglalkoztatása az EU-ban 10%-kal csökkent. Az alacsonyan képzett munka-
vállalók gyakrabban dolgoznak olyan munkahelyen, ahol nem kapnak lehetőséget tanulásra, képzés-
ben való részvételre (esetleg nincs is ilyen lehetőség), a magasan képzettekhez képest így kevesebb 
képzésen vesznek részt, ez pedig tovább fokozza lemaradásukat.  
2022-re várhatóan a munkavállalók legalább 54%-ának átképzésére vagy továbbképzésére lesz szük-
ség a munkaerőpiacon várható jelentős átalakulások miatt, így az élet minden szakaszában elérhető 
minőségi oktatás és képzés még fontosabbá válik.38 A fentiek ellenére az egész életen át tartó tanulás-

                                                           
37 PIAAC (2016): Részvétel az OECD felnőttek képesség- és kompetenciamérése programjában. Letöltve 2019. Június a 
piiac.nive weboldalról: https://piaac.nive.hu 
38World Economic Forum: The Future of Jobs Report (2018). Letöltve 2019. Június 13-án a weforum weboldalról: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf. 

https://piaac.nive.hu/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
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ban való részvétel tekintetében nem látható egyértelmű növekedés nem csak az alacsony iskolai vég-
zettségűek, de a magasabban képzettek tekintetében sem.39 A PIAAC eredményei szerint a munkavál-
lalók 40%-a dolgozik olyan foglalkozásban, amely nem kapcsolódik a tanulmányi területéhez. 40 
A fentiek alapján elmondható, hogy a megfelelő szintű készségekkel rendelkező fiatal generáció és fel-
nőttek az ország versenyképességének egyik sikertényezője. Éppen ezért a PISA és a PIAAC felmérések 
eredményei alapján nem nehéz megjósolni, hogy mely országok lesznek a leginkább versenyképesek a 
jövőben. A technológiai fejlődés sebessége, annak a személyes és munkahelyi környezetre gyakorolt 
hatása olyan nagy, hogy az alapkészségek (a boldog és sikeres élethez szükséges) elegendő szintje 
majdhogynem minden évben változik. A politikai döntéshozók feladata, hogy erre válaszul mindezt 
megfelelően kezeljék a nemzeti és transznacionális szakpolitikákban és szakpolitikai intézkedések-
ben.41 A rohamosan változó körülményekre és követelményekre – azokra a dolgokra, amiket még nem 
ismerünk – úgy tudunk felkészülni és az állampolgárokat felkészíteni, hogy az alkalmazkodáshoz és ta-
nuláshoz szükséges készségeiket  a megfelelő szintre fejlesztjük, illetve megteremtjük a fejlődésüket 
elősegítő körülményeket, megadjuk számukra az ehhez szükséges eszközt és segítséget. 

5.2.2 Kompetenciafejlesztési pályák kialakítására vonatkozó ajánlás  
bemutatása és értelmezése 

A 2016 decemberében közzétett „A Tanács Ajánlása a kompetenciafejlesztési pályákról: Új lehető-
ségek felnőttek számára (2016/C 484/01)” az előző alfejezetben bemutatott kihívások kezelésére az 
alacsony iskolai végzettségű, alacsony szintű alapkészségekkel rendelkező felnőttek számára sze-
mélyreszabott fejlődési lehetőséget és előrelépést kíván biztosítani. Az ajánlás célja, hogy támogassa 
a célcsoport tagjait munkaerőpiaci helyzetükben és foglalkoztathatóságukban kézzelfogható javulást 
eredményező felső-középfokú (EKKR 3-4 szintű) szakképesítés megszerzésében alapkészségeik fej-
lesztésén, előzetesen megszerzett tudásuk és kompetenciáik elismerésén keresztül, és a hiányzó tu-
dás és kompetenciák megszerzését tekintve személyreszabott szakmai tanulási programban való 
részvétel révén. Az alapkészségek fejlesztése a kompetenciafejlesztési pályák kontextusában a a 
szakmai képesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányok sikeres teljesítéséhez és a munkahelyi 
elvárásoknak való megfeleléshez elengedhetetlen olvasás- és írástudás, számolás és digitális készsé-
gek elsajátítását jelenti.   

Az Ajánlás a már korábban, 2016.06.10-én közzétett Javaslat a Készséggarancia létrehozásáról  
(„Javaslat a Tanács Ajánlása a Készséggarancia létrehozásáról”) dokumentumban foglaltak tagállami 
megvalósításának előre mozdítását célozza, A készségek új európai menetrendje (New Skills Agenda 
for Europe) része, az egyik legfontosabb intézkedés a Szociális Jogok Európai Pillére első alapelvének 
megvalósításához.  

                                                           
39 European Commission: Employment and Social Developments in Europe, 2018 review confirms positive trends but 
highlights the increasing need for skills and inclusion. Letöltve 2019. Június 13-án az ec.europa weboldalról: https://ec.eu-
ropa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9150 
40 OECD Skills Studies (2016): Skills Matter. Further results from the survey of adult skills. Letöltve 2019. Június 13-án az 
OECD weboldaláról: https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Sur-
vey_of_Adult_Skills.pdf 
41 Dobeš, Martin (2017): Literacy skills: the difference between now and then. Letöltve 2019. Június 13-án az ec.europa 
weboldaláról:  https://ec.europa.eu/epale/en/blog/literacy-skills-difference-between-now-and-then 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9150
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9150
https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/literacy-skills-difference-between-now-and-then
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 Az Ajánlás a tagállamok felelősségi körének tiszteletben tartása mellett az egymástól való tanulás 
módszertanára és azonosított jó gyakorlatokra építve meghatározza azokat a cselekvési irányokat, 
amelyekkel az alacsony iskolai végzettségűek és alacsony szintű alapkészségekkel rendelkezők számára 
nyújtott képzéseket és támogatásokat választhatóvá tenni és javítani lehetne. Az emberek életkilátá-
sának és foglalkoztathatóságának javítását célzó kezdeményezés megvalósításáért minden tagállam-
nak a helyi igényekhez és feltételrendszerhez igazodva, de három fő lépésen alapuló olyan rendszert 
kell kialakítania, melyek egymáshoz kapcsolódó célzott beavatkozások segítségével megerősítik és to-
vábbfejlesztik a célcsoportra irányuló programokat és ellátásokat és a szükséges készségek és képesí-
tések megszerzéséhez vezetnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Ajánlás szerint a kompetenciafejlesztési pályákat a tagállamoknak a következő három fő lépés 
együttes megvalósításával ajánlott kialakítani: 

1. készségfelmérés, 
2. személyre szabott, rugalmas és minőségi tanulás biztosítása, 
3. a megszerzett készségek érvényesítése és elismerése. 

A fenti lépéseket a digitális technológiákban rejlő lehetőségek legjobb kihasználásával, tanácsadási  
és mentorálási szolgáltatásokkal és más támogatási intézkedésekkel kiegészítve, lehetőleg a már ren-
delkezésre álló rendszerekre és kapacitásokra, valamint elindított kezdeményezésekre építve és az ér-
vényben lévő jogszabályokkal és intézkedésekkel összhangban javasolt kialakítani .  
A kompetenciafejlesztési pályák nemzeti szintű megvalósításához a fentieken kívül átfogó, a teljes fo-
lyamatot érintő rendszerszintű keretekre és funkciókra is szükség van. Ezek: a tervezésben és megva-
lósításban közreműködők közötti partnerségi együttműködés és koordináció; a célcsoportok motiválá-
sát biztosító ösztönző rendszer kialakítása, karrier- és tanulási tanácsadási szolgáltatás működtetése, 
a magas színvonalú és eredményességet biztosító szolgáltatások érdekében szakmai-módszertani fej-
lesztések és a megvalósítók kompetenciafejlesztése, valamint a megvalósulás nyomonkövetését lehe-
tővé tevő monitoring rendszer kidolgozása és az egyes lépések ellenőrzése.  
 

6 ábra: A Kompetenciafejlesztési pályák megvalósításának 
három fő lépése, Forrás: A Tanács Ajánlása (2013) 
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7. ábra: A Kompetenciafejlesztési pályák három fő lépésének részletezése, Forrás: A Tanács Ajánlása (2013), saját ábra  

5.2.3 A célcsoport 

A kompetenciafejlesztési pályák általánosan az alacsony szintű készségekkel, tudás-
sal és kompetenciákkal rendelkező felnőtteket célozza – például azokat, akik úgy ke-
rültek ki az iskolarendszerű oktatás-képzésből, hogy nem szereztek felső középfokú 
vagy azzal egyenértékű végzettséget –, akik az „Ifjúsági garancia”42 keretében nem 

jogosultak támogatásra. A kompetenciafejlesztési pályák minden munkavállaló korú és alacsony alap-
készségekkel felnőtt számára biztosíthat támogatást, akár van munkahelye, akár nincs, - kivéve azokat, 
akik az ifjúsági garanciára jogosultak, mivel ők már abban a programban kaphatnak egyéni képzési 
ajánlatot, - ami egy nagyon heterogén célcsoportot jelöl ki. A tagállamok, figyelembe véve az ország 
sajátosságait, erőforrásait és már meglévő stratégiáit meghatározhatják azokat a szűkebb célcsopor-
tokat, amelyekre elsődlegesen kiemelt figyelmet fordítanak az Ajánlás nemzeti szintű megvalósítása 
során.  

                                                           
42 A Tanács Ajánlása (2013. április 22.) ifjúsági garancia létrehozásáról 2013/C 120/01 ajánlásban a Unió tagországai elköte-
lezték magukat a következők tekintetében:, törekedni fognak rá, hogy minden 25 éven aluli fiatal a formális tanulás befeje-
zését vagy munkahelye elvesztését követő négy hónapon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, további oktatásban, tanu-
lószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesülhessen, melyek minden esetben az egyéni 
igényekhez és helyzetekhez igazodnak. Az ajánlás tagállami megvalósítása hatására több millió európai fiatal kapott segítsé-
get és fogadott el állásajánlatot vagy vett részt valamilyen képzésben. (A Tanács Ajánlása ifjúsági garancia létrehozásáról 
2013/C 120/01. Letöltve 2019. Június 14-én: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32013H0426(01)&from=EN) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0426(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0426(01)&from=EN


 

45 

A célcsoport kiválasztása és bevonása 

A készség elavulás kockázata az alacsonyabb képzettséggel rendelkező munkavállalókat, az idősebb 
munkavállalókat, valamint azokat fenyegeti leginkább, akiknek a munkában töltött évek során nincs 
lehetőségük készségeik fejlesztésére, azonban emellett nagyon heterogén csoport .43 A készségfejlesz-
tés lehetőségének hiánya vagy az abban való akadályoztatottság mellett az egyén fejlődésének aka-
dálya lehet az is, ha nincs tisztában lehetőségeivel vagy azzal, hogy miért lenne fontos számára a kész-
ségfejlesztés. Sokan azért nem vesznek részt készségfejlesztésben, mert nem tudnak vagy nem szeret-
nének „visszaülni az iskolapadba”, viszont nincsenek tisztában azzal, hogy a készségfejlesztésre lehe-
tőség van a klasszikus iskolai környezeten kívül is, nem ismerik ennek nem formális lehetőségeit.  
Fontos lenne az alacsony iskolai végzettségű, csak alacsony szintű alapkészségekkel rendelkező külön-
böző alcsoportok sajátosságaihoz igazodva célzott megkeresési, elérési és bevonási stratégiát alkal-
mazni. Ezek kialakításához szükség van a különböző alcsoportok beazonosítására és megvizs- 
gálására.44  
A kompetenciafejlesztési pályák megvalósításához a részvételt akadályozó tényezők leküzdése érdek-
ében a célcsoport számára kidolgozott és működtetett ösztönző rendszeren belül támogató és moti-
váló intézkedéseket javasolt eszközölni. Támogató intézkedés lehet például a tanulmányi szabadság 
vagy a továbbképzésen résztvevők számára nyújtott pénzügyi támogatás, a munkáltatóknak az alkal-
mazottak képzésére nyújtott kedvezménye vagy egyéb pénzügyi ösztönző. A Kompteneciapelylesztési 
pályák célcsoportja nagyon heterogén, amelyet a támogató és motiváló intézkedések kialakításánál 
fontos figyelembe venni.  

5.2.4 A kompetenciafejlesztési pályák három fő lépcsője  

Készségfelmérés 

A felnőttek számára nagyobb nehézséget okoz és jelentős áldozatokat követel tőlük 
a továbbtanulás, ha azt az iskolapadba beülve, mindent előröl kezdve kell megvaló-
sítani. Ha lehetőséget kapnának arra, hogy elismertessék és érvényesíttessék azokat 
a kompetenciáikat és tudásukat, amelyeket már korábban informális vagy nem for-

mális tanulás során elsajátítottak, várhatóan növekedne a továbbképzésben való részvételi hajlandó-
ságuk. A nem formális és informális tanulás útján szerzett tanulási eredmények, nevezetesen a tudás, 
a készségek és a kompetenciák érvényesítése növelheti az egész életen át tartó tanulás iránti motivá-
ciót, főként az alacsony iskolai végzettségű és társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű 
felnőttek esetében.45  
A kompetenciafejlesztési pályák első fő lépéseként így az Ajánlás előírja, hogy a célcsoport számára 
adjanak lehetőséget arra, hogy a már meglévő készségeik és további képzéssel kapcsolatos igényeik 
meghatározása céljából egyéni értékelésben, például készségleltár készítésében vehessenek részt.  

                                                           
43 A Tanács ajánlása a Készséggarancia létrehozásáról javaslat (2016). Letöltve 2019. Június 13-án az ec.europa weboldalról: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0382 
44 Az alacsonyan képzett munkanélküliek egy része például könnyebben elérhető a munkanélküliek számára támogatást és 
szolgáltatást nyújtó szerveken keresztül.  
45A Tanács Ajánlása (2012/C 398/01) a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről. Letöltve 
2019. június 13-án az eur-lex.europa weboldalról: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32012H1222(01)&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=EN
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A meglévő készségek meghatározásához, dokumentálásához, értékeléséhez és/vagy tanúsításához ja-
vasolt a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012. december 
20-i tanácsi ajánlásban megfogalmazottak szerint kialakított mechanizmusokat alkalmazni. A 2012. 
december 20-i tanácsi ajánlás a tagállamok egyetértését fejezi ki annak érdekében, hogy hozzásegítsék 
az egyéneket, szakképzettség (rész-szakképzettség) megszerzéséhez meglévő tudásuk, kompetenciáik 
és egyéb képességeik alapján. Kijelentették továbbá, hogy ennek érdekében kidolgozzák és bevezetik 
nemzeti szintű rendszerüket. Az ajánlás szerint az Unió országainak a nem formális és az informális 
tanulás érvényesítése érdekében 2018 végére kellett foganatosítaniuk intézkedéseiket. Az ezeket az 
intézkedéseket vizsgáló 2016-os Leltár szerint 36 országból 35-ben már megjelent a validáció valami-
lyen formában és egyre több országban létezik valamilyen ezt célzó képesség-felmérés, azonban a 
nemzeti rendszerek kidolgozása és bevezetése gyakran ütközik valamilyen hiányosságokba (például a 
folyamatba bevont szakemberek kompetenciái terén).46  
Mint ahogy azt a további lépések és elemeinek kialakításakor, a készségfelmérési eszközök kidolgozá-
sánál is fontos figyelembe venni a célcsoport sajátasságaiból adódó igényeket és nehézségeket. A tesz-
tek például eltántoríthatják a részvételtől azokat a felnőtteket, akiket korábban a formális oktatás so-
rán több kudarc ért, vagy problémáik vannak az írás-olvasás területén. 

Egyéni, személyreszabott tanulási ajánlat 

Rugalmas, a felnőttek és a célcsoporton belül azonosított ’alcsoport’ tanulási szo-
kásaihoz igazodó képzési vagy oktatási ajánlattal várhatóan csökkenthetők az ala-
csony iskolai végzettségű, sokszor hátrányos helyzetű felnőttek tanulásban való 
részvételének akadályai. A rugalmas tanulási utak, mint például a távoktatás vagy a 

modulrendszerű tanulás ösztönzik a felnőttek tanulásban való részvételét. Azokban a tagállamokban, 
amelyekben több modulrendszerű oktatási programot kínálnak, magasabb azoknak az aránya, akik 25 
évesen, vagy a felett szerezték meg középfokú végzettségüket. A modulrendszerű tanulásban az egyes 
tanulmányi egységekben való előrehaladás jól dokumentálható, értékelhető és érvényesíthető, így ké-
sőbb nem csak megkönnyíti az egyén számára a megszerzett kompetenciák későbbi felhasználását, 
valamint a képzési rendszer értékelését, de a jól látható előrehaladás motiválja is azokat a felnőtteket, 
akiknek korábban kevesebb sikerélményük volt a tanulásban.47 A rugalmas tanulási formák általában 
jobban beilleszthetők a felnőttek napirendjébe, így ezek a tanulási utak várhatóan magasabb részvételi 
arányt eredményeznek a továbbképzések tekintetében.  
Amennyiben a tanulási ajánlat megfelelően igazodik a helyi-regionális munkaerőpiaci igényekhez,  
a képesítés megszerzésére irányuló képzések esetében annak sikeres elvégzését követően a munkában 
való elhelyezkedés visszajelzést adhat a képzés eredményességére vonatkozóan. 
A kompetenciafejlesztési pályák második fő lépése az egyéni tanulási ajánlat. Ez azoknak a készségfel-
mérés során azonosított hiányosságoknak a pótlására szolgál, amelyek az egyénnek a munkaerőpiacon 
való boldogulását vagy a társadalmi életben való aktívabb részvételét segítik. Ez lehet az írástudás, 
számtantudás és a digitális kompetenciák fejlesztése, de szélesebb körű vagy szakmai kompetenciák 

                                                           
46 Derényi András (2019): Pillanatkép a nem-formális és informális tanulás elismerésének (validáció) nemzetközi helyzetéről. 
Letöltve 2019. június 13-án az OFI weblapjáról: https://ofi.hu/publikacio/pillanatkep-nem-formalis-es-informalis-tanulas-el-
ismeresenek-validacio-nemzetkozi 
47 A Tanács ajánlása a Készséggarancia létrehozásáról javaslat (2016). Letöltve 2019. Június 13-án az ec.europa weboldalról: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0382 

https://ofi.hu/publikacio/pillanatkep-nem-formalis-es-informalis-tanulas-elismeresenek-validacio-nemzetkozi
https://ofi.hu/publikacio/pillanatkep-nem-formalis-es-informalis-tanulas-elismeresenek-validacio-nemzetkozi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0382
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vagy ezek kombinációja is, melyek a nemzeti sajátosságoktól függően az EKKR 3. vagy 4. szintjének 
megfelelő képesítés megszerzéséhez szükségesek, vagy ilyen szintű képesítést adnak.  
A kompetenciafejlesztési pályák megvalósításához a résztvevőknek a készségfelmérés során meghatá-
rozott szükségleteik alapján, lehetőleg olyan rugalmas és testreszabott tanulási ajánlatot kell nyújtani, 
amely nem csak a személy szükségleteit, de a helyi, regionális, országos munkaerőpiaci igényeket is 
figyelembe veszi.  

A megszerzett készségek érvényesítése és elismerése 

 A készségek érvényesítése és elismerése láthatóvá és értékessé teszi a formális ta-
nulási rendszeren kívüli, például az otthon vagy munkahelyen megszerzett kompe-
tenciákat. Azzal, hogy a fejlődés jól látható és kézzel foghatóvá válik, nem csak az 
egyén önbecsülése és önbizalma nőhet, de hozzájárulhat a tudatosabb karrierépí-
tési és tanulási célok kitűzéséhez, és az abban való előrehaladás nyomon követésé-

hez.  
A kompetenciafejlesztési pályák harmadik fő lépése a megszerzett készségek érvényesítése, igazolása 
és képesítés megszerzése céljából történő elismerése. Ehhez a tagállamok építhetnek a már meglévő, 
a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló, 2012. december 20-i 
tanácsi ajánlással összhangban kialakított érvényesítési mechanizmusaikra.  

5.2.5 A megvalósítás rendszerszintű összetevői 

A kompetenciafejlesztési pályák megvalósításában az Ajánlás a tagállamok számára nagyfokú rugal-
masságot biztosít annak minden eleme tekintetében, így az országoknak lehetőségük van igényeikhez 
és meglévő rendszereikhez igazodni. Felhívja azonban a figyelmet azokra az alapelvekre és rendszer-
szintű összetevőkre, amelyek elengedhetetlenek az Ajánlás sikeres megvalósításához. Ezek az alábbiak: 

• koordináció és partnerség, 
• ösztönző rendszer, 
• a kompetenciafejlesztéshez szükséges eszközök és szakemberek, 
• a program felügyelete és értékelése.  
•  

Koordináció és partnerség 

A felnőttkori tanulásnak rendkívül sok területe, szintje és formája van, amelyek külön-
böző célcsoportokat szólíthatnak meg. Ezeket számos különféle intézmény és szolgál-
tató nyújtja, a felnőttoktatás és képzés ezért igen szerte ágazónak és széttöredezett-
nek mondható, az abban végbemenő folyamatokat és lehetőségeket nem könnyű sem 
az állampolgároknak, sem azok szereplőinek nyomon követni. A felnőttek különböző 

alcsoportjainak képzésével és oktatásával kapcsolatos szakpolitikákat és intézkedési irányokat több kü-
lönböző kormányzati szerv alakítja. A kompetenciafejlesztési pályák tagállami kiépítéséhez és megvalósí-
tásához a szakpolitikák és szolgáltatások hatékony összehangolására van szükség. Annak érdekében, 
hogy az intézkedések és állami beavatkozások eredményesek és hatékonyak legyenek, elengedhetetlen 
azok megtervezéséhez és kialakításához az érintettek minél szélesebb körben történő bevonása, majd a 
megfelelő partnerségben folytatott együttműködése.  
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Az Ajánlás ezért előírja a tagállamok számára, hogy gondoskodjanak az végrehajtáshoz szükséges ha-
tékony koordinációról, és támogassák az oktatás és képzés, a foglalkoztatás, valamint a szociális, kul-
turális és egyéb releváns szakpolitikák területén tevékenykedő, érintett köz- és magánszférabeli sze-
replők bevonását, és segítsék a köztük lévő partnerségek előmozdítását, akár határokon átnyúló és 
regionális együttműködés keretében is. 

Ösztönző rendszer  

 A kompetenciafejlesztési pályák kialakításának és megvalósításának tagállami, de 
egyéni szinten is önkéntes alapon kell megtörténnie. Az Ajánlás célcsoportjának ta-
nulási programokban való részvétele és azok sikeres elvégzése a magasabb iskolá-
zottságú felnőttekénél jóval ritkább, ezért számukra kifejezetten fontos a meg-szólí-
tásukat célzó és megfelelően motiváló intézkedések megvalósítása. Több, a 

témában folytatott kutatási eredmény arra a következtetésre jutott, hogy a felnőttek nagy része nincs 
tisztában azzal, hogy készségeik fejlesztése milyen közvetett és közvetlen előnyökkel jár, valamint nem 
ismerik az alapkészség- és a kompetenciafejlesztés lehetőségeit, annak menetét. Fontos ezért a cél-
csoport megfelelő tájékoztatása, hogy a továbbképzés várható pozitív hozadékait és a tanulási lehető-
ségeiket megismerhessék, valamint megfelelő információjuk legyen a felelős szervekről és azoknak az 
eljárásoknak a menetéről, amelyekkel a kompetenciafejlesztési pályákon való végig haladás során ta-
lálkozni fognak. Mint ahogy a kompetenciafejlesztési pályák többi eleménél is, a tájékoztatás tekintet-
ében is törekedni kell arra, hogy a különböző alcsoportokhoz a számukra leginkább érthető és hozzájuk 
legjobban eljutó fórumon kapjanak tájékoztatást. A motivációt növelő intézkedések is igen széleskö-
rűek lehetnek a célcsoport alcsoportjaihoz igazodva. A legkevésbé motiváltak vagy a legnehezebb 
körülményekkel küzdők esetében különféle ösztönzőkkel, akár anyagi támogatással is növelni lehet a 
részvételi arányt. A tanulók, a munkáltatójuk/családjuk kiegyensúlyozott közvetlen vagy közvetett tá-
mogatása segíthet a részvételt ellehetetlenítő vagy nehezítő akadályok lebontásában.  
Az alacsony iskolai végzettségűek felnőttkori tanulásban való korlátozott részvételének különböző 
helyzeti és strukturális jellegű okai vannak. Ilyen strukturális jellegű okok vagy akadályok például, hogy 
kevés olyan iránymutatás van, amely a felhívná a célcsoport figyelmét a továbbképzés előnyeire és 
azzal kapcsolatos lehetőségeikre. A munkaviszonnyal rendelkező és gazdasági szempontból inaktív ala-
csony végzettségű felnőtteknek is szükségük van továbbképzésre, erre azonban a tagállamok kisebb 
hangsúlyt fektetnek, a munkanélküliek számára nyújtott szolgáltatások pedig gyakran csak az állás-
kereső minél előbbi munkába állítását tartják szem előtt.  
Az egyén időbeosztási nehézségei, demotiváltság, a nem támogató családi vagy munkahelyi környezet, 
a képzéshez kapcsolódó közvetlen és közvetett költségek az érintettekkel egyedi vonatkozásban állnak 
összefüggésben, ezek helyzeti akadályok.  
Kapcsolódó kutatások eredményei rávilágítottak arra, hogy a csak alacsony szintű alapkészségekkel 
rendelkezők gyakran azért nem fejlesztik készségeiket, mert nem ismerik fel vagy nem akarják elis-
merni hiányosságaikat. 
A megkeresés és a tájékoztatás csak a két kezdeti lépés a célcsoport továbbképzése felé induló úton. 
Nem csak a bevonásnál, de a továbbképzés minden szakaszánál szükség van a célcsoport előrehaladá-
sának támogatására, ehhez tanácsadó és/vagy mentori szolgáltatás nyújtására. Ezekben a résztvevők 
iránymutatást kaphatnak arra, hogyan fejlődhetnek tovább és segítséget abban, hogy hogyan emel-
kedjenek felül a továbbképzés során felbukkanó nehézségeken.  
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Kompetenciafejlesztéshez szükséges eszközök és szakemberek 

A rugalmas, testreszabott tanulási ajánlat megvalósításához a digitális eszközök nyúj-
totta lehetőségeket kihasználó megfelelő tanulási környezet, valamint a felnőttek és 
az alcsoportok speciális igényeihez igazodó tanítási módszerek alkalmazásához meg-
felelően képzett szakemberek (tanárok, oktatók) szükségesek. Az Ajánlásban a Meg-
keresési, iránymutatási és támogatási intézkedések között került megfogalmazásra, 
hogy a megvalósításhoz a tagállamok támogassák a kompetenciafejlesztési pályák 

megvalósításában részt vevő személyzet alapképzését és folyamatos szakmai fejlesztését, különösen  
a szakképzett oktatókét. 
A megfelelően felkészült oktatók mellett a mentori, tanácsadói feladatokat ellátó személyzet felkészí-
tése is fontos.  
Az Ajánlás megvalósításához a közreműködő szakemberek felkészítésén kívül szükség lehet a készség-
felméréshez, a képzésekhez és az ösztönző rendszer működtetéséhez egyéb eszközök fejlesztésére, 
már meglévők továbbfejlesztésére vagy újak kidolgozására is.  

A program felügyelete és értékelése 

A kompetenciafejlesztési pályák működtetésének, az Ajánlás megvalósításának sikeressége a megfe-
lelő koordinációs, partnerségi és ösztönző mechanizmusokon kívül nagyban függ attól is, hogy megfe-
lelő ellenőrzési és értékelési rendszer kerül-e kialakítása, illetve, hogy azt megfelelően és kellő szigo-
rúsággal alkalmazzák-e. Fontos ezért a megvalósítás egyes lépéseinek, majd az Ajánlás gyakorlati 
alkalmazása érdekében tett intézkedéseknek a rendszeres ellenőrzése és értékelése. Vizsgálandó 
emellett a célcsoport írástudásának, számtantudásának és digitális kompetenciáinak fejlődésére – a 
nemzeti sajátosságoktól függően az EKKR 3. vagy 4. szintű képesítés megszerzése érdekében tett lépé-
sekre – gyakorolt hatása. 
Az ellenőrzésből és az értékelésből levonható tapasztalatok és szükséges korrekciók visszacsatolása 
egy állandó fejlesztési folyamat részeként nem csak az Ajánlás megvalósításának, de a kapcsolódó szak-
politikaalkotásnak is fontos eleme tagállami és uniós szinten is.  
Az ellenőrzési és értékelési folyamatok eredményeinek megosztásával európai uniós szinten olyan tu-
dásanyag keletkezik, mely az egymástól való tanulás szerves részeként segítheti a legmegfelelőbb gya-
korlati folyamatok kialakítását és frissítését a különböző tagállamokban, valamint a Bizottság későbbi 
ajánlásainak és intézkedéseinek formálását is.  
Az európai felnőttoktatás elektronikus platformja (EPALE) a felnőttkori oktatásért felelős szakemberek 
közötti koordináció és a bevált gyakorlatok megosztásának megkönnyítése érdekében jött létre. Ez a fe-
lület rendelkezésre áll nem csak a megvalósítás közben bevált jó gyakorlatok és az ellenőrzések tapasz-
talatainak értékelése, de a kapcsolódó oktatási anyagok, értékelési eszközök és egyéb segédanyagok 
megosztása, a megvalósítás szereplői közötti kommunikáció és információáramlás során is. 

5.2.6 A megvalósítás ütemezése és menete 

A tagállamoknak az Ajánlás szerint a kompetenciafejlesztési pályák nemzeti szintű végrehajtásához 
szükséges intézkedéseit az elfogadástól számított egy éven belül, azaz 2017. 12.19-ig, de legkésőbb 
2018 közepéig kellett meghatározni. Ezt követően az európai szemeszter és az „Oktatás és Képzés 
2020” folyamatok keretében megosztott nemzeti szintű értékelés és ellenőrzés, valamint a megvalósí-
táshoz kapcsolódó nemzeti cselekvési tervek alapján 2018. végéig a Bizottság számba vette az Ajánlás 
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végrehajtása érdekében a tagállamokban bevezetett intézkedéseket. A tagországok nagy része jelenleg 
kísérleti projektek és ambiciózus programok keretében támogatja a felnőttek alapkészségeinek fejlesz-
tését és ad második esélyt képesítés megszerzésére. A tagállamok eddigi intézkedései alapján elmond-
ható, hogy azok főként a személyre szabott karrier-tanácsadásra, a nem-formális és informális úton 
szerzett tudás elismerésére és a digitális készségek fejlesztésére fókuszálnak.48  

Az Európai Bizottságnak öt évvel az ajánlás elfogadását követően, vagyis 2021. december 19-ig kell 
jelentés tennie az Európai Unió Tanácsa felé az írástudás, a számtantudás és a digitális kompetenciák 
szintjének javítása terén a legalacsonyabb képzettségű felnőttek körében elért előrehaladásról, vala-
mint a tapasztalatokról és a jövőre vonatkozó következményekről, a Kompetencafejlesztési pályák ha-
tásainak és eredményeinek uniós szintű értékelésére várhatóan ekkor, átfogó Bizottsági jelentésben 
kerül sor.  

A kompetenciafejlesztési utak kialakítására az egyes tagországokban különbözőképpen, eltérő struk-
túrában kerül sor. A legtöbb tagországban már megtalálhatók az ajánlásban megfogalmazott fő lépések 
megvalósításához szükséges egyes elemek, azokban ezek teljeskörű implementációjára minden eset-
ben az ország sajátosságait figyelembe véve és meglévő rendszerére épülve kell majd, hogy sor kerül-
jön. 
Az Ajánlás tagállami szintű implementációját más uniós intézmények mellett az Európa Tanács is tá-
mogatja, többek között nemzetközi szintű fórumok működtetésével és anyagi hozzájárulással.  
A kompetenciafejlesztési pályák Ajánlás tagállami végrehajtásával kapcsolatban 2019. májusában a Ta-
nács un. következtetéseket fogalmazott meg. A Tanács következtetéseiben nyugtázza, hogy a kom-
petenciafejlesztési pályák Ajánlás több tagállamot is a meglévő programjainak kritikus felülvizsgála-
tára, nemzeti szintű viták lefolytatására ösztönöz, valamint több tagállam a lakkosság kompenetciafej-
lesztése és átképzése támogatására új szakpolitikai menetrendet határoz meg. Bár a tagállamok intéz-
kedései főként a munkanélküli felnőtteket célozzák, néhány tagállam az alacsony iskolai végzettségű 
felnőttek más csoportjainak támogatására is nagy hangsúlyt fektet és kihasználják az uniós programok 
különböző támogatásait is.  
Felhívják azonban a figyelmet arra, hogy a felnőttek kompetenciafejlesztése és átképzése tekintetében 
fenntartható, és hosszútávú intézkedések szükséges, az alacsony iskolai végzettségűek alapkészségei-
nek fejlesztéséhez pedig az összes érintett partnerségén és megfelelő koordináción alapuló kohezív 
stratégiai megközelítés. A Következtetésekben megerősítenek az Ajánlásban is megfogalmazott né-
hány elemet, így (különösen a munkáltatók) támogatás és tájékoztatás szükségességét, a készségfej-
lesztés három lépését, a megfelelő tanulási lehetőségek és az ellenőrzés fontosságát. 
A Tanács a dokumentumban felkéri a Bizottságot, hogy támogassa továbbra is a tagállamokat az Aján-
lás végrehajtásában, segítse az európai szintű ágazati együttműködést és működjön együtt uniós és 
nemzetközi szervekkel az átképzés és kompetenciafejlesztés kihívásának kezelése érdekében. 

                                                           
48 Comission Staff Working Document (SWD(2019) 89 final): Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Oppor-
tunities for Adults  Taking stock of implementation measures. Letöltve 2019. június 13-án az ec.europa weboldalról: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
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  A „Kompetenciafejlesztési utak” kezdeményezést támogató európai uniós 
szakpolitikai eszközök  

Az oktatás és ezen belül a szakképzés és a felnőttképzés korszerűsítéséhez és minőségének javításához 
reformokra van szükség. Az reformok végrehajtásával kapcsolatos döntés a tagállamok kezében van. 
Ugyanakkor valamennyi tagállamnak közös érdeke, hogy a reformok előre haladjanak és eredménye-
ket hozzanak, mint például a társadalmi kohézió és méltányosság, az esélyegyenlőség, az élénkebb 
növekedés, a foglalkoztatás, az innováció és a versenyképesség vonatkozásában. Az Európai Unió tag-
országaiban a mélyreható és összetett társadalmi, gazdasági és technológiai változásokhoz való alkal-
mazkodás a szakképzés és a felnőttképzés számára nagy kihívást jelent. 
Az Európai Unió az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés keretrendszerén (Ok-
tatás és képzés 2020) keresztül támogatja a nemzeti és regionális szakpolitikai reformokat, mely ered-
ményeként az elmúlt évek során több olyan eszköz került kifejlesztésre, amely hozzájárul a nemzeti 
reform folyamatok megvalósításához, a tagállamok együttműködésének és egymástól való tanulásá-
nak elősegítéséhez. 

5.3.1 Egész életen át tartó tanulás – kulcskompetenciák 

Az Európai Tanács lisszaboni tanácskozásán (2000) a cselekvés irányába fordult az oktatási politika. A 
tudásalapú gazdaság és társadalom nem valósítható meg az egész életen át tartó tanulás megvalósí-
tása érdekében tett lépések nélkül. A MEMORANDUM az egész életen át tartó tanulásról 49 hat kulcs-
fontosságú üzenete a mai napig fontos célokat tartalmaz és bár hosszas vita követte, kialakult a cse-
lekvési terv is, amely bár a sorrendiségben változást hozott, az üzenetek alapelvekké váltak: 

• Új ismeretek és készségek biztosítása legyen mindenki számára. A tanuláshoz való egyetemes 
és folyamatos hozzáférés biztosítása, a tudás társadalmában való fenntartható részvételhez 
szükséges ismeretek és készségek megszerzése és megújítása.  

• Több befektetés legyen az emberi erőforrások területén. Érzékelhető módon növelni kell az 
emberi erőforrásokba történő befektetés szintjét. 

• Innováció fontos terület az oktatásban és a tanulásban. Hathatós oktatási és tanulási mód-
szerek és feltételrendszerek kifejlesztése az egész életen át tartó és az élet teljes körére.  

• A tanulás értékelése is kiemelt feladat. Jelentősen javítani kell a tanulásban való részvétel és 
a tanulás eredményének értelmezési és értékelési módjain, különösen a nem formális és in-
formális tanulás területén. 

• Az orientáció és tanácsadás kerüljön újragondolásra. Mindenki számára, az élet minden sza-
kaszában könnyen elérhető minőségi információ és tanácsadás biztosítása az európai tanu-
lási lehetőségekről. 

• Közelebb kell vinni a tanulást az otthonokhoz. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeit  
a lehető legközelebb kell vinni a tanulókhoz és lakóhelyi közösségeikhez, valamint szükség 
szerint fejleszteni kell az IKT-alapú szolgáltatásokat. 

Az egész életen át tartó tanulás filozófiájának megerősítését a 2006-ban majd 2018-ban a kulcskom-
petencia referencia keretrendszerének kialakítása és bevezetése követte. Mind a két referencia keret 

                                                           
49 Európai Közösségek Bizottsága (2000): Memorandum az egész életen át tartó tanulásról SEC(2000) 1832. Letöltve 2019. 
június 13-án a nefmi.gov.hu weboldalról: http://www.nefmi.gov.hu/europai-unio-oktatas/egesz-eleten-at-tarto/memoran-
dum-tanulas 

http://www.nefmi.gov.hu/europai-unio-oktatas/egesz-eleten-at-tarto/memorandum-tanulas
http://www.nefmi.gov.hu/europai-unio-oktatas/egesz-eleten-at-tarto/memorandum-tanulas
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nyolc kulcskompetenciából áll. A Referenciakeretben történt változások nyomon követéséhez ezért 
érdemes az irányelvek szerinti kompetencia sorrendet követve párba állítani azokat. 

 A 2006. évi Referenciakeret50 nyolc kulcs-
kompetenciája 

2018. évi Referenciakeret51 nyolc kulcs-
kompetenciája 

1.  az anyanyelven folytatott kommunikáció írás és olvasás kompetenciája 
2.  az idegen nyelveken folytatott kommunikáció nyelvismeret 
3.  matematikai kompetencia és alapvető kompe-

tenciák a természet- és műszaki tudományok 
terén 

matematikai kompetenciák, valamint a ter-
mészet-, műszaki és mérnöki tudományok-
kal kapcsolatos kompetenciák  

4.  digitális kompetencia digitális kompetencia 
5.  a tanulás elsajátítása személyi, szociális és tanulási kompetencia 
6.  szociális és állampolgári kompetenciák állampolgári kompetencia 
7.  kezdeményezőkészség és vállalkozói kompe-

tencia 
vállalkozói készség 

8.  kulturális tudatosság és kifejezőkészség kulturális tudatosság és kifejezőkészség 

3. táblázat: A 2006 és a 2018. évi Referenciakeretben feltüntetett kulcskompetenciák 

Ez egy referenciakeret, valamennyi ország számára iránymutatást ad a minden állampolgárr számára 
szükséges kulcsfontosságú kompetenciák fejlesztéséhez a köznevelési rendszer, a szak- és felnőttkép-
zés, valamint a felsőoktatás keretein átívelően. A 2018 évi „Kulcskompetenciák az egész életen át tartó 
tanuláshoz – Európai referenciakeret” teljes alkalmazására intézkedniük kell a tagállamoknak. Különös 
figyelmet kell fordítani a kisgyermekkortól kezdődő kompetencia fejlesztésre, a hátrányos helyzetű if-
júságra és felnőttekre. Speciális támogatást igényelnek az alapvető készségek, a nyelvismeret és a di-
gitális kompetenciák szintjének növelése, a természettudományok területén szükséges kompetenciák 
elsajátítása, a vállalkozói kompetenciák előmozdítása. Támogatást igényelnek a tanulási módszerek, a 
kompetencia mérések, értékelések, és érvényesítések megfelelő alkalmazása. 
Magyarországon már a memorandum kiadásától megindult a közös gondolkodás.  

5.3.2 EKKR és a kapcsolódó szektorális referenciakeretek 

Európai Képesítési Keretrendszer 

Európai Képesítési Keretrendszer, EKKR ( European Qualifications Framework (EQF))52 olyan átfogó ke-
retrendszer, amely világossá teszi az európai nemzeti képesítési keretek és rendszerek, valamint az 
azokban foglalt képesítések viszonyát. Ezáltal az EQF  

                                                           
50 Az Európai Parlament és a Tanács Ajánlása (2006): Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról 
(2006/962/EK). Melléklet: Kulcskompetenciák az egész életen át tartó tanuláshoz – Európai Referenciakeret. Letölve 2019. 
június 13-án az eur-lex.europa weboldalról: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32006H0962&from=EN 
51 Az Európai Parlament és a Tanács Ajánlása (2018): Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról 
(2018/C 189/01). Letölve 2019. június 13-án az eur-lex.europa weboldalról: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 
52 European Parliament Council (2008/C 111/01): Recommendation of the European Parliament and of the Council. Letöltve 
2019. Június 13-án az eur-lex.europa weboldalról:  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS-
erv.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:EN:PDF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:EN:PDF
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• a tanulási eredményekre és a kompetenciaszintekre utaló közös referenciapontot hoz létre, 
• a kompetencia és szakértelem fokozódásában kifejezhető szintek közötti különbségtételre 

alkalmas, 
• egyfajta fordítóeszközként is működik, amely lehetővé teszi a különböző tanulási eredmé-

nyek elhelyezését és összehasonlítását, 
• a nemzeti keretek, oktatási rendszerek közötti illesztő eszközként (metakeretként) szolgál,  
• lehetővé teszi, hogy az eltérő szinteken (nemzeti, ágazati) lévő rendszerek kapcsolatba lép-

jenek és kommunikáljanak egymással. 

Kiemelt célok 

• LLL megvalósulásának támogatása,  
• az Európában megszerezhető képesítések összehasonlíthatósága,  
• a munkaerő mobilitásának elősegítése. 

A 8 szintű referenciastruktúra megfelelően tükrözi az egész életen át tartó tanulás összetettségét, 
amelyhez a tudás a képesség és a kompetencia deskriptorok adják a keretet. A keret használatának 
tapasztalatai alapján azt újragondolták, és 2017-ben megszületett annak módosítása53, melyben a 
kompetenciát felváltja az attitűd és az autonómia. 

A keretben szereplő deskriptorok tartalma:  
Tudás: elméleti és/vagy tárgyi (faktuális) szempontból való leírást tartalmaz különböző szinteken, 
Képesség: kognitív (logikai, intuitív és kreatív gondolkodás használata) és manipulatív (gyakorlati) (kéz-
ügyesség, valamint módszerek, anyagok, eszközök és műszerek használata) területre osztja, és két 
szempontból jellemzi:  

• területáltalános képességek (a gondolkodási tevékenységeket hatékonyabbá tévő mentális 
műveletek);  

• területspecifikus képességek (egy adott feladatra vagy tudásterületre specifikus gondolkodási 
tevékenységek.  

E képességek lehetnek egyszerű, automatikusan alkalmazott mentális műveletek, vagy egy adott terü-
let komplex problémáinak hatékony megoldására alkalmassá tevő stratégiák, műveletek). 
Attitűd: a tanulás, a munka, a társak és a saját cselekvéshez való viszony szintjei alapján írja le, és három 
összetevő mentén jellemzi: érzelmi összetevő (kedvező/kedvezőtlen; pozitív/negatív viszony); kognitív 
összetevő (az attitűdtárgy megítélése); konatív összetevő (az attitűdtárggyal kapcsolatos vélekedések, 
nézetek; szándékok, törekvések). 
Autonómia és felelősségvállalás: mértéke és területei alapján, valamint a társas környezetben való vi-
selkedés jellemzői mentén fogalmazza meg.  

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) alapján készítették el a tagországok a nemzeti képesítési 
keretrendszerüket (National Qualification Framework), melyben tanulási eredmények alapján szinten-
ként osztályozzák a képesítéseket. Ez a besorolás tükrözi a képesítések tartalmát és profilját, vagyis azt, 

                                                           
53 Council Recommendation on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the Recommen-
dation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications 
Framework for lifelong learning (9620/17). Letöltve 2019. Június 13-án a data.consilium.europa weboldalról: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2017-INIT/en/pdf 
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amit a tanúsítvány/bizonyítvány/oklevél birtokosa várhatóan megkap. A tanulási eredmények megkö-
zelítése azt is biztosítja, hogy az oktatási és képzési alrendszerek egymásra nyitva álljanak. Így lehetővé 
teszi az emberek számára, hogy könnyebben mozoghassanak az oktatási és képzési intézmények és 
ágazatok között. Az EKKR-ben elkötelezett valamennyi ország olyan nemzeti kereteket dolgoz ki, vagy 
hajt végre, amelyek többnyire a képesítések valamennyi szintjét és típusát lefedik. 

A vállalkozási kompetencia referenciakeret (EntreComp) 

Az európai polgárok vállalkozói kapacitásának fejlesztése az EU és a tagállamok egyik fontos politikai 
célkitűzése, a tagállamok vezetőiben egyre inkább tudatosul, hogy a vállalkozói készségek, tudás és 
attitűdök vezethetnek a vállalkozások széleskörű fejlődéséhez. Az vállalkozói oktatás fontosságának 
hangsúlya a Európai Bizottságnál először 2003-ban erősödött meg, ekkor jelent meg a Vállalkozói Szel-
lem Európában című zöld könyvben54. Ezt tovább erősítette a 2008-as európai kisvállalkozói intézke-
déscsomag55, majd a 2012-es közlemény az oktatás újragondolásáról56. Az európai országok mintegy 
fele használja az európai kulcskompetencia meghatározást a vállalkozói szellem és készségek fejlesz-
tésére. Az országok egyharmada saját nemzeti fogalom-meghatározását használja, de jellemzően hi-
ányzik a kapcsolódó tanulási eredmények megfogalmazása. Ebben az összefüggésben a vállalkozói 
kompetenciák európai referenciakeretének57 kidolgozása indította el a közös fogalmi megközelítés ki-
alakítását. A referenciakeret 3 kompetenciaterületen 15 vállalkozói kompetenciát azonosít, amelyeket 
progresszív módon 8 szinten 442 tanulási eredmény formájában határoz meg. Mindez együttesen és 
átfogóan írja le a „vállalkozási kompetenciákat” (Entreprenuership competence). 
A 3 kompetencia terület és a 15 vállalkozói kompetencia:  
 

 Kompetenciaterületek (3) Kompetenciák (15) 
1.  

Ötletek és lehetőségek  

1.1 Lehetőségek azonosítása  
2.  1.2. Kreativitás  
3.  1.3. Jövőkép  
4.  1.4. Ötletek értékelése  
5.  1.5. Etikus és fenntartható gondolkodás  
6.  

Erőforrások  

2.1. Öntudatosság és személyes hatékonyság  

7.  2.2. Motiváció és kitartás 
8.  2.3. Erőforrások mozgósítása  

                                                           
54 Commission of the European Communities (COM 2003 27 final): Green Paper: Entrepreneurship in Europe. Letöltve 2019. 

június 13-án az ec.europa weboldalról: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/entrepreneurship_eu-
rope.pdf 

55 Az Európai Közösségek Bizottsága (25.6.2008 COM 394 végleges): A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlament-
nek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „Gondolkozz előbb kicsiben!” Európai kisvállal-
kozói intézkedéscsomag: „Small Business Act”. 2019. június 13-án az ec.europa weboldalról: https://eur-lex.europa.eu/LexU-
riServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:HU:PDF 
56 European Commission Strasbourg (COM 2012 669 final): Communication from the Commission to the European Parlia-
ment, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committe of the Regions. Rethinking Education: 
Investing in skills for better socio-economic outcomes. Letöltve 2019. június 13-án. https://www.cedefop.europa.eu/fi-
les/com669_en.pdf 
57 European Commission (2011): EntreComp: Get inspired make it happen. A user guide to the European Entrepreneurship 
Competence Framework. Letöltve 2019. június 13-án az europa weboldalról: file:///Users/rd/Downloads/jrc109128_entrecom-
pintoaction-final.pdf 

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/entrepreneurship_europe.pdf
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/entrepreneurship_europe.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:HU:PDF
https://www.cedefop.europa.eu/files/com669_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/com669_en.pdf


 

55 

9.  2.4. Gazdasági és pénzügyi műveltség  
10.  2.5. Mások mozgósítása  
11.  

Cselekvési szándék  

3.1. Kezdeményezés  
12.  3.2. Tervezés és menedzsment  
13.  3.3. A bizonytalanság, a kockázatok és a nem egyértelmű 

helyzetek kezelése 
14.  3.4. Együttműködés másokkal 
15.  3.5. Tanulás saját tapasztalatok alapján 

4. táblázat: A vállalkozói kompetenciák európai referenciakeretében feltüntetett kompetenciaterületek és kompetenciák 

A vállalkozási referenciakeret használható tantervek, képzések tervezéséhez, tananyagok kidolgozásá-
hoz, a vállalkozói készségeket fejlesztő tanulási tevékenységek kialakításához, rvalamint az egyén vál-
lalkozói készségeinek felméréséhez, fejlődésének nyomonkövetéséhez is. 
Magyarországon például az OFI a Nemzeti Alaptanterv kidolgozásánál is felhasználta. 
A referenciakeret megjelenése és inspirálása nyomán az OKJ-ban vállalkozói szakmákat alakítottak ki, 
(Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I, Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II,) a korábban létre-
hozott szakmákat pedig tartalmilag a változó körülményekhez igazították (Vállalkozási és bérügyin-
téző, Vállalkozási mérlegképes könyvelő, Agrár vállalkozó, Vállalkozási ügyintéző). A fejlesztési folya-
matokat az NSZFH és az MKIK végezte. 

Az állampolgári digitális kompetenciák támogatásának EU-s eszközei 

A digitális kompetenciák ma már az egész életen át tartó tanuláshoz és a digitalizálódó társadalomban 
való aktív részvételhez is nélkülözhetetlen. Különböző tanulmányok, felmérések igazolják, hogy ennek 
megléte nem evidencia, jellemzően sokan még hiányos digitális képességekkel rendelkeznek. Ennek a 
szakadéknak a csökkentése ez EU egyik fő prioritása.  

DIGCOMP 1.0  

A DIGCOMP első változatát 2011 és 2012 között dolgozta ki az Európai Bizottság Főigazgatósága alá 
tartozó Közös Kutatóközpont. A keretrendszer célja, hogy meghatározza és tudományosan alátámasz-
sza azoknak a tudás, képesség és attitűd elemeknek a körét, amik részét kell, hogy képezzék az európai 
polgárok digitális kompetenciájának.  

A DIGCOMP referenciakeret, amely öt kompetencia részterületre (competence area) bontva hatá-
rozza meg az ezekhez kapcsolódó digitális kompetenciákat. Ezek mindegyikére általános meghatáro-
zást, a három jártassági szintnek megfelelő szintleírásokat, tudás-attitűd-képesség példákat, valamint 
különféle környezetben történő gyakorlati alkalmazási lehetőségeket mutat be.  

A DIGCOMP önértékelő eszköz is egyben, amely három jártassági szinten értelmezi a digitális kompe-
tenciát és szintleírók segítségével támogatja az önértékelést. A DIGCOMP online önértékelési eszköze 
2015. január 1-től elérhető az EUROPASS részeként. Az Europass önéletrajzban a nyelvi készségek mel-
lett a digitális készségek szintjét is meg lehet határozni az önértékelő segítségével. 
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Az alábbi ábra a DIGCOMP első változatában szereplő, az öt kompetencia területhez kapcsolódó digi-
tális kompetenciákat mutatja be.  

z

 

8. ábra: DIGCOMP 1.0 területek, Forrás: DigComp 2.058, saját ábra 

Az 5 kompetencia részterülethez 5 dimenzió került azonosításra. 
A “dimenzió” kifejezésnek a DIGCOMP-ban használt értelmezése az IKT szakemberek számára készült 
e-Kompetencia keretrendszerből származik. A „dimenzió” mindkét dokumentumban a keretrendszer 
szerkezetére vonatkozik, azaz arra, hogy a keretrendszer tartalma milyen módon kerül bemutatásra. 
Az 5 dimenziót az alábbiak szerint kell elképzelni: az 1. dimenzió a digitális kompetencia területeire 
vonatkozik (információ, kommunikáció, tartalomkészítés, stb.); a 2. dimenzió az egyes területekhez 
tartozó kompetenciákra (pl. az információ területén belül a 3 kompetenciára) vonatkozik; a 3. dimenzió 
az egyes kompetenciák területén elérhető szintekre (A – Alapszint, B – Középszint és C – Felsőszint);  
a 4. dimenzió kompetenciánként a releváns tudásra, készségekre és attitűdökre mutat be példákat; 
míg az 5. dimenzió azokat a célterületeket (vagy kontextust) mutatja be, amelyben az adott kompe-
tencia használtató, pl. szociális céllal történnek a barátokkal, munkatársakkal digitális eszközökön 
keresztül folytatott interakciók (e-mailek vagy SMS küldése, társasági oldalakon való részvétel, online 
közösségeken belüli kapcsolatépítés).  

DIGCOMP 2.0 és 2.1 

A 2016-ban napvilágot látott DIGCOMP 2.0-ban a 2. dimenzióban változtak a kompetenciák megfogal-
mazásai. A korábbi fogalmi referenciamodell frissítéséből, a szóhasználat módosításából és az egysze-
rűbb leírásokból áll. Ez már 21 kompetenciát azonosít a 21. század oktatása számára. A DigComp 2.0 
kompetenciaterületeit és a kompetenciákat tartalmazza a következő táblázat. 
 

                                                           
58 DigComp 2.0 (2016). Letöltve 2019. Június 13-án a komposzt.wordpress weboldalról: https://komposzt.word-
press.com/2016/10/14/digcomp-2-0/ 

https://komposzt.wordpress.com/2016/10/14/digcomp-2-0/
https://komposzt.wordpress.com/2016/10/14/digcomp-2-0/
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 Kompetencia területek Kompetenciák 
1.  

1. Információ és 
adat-írástudás 

1.1 Adatok, információk és digitális tartalom 
böngészése, keresése és szűrése 

2.  1.2 Az adatok, információk és digitális tarta-
lom értékelése 

3.  1.3 Adatok, információk és digitális tartalom 
kezelése 

4.  

2. Kommunikáció 
és együttműködés 

2.1 Interakció a digitális technológiák segítség-
ével 

5.  2.2 Megosztása digitális technológiák segítség-
ével 

6.  2.3 A digitális technológiák révén való állam-
polgári részvétel 

7.  2.4 Együttműködés digitális technológiák se-
gítségével 

8.  2.5 Netikett 
9.  2.6 A digitális identitás kezelése 
10.  

3. Digitális tartalomgyártás 

3.1 A digitális tartalom fejlesztése 
11.  3.2 A digitális tartalom integrálása és újbóli ki-

dolgozása 
12.  3.3 Szerzői jogok és licencek 
13.  3.4 Programozás 
14.  

4. Biztonság 

4.1 Eszközök védelme 
15.  4.2 A személyes adatok és a magánélet véd-

elme 
16.  4.3 Az egészség és a jólét védelme  
17.  4.4 A környezet védelme 
18.  5. Problémamegoldás 5.1 Technikai problémák megoldása 
19.  5.2 A szükségletek és a technológiai válaszok 

azonosítása 
20.  5.3 A digitális technológiák kreatív használata 
21.  5.4 A digitális kompetencia hiányosságainak 

azonosítása 

5. táblázat: A DigComp 2.0 kompetenciaterületei és kompetenciái 

A korábbi változathoz képest a szintek leírásánál alkalmazott megközelítés jelentősen megváltozott: 

• az átalakított eszköz kiemelt hangsúlyt helyez az autonómia mértékére, az önállóság fejlődé-
sére, amely magasabb szinteken mások iránti felelősségvállalást, mások fejlődésének támo-
gatását is jelenti.  

• az előző változathoz képest 3 helyett 8 szinten értelmezi a digitális kompetenciákat, a részlete-
sebb szintezéssel a személyes előrehaladást ösztönzik. Nemcsak azt akarja megmutatni, hogy 
a jelenlegi kompetenciáink szintje hova sorolható, hanem egy határozottabb fejlődési pálya fel-
mutatásával fejlődésre ösztönöz, és ráirányítja a figyelmet az egyén számára következő elér-
hető célra a digitális kompetenciáinak folyamatos fejlesztésében. 
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A DIGCOMP 2.159 a korábbi három szint helyett már nyolc szintet alkalmaz, annak érdekében, hogy az 
állampolgárok sokkal jobban tudják érzékelni ill. mérni az előrehaladásukat. A korábbi három szintből 
alakult ki az első 6 szint, amelyre még két további szint épült rá. Az öt fő terület, illetve a 21 kompe-
tencia megfogalmazásai módosultak.  

 

 

  
9. ábra, ADIGCOMP 2.160szintjeinek ábrázolása, Forrás: European Commission 

A DIGCOMP 2.1 az állampolgár digitális kompetenciák fejlődését a digitális óceánban való úszástudás 
elsajátításának és fejlesztésének metafórájaként mutatja be.  

Az állampolgár alapszinten (foundation, 1-2) külső segítéssel, támogatás mellett, középhaladó szinten 
önállóan (intermediate, 3-4), haladó szinten (advanced, 5-6) másokat segítve és támogatva használja 
digitális eszközeit, a legmagasabb szinteken (highly specialized, 7-8) képes kreatív, innovatív módon új 
megoldások kifejlesztésére használni digitális kompetenciáit. 
A digitális kompetenciák fenti bemutatása az állampolgárt, mint a közösség tagját értelmezi és hang-
súlyozza az egyén és közösség kapcsolatát, egymásrautaltságát: amíg az alsóbb szinteken az egyén má-
sok segítségére szorul, az előrehaladással egyre önállóbbá válik, a segítségre szorulás egyre kisebb 
                                                           
59 EU Science HUB: DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples 
of use. Letöltve 2019. Június 13-án az ec.europa weboldalról: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-
technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use 
60 EU Science HUB: DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples 
of use, 16. Letöltve 2019. Június 13-án az ec.europa weboldalról: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-
and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-
use 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
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mértékű, a magasabb szinteken pedig az egyén a közösség tagjainak támogatójává, „erőforrásává” vá-
lik, és hozzájárul a közösség problémáinak megoldásához. Az állampolgári digitális kompetenciák ér-
telmezésének e közösségi szemléletű megközelítése inspirációs forrásként is szolgál és új perspektívá-
kat nyit meg kompetenciafejlesztések közösségi alapú tervezéséhez például munkahelyek vagy a helyi 
Digitális Jóléti Pontok kontextusában. 

A tervek szerint a DIGCOMP 2.1-hez kapcsolódó online önértékelési eszköz készül. Számos tagállam 
már többféleképpen használja61 a DigComp-ot, alábbi linken található lista/galéria példákat mutat be 
a megvalósításra Európa-szerte, anélkül, hogy kiválasztaná a legjobb gyakorlatokat. https://ec.europa. 
eu/jrc/en/digcomp/implementation 

A digitális kompetenciakeret ezen a módon támogatja a polgárok digitális készségei fejlődésének 
nyomonkövetését, valamint digitális kompetenciafejlesztő képzési programok, tananyagok szükségle-
tekhez igazított kidolgozását.  
A politikai döntéshozók számára hasznos lehet tudni, hogy a polgárok milyen szinten állnak a digitális 
kompetenciák tekintetében országos szinten. Az Európai Unió által kidolgozott Digitális Gazdasági és 
Társadalmi Index (DESI), a digitális átmenet nyomon követésére szolgáló indikátor is a DigComp kom-
petenciakeretet használja a digitális készségek felméréséhez. 

Fogyasztói Digitális Kompetenciakeret (DIGCOMP for Consumers) 

A DIGCOMP bázisán jött létre a Fogyasztói Digitális Kompetenciakeret, mely a fogyasztói társadalom 
szempontjából beazonosított 14 kompetenciát foglalja egy keretrendszerbe. A Fogyasztói Digitális 
Kompetenciakeret célja, hogy meghatározza, hogy a fogyasztóknak milyen kompetenciákkal kell ren-
delkezniük, hogy hogy aktív és magabiztos szereplői legyenek a digitális piactérnek és azt biztonságo-
san használják. A fogyasztók jobb helyzetbe kerülnek a nyitott digitális piac előnyeinek kihasználásá-
ban, ha nyitottak új ismeretek megszerzésére, megfelelő készségeket fejlesztenek és gyakorolnak, 
valamint kritikusan és kiegyensúlyozottan állnak a digitális világhoz. 

e-Kompetencia keretrendszer (e-CF) 

A fentieket egészíti ki a 2016-ban létrehozott, az Informatikai vállalkozások és szakemberek számára 
hasznos ún. e-Kompetencia keretrendszer (European e-Competence Framework, e-CF, www.ecompe-
tences.eu), mely az IKT szakmai kompetenciák méréséhez és értelmezéséhez nyújt egy közös keretet 
5 szakmai szintet azonosítva.  
A keretrendszer előnye, hogy bár a fő fókuszterületek állandóak, de alkalmazkodik a gyors infokom-
munikációs változásokhoz és a piac követelményeihez. 
Nem meglepő, hogy az e-CF alkalmazása széles körben elterjedtté vált az európai vállalatok és szerve-
zetek körében, nagyban támogatva az IKT-szektorral kapcsolatos humán erőforrások átláthatóságát, 
mobilitását és hatékonyságát.  
Az e-CF az Európai Bizottság és a Miniszterek Tanácsa által támogatott „Az Európai Unió stratégiája az 
e-készségek fejlesztésért a 21. században” stratégiájának egyik eleme. A keretrendszer a digitális kész-
ségek és munkahelyek koalíciójának kulcsfontosságú szakpolitikai célkitűzéseit támogatja, és előnyben 
részesíti az egyre növekvő felhasználói közösséget az EU-ból és a világ minden tájáról. 
                                                           
61 Magyarországon ezt alapul véve került kidolgozásra a Digitális Kompetencia Keretrendszer (DigKomp) (A Kormány 

1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozata a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről) 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/implementation
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/implementation
http://www.ecompetences.eu/
http://www.ecompetences.eu/
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5.3.3 EU Digital Skills kezdeményezések 

Nagykoalíció a Digitális Munkahelyekért (Grand Coalition for Digital Jobs ) 

Az EU a Digitális Menetrend félidei értékelését követően a végrehajtás jelentős gyorsítására tett lépé-
seket. Az eddigi eredményeket értékelve világos volt, hogy sem uniós szinten (a különböző ágazatok 
irányításáért felelős főigazgatóságok), sem pedig tagállami szinteken az IKT ágazat nem kapja meg azt 
a figyelmet, amelyet – mint elismert húzóágazatnak – meg kellene kapnia. Ennek jegyében rendezték 
meg 2013 márciusában az e-Skills & Education for Digital Jobs konferenciát, amelynek „ünnepélyes” 
eseménye volt az ún. Grand Coalition for Digital Jobs létrejötte. Tagjai vállalták, hogy mindent meg-
tesznek az európai versenyképességhez szükséges új munkahelyek teremtéséhez, amelyeket tudás-in-
tenzív tevékenység jellemez, és elősegítik az ezen munkahelyek igényeinek megfelelő mennyiségű és 
minőségű szakemberképzést mind az formális oktatás szintjén, mind az átképzések során. Az alapító 
tagok között volt a Hewlett-Packard, Microsoft, Cisco, Oracle, ECDL, CEPIS, Telefonica, Digital Academia, 
European Schoolnet, stb. 

Digitális Készségekkel és Munkahelyekkel foglalkozó Koalíció (Digital Skills and Jobs Coalition) 

A digitális készségek iránti erőteljes európai kereslet kielégítését érdekében hívta életre a Bizottság 
2016 decemberében – a tagállamokkal, a vállalatokkal, a szociális partnerekkel, a nem kormányzati 
szervezetekkel és az oktatási szolgáltatókkal együttműködve a digitális készségekkel és munkahelyek-
kel foglalkozó koalíciót. 
Számos partner, köztük több mint 30 európai szervezet és multinacionális vállalat tett ígéretet arra, 
hogy a digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíció keretében tovább csökkenti a digi-
tális jártasság terén mutatkozó hiányosságokat. A Bizottság további szereplőket kért fel a koalícióhoz 
való csatlakozásra és chartájának támogatására. A koalíció tagjai elkötelezték magukat arra, hogy min-
den szinten erőfeszítéseket tesznek a hiányosságok felszámolásáért, a magas szintű IKT szakmai kész-
ségektől kezdve azon készségekig, amelyekre az európai polgároknak szükségük van a mindennapi élet-
hez, a munkához, valamint a digitális gazdaságban és társadalomban való részvételhez.  
A megalakuló tagállami koalíciók sorában hazánk élen járt: a Koalíció a Magyar Digitális Munkahelye-
kért 2016. decemberében jött létre azzal a céllal, hogy a digitális munkaerőpiac fejlesztése érdekében, 
olyan összefogás és folyamatos párbeszéd jöjjön létre uniós és helyi szinten, amely határozott lépé-
sekre ösztönzik az állami és piaci szereplőket, illetve a képző és szakmai szervezeteket. A koalíció hazai 
szervezéséért az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) a felelős. 
Az Európai Bizottság kezdeményezésére létrejövő digitális készségekkel és munkahelyekkel foglal-
kozó nemzeti koalíciók munkája hozzájárul az informatikai szakma népszerűsítését célzó kezdeménye-
zések értékeléséhez és a képzési kínálat hiátusainak azonosításához. Itt fontos szerepe van azoknak a 
szervezeteknek, amelyek képesek a piaci szereplők, munkaadók és a képző szervezetek közötti együtt-
működés facilitálására. 

Európai Digitális Képességek Díj  

Annak ellenére, hogy országonként különböző szervezetekkel, területi sajátosságokkal találkozhatunk, 
a készségfejlesztéssel kapcsolatos eszközök és megoldások jó példaként és tanulságként szolgálhatnak, 
ezért is támogatja a Grand Coalition for Digital Jobs a jó digitális készségfejlesztési kezdeményezéseket 
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az Európai Digitális Képességek Díj keretében. A Díj célja, hogy elismerésben részesítsék azokat a ki-
emelkedő projekteket, amelyek az európai emberek digitális készségeit fejlesztik a munka, az oktatás 
és a mindennapi élet területén, ilyen módon elősegítve és ösztönözve a felnőtt lakosok digitális kompe-
tenciafejlesztését, az ezzel kapcsolatos projektek indítását.  A díjat elnyerő projekteknek jelentős és 
mérhető hatásúnak kell lenniük, és lehetővé kell tenni, hogy azok más európai régiókban vagy ágaza-
tokban megismételhetőek és mérhetők legyenek. 
A projektek 4 kategóriában indulhatnak, ezek egyike a „Digital skills for all”, amelyben a projektek le-
hetővé teszik valamennyi polgár számára, hogy aktív szerepet töltsenek be a digitális társadalomban. 
Ebben a kategóriában a kezdeményezés első évében, 2016-ban 66 projekt indult.62 A 4. kategóriában 
egy magyar projekt, az IVSZ szervezésében megvalósuló a „Kódolással foglalkozó tábor szervezése a 
hátrányos helyzetű gyermekek számára, Magyarország” címmel került a legjobbak közé. 

5.3.4 Európai képességek, kompetenciák, és foglalkozások egységes osztályozási rendszere 
ESCO és az ISCO 08 

Az ESCO kialakításának és bevezetésének célja az EU tagállamai számára egységes foglalkoztatási kód-
rendszer, egységes foglalkoztatási taxonómia kialakítása, amely többnyelvű, felhasználóbarát, a mun-
kaerő közvetítést hatékonyabbá teszi, valamint a munkavállalók mobilitását növeli. A munkaerőpiacon 
szükséges Készségek, Kompetenciák, Képesítések és Foglalkozások Európai Osztályozási Rendszerét 
(ESCO)63 2013-ban kezdték fejleszteni és a munka 2018-ra fejeződött be. 
A többnyelvű, európai szintű, ESCO elnevezésű64 a képességekre, kompetenciákra és foglalkozásokra 
vonatkozó osztályozási rendszer fokozatos felépítése, amely szélesebb értelmezésben segítséget nyújt 
azoknak a tagállamoknak, akik nem rendelkeznek saját osztályozási rendszerrel, valamint azok szá-
mára, ahol létezik nemzeti és ágazati osztályozási skála, lehetővé teszi az összekapcsolhatóságot. 
A munkáltatók állandó visszajelzése volt, hogy az oktatási rendszerből kilépő fiatalok nincsenek meg-
felelően felkészülve, felkészítve a munkaerő-piaci belépésre. Hiába képzettek, a végzettség növelése 
önmagában nem elegendő: az oktatási rendszerben tanultak munkaerő-piaci relevanciája és a gyakor-
latban történő használata elengedhetetlen. A készségeket ebből a szempontból két részre bontották: 

• alapkészségekre, 
• transzverzális készségekre. 

A transzverzális készségek mellett, azok fejlesztéséhez előbb elengedhetetlen az alapkészségek fejlesz-
tése is. Ezt a fent említett Új európai készségfejlesztési programot deklaráló dokumentum is kijelenti, 
hangsúlyozva, hogy Európa még mindig kihívásokkal szembesül: elengedhetetlen az alapvető számo-
lási, szövegértési és digitális készségek megléte, miközben az európai felnőttek negyedének problémái 
vannak ezen a téren. Az aluliskolázottak rendkívül sérülékeny célcsoport a munkaerőpiacon, őket fe-
nyegeti először az állásvesztés, majd a tartós munkanélküliség veszélye, ahogy ez a legutóbbi gazdasági 
válság idején be is bizonyosodott, de az alacsonyabb bér, szegénység és társadalmi kirekesztés kocká-
zata is őket fenyegeti leginkább. 
 

                                                           
62 A projektek rövid bemutatását az 4. mellékletben közöljük.  
63 Az ESCO az európai képességek, kompetenciák és foglalkozások egységes osztályozási rendszere (taxonómiája), a foglal-
kozások, a képességek és a képesítések többnyelvű rendszerezése. Az ESCO a munkaerőpiac és a képzési szektor között 
használható közös „nyelvrendszer". 
64 European Classification of Skills, Competences and Occupations – ESCO 
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Az ESCO a rendszert 10 csoportra bontja: 

1. Egyszerű foglalkozások 
2. Fegyveres erők 
3. Felsőfokú képzettséget igénylő foglalkozások 
4. Gépkezelők, összeszerelők és járművezetők 
5. Irodai foglalkozások 
6. Szakképesített mezőgazdasági és halászati foglalkozások 
7. Szakképzettséget igénylő ipari foglalkozások 
8. Szolgáltatási és értékesítési foglalkozások 
9. Technikusok és hasonló foglalkozások 
10. Vezetők 

Tekintettel arra, hogy a tagállamok az információkat önkéntes alapon bocsátják az ESCO rendelkezé-
sére, így a tagállamoktól függ, hogy az ESCO rendszerben megtalálhatók-e a szükséges információk, 
illetve azok teljes körűek-e. 

Mind európai, mind globális szinten folyamatosan kutatják, hogy a munkaerőpiac milyen készségeket 
igényel. A legutóbbi kutatások sokkal inkább a transzverzális készségek felé fordítják a figyelmet, mind-
emellett az alapkészség fejlesztés is egyre fontosabb szerepet kap, hiszen alapkészségek nélkül a komp-
lexebb transzverzális és szakmai készségek sem fejleszthetők hatékonyan. A kompetenciafejlesztési 
pályák kidolgozásánál támogató, iránymutató szerepe lehet az ESCO által leírt és strukturált kompeten-
ciáknak, segítheti a kompetencia szükségletek azonosítását, személyreszabott tanulási ajánlatok kidolgo-
zását. 

A Foglalkozások Nemzetközi Osztályozási Rendszere (International Standard Classification of  
Occupations (ISCO)) 

A Foglalkozások Nemzetközi Osztályozási Rendszere az ISCO-08 munkaügyi statisztikai szerepet tölt be. 
A statisztikai népszámlálások, felmérések, és az adminisztratív nyilvántartások révén szerzett foglalko-
zási információkat szakértők rendszerezték és az általuk előkészített változatot az ILO irányító testülete 
2008 márciusában hagyta jóvá. Az ISCO-08 egy négyszintű, strukturált osztályozás, amely lehetővé teszi 
a világ összes munkahelyének 436 egységcsoportba sorolását. Ezek a csoportok a munkahelyekhez 
szükséges képzettségi szint és készségspecifikáció hasonlósága alapján a besorolási struktúra legrész-
letesebb szintjét alkotják, 10 fő csoportba, 43 alcsoportba és 130 kisebb csoportba sorolódnak. Ez a 
rendszer lehetővé teszi a viszonylag részletes, nemzetközileg összehasonlítható adatok előállítását, 
valamint a legmagasabb szinten csak 10 csoportra vonatkozó összefoglaló információkat. 
A besorolás minden csoportját cím és kódszám jelöli, és egy-egy  olyan definícióhoz kapcsolódnak, 
amely meghatározza az adott csoport hatókörét. A definíciók összefoglalják a csoportba tartozó foglal-
kozások fő feladatait és felsorolják a foglalkozási csoportokat, illetve egységcsoportok esetében a fog-
lalkozások példáit. Az ISCO-08 alkalmazásában a szakmák csoportokba rendezéséhez kétféle dimenziót 
használnak, a készségszintet és a speciális szakértelmet. 

Az ISCO-08 a készségek szintjét működési szempontból veszi figyelembe  

• a foglalkozásban végzett munka jellege, jellemző feladatokkal,  
• a formális oktatás szintje, amely a feladatok teljesítéséhez szükséges, 
• a munkahelyi képzésen kívüli és / vagy az ilyen feladatok elvégzéséhez szükséges korábbi 

szakmai tapasztalatok összege. 
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A szakértelem szintjét a foglalkozásban elvégzendő feladatok és a feladatok összetettségének és köré-
nek függvénye határozza meg.  
Figyelembe véve az osztályozás nemzetközi jellegét, csak négy széles készségszintet határoznak meg.  
A készségek szakosodását négy csoport mentén viszgálják:  

• a szükséges tudásterület, 
• az alkalmazott eszközök és gépek, 
• milyen anyaggal dolgozott,  
• az előállított áruk és szolgáltatások fajtái. 

Mind az ESCO, mind az ISCO rendszerelvű és a foglalkozásokhoz kapcsolódik, de támogatja a a képzési 
rendszer- illetve a szakmai követelmények fejlesztését is. Tartalmazzák a foglalkozásokhoz kapcsolódó 
készségek és kompetenciák leírásait, így azokban az esetekben, amikor nem áll rendelkezésre szakmai 
és vizsgakövetelmény, vagy kidolgozott képzési program, felhasználhatóak az egyéni fejlesztési tervek 
kialakításához, a tanulási ajánlatok személyreszabottá tételéhez .  

5.3.5 Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat, ECTS, ECVET, EQAVET, Europass 

A szakképzés az Európai Unióban kiemelten fontos terület. Jellemzően az Unió irányelveket ad a tag-
országoknak, akik nemzeti szinten sajátosságaikhoz igazodva vezetik be, érvényesítik azokat. Az okta-
tás és a képzés alapvető szerepet játszanak egy tudásalapú gazdaságban. A magasan képzett és alkal-
mazkodóképes népesség megjelenésének ösztönzésével ezek a tényezők elősegítik a növekedést és a 
foglalkoztatást, ugyanakkor a társadalmi kohéziót és az aktív polgárságot is erősítik az Európai Unió-
ban. Oktatási, képzési kezdeményezések révén az Európai Unió fejleszti és erősíti az európai dimenziót, 
előmozdítja a mobilitást és nemzetközi együttműködésre, az egész életen át tartó tanulásra ösztönöz.  

A tagállami fejlesztésekben az egyik legfontosabb, hogy a munkaerő-piacnak megfelelően igazítsák a 
tagországok a képzési rendszereiket és biztosítsák a szabad munkaerőmozgást. Ehhez a szakképzés 
folyamatos korszerűsítését tűzi ki célul. 2000 óta az egész életen át tartó tanulás fejlesztése kiemelt 
terület. Az Unió a szakképzést és a felnőttképzést az LLL-hez kapcsolva különféle eszközök kifejleszté-
sével erősíti és támogatja. Ezek az eszközök az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (Euro-
pean Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), Európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (European 
Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)), Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer 
(European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)), a Szakképzés Európai Minő-
ségbiztosítási Referencia Keretrendszer (European Quality Assurance in Vocational Education and 
Training. (EQAVET)), és az Europass rendszer.  

Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network (EL-
GPN)) 

Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy hozzásegítse az 
Európai Unió tagállamait az európai pályaorientációs együttműködés fejlesztéséhez mind az oktatási, 
mind pedig a foglalkoztatási szektorban. Célja volt, hogy elősegítse a tagállami szintű együttműködést 
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az EU Pályaorientációs Határozata (200465; 200866) által megállapított prioritások végrehajtása során. 
A hálózatot a tagállamok hozták létre, a Bizottság támogatja tevékenységeit az Élethosszig Tartó Tanu-
lási Program 2007–15 szakaszának keretein belül, működését két határozat alapozta meg. 
Az ELGPN képviselte a tagállamok érdekeit uniós szinten az egész életen át tartó tanácsadási szakpoli-
tikában és a rendszerek fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben az EU Oktatási és Képzési munka prog-
ramjának keretében és az egész életen át tartó tanulás programjának támogatásával. 
Az ELGPN megbízatását megerősítették az egész életen át tartó tanácsadásnak az egész életen át tartó 
tanulás stratégiáiba történő beillesztésével. A hálózat meghatározta az egész életen át tartó tanács-
adási szakpolitikai kérdéseket, amelyek tekintetében a szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásá-
ban hiányosságok voltak nemzeti szinten és amelyek uniós szintű együttműködési tevékenységet igé-
nyeltek. 
Ezek kiemelt területei: 

• karrierkezelési készségek, 
• az egész életen át tartó tanácsadáshoz való hozzáférés, 
• minőségbiztosítás és 
• a különböző nemzeti, regionális és helyi szereplők közötti koordináció és együttműködés. 

A Hálózat munkamódszerei voltak többek között a hálózati megbeszélések, szakmai látogatások, a 
helyszíni látogatások, feladatcsoportok létrehozása és a tevékenységekről való tájékoztatás (http://el-
gpn.eu). A hálózat 2015-ben megszűnt, azonban az abban fejlesztett eszközök elérhetőek és felhasz-
nálhatóak, többek között a kompetenciafejlesztési pályák hazai megvalósításának tanácsadási elemé-
nek megvalósításához. Ilyen eszköz többek között a Nemzeti Pályaorientációs Portál, mely a felnőttek 
és a szakképzés irányában érdeklődők számára nyújt tájékoztatást a karrierválasztáshoz, továbbtanu-
láshoz és munkavállaláshoz kapcsolódóan.67 

Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (European credit system for vocational educa-
tion and training (ECVET)) 

Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer 68 egy, az egész életen át tartó tanulást támo-
gató eszköz. 
Az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer alapja az ECVET 2009. évi ajánlás, célja olyan 
európai keretrendszer létrehozása, amely megfelel a szakképzés jellegzetességeinek, és előmozdítja 
jobban átjárható tanulási utak kialakítását és az európai tanulók mobilitását.  

                                                           
65 Draft Resolution of the Council and of the representatives of the Member States meeting within the Council on Strength-
ening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe (2004 9286/04). Letöltve 2019. 
június 13-án a register.consilium.europa weboldalról:  http://register.consilium.eu-
ropa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209286%202004%20INIT 
66 Council of the European Union Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies. 
2905th Education, Youth and Culture Council meeting Brussels, 21. november 2008. Letöltve 2019. június 13-án a regis-
ter.consilium.europa weboldalról: https://www.consilium.eu-
ropa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf 
67 http://eletpalya.munka.hu/web/npp  
68 Az Európai Parlament és a Tanács Ajánlása (2009/C 155/02) az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) 
létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg). Letöltve 2019. június 13-án az eur-lex.europa weboldalról: https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=HU 
 

http://elgpn.eu/
http://elgpn.eu/
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209286%202004%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209286%202004%20INIT
https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf
http://eletpalya.munka.hu/web/npp
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=HU
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Az ECVET egyik alapelve, hogy a különböző képesítéseket tanulási eredmények alapján szükséges leírni.  
A tanulási eredmények révén az egyik rendszerben, vagy országban történő tanulás összehasonlítható 
egy másikéval a következők alapján: 

• A képesítések az értékelendő tanulási eredmények egységein alapulnak. 
• Az egységek értékelése dokumentált, és lehetővé teszi a progresszív felhalmozódást és az 

eredmény átutalás kreditek formájában történik. 
• A kreditet, azaz az értékelni kívánt tanulási eredmények halmazát lehet más képesítési rend-

szerek keretében validáltatni, elismertetni. 
• Az illetékes szervek közötti partnerségek, és azok meggyőződése megkönnyíti a kredit elis-

merését az egymás képesítései és értékelései iránti bizalom kialakításával. 
• A minősítéseket és az egységeket az ECVET pontok segítségével írják le. A pontok segítenek 

meghatározni a képesítés méretét és az egységen belüli relatív súlyát.  
 
Az ECVET megvalósítása a képesítések bizonyos jellemzőire vagy elveire támaszkodik, átláthatóságot 
és közös megértést biztosító rugalmas rendszer. Lehetőséget biztosít az egyes tanulási egységben meg-
szerzett tanulási eredménynek az értékelése után másik tanulási környezetbe való átvivésére, majd ér-
vényesítésére a másik szakképzés követeilményeinek teljestíéseként. való elismerésére. 
Az ECVEt fejlesztésében és megvalósításában a tagországokat a az ECVET-TEAM információk nyújtásá-
val, dokumentuok, szakmai eljárások és módszerek elkészítésével segíti.  

Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (European Quality Assurance in 
Vocational Education and Training (EQAVET)) 

A Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer69 viszonyítási eszközként segíti a tag-
államokat abban, hogy közös európai referenciák alapján előmozdítsák és figyelemmel kísérjék a szak-
képzési rendszereik folyamatos javítását és fejlesztését. 
Az EQAVET fő feladata, hogy 

• segítse elő a szakképzés minőségének folyamatos fejlesztését,  
• viszonyítási (referencia) alapként segítse elő és támogassa a tagállamok nemzeti, regionális 

és helyi szintű minőségbiztosítási rendszereinek kialakítását, fejlesztését és reformját, 
• növelje az átláthatóságot és az összhangot a szakképzés minőségbiztosítása és minőségfej-

lesztése terén az egyes tagállamok szakmapolitika kezdeményezései és cselekvési akciói kö-
zött. 

Felismerték, hogy a tudásalapú gazdaságra való áttérés és a technológiai fejlődés utáni munkahelyek 
gyors fejlődése adaptív és magas színvonalú szakképzési rendszert igényelnek. Ennek érdekében a ke-
retrendszer leírásokat és mutatókat tartalmaz, amelyeket az országok eszközkészletként használhat-
nak minőségbiztosítási rendszerük javítására. Az ajánlás nem javasol egy meghatározott minőségbiz-
tosítási rendszert, hanem közös elveket fogalmaz meg, amelyek lehetővé teszik a szakképzési 
szolgáltatók és a nemzeti hatóságok számára, hogy felülvizsgálják erősségeiket és azonosítsák a fejlesz-
tés területén.  

                                                           
69 Az Európai Parlament és a Tanács Ajánlása (2009/C 155/01) az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) 
létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg). Letöltve 2019. június 13-án az eur-lex.europa weboldalról: https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(01)&from=PT 
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A keretrendszer magába foglalja a minőségciklust: 

• Tervezés: Megfelelő és mérhető célok meghatározása  
• Megvalósítás: A célok és célkitűzések elérését biztosító eljárások létrehozása  
• Mérés és értékelés. Az eredmények értékelésére szolgáló mechanizmusok megtervezése 
• Felülvizsgálat: visszajelzések feldolgozását követően a szükséges beavatkozás. 

Az EQAVET az önértékelési megközelítést erősíti a szakképzési szolgáltatók körében. Ez magában fog-
lalja annak vizsgálatát is, hogy a szolgáltatói önértékelés és a minőségciklus használata fokozott. 

Europass70 

Az Europass a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságához ad egységes keretet. 
Az Europass öt dokumentumból álló portfólió, amely elektronikus formában használható mappába te-
hető  

• Europass-CV : tulajdonosa készségeinek a bemutatására. A CV többek között tartalmazza az 
egyén szakmai alkalmasságát, a technikai, szervezési, művészeti és szociális készségeit. 

• Europass mobilitási igazolvány:  a tanulmányi célú transznacionális mobilitás valamennyi idő-
szakának nyilvántartására; 

• Europass oklevélmelléklet: a befejezett felsőoktatási tanulmányok részleteinek a bemutatá-
sára; 

• Europass bizonyítvány-kiegészítő: az illetékes nemzeti hatóságok adják ki a szakképzések be-
mutatására. Tartalmazza többek között a megszerzett készségeket, a szakmai alkalmasságot 
és a képesítéssel végezhető foglalkozásokat. 

• Europass nyelvi útlevél: a nyelvi és kulturális készségek bemutatására szolgál. 
• Európai készségútlevél: a CV-ben említett tanulmányi és képzési bizonyítványok összevonása 

révén a CV megfelelőbb bemutatására vezették be. 

Az Europass dokumentumaival kapcsolatos feladatokat a Tempus Közalapítvány látja el. Az oklevél 
kiegészítő kiadását a felsőoktatási intézmények végzik. Az Europass bizonyítvány-kiegészítő kiadásával 
kapcsolatos feladatokat az NSZFH látja el a Nemzeti Referencia és Koordináló Pont alatt.  
Az Europass eszközök az egyén megeszerett készségeinek és tudásának feltüntetésével segítséget 
nyújthatnak a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítása során a meglévő készségek feltérképe-
zéséhez, majd az egyéni tanulási utak kijelöléséhez.  

                                                           
70 Az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozata a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egy-
séges közösségi keretéről (Europass). Letöltve 2019. június 13-án az europass.cedefop.europa weboldalról: https://euro-
pass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/europassdecision-hu.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32004D2241
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/europassdecision-hu.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/europassdecision-hu.pdf
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5.3.6 Felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja (Electronic Platform for Adult 
Learning in Europe (EPALE)) 

A elnőttkori tanulás elektronikus európai platformja, az Európai Bizottság hozta létre és elemzi a hatá-
sait71. Az EPALE egy többnyelvű, nyílt tagságú közösség, amelyben mindazok, akik felnőttképzésben érin-
tettek résztvehetnek, így a felnőttoktatók és  oktatók, a tanácsadó és támogató személyzet, a kutatók és 
valamint a politikai döntéshozók stb. 
Az EPALE a felnőttkori tanulással foglalkozó szakemberek, szervezetek, elméleti és gyakorlati közössé-
gek európai szintű virtuális találkozóhelye.  
A webhely egyedülálló jellemzői: 

• A felhasználók által irányított tartalomfejlesztés. 
• A felhasználók azonosíthatják, értékelhetik és megoszthatják egymással a vonatkozó anyago-

kat, eszközöket és forrásokat. 
• A felhasználók nyílt megbeszéléseket folytathatnak. 
• Erős szerkesztői irányelveket érvényesít, hogy minden felhasználója szívesen fogadja a web-

helyet és bízzon a platformon bemutatott információkban. 
Az EPALE lehetővé teszi a tagok számára, hogy csatlakozzanak Európa-szerte kollégáikhoz és tanul-
hassanak azokról a blogbejegyzéseken, fórumokon, a Partner kereső eszközön keresztül, amelyet fizi-
kai összejövetelekkel egészítenek ki. 
Az EPALE kiváló minőségű, pontos információkat nyújt a felnőttoktatással, felnőttképzéssel foglalkozó 
szakemberek számára. A szakemberek közötti tudás, információ és tapasztalatcsere elősegítésével hoz-
zájárulhat a felnőttoktatás és képzés professzionalizálódásához. 
Napi rendszerességgel az EPALE-t Európa-szerte egy központi támogató szolgálat irányítja a 38 nemzeti 
támogató csoport segítségével.72  

5.3.7 CEDEFOP: Analitikai keretrendszer a kompetenciafejlesztési pályák kialakításához  

A CEDEFOP az EU Tanácsának román elnökségével együtt 2019. júniusában tartotta meg hetedik szemi-
náriumát Brüsszelben, amelyen bemutatásra kerültek a CEDEFOP alacsony szintű alapkészségekkel ren-
delkező felnőttek segítésével kapcsolatos kutatási tevékenységeik. A szeminárium megerősítette, hogy 
az alacsony szintű alapkészségekkel rendelkező felnőttek igen széles és heterogén csoportot képviselnek, 
valamint diskurzust indított el a koordinált és stratégiai megközelítésen alapuló kompetenciafejlesztési 
pályák kialakításáról. A szeminárium eredményeként létrejött egy analitikai keretrendszer, amely a nem-
zeti sajátosságok és prioritások figyelembevételével a tagországok számára segítségül szolgálhat a kom-
petenciafejlesztési pályák megtervezéséhez és implementálásához. A Keretrendszer első verziója alkal-
mazott módszertan kiterjedt áttekintését és a szükséges lépések bemutatását tartalmazza annak 
érdekében, hogy teljes képet adjon az alacsony alapkészségekkel rendelkező felnőttek számára össze-
hangolt és koherens megközelítésen alapuló szolgáltatási rendszeről. Ennek a rendszernek a jellemzői  
a szakpolitikai folyamat 10 kulcsterülete köré rendeződnek: 
Döntéshozás szintje: 

1. A kompetenciafejlesztési pályák integrált megközelítése 

                                                           
71 European Commission (2018): Study on the impact of EPALE in its first two years of operation (January 2015 - December 
2016) and its potential future impact, Final report. Letöltve 2019. június 13-án az ec.europa weboldalról: https://ec.eu-
ropa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8065&furtherPubs=yes  
72 Magyarországon az EPALE nemzeti támogató csoport az NSZFH-ban működik. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8065&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8065&furtherPubs=yes
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2. A célcsoport azonosítása 
3. Kormányzás (Többszintű/ Több területet érintő) 
4. Ellenőrzés és értékelés 

Támogatás szintje: 

5. Pénzügyi és nem pénzügyi támogatás 
6. Megkeresés 
7. Tanácsadói rendszer 

Megvalósítás szintje:  

8. Készségfelmérés 
9. A) Formális végzettséghez vezető testreszabott tanulási ajánlat  

B) Testreszabott tanulási ajánlat munka-alapú tanulásban 
10. Készségek és kompetenciák érvényesítése és elismerése 

A Keretrendszerben bemutatásra kerülnek az egyes kulcsterületek értelmezése, fontossága és fő jellem-
zői. A Keretrendszer a tagállamok számára folyamatos diskurzus alapjául szolgál és segít kulcsfontosságú 
cselekvési területek meghatározásában. 73 

5.3.8 Tanulási tér az oktatási intézményen kívül  
– a nem formális és informális tanulás során szerzett kompetenciák elismerése 

A tanulás tere nemcsak az iskola, a felnőttképzés, a munkahely, a szakmai képzések és az online lehe-
tőségek, hanem az élet minden területe, kontextusa egyúttal tanulási térként is szolgálhat: sokszor 
szükségszerűen vagy kényszerűen, sokszor nem is tudatosan. A szervezett tanulási kereteken kívül 
szerzett tapasztalatokat és kompetenciákat az oktatási rendszer azonban nem képes elismerni, beszá-
mítani, hacsak nincs egy erre szolgáló rendszere. Több európai ország (pl. Hollandia, Franciaország, 
Románia) már kidolgozta a saját elismerési rendszerét, ezzel segítve a munkavállalói portfoliók bővü-
lését, a jobb, magasabb színvonalú vagy az egyéni készségek szempontjából relevánsabb munkakörben 
történő elhelyezkedést. 

• A nem formális és informális környezetben szerzett tudás és készségek elismerése komoly 
potenciált rejt magába – mind gazdasági, mind oktatási szempontból. Éppen erre alapozva 
született meg az Európai Unió Tanácsának ajánlása ezek érvényesítéséről (2012/C 
398/01)74.Az Ajánlás kimondja, hogy a tagállamok legkésőbb 2018-ra teremtsék meg a nem 
formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítése érdekében szükséges intéz-
kedéseket. 

Ezáltal az egyének: 
• a nem formális és az informális tanulással – többek között adott esetben nyitott oktatási se-

gédanyagok révén – megszerzett ismereteiket, készségeiket és kompetenciáikat érvényesít-
hetik 

                                                           
73CEDEFOP: Cedefop analytical framework  for developing upskilling pathways  for adults 2019. May Letöltve 2019.Augusztus 

21-én a cedefop.europa weboldalról: https://www.cedefop.europa.eu/files/cedefop_af_upskilling_pathways_20-21.05. 
2019.pdf 
74 European Commission (2018): Study on the impact of EPALE in its first two years of operation and its potential future im-
pact. Letöltve 2019. Június 13-án az ec.europa weboldalról: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CE-
LEX:32012H1222(01)&from=HU  

https://www.cedefop.europa.eu/files/cedefop_af_upskilling_pathways_20-21.05.2019.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/cedefop_af_upskilling_pathways_20-21.05.2019.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=HU
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• ezáltal pedig teljes vagy adott esetben részleges képesítést szerezhetnek. 

A 21. századi lehetőségek is azt mutatják, hogy az emberek egyre több készséget sajátítanak el, többet 
tanulnak a formális kereteken túl – akár tudatosan az interneten, akár nem tudatosan (pl. önkéntes 
vagy hobbi tevékenység közben). A versenyképesség fokozása érdekében érdemes ezeket a készségeket 
a rendszer részévé tenni, becsatornázni és ehhez a megfelelő szabályozást kialakítani. A mobilitás 
fokozása európai prioritás. Az Unió éppen ezért hozta létre az ún. Európai Szakmai Kártyát75, ami egy 
elektronikus eljárás bizonyos szakmák szakmai képesítésének elismerésére (ápoló, gyógyszerész, 
gyógytornász, hegyi túravezető és ingatlanügynök).  
A Cedefop 2015-ben elkészített egy részletes útmutatót76, amely 4 lépésben fogalmazza meg az 
elismerési rendszerben szükséges teendőket: azonosítás, dokumentáció, értékelés, tanúsítás, hitelesítés. 

5.3.9 Összegzés: európai uniós eszközök  
a Tanácsi Ajánlás megvalósításának előmozdítására 

A felnőtt készségek egyre nagyobb fontosságúvá válnak az Európai Szemeszter kontextusában, és erő-
sebb fókusz irányul rájuk a Nemzeti Reform Programokban is. A felnőttkori tanulásra és a Rigai Konk-
lúziókra válaszul létrejött európai program hosszútávú szakpolitikájának célkitűzései továbbra is ki-
emelten érvényesek és magukba foglalnak a kompetenciafejlesztési pályáknak megfelelő célokat is.  
A megfogalmazott célok elérése érdekében intézkedések és létrehozott eszközök segítséget jelentenek 
és iránymutatást adnak a tagállamoknak a kompetenciafejlesztési pályák egyes elemeinek megvalósí-
tásához, hozzájárulnak a tagállamok oktatási rendszereik közötti szinergia kialakításához. 

 
A nem-formális és informális tanulás validálásáról szóló 2012-es Ajánlás óta jelentős haladás jegyez-
hető a validálás megvalósítására irányuló szakpolitikák terén, és erre fontos előrelépésként tekintenek 
a kompetenciafejlesztési pályák nemzeti megvalósításának vonatkozásában. A legtöbb Tagállam mos-
tanra nemzeti mechanizmusokat hozott létre a validálás koordinálására az oktatás, képzés, munkaerő-
piac különböző szektoraiban és a harmadik szektorban (civil szervezetek, nem kormányzati szervezetek 
(NGO-k)). Ehhez a A kompetenciafejlesztési pályák közbeékel ehhez egy létfontosságú közbenső lépést 
, ami egy tanulási időszak az azonosítási és dokumentációs szakaszok, illetve az értékelési és tanusítási 
szakaszok között . 
A kompetenciafejlesztési pályák egyik eleme, a tanácsadás. Annak érdekében, hogy a nemzeti foglal-
koztatási szolgálatok (PES) megerősítsék tanácsadási és élethosszig tartó tanulást támogató szolgálta-
tásaikat, az Európai Foglalkoztatási Szolgálatok Hálózata (PES Network) 2017-ben megjelentetett egy 
gyakorlati eszköztárat bemutató kiadványt „A PES általi karrier-tanácsadás és az egész életen át tartó 
tanulás kiépítésére” címmel. 
A kompetenciafejlesztési pályák az Ifjúsági Garancia által lefedett korcsoportból való kilépés után lép 
életbe, ez a két kezdeményezés nagyon hasonló intézkedéseken keresztül valósulhat meg. Ahogy a 
tagállami konzultációk eredménye mutatja, egyes országokban gyakran ugyanazok az intézkedések 
egyszerre szólnak alacsonyan képzett felnőtteknek, mind a fiatal NEET-ek (pl. Franciaországban a Skills 

                                                           
75 A Bizottság 2015/983 végrehajtási rendelete a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az európai 
szakmai kártya kibocsátási eljárásáról és a riasztási mechanizmus alkalmazásáról. Letöltve 2019. Június 13-án az eur-lex.eu-
ropa weboldalról: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0983&from=IT  
76 CEDEFOP (2018): European guidelines for validating non-formal and informal learning. Letöltve 2019. Június 13-án a cede-
fop.europa weboldalról: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0983&from=IT%20
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073
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Investment Plan) részére. Hasonló módszerek és struktúrák használhatók pl. mindkét kezdeményezés 
keretében a tájékoztatásra és aktiválásra, vagy képzési ajánlatok biztosítására. A tartós munkanélküliek 
munkaerő-piaci integrációjáról szóló tanácsi ajánlás célja, hogy előidézze a tartós munkanélküliségből 
a foglalkoztatásba való átmenet arányának növekedését, a tartós munkanélkülieknek nyújtott szolgál-
tatások és támogatás hatékonyabbá tétele révén. A tartós munkanélküliségre vonatkozó ajánlás cél-
csoportjának egy része tehát megegyezik a kompetenciafejlesztési pályákéval. 
A 2014–2020 közötti időszakban a Menekültügyi Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) támogatja a Tag-
államokat a harmadik országbeli bevándorlók kompetenciafejlesztésére irányuló intézkedések finan-
szírozásában, továbbá a munkaerőpiacról kirekesztett személyek aktív befogadására irányuló integrált 
megközelítésről szóló Ajánlás elősegíti a humán tőkébe történő befektetést a Tagállamokban a haté-
kony élethosszig tartó tanulási stratégiák végrehajtásával. Ezek szintén hozzájárulnak a kompetencia-
fejlesztési pályáknak a tagállamokban való megvalósításához. 

Finanszírozás 

Financiális támogatásra az Európai Szociális Alap, az Erasmus+ projektek, az EU foglalkoztatási és tár-
sadalmi innovációs programja (EaSi), az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Globali-
zációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretein 
belül kerül sor. 
A Tagállamok által szolgáltatott információk alapján az Európai Szociális Alap (ESZA) kulcsszerepet ját-
szik az kompetenciafejlesztési pályák megvalósításában. 
Az ESZA Tanulás és Készség transznacionális hálózatán keresztül ösztönzi a különböző programok kö-
zötti szinergiákat azokban az országokban, melyek az ESZA-t kompetenciafejlesztésre, stb használják. 
Ezen túlmenően az Erasmus + program finanszírozza az uniós felnőttképzési program nemzeti koordi-
nátorainak tevékenységét, nagy hangsúlyt fektetve a felnőttoktatási intézkedések összehangolására,  
a tájékoztatásra, a tanácsadásra és a tudatosság növelésére.  
Az uniós országokat strukturális reformok megtervezésében és végrehajtásában a munkahelyteremtés 
és a fenntartható növekedés támogatására irányuló törekvéseik részeként a Strukturális Reformtámo-
gatási Szolgálat (SRSS) segíti. Számos ország igénybe vette ezt az eszközt alapkészségfejlesztési szak-
politikájának és ellátó rendszerének kialakításához, többek között az Európai Alapkészség Hálózat be-
vonásával.  
A Foglalkoztatási és Szociális Innováció (EaSI) program keretében dedikált felhívások támogatják a 
meglévő rendelkezések feltérképezését, az kompetenciafejlesztési pályák koncepciójával kapcsolatos 
kísérleti kezdeményezéseket illetve a megvalósítással kapcsolatos transznacionális együttműködése-
ket és tapasztalatcserét  2017-ben az EL, IT és NL országokban (2018-ban és 2019-ben már megjelentek 
felhívások). Az EaSI program mikrofinanszírozási és szociális vállalkozói tengelye támogatja a társa-
dalmi kirekesztési helyzetekben lévő veszélyeztetett emberek és személyek integrációjával foglalkozó 
állami és magánszervezetek projektjeit. A finanszírozás mellett egy másik erős támogatási eszköz a 
kölcsönös tanulás és a tapasztalatok megosztása. A Bizottság kidolgozott egy innovatív koncepciót cél-
zott kölcsönös tanulási programra, amely több ország képviselőinek csoportjaiból állt. Ezt a kísérletezés 
első szakaszában hét országgal próbálták ki (RO, IT, BG, ES, HR, PL és EL), jelenleg pedig egy másik 
országcsoporttal (BE-NL, BE-FR, CZ, FI, NL, SK, PT) folyik a tesztelés. 
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A Bizottság által a következő többéves pénzügyi keretre (2021–2027) előterjesztett, és különösen az 
Erasmusra, az ESZA + -ra és az InvestEU-ra vonatkozó javaslatok megújított és megerősített támoga-
tást biztosítanak a felnőtt kompetenciafejlesztéshez és az átképzéshez, ezáltal stabil alapot biztosítva 
a 2020 utáni időszakra, amennyiben a társjogalkotók elfogadják azt. Az InvestEU program keretében a 
Bizottság javaslatának része egy „Ablak a szociális befektetésekhez és készségekhez”/“Social In-
vestments and Skills Window”, hogy megkönnyítse a finanszírozáshoz való hozzáférést, többek között 
a készségek iránti kereslet és kínálat, valamint az oktatás, a képzés és a kapcsolódó szolgáltatások tá-
mogatásában. 

 

10. ábra: Az EU támogatási eszközrendszere A kompetenciafejlesztési pályák vonatkozásában 

 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) fő célja, hogy biztosítsa a foglalkoztatási és képzési aktív eszközök 
működtetéséhez, a szakképzési és felnőttképzési támogatásokhoz, a bérgarancia támogatásokhoz 
szükséges pénzügyi forrást, valamint finanszírozza az álláskeresési ellátásokat Magyarországon. Az eu-
rópai uniós források felhasználása, a 2014-2020-as időszak tervezett munkaerőpiaci programjai tekin-
tetében az NFA előfinanszírozást teljesít. 
A Start-munkaprogram finanszírozása is az NFA-ból valósul meg, a célja, hogy keretében minél több 
olyan álláskereső kapjon munkát, aki az elsődleges munkaerőpiacon nem tud elhelyezkedni. 
Az NFA-val a pénzügyminiszter, mint foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelkezik, a képzési 
alaprész tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel megosztott hatás- 
körben.  

Foglalkoztatási és képzési támogatások:  
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Az NFA-ban foglalkoztatási és képzési támogatásokra tervezett előirányzat  35 000 millió forint volt 
(2018). Ez az előirányzat a későbbiek folyamán felosztásra kerül decentralizált, valamint központi 
keretre. 
A decentralizált keret az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró megyei/fővárosi kormányhi-
vatalok részére allokálva, a foglalkoztatási törvényben meghatározott különféle aktív eszközök működ-
tetésének finanszírozására szolgál. A decentralizált keret elsősorban az uniós forrásból nem nyújtható 
támogatásokra használható fel. A forrás terhére a tervévben havonta átlagosan 25-30 ezer fő támo-
gatott foglalkoztatása, illetve képzése valósulhat meg, ami hozzájárul a munkanélküliségi ráta csökke-
néséhez.  
A központi keretből meghatározóan olyan központi aktív munkaerőpiaci programok finanszírozására 
kerül sor, melyek célja az álláskeresők, különösen a hátrányos helyzetű álláskeresők (pl. alacsonyan 
képzettek, GYES/GYED-ről visszatérő szülők, idősek, fiatalok) és inaktívak foglalkoztathatóságának ja-
vítása, a közfoglalkoztatásból a versenyszférába történő átlépés segítése, illetve a közfoglalkoztatás 
helyett az elsődleges munkaerőpiacra történő belépés segítése, valamint a tartósan munkanélküliek 
munkaerőpiaci integrációjára vonatkozó uniós ajánlás teljesítése.  
 
Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

A 2018-ban nagyságrendileg 30 000 millió forint állt rendelkezésre az elérni kívánt szakpolitikai célok 
támogatására. Az elkülönített központi keretből került biztosításra a gazdasági kamarák szak- és fel-
nőttképzéssel kapcsolatos, törvényben előírt feladatai ellátásához szükséges forrás, valamint e keret 
terhére más rendszerfejlesztést célzó programok támogatására is sor került.  
 
EU-s elő- és társfinanszírozás 

A hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságának javítását szolgáló, az állami foglalkoztatási 
szerv hatáskörében eljáró megyei/fővárosi kormányhivatalok által megvalósított programok esetében 
az NFA előfinanszírozóként működik. A kifizetésekhez szükséges forráshoz az intézmények az NFA je-
lenlegi pénzellátási rendszerén keresztül jutnak hozzá. Az előfinanszírozási rendszer kulcsfontosságú-
nak bizonyult a megfelelő ütemű forráslehívás biztosításában.  
A GINOP-5.1.1-15 és VEKOP-8.1.1-15 azonosító számú, Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt a hátrá-
nyos helyzetű 25 év feletti korosztály számára biztosít képzési, foglalkoztatási lehetőséget, elhelyezke-
désük támogatását az elsődleges munkaerőpiacon, munkaerőpiaci képzések támogatása, vállalkozóvá 
válás támogatása, lakhatási támogatás és bértámogatás formájában. A projekt célja a hátrányos hely-
zetű álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása a 
munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának javítása mellett, valamint a közfoglalkoztatásból a verseny-
szférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek 
munkát vállalni a versenyszférában. A projekt keretében valósulnak meg azok az országos fejlesztések, 
melyek az álláskeresőknek és a munkáltatóknak nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások minőségének, 
hatékonyságának javítását célozza. 
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 A Tanácsi kezdeményezés relevanciájának értékelése a hazai perspektívából 

2018-ban a magyar gazdaság dinamikusan bővült, azonban az MNB előre jelzéseinek teljesülése esetén 
ez a folyamat 2019-től fokozatosan lassulni fog és a hosszú távú növekedéshez elengedhetetlen lesz  
a versenyképesség javítása. Bár az elmúlt időszakban Magyarország termelékenysége bővült, ez nem 
a versenyképesség javulásával, hanem inkább ciklikus tényezőkkel magyarázható.77  
Magyarország 2007-2013 között a hazai GDP 4,5 százalékánál is több támogatási forrást kapott Európai 
Uniós forrásból beruházásokra és humán erőforrás fejlesztésre78 és a 2014-2020-as periódusban szin-
tén Magyarország kapja GDP arányában a legtöbb támogatást a visegrádi országok közül. Ennek elle-
nére az elmúlt 10 évben a hazai termelékenység növekedése elmaradt a régiós bővüléstől79. 
 
 

 
 
 

                                                           
77Magyar Nemzeti Bank: Inflációs jelentés (2018). Letöltve 2019. június 13-án az mnb weboldalról: https://www.mnb.hu/ki-
advanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2018-12-20-inflacios-jelentes-2018-december 
78 Ez jóval több mint amit Csehország, Szlovákia vagy Lengyelország kapott. 
79 Magyar Nemzeti Bank: Inflációs jelentés (2018). Letöltve 2019. június 13-án az mnb weboldalról: https://www.mnb.hu/ki-
advanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2018-12-20-inflacios-jelentes-2018-december 
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11. ábra: A munkatermelékenység növekedése, Forrás: MNB 

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2018-12-20-inflacios-jelentes-2018-december
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2018-12-20-inflacios-jelentes-2018-december
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2018-12-20-inflacios-jelentes-2018-december
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2018-12-20-inflacios-jelentes-2018-december
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12. ábra: A regionális felzárkóztatási (strukturális) alapok aránya a bruttó hazai termék %-ában, országonként, Forrás: MNB, 
saját ábra 

„Az elmúlt években a hazai munkaerőpiac alakulását tekintve több kedvező folyamat figyelhető meg, 
azonban számos területen további tartalékok és fejlődési lehetőségek azonosíthatók.” 80 A foglalkoz-
tatottság az elmúlt hat évben szinte rekordszintűre nőtt, főként a közmunkaprogram 2011-es beveze-
tésének81, a növekvő tőkebefektetéseknek és az elsődleges munkaerőpiaci munkahelyteremtésnek kö-
szönhetően.82  

                                                           
80 Versenyképességi program 330 pontban (2019) 71.o. Letöltve 2019. június 13-án az mnb weboldalról: https://www. 
mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/versenykepessegi-program-330-pontban 
81 Az elmúlt hat évben a létrehozott munkahelyek kb. egyharmada ennek köszönhető. (McKinsey (2018): Átalakuló munka-
helyek: az automatizálás hatása Magyarországon 26.o.) 
82 Főként az alacsonyabb munkaerőköltségek adta lehetőségek miatt 2011 és 2016 között több, mint hatszorosára nőtt a 
közvetlen külföldi beruházások mennyisége. 

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/versenykepessegi-program-330-pontban
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/versenykepessegi-program-330-pontban
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83A közmunkaprogramban felkínált állások azonban gyakran csak alacsony hozzáadott értékkel rendel-
keznek, rontják a munkaerőpiac összesített hatékonyságát. 84 
Az elmúlt években a foglalkoztatás nőtt, a munkaerőtartalék csökkent és Magyarországon a vállalko-
zások munkaerőigénye és a betöltetlen álláshelyek száma is növekedett, így a munkaerőpiac egyre 
feszesebbé vált. A javuló gazdasági kilátásoknak és a kormányzati intézkedéseknek (például minimál-

                                                           
83 OGResearch (2018): Makrogazdasági, államháztartási helyzetkép és kitekintés 2018-2020. Elemzés a Költségvetési Tanács 
részére. Letöltve 2019. június 13-án a parlament.hu weboldalról:  https://www.parlament.hu/docu-
ments/126660/1651131/OGResearch_KT_elemzes.pdf/907edede-7688-7146-8226-014aa86465ed 
84 McKinsey (2018): Átalakuló munkahelyek: az automatizálás hatása Magyarországon. Letöltve 2019. június 13-án a 
mckinsey weboldalról: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Hun-
gary/Our%20Insights/Transforming%20our%20jobs%20automation%20in%20Hungary/Automation-report-on-Hungary-HU-
May24.ashx 

13.  ábra: Munkanélküliségi ráta az Európai Unióban, 2017, Forrás: OQ Research, saját ábra 

https://www.parlament.hu/documents/126660/1651131/OGResearch_KT_elemzes.pdf/907edede-7688-7146-8226-014aa86465ed
https://www.parlament.hu/documents/126660/1651131/OGResearch_KT_elemzes.pdf/907edede-7688-7146-8226-014aa86465ed
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Hungary/Our%20Insights/Transforming%20our%20jobs%20automation%20in%20Hungary/Automation-report-on-Hungary-HU-May24.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Hungary/Our%20Insights/Transforming%20our%20jobs%20automation%20in%20Hungary/Automation-report-on-Hungary-HU-May24.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Hungary/Our%20Insights/Transforming%20our%20jobs%20automation%20in%20Hungary/Automation-report-on-Hungary-HU-May24.ashx
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bér-emelés, szociális hozzájárulási adó csökkentése, valamint a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biz-
tosított kedvezmények) köszönhetően a bérek növekedtek, a magyar bérhányad mostanra elérte a 
historikus átlagot. 85 
A termelékenység javítása, munkaerőhiány kezelése és a növekedés fenntartása érdekében a magyar 
gazdaság minden területén be kell vezetni az automatizálási technológiákat. 86 
Magyarországon jelenleg a munkahelyek 60%-át érintheti érdemben az automatizálás. A közeljövőben 
a gépek az elvégzendő feladatok egyre nagyobb részét fogják ellátni és segítenek egyre több tőkét 
termelni, amit be lehet fektetni további automatizálásba, újabb kreatív munkahelyek megteremté-
sébe. A munkavállalók várhatóan egyre inkább mentesülnek a monoton és veszélyes feladatok elvég-
zése alól, ezek helyett inkább magasabb szintű képességeket igénylő feladatok elvégzésére lesz szük-
ség. Mint ahogy az már jelenleg is észrevehető, az automatizált technológiák tervezésére és kezelésére 
képes szakemberek iránt nőni fog a kereslet, amely az automatizálás előnyei mellett egyre fokozódó 
kihívást is jelent majd az alacsonyan képzett munkaerő számára. Bár egyes munkahelyek az automati-
zálás miatt el fognak tűnni, a legtöbb esetben a technológia csak kiegészítő szerepben fog működni 
(akár a gyártóüzemekben a „cobotok"), azaz nem az álláshelyek szűnnek meg, csak egyes részfelada-
tokat váltanak ki automatizálással. A tőke várhatóan egyre nagyobb szerepet fog játszani az értékter-
melésben és így a jól fizető állások iránti verseny is élesedik. A munkavállalók közötti jól fizető álláso-
kért zajló verseny erősödni fog, a képzettebb munkavállalók egyre több időt töltenek értéknövelt 

                                                           
85 Magyar Nemzeti Bank: Inflációs jelentés (2018). Letöltve 2019. június 13-án az mnb weboldalról: https://www.mnb.hu/ki-
advanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2018-12-20-inflacios-jelentes-2018-december 
86 McKinsey (2018): Átalakuló munkahelyek: az automatizálás hatása Magyarországon. Letöltve 2019. június 13-án a 
mckinsey weboldalról: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Hun-
gary/Our%20Insights/Transforming%20our%20jobs%20automation%20in%20Hungary/Automation-report-on-Hungary-HU-
May24.ashx 

14.  ábra: A 15-74 éves lakosság gazdasági aktivitása, 2018, Forrás: 
KSH, saját ábra 
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https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Hungary/Our%20Insights/Transforming%20our%20jobs%20automation%20in%20Hungary/Automation-report-on-Hungary-HU-May24.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Hungary/Our%20Insights/Transforming%20our%20jobs%20automation%20in%20Hungary/Automation-report-on-Hungary-HU-May24.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Hungary/Our%20Insights/Transforming%20our%20jobs%20automation%20in%20Hungary/Automation-report-on-Hungary-HU-May24.ashx
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tevékenységgel és továbbképzéssel készségeik fejlesztése és bővítése érdekében, míg a kevésbé ver-
senyképes képzettséggel és gyengébb képességekkel rendelkezők várhatóan kevesebb képzésben tud-
nak részt venni, és így tovább romlanak az esélyeik.87 
2018-as adatok szerint Magyarország 15-64 év közötti népessége 7 432 200 fő. Munkaerőpiaci aktivi-
tásukat tekintve körülbelül 60 százalékuk gazdaságilag aktív, 40 százalékuk pedig inaktív.88  
2019-ben Magyarországon átlagosan a vállalkozások körülbelül 99 százalékát kis- és középvállalatok 
teszik ki, ezekben dolgozik a foglalkoztatottak körülbelül 70 százaléka. Ennek ellenére a hazai GDP ke-
vesebb mint felét állítják elő a kkv-k.  
 

 
15. ábra: Regisztrált vállalkozások száma létszámkategóriák szerint, 2019, Forrás: KSH, saját ábra 

2018-ban az alkalmazásban állók legnagyobb számban a feldolgozóiparban dolgoztak, majdnem két-
szer annyian, mint a kereskedelem és gépjárműjavítás területén, amelyek a második és harmadik leg-
népszerűbb területnek számítanak.  
 

                                                           
87 McKinsey (2018): Átalakuló munkahelyek: az automatizálás hatása Magyarországon. Letöltve 2019. június 13-án a 
mckinsey weboldalról: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Hun-
gary/Our%20Insights/Transforming%20our%20jobs%20automation%20in%20Hungary/Automation-report-on-Hungary-HU-
May24.ashx 
88 KSH adatok: A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként (2006-). Letöltve 2019. június 
13-án:  http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf047m.html 
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16. ábra: Az alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma a nemzetgazdaságban, 2019, Forrás: KSH, saját ábra 

 

 

17. ábra: A alapfokú iskolai vagy annál alacsonyabb végzettséggel foglalkoztatottak száma  
a nemzetgazdasági ágakban, 2011, Forrás: KSH, saját ábra 

A nemzetgazdasági ágazatokban foglalkoztatottak iskolai végzettségére vonatkozóan csak 2011-es sta-
tisztikai adatok érhetők el, de valószínűsíthető, hogy jelenleg is a feldolgozóiparban, ezen belül az élel-
miszergyártás területén dolgozik a legtöbb alacsony iskolai végzettségű munkaerő.  
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5.4.1 A magyar munkaerő és munkaerőtartalék, mint a versenyképesség egyik záloga 

2018-ban Magyarországon a vállalatok 44-47%-a számolt be arról, hogy a cégnél tartósan betöltetlen 
álláshelyek vannak, ez az arány a fizikai és a szellemi munkaköröknél a magasabb képzettséget igénylő 
pozíciók esetében jelentősebb. A toborzási nehézségek az exportáló és a nagyobb méretű vállalkozá-
soknál, ágazatot tekintve az építőiparban és vendéglátó, turisztikai és pénzügyi tevékenységet végző 
cégeknél nagyobb. 89 

„A jelenlegi hazai munkaerő-tartalék elsősorban az ország észak-keleti és dél-dunántúli térségeiben, 
illetve a közfoglalkoztatottak körében, az inaktívak további bevonásában, valamint a felnőttképzés se-
gítségével történő átképzésben rejlik.”90 
Az élethosszig tartó tanulás a jelenlegi munkaerő és a potenciális munkaerőtartalékot képező csopor-
tok esetében fontos lenne, ebben a tekintetben azonban nem kielégítő a helyzet.  

Magyarországon a 25–64 éves népességből oktatásban, képzésben részt vevők aránya 2015-től csök-
ken, 2018-ban átlagosan 6%. Arányuk az egyes régiókban igen eltérő, a Budapesti régióban a legmaga-
sabb (9,4%), Dél-Dunántúlon pedig a legalacsonyabb (4,3%).  

A 25-65 éves korosztály felnőttképzésben való részvételének aránya az EU 28 országában átlagosan 
lényegesen magasabb, mint a V4 országokban.  

                                                           
89 MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (2019): Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis. Letöltve 2019. Június 13-án a 
gvi weboldalról: https://gvi.hu/files/researches/557/prognozis_2018_tanulmany_181123.pdf 

90 Információs és Techno9lógiai Minisztérium (2019): Szakképzés 4.0  stratégia, 17.o. Letöltve 2019. június 13-án a nive 
weboldalról: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024 
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18. ábra: A 25-64 éves népességből oktatásban, képzésben részt vevők aránya régiók szerint 

https://gvi.hu/files/researches/557/prognozis_2018_tanulmany_181123.pdf
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19. ábra: A 25-65 éves korosztály részvételi aránya a felnőttképzésben, százalékban (EU és a V4-ek 2009-2018),  
Forrás: Eurostat, saját ábra 

A vállalati munkahelyi továbbképzésben résztvevők számaránya 2005-2015 között a vállalkozások mé-
reteitől függetlenül emelkedő tendenciát mutat az EU-28 és a V4-ek országaiban egyaránt. Magyaror-
szágon 2010 és 2015 között a munkahelyi továbbképzésben résztvevők aránya csökkent, illetve stag-
nál. A V4-ek közül Csehország adatai kiemelkedők, dinamikus növekedést mutatnak, az EU-28 átlagát 
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20. ábra: A vállalati munkahelyi szakmai továbbképzésben résztvevők száma  
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is jócskán meghaladják. A 249 fő felett foglakoztató vállalati kategóriában Magyarország kivételével a 
V4 országaiban az EU-28 átlagát meghaladó a vállalati képzésben résztvevők aránya. 

Magyarországon a munkahelyi szakmai továbbképzésben résztvevők aránya minden vállalkozás esetén 
jóval elmarad az EU-s átlagtól és a V4-es országokétól. Ez az arány az alacsonyabb létszámú vállalkozá-
sok esetében a legrosszabb. 
 

 
21. ábra: A tanulástól távolmaradás fő akadályai, százalékban, Forrás: Eurostat, saját ábra 

2016-os Eurostat felmérés alapján a tanulástól való távolmaradás okai közül a „szükségtelen” kategória 
magasan a legtöbb megjelölést kapta (59%-78%) Európában. A visegrádi országok közül ebben a leg-
magasabb értéket a magyar adat adta. Az ezt követő legjellemzőbb indokként a távolmaradásra „ko-
rábbi negatív tapasztalat” volt mérhető Magyarországon és Lengyelországban. 

A középfokú oktatásban a diákok egyre nagyobb része – közel 30 százaléka – érkezik az általános isko-
lából olyan súlyos kompetenciahiányokkal, amelyek miatt nem képes versenyképes tudást szerezni. 
Ezek a fiatalok, még ha az iskolában formálisan a képzettséget meg is szerzik, később nem tudnak fej-
lődni, alkalmazkodni a változó technológiákhoz.91 Fontos lenne pedig, hogy egyéni és a helyi munka-
erőpiaci igényeknek megfelelően lehetőséget kapjanak készségeik és képességeik fejlesztésére akár 
azt követően is, hogy kikerültek az iskolarendszerű oktatásból.  

                                                           
91Információs és Techno9lógiai Minisztérium (2019): Szakképzés 4.0  stratégia, Letöltve 2019. június 13-án a nive 
weboldalról: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024 
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A „Szakképzés 4.0”-ban megfogalmazásra került, hogy a magyarországi szak- és felnőttképzésben már 
ma is közel 1 millió fő vesz részt, amit megfelelő mennyiségnek értékel, azonban arra következtet, hogy 
nem mennyiségi, hanem minőségi problémák vannak az élethosszig tartó tanulás terén. A jelenleg mű-
ködő felnőttoktatás és felnőttképzés nem kínál rugalmas tanulási lehetőséget, nem a gazdaság igénye-
ire fókuszált, hatékonysága nem megfelelő. 92  

Azok az országok, amelyekben magas az alapkészségek (írástudás, számtantudás), valamint a digitális 
készségek területén alacsony jártassággal rendelkező felnőttek aránya, alacsonyabb munkatermelé-
kenységgel, végső soron pedig gyengébb növekedési és versenyképességi kilátásokkal rendelkeznek.93 
  

                                                           
92 Információs és Techno9lógiai Minisztérium (2019): Szakképzés 4.0  stratégia, Letöltve 2019. június 13-án a nive 
weboldalról: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024 
93 OECD, Skills Outlook (2013): Kitekintés a készségekre: A felnőttek készségfelmérésének első eredményei. Letöltve 2019. 
június 13-án az oecd weboldalról: https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills%20volume%201%20(eng)--full%20v12--
eBook%20(04%2011%202013).pdf 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024
https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills%20volume%201%20(eng)--full%20v12--eBook%20(04%2011%202013).pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills%20volume%201%20(eng)--full%20v12--eBook%20(04%2011%202013).pdf
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6. Magyarországi helyzetkép 

 Alacsony iskolai végzettségűek és az alacsony szintű alapkészségek és kompe-
tenciákkal rendelkezők Magyarországon 

6.1.1 Alacsony iskolai végzettségűek és az alacsony szintű alapkészségek  
és kompetenciákkal rendelkezők – általános adatok 

2018-ban Magyarországon a 25-64 éves lakosság 15,1%-a – azaz körülbelül 806 928 fő – legfeljebb 
alapfokú végzettséggel rendelkezett. A korcsoportonkénti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy 
ez az arány az 55 és 64 évesek csoportjában a legmagasabb.  

A 15 éves és idősebb korúak között a csak alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 2016-ban 
a legmagasabb Nógrád megyében (30,9 %) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt (30,6%), míg a 
legalacsonyabb Budapesten (13,6%) és Győr-Moson-Sopron megyében (20,9%). 

 
22. ábra: A 15 évesnél idősebb népességen belül az általános iskolai vagy alacsonyabb végzettségűek aránya megyénként 

2016.; Saját ábra KSH adatok alapján 

A 25-64 éves, legfeljebb alapfokú végzettségűek gazdasági aktivitásának vizsgálatát követően elmond-
ható, hogy csak 11,2%-uk volt foglalkoztatott 2018-ban. 94 

A munkanélküliségi ráta az aktív korú lakosság körében a 8 általánosnál kevesebb osztályt elvégzők és 
csak az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők körében a legmagasabb, 21,6 és 9,9 %. 95 96 

                                                           
94 Forrás: https://www.ksh.hu/thm/2/indi2_2_4.html 

95 Forrás:  https://www.ksh.hu/thm/2/indi2_3_2.html 
96 A munkanélküliségi ráta Magyarországon 2018-ban 3,7%. 

https://www.ksh.hu/thm/2/indi2_2_4.html
https://www.ksh.hu/thm/2/indi2_3_2.html
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Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők a felnőttképzésben való részvétel tekintetében igen ala-
csony arányban képviseltetik magukat. Az ISCED 1, ISCED 2 szintű végzettséggel rendelkező személyek 
aktivitása eltér az egyes országokban. Miközben a csúcstartó Dániában lényegében követi a képzett-
ségtől független átlagot, az EU-28 esetén csupán ennek a 40%-a körüli, míg Magyarországon ennél is 
alacsonyabb. 

 

 
23. ábra: alapfokú iskolai, vagy annál alacsonyabb szintű végzettséggel rendelkezők (ISCED 1, ISCED 2 szintűek) résztvétele a 

felnőttképzésben 2009-2018 EU átlag Dánia és a V4-ek; Forrás: Eurostat 

A CEDEFOP által készített becslés szerint Magyarországon a kompetenciafejlesztési pályák Ajánlásban 
érintett, potenciálisan alapkészség fejlesztésre szoruló, 25-64 éves felnőtt lakosság nagyságrendileg  
a teljes felnőtt népesség 31,6-40,4%-át teszi ki, ami hozzávetőlegesen 1,7-2,2 millió felnőttet jelent. A 
közfoglalkoztatottak, a megváltozott munkaképességűek, a fogyatékkal élők, a roma kisebbség, a fog-
vatartottak és az idősek csoportjára érdemes nagyobb figyelmet fordítani a jövőben, tekintettel ki-
emelten nehéz helyzetükre, és azért is, mert az ország potenciális munkaerő tartalékát alkotják. 

6.1.2 Közfoglalkoztatottak 

Az elmúlt években a közfoglalkoztatás jelentős szerepet töltött be a munkaerőpiacon. Ez a foglalkoz-
tatási forma egyszerre tompította a ciklikus munkanélküliséget és aktivizálta a munkaerőpiactól koráb-
ban távol maradókat. A Belügyminisztérium közfoglalkoztatásra vonatkozó adatai szerint a közfoglal-
koztatásban részt vevő személyek havi átlagos száma 121 807 fő volt 2018 decemberében, amely 0,9%-
kal kevesebb, mint az előző hónapban, és 26,0%-kal kevesebb az előző év decemberéhez viszonyítva. 
A közfoglalkoztatottak többsége 2017-ben is szakmai végzettség nélküli, alacsonyan iskolázott személy 
volt. A közfoglalkoztatottak közel felének (46%) legmagasabb iskolai végzettsége általános iskolai bizo-
nyítvány, további tizedrészük (9,7%) még alapfokú iskolai végzettséggel sem rendelkezett.97 
 

                                                           
97 Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság (2018): Beszámoló a 2017. évi közfoglalkozta-
tásról, Letöltve 2019. Május 30-án a kozfoglalkoztatas.kormany.hu oldalról: https://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/down-
load/c/7a/32000/Beszámoló_2017_20180621.pdf 
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24. ábra: A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos száma 2013. január-2018. december 

A közfoglalkoztatásban résztvevők száma 2017 júliusa óta csökkentést mutat. Jól látható, hogy létszá-
muk a tavaszi hónapokban az éves átlagos részvételhez képes minden évben alacsonyabb.  

Tekintettel arra, hogy az közfoglalakoztatottak igen magas arányban alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkeznek és várhatóan a munkaerőpiacra való visszatérésük esélyét készségeik és kompetencia-
fejlesztésése növelné, a kompetenciafejlesztési pályák magyarországi kialakításánál csoportjukkal és 
igényeikkel kapkuláni szükséges.  

6.1.3 Megváltozott munkaképességűek 

2015. I. negyedévében 316 196 férfi és 364 517 nő nyilatkozott úgy, hogy a munkavállalásban, illetve 
munkavégzésben egészségi állapota miatt akadályozva érzi magát. Létszámuk Pest megye után Borsod-
Abaúj Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb. A fentiekből 259 231 és 292 997 
fő munkavállalási korú, és a férfiak között a legnagyobb arányban vannak azok, akik szakiskolában vagy 
szakmunkásképzőben szerzett végzettséggel, a nők között pedig akik alapfokú iskolai vagy alacsonyabb 
végzettséggel rendelkeznek.98 Képzési terület tekintetében a megváltozott munkaképességűek száma 
a férfiak között a műszaki, ipari és építőipari területeken, a nők között pedig a társadalomtudományok, 
a gazdaság és a jog területen a legmagasabb. A megváltozott munkaképességűek gazdasági aktivitási 
mutatói nagyon kedvezőtlenek, a munkaerőpiacon erősen alul reprezentáltak, legtöbbjük inaktív. A 
munkavállalási korúak csak 25,6 százaléka foglalkoztatott, így ebben a csoportban jelentős munkaerő-
tartalék rejtőzhet. Az egészségi állapotuk romlása után megváltozott munkaképességű személyek sok-
szor csak eredeti munkájukat nem tudják ellátni, más szakmában, könnyített munka-feltételek mellett 
el tudnának helyezkedni a munkaerőpiacon. Az egyéb, célzott munkaerőpiaci beavatkozásokon kívül 
(pl. akkreditált foglalkoztatóknak nyújtható költségvetési támogatások, rehabilitációs hozzájárulás) a 
megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedését kompetenciáik fejlesztése és képpzettségi 
szintjük növelése, a piaci igényeknek megfelelő átképzésük elősegíthetné.  

6.1.4 Fogyatékkal élők 

Míg 2011-ben a népesség 6,2%-a (490 578 fő), 2016-ban 4,3%-a (408 021 fő) számolt be valamilyen 
fogyatékosságról. Arányuk Nógrád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben a legmagasabb. A Ma-

                                                           
98 Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_megvamk9_02_01.html# 
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gyarországra jellemző területi különbségek a fogyatékossággal élő emberek tekintetében is megmu-
tatkoznak. Jobban pozícionált területeken a fogyatékossággal élő emberek számára jobb oktatási és mun-
kakörülmények érhetők el, az ellátásuk és a munkaerő-piaci helyzetük is jobb. Általánosságban elmond-
ható, hogy a fogyatékos emberek iskolai végzettsége a népesség egészéhez képest rosszabb. 2011-ben a 
fogyatékossággal élők csupán 14%-a volt foglalkoztatott. A fogyatékosok létszámának tekintetében 
mutatkozó általános csökkenés ellenére az értelmi fogyatékosok csoportja 25%-kal nőtt (számuk 2016-
ra több mint 50 000 fő). Magyarországon típusát tekintve a mozgásszervi fogyatékosság a legelterjed-
tebb, ezzel jellemezhető a fogyatékossággal élők csaknem fele.99 
A fogyatékos emberek munkaerőpiaci esélyeit növelő képzése és kompetenciafejlesztése az egyéni, 
speciális igenyeiket és szükségeteiket figyelembe vevő képzési rendszer keretében valósulhat meg. 

6.1.5 Roma kisebbség 

2017-ben a 15-64 éves roma férfiak 54,6%-a, a nők 35,9%-a volt foglalkoztatott. Az elmúlt időszakban 
a romák között a munkanélküliségi ráta 11,6 %-kal csökkent, és a női foglalkoztatottak száma 10%-kal 
nőtt 2014-hez képest. Ezek reménykeltő jelek lennének, azonban ijesztő képet vetít előre, hogy ezzel 
párhuzamosan a korai iskolát elhagyók száma is növekedett körükben 8,3%-kal.100 
 

  
25. ábra: A 15–64 éves roma és nem roma népesség aktivitási mutatóinak alakulása 2015; Forrás: KSH 

                                                           
99 Központi Statisztikai Hivatal (2015): 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 17. A fogyatékossággal élők helyzete és szociális ellátásuk 
Letöltve 2019. Május 30-án a ksh.hu oldalról: 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_17_2011.pdf 
100Központi Statisztikai Hivatal: Munkaerőpiaci helyzetkép 2014–2018, Letöltve 2019. Május 30-án a ksh.hu oldalról: 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/munkerohelyz/munkerohelyz17.pdf 
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A roma népesség korösszetétele szerint a fiatalok aránya jöval magasabb, mint a magyar népességen 
belül, a nem roma népességhez képest viszont különösen rossz eredményeket produkálnak a mun-
kanélküliségi ráta, a korai iskolaelhagyás és a nők foglalkoztatási rátája tekintetében. Esetükben a sze-
génység kockázata kétszer-háromszor nagyobb, mint a nem romáknál. 101 Tekintettel a romák a nem 
roma lakosokhoz viszonyított rosszabb munkerőpiaci helyzetére és a korai iskolaelhagyók magas ará-
nyára, a helyzetük okozta hátrányok leküzdésében kompetenciafejlesztésük és képzésésük nagy segít-
séget nyújthat számukra.  

6.1.6 Idősek 

Magyarországon a 65-74 évesek aránya a népességben 10,7 %.102 Amennyiben az elmúlt néhány évre 
jellemző demográfiai folyamatban (népességszám csökkenése és idősödő társadalom) nem történik 
változás, körülbelül 45 év múlva egy időskorúra már kevesebb mint két aktív korú jut a népességben.103 
Az idős, 65-74 éves munkavállalók száma 2000 és 2017 között – némi ingadozással – 24,2 ezerről 48 
ezerre nőtt. Ez a korcsoport teljes létszámának 2,6%-át, illetve 4,6%-át tette ki. Az 55-74 évesek aktivi-
tási rátája hazánkban 30% körül van. A nyugdíjkorhatár körüliek jelentős munkaerőtartalékot képeznek 
Magyarországon, aktivitásuk elmarad az EU-s átlagtól. 104 
 

 
26. ábra: A 25-64 éves, legfeljebb alapfokú végzettségű népesség megoszlása korcsoport szerint, % Forrás: KSH, saját ábra 

2018-ban Magyarországon a 25-64 éves lakosság 15,1 százaléka legfeljebb alapfokú végzettséggel ren-
delkezett. Ennek korcsoportonkénti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy ez az arány az 55 és 64 
évesek csoportjában a legmagasabb. A még aktív korú idősek esetében gyakori probléma a munkaerő-
piaci kompetenciák és a szakmai ismeretek hiánya vagy azok elavultsága, ami egyéni tovább vagy átkép-
zést, erre vonatkozó stratégiák kidolgozását teszi szükségessé a nyugdíjba vonulásig fennmaradó évekre.   

                                                           
101 Bernát Anikó: Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon, Letöltve 2019. Május 30-án a tarki.hu 
oldalról: http://old.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b333.pdf 
102 https://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/docs/teruleti/index.html#/ 
103https://www.portfolio.hu/gazdasag/nyugdijrendszer/megrazo-abrakon-magyarorszag-jovoje.217392.html 
104 Magyar Nemzeti Bank (2019): Versenyképességi program 330, Letöltve 2019. Május 30-án az mnb.hu oldalról:  
https://www.mnb.hu/letoltes/versenykepessegi-program.pdf 
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6.1.7 A fogvatartottak 

Körülbelül 18 000 fő él Magyarországon fogvatartottként, számuk az elmúlt négy évben enyhén ingado-
zott. Közöttük a 30-39 év közöttiek aránya a legmagasabb, legtöbbjük férfi (körülbelül 92%). A külföldi 
fogvatartottak aránya az elmúlt években 4-5% körül mozgott, ebben jelentős változás nem mutatkozott. 
A büntetésvégrehajtási intézmények átlagos telítettsége 129% volt 2017-ben. A fogvatartottak körülbelül 
80%-a jogerősen elítélt és legtöbbjük (42,24%) a börtön fokozatú büntetését tölti. A mentális egészsé-
gükkel kapcsolatos tevékenységek pozitívumaként említhető, hogy az öngyilkossági kísérletek (2016: 21 
eset, 2017: 8 eset) és az öngyilkosságok (2016: 9 eset, 2017: 4 eset) száma jelentősen csökkent körükben. 
Iskolázottságukat tekintve legtöbbjük (körülbelül 58%) csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik. 
Az alacsony szintű készségekkel rendelkezők fejlesztése többek között növeli az egészséges (az egész-
ségbe beletartozik a mentális egészség is) életmód felé való elkötelezettséget, a foglalkoztathatóságot és 
a csökkenti a bűnözést, így a fogvatartattok készségeinek fejlesztése hozzájárul a társadalomban való 
sikeres beilleszkedésükhöz.  
 
A fogvatartottak foglalkoztatása és oktatása segíti a társadalomba és a munkaerőpiacra való beil-
leszkedést, 2017 év végére elérték ennek teljes mértékét. Általános iskolai és középiskolai oktatás 
vagy szakképzés 26 büntetés végrehajtási intézetben folyik. A 2016/2017-es tanévben 43 fő szerzett 
felsőfokú végzettséget, míg szakképzettséget vagy középfokú végzettséget 1856 fő, általános iskolait 
879 fő.105 

Magyarországon körülbelül 4,4-4,5 millió fő foglalkoztatott. A népességre és a foglalkoztatottságra vo-
natkozó adatok más országokkal való összevetéséből arra következtethetünk, hogy akár több százezer 
fővel magasabb foglalkoztathatósági szint is megvalósítható lenne. A munkaerőtartalék aktivizálása ja-
vítaná a keresők és eltartottak arányát, enyhítené és költségvetési kiadásokat és szélesítené az adóala-
pokat.106 

 Vonatkozó stratégiák és szakpolitikák, jogszabályi környezet 

A magyar gazdaság fejlődéséhez, a társadalmi elvárásokhoz kiemelten fontos a humán erőforrás fej-
lesztése. Ezért ezen a területen többféle aspektusból közelítő koncepciók és stratégiák készültek. Cél-
juk, hogy a humánerőforrás valamennyi szegmense az elvárt fejlődési irány szerint haladjon, kielégít-
hetők legyenek a munkaerő-piaci szükségletek, s az országot fejlődési pályán lehessen tartani. 
Mindemellett évente elkészülnek a Nemzeti Reform Programok, amelyek a Magyar Kormány legfonto-
sabb intézkedéseit tartalmazzák. Négyévente jelennek meg a Nemzeti Konvergencia Programok, ame-
lyek átfogó módon mutatják be a következő négy évben várható makrogazdasági folyamatokat. Mind-
egyik tartalmazza a stratégiákból, koncepciókból, törvényekből eredő intézkedéseket, feladatokat. Az 
elmúlt 10 évben több stratégia, koncepció és program született, azonban valamennyi bemutatására 
most azért nincs szükség, mert nagy részük már megvalósult, a többi viszont a körülmények megválto-

                                                           
105 Rutkai Kata Sánta Lívia bv. őrnagy (2018): 2018/1 Börtönstatisztikai szemle, Büntetés-végrehajtási Szervezet, Letöltve 
2019. Május 30-án a bv.gov.hu oldalról: https://bv.gov.hu/sites/default/files/Bortonstatiszti-
kai%20Szemle%202018%201.pdf  
106 Magyarország Kormánya (2019): Program a versenyképesebb Magyarországért, 2019 Letöltve 2019. Május 30-án a kor-
many.hu oldalról: https://www.kormany.hu/download/7/91/91000/Program%20a%20Versenyk%C3%A9pesebb%20Ma-
gyarorsz%C3%A1g%C3%A9rt.pdf#!DocumentBrowse  

https://bv.gov.hu/sites/default/files/Bortonstatisztikai%20Szemle%202018%201.pdf
https://bv.gov.hu/sites/default/files/Bortonstatisztikai%20Szemle%202018%201.pdf
https://www.kormany.hu/download/7/91/91000/Program%20a%20Versenyk%C3%A9pesebb%20Magyarorsz%C3%A1g%C3%A9rt.pdf#!DocumentBrowse
https://www.kormany.hu/download/7/91/91000/Program%20a%20Versenyk%C3%A9pesebb%20Magyarorsz%C3%A1g%C3%A9rt.pdf#!DocumentBrowse
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zása miatt okafogyottá vált. Az elmúlt öt évben született stratégiák, koncepciók és programok a kom-
petenciafejlesztési pályák hazai megvalósításának irányai és lehetőséei szempontjából is relevánsak 
lehetnek. A stratégiák, szakpolitikai dokumentumok között szerepel olyan, amelyet az alacsony iskolai 
végzettségűek, a felnőttek készségfejlesztése szempontjából, más pedig a stratégiában megfogalma-
zott koordinációs mechanizmusok és szerveződések miatt érdemes figyelembe venni a kompetencia-
fejlesztési pályák hazai megvalósításához.  
 
Az áttekintett dokumentumok között több területen van átfedés, ami azért is lényeges, mert a felme-
rülő problémák összefüggnek, és ha a megvalósítás szinergiában történik, az eredmények többféle 
úton, sokkal hatékonyabban, és szinte azonnal éreztetik hatásukat a mindennapokban. 
 
Valamennyi stratégia, koncepció és program helyzetelemzésből, a jelelegi helyzet és szükségletek fel-
vázolásából indul ki. Egyaránt elmondható róluk, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az iskolai rendszerben 
megfigyelhető lemorzsolódásra és az iskolarendszeren kívül a készségek és kompetenciák fejleszté-
sére, a képzésekre, a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci elhelyezkedésének problémáira.  

Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. cím alatt jelent meg:  

• az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája,  
• a Köznevelés-fejlesztési stratégia 2014-2020, 
• a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia. 

A stratégia csomagot a 1603/2014. (XI. 4.) számú Kormányhatározat fogadta el. 

A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a 2015-2017 évekre szóló kor-
mányzati intézkedési tervéről szól a 1672/2015. (IX. 22.) számú Kormányhatározat.  

• A „Tartósan rászorulók – szegény családban élő gyermekek – romák (2011–2020)” című stra-
tégia a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II.-höz kapcsolódóan vált elérhetővé. 
(Az 1430/2011. (XII.13.) Kormányhatározat 2015-ig beépült a 1672/2015 (IX. 22.) számú Kor-
mányhatározatba.) 

• Megjelent a H/3586. számú országgyűlési határozati javaslat az Országos Fogyatékosságügyi 
Programról (2015–2025.), valamint az 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogya-
tékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről. 

Digitális stratégiák:  

• Digitális Oktatási Stratégia (DOS) – felnőttkori tanulás 2016 (1536/2016. (X. 13.) Kormányhatá-
rozat a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakí-
tásáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról, 

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása, szakpolitikai 
stratégia: 
A dokumentum nyílt társadalmi véleményezésre került, de a Kormány nem tárgyalta meg, ezért nem 
tekinthető a Kormány álláspontjának. Ugyanakkor a megyei foglalkoztatáspolitikai stratégiák erre épít-
keznek. 

Szakképzési és felnőttképzési koncepció, stratégia:  
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• A Szakképzés a gazdaság szolgálatában című koncepcióról (1040/2015. (II. 10.) Kormányhatá-
rozat) az alacsony iskolai végzettségűekkel és a kompetenciafejlesztéssel összefüggésben, 

• Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stra-
tégiája a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira. 

Átfogó programok:  

• Nemzeti konvergencia program 2018-2022,107  
• Magyarország 2018. évi nemzeti reform programja, 
• Nemzeti fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (1/2014. (I. 3.) 

OGY határozata, Nemzeti fejlesztés 2030. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
készült a területfejlesztési politika megújításáról az új Országos Területfejlesztési és az új Or-
szágos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat alap-
ján). 

6.2.1 A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. megállapításai az alacsony  
iskolai végzettség problémájáról 

Egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014-2020 időszakra az alacsony 
iskolai végzettség, vagy a végzettség nélküliség szempontjából108 

Az Egész életen át tartó tanulás (LLL) szakpolitikájának keretstratégiájának átfogó célja az oktatás és 
képzés, valamint a tanulás eszközrendszerének mozgósítása. Ezekkel egyszerre kívánja elősegíteni a 
humán erőforrás minőségének fejlesztését, a foglalkoztathatóság és az akut munkaerő-piaci problé-
mák megoldását, valamint a befogadó társadalom céljait. 

A stratégia átfogó céljai között azonosítható a felnőttkori tanulásban: 

• az oktatás és képzés rendszerének az egész életen át tartó tanulás elveihez igazítása,  
• a tanulás formális tanulási környezetekben való megjelenésén túli alkalmak bővítése, 
• az életen át tartó készség- és képességfejlesztés, 
• az egész életen át tartó tanulás rendszerének építését elősegítő eszközök fejlesztése, alkalma-

zásba vétele és elterjesztése,  
• a tanulás értékének és eredményeinek láthatósága és elismerése. 

Ezek jól kapcsolhatók a kompetenciafejlesztési pályák Ajánlás megvalósításához szükséges fő elemek-
hez, főként a testreszabott tanulási ajánalthoz, az Ajánlás logikájához.  
A keretstratégiában megjelenik a digitális tananyagfejlesztés, a pályaorientáció, a vizsgarendszer és a 
duális képzés erősítése is. 
Az átfogó célok területének meghatározása mögött kettős elv húzódik meg, mely a nem formális és 
informális tanulás területére, másfelől a formális tanulásra terjed ki. A Stratégia tárgyalja az oktatási 
és képzési alrendszereket, és a tanulási tevékenységgel kapcsolatos horizontális kérdéseket, a végzett-
ség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett csoportok tekintetében célzott programokat 

                                                           
107 Az Európai Unió tagországai évi jelentéseikben bemutatják, hogy milyen módon kívánják biztosítani az egyensúlyt, ami 
nem veszélyezteti a növekedést, hogyan tudják fenntartani középtávon a költségvetés egyensúly közeli állapotát, bemutatja 
a monetáris politika és az árfolyam várható alakulását is. 
108 Pálfi Erika: Nemzeti Stratégiák LLL 2014, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Letöltve 2019. Május 30-án az ofi.hu oldalról: 
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/nemzeti_strategiak.pdf   

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/nemzeti_strategiak.pdf
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mutat be. Az általános iskolai hiányosságok pótlását célzó felzárkóztató képzést egységes kerettanterv 
alapján a nemzeti köznevelésről szóló törvényben rögzített Hídprogramok biztosítják, amelyhez a szak-
képzési törvény is igazodik.  
A roma népesség számára folyamatosan működő célprogramok kidolgozása és bevezetése valósul 
meg. A végzettség nélküli iskolaelhagyás számának és az alacsony iskolai végzettségűek számának 
csökkentése, emellett a szakképzettség iskolai vagy iskolarendszeren kívüli megszerzése érdekében a 
képzést és foglalkoztatást egyaránt megvalósító programok zajlanak. 
A Stratégia megerősíti, hogy az alapkészségek fejlesztése kiemelt feladat a köznevelésben annak érde-
kében, hogy csökkenjenek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében az iskolai 
kudarc, az iskolai fokozatokon belüli lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérőszámai. 
Mindezekhez szükséges továbbá a korai beavatkozás és fejlesztés, vagyis az óvodai nevelés kiterjesz-
tése. A stratégia számol azzal a változással, amit 2012 szeptemberétől a 3 éves kortól kötelezően be-
vezetett óvodai nevelés eredményez. 
 
A stratégia néhány megállapítása: 

• A szegénység a gyermek jövőbeni életesélyeit is csökkenti, kétszer annyi a végzettség nélküli 
iskolaelhagyók aránya a tartósan munkanélküli családokban, mint a foglalkoztatottakéban. 

• Az Európa 2020 stratégia öt kiemelt, számszerű célkitűzéséből az egyik a végzettség nélküli 
iskolaelhagyók arányának 10%-ra mérséklését tűzi ki célul. A megvalósítást Magyarország 
2020-ig vállalta. 

• Erősíteni kívánja a Kormány a szakképzés esélyteremtő szerepét. A későbbi munkaerőpiaci hát-
rányok megelőzése érdekében a tanulókat fel kell ruházni a foglalkoztathatóságukat biztosító 
kompetenciákkal, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésén keresztül meg kell előzni 
az alacsony iskolázottságú népesség újra termelődését. 

A Köznevelés-fejlesztési stratégia 2014-2020 kapcsolódása a kompetenciafejlesztéshez és az ala-
csony iskolai végzettséghez 

A Stratégia fontosságát erősíti, hogy a köznevelésnek meghatározó szerepe van a felnövekvő nemze-
dékek egyéni, személyes fejlődésének elősegítésében, a munkavállalásra történő felkészítésükben.  

A Stratégia kitér többek között a következőkre: 

• Az „Európa 2020” stratégia egyik célkitűzése, hogy 2020-ra a korai iskolaelhagyók aránya uniós 
szinten 10%-ra, vagy az alá csökkenjen.  

• Ennek a megvalósítását az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítá-
sával és fejlesztésével, a korai iskolaelhagyók arányának csökkentésével, a képzettségi szint 
növelésével Magyarország is célul tűzte ki. 

• A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. törvény alapjaira. 
• A Nemzeti alaptanterv elveire. 
• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alapelveire.  

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény a végzettség nélküliek szempontjából fontos elemei: 

• Ingyenes, kötelező és mindenki számára hozzáférhető alapfokú és középfokú nevelés, az érett-
ségi, az első és második szakképesítés megszerzése.  

• Minden gyermek tanköteles (a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és 
a menekültek, menedékjogot kérők is), a tankötelezettség korhatára 16 év, ami nem jelenti 
azt, hogy az életkor elérését követően a tanuló kikerül az iskolai rendszerű oktatásból. 
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• A korai iskolaelhagyás megelőzésére a lemorzsolódottak számára a Híd programok tankötele-
zettségi korhatáron túli eleme és második esély programok állnak rendelkezésre.  

• A pedagógiai odafigyelést igénylő csoportok a sajátos nevelési igényű, a szociális szempontból 
hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és a tehetséges gyermekek.  

A Nemzeti alaptanterv kompetenciafejlesztés szempontjából fontos elemei:  

• Egységesen átadandó műveltségtartalmat határoz meg, rögzíti az Európai Unió által közös fej-
lesztési célként megjelölt, az élethosszig tartó tanuláshoz és a munka világában történő sikeres 
boldoguláshoz szükséges kulcskompetenciákat.  

• Kiemelt figyelmet fordít az alapkészségek (írás, olvasás, szövegértés, számolás) minél jobb el-
sajátítására, javítva ezzel a továbbtanulási lehetőségeket, és csökkentve a lemorzsolódás ve-
szélyét.  

• Kiemelt figyelmet fordít a személyiségfejlesztésre számos műveltségterületen, így például  
a minőségi testnevelés keretei között is. 

• A köznevelés tartalmi szabályozói hangsúlyozzák a készség- és kompetenciafejlesztést, meg-
erősítik a kötelező tudáselemek és készségek arányát.  

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja többek között megalapozza az iskolai előrehaladást,  
a készségfejlesztést. Legfontosabb alapvetései: 

• A fenntartótól függetlenül valamennyi óvodai nevelésben részesülő gyermek ugyanazon alap-
elvek, szakmai értékek, minőségi keretek között sajátíthassa el azokat az ismereteket, képes-
ségeket, amelyek alkalmassá, éretté tehetik őt, az iskolai évek sikeres megkezdéséhez.  

• Megalapozza az óvodás gyermek számára a gyermek egyéni sajátosságaira, eltérő fejlődési 
ütemére, a tevékenységközpontúságra épülő nevelést, érvényesíti a differenciált nevelés alap-
elvét.  

• A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítja az önazonosság megőrzé-
sét, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló 
integráció lehetőségét. Megalapozza továbbá a hazájukat elhagyni kényszerült (migráns) csa-
ládok gyermekeinek óvodai nevelésében érvényesítendő önazonosság megőrzését, ápolását, 
erősítését, társadalmi integrálását, az előítéletektől mentes nevelést, a minden gyermek szá-
mára elérhető, egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben való részesülést.  

Ez a stratégia is kiemeli az Európa 2020 stratégia egyik célkitűzését, hogy 2020-ra a korai iskolaelhagyók 
aránya uniós szinten 10%-ra vagy az alá csökkenjen. A Magyar Kormány az uniós célhoz kapcsolódó 
nemzeti célként azt vállalta, hogy 2020-ra a korai iskolaelhagyók aránya Magyarországon 10%-ra csök-
ken.  
A stratégia kitér arra, hogy az iskolai rendszert végzettség nélkül elhagyók, illetve az alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya magas és stagnál – ezen belül jelentős probléma a roma tanulók 
alacsony iskolázottsága, társadalmi befogadásának elégtelensége. Az iskolai rendszerű képzésben ko-
moly problémát jelent a munkaerőpiac gyorsan változó igényeihez való alkalmazkodás. Különösen fon-
tos ez a munkanélküliek, a kistelepüléseken élők és alacsony végzettségűek körében, akiket szinte csak 
az iskolai rendszerű felnőttoktatás vagy iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében lehet megszó-
lítani. 

Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás összetett probléma, egy folyamat utolsó állomása, melyet gyakran 
a korai tanulási kudarcok indítanak el. Az oktatási egyenlőtlenségeket meghatározó hátránytényezők: 
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a tanuló szociális háttere, lakóhelye, többségtől eltérő etnikai-nyelvi háttere és korlátozott személyes 
képességei önmagukban és együttesen, egymás hatásait felerősítve képeződnek le a tanulók teljesít-
ményében és a tanulási eredményeikben, az oktatásban való részvételben és továbbhaladásában. 

A Stratégia első prioritásának területei a hosszú távú stratégiai működés és szektorközi kooperáció, 
valamint az ágazati stratégiai irányítás fejlesztése. 
Ennek eszköze a központi és a területi koordináció erősítésével egy jól meghatározott szerepekkel bíró, 
hatékonyan együttműködő szolgáltató szervezet létrehozása. Feladata révén minden gyermek, tanuló, 
az életpályája bármely fázisában (legalább 25 éves korig, ami a tanköteles kort követő 9 év) megkap-
hatja a számára szükséges, egyénre szabott támogatást.  
A pedagógiai szakszolgálatok és pedagógiai szakmai szolgáltatások kapacitásbővítésével, minősítési és 
ellenőrzési rendszerének megerősítésével, valamint a tanfelügyeleti rendszer továbbfejlesztésével ki-
emelt jelentősége van a célok elérésében. A prioritásban megjelenik továbbá a köznevelési törvény 
által elindított a végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából történő változások hatásának folya-
matos monitorozása.  

A Stratégia második prioritása az adatgyűjtés, egy folyamatosan mérő jelzőrendszer felállítása és  
a folyamatok monitorozása feladatokat fogalmazza meg. Megjelenik továbbá az ágazati stratégiai 
irányítás továbbfejlesztése, az új szakiskolai képzési struktúra és a 14 éves korra leszállított szakma-
választás109. 

A Stratégia harmadik prioritását az un. közbelépő beavatkozások alkotják, amely a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás megelőzésével kapcsolatos területekre terjed ki. A megelőzés szempontjából különös 
figyelmet érdemes fordítani a jó minőségű kisgyermekkori nevelésre, a minden életkorban és iskola-
típusban fontos és érdeklődést felkeltő tanulási tartalmakra; a rugalmas, átjárható tanulási utakra,  
a kisebbségi tanulók, a bevándorlók és a külföldről hazatérők integrációjára, az iskolai átmenetekre,  
a szakiskolai képzés minőségére, a pedagógusok alap- és továbbképzésére, az intézményi szintű fej-
lesztésekre és a pályatanácsadásra. Mindezekben kiemelt szerepe van az egyéni differenciálást támo-
gató a tanulási módszereknek, eszközöknek, a rugalmas, átjárható tanulási utak biztosításának és az új 
szakiskolai képzés hatás értékelésének és szükség szerinti felülvizsgálatának. 
Külön kiemelendő a tanító- és tanárképzés, valamint apedagógusok folyamatos szakmai fejlesztésének 
fontossága.  

A Stratégia negyedik prioritása korrekciós és kompenzációs beavatkozásokat fogalmaz meg.  
Ezek a prevenciót támogató és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését szolgáló intézkedések.  
A prioritás beavatkozási területeire vonatkozó intézkedésekkel szolgálja a végzettség nélküli iskolael-
hagyás megelőzésére irányuló politikák sikerességét: 

• Korai jelzőrendszerek alkalmazása az iskolákban, egyéni teljesítményt és előrehaladást nyo-
mon követő mérési rendszer.  

• Egyéni szükségleteket előtérbe helyező „egész” iskola és megfelelő szakmai-támogató kapaci-
tás biztosítása. 

• Komplex visszasegítő programok.  
• Tanórán kívüli tevékenységek, egész napos iskola, szülőkkel való együttműködés erősítése.  

                                                           
109 A 14 éves korra leszállított szakmaválasztás 2012-ben előszőr pilotként történt. 
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A Stratégia ötödik prioritása a végzettség nélküli iskolaelhagyás, az iskolából, a képzésből lemorzsoló-
dottak kompenzáló programjait, beavatkozó intézkedéseket tartalmazza: 

• Második esély és tranzit típusú programkínálat fejlesztése és kapacitás-bővítés 
• Az Ifjúsági Garancia kezdeményezés részeként az általánosan garantált támogatás mellett cél-

zott az elhelyezkedés és/vagy a megfelelő képzettség megszerzése. 

A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a 2015–2017. évekre szóló 
kormányzati intézkedési terve 

A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II.-ben foglalt célkitűzések megvalósítása és a stra-
tégiában megfogalmazott felzárkózás-politikai elvek érvényesítése érdekében intézkedési terv készült. 
Az intézkedési terv több területet érint, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az alacsony készségszinttel 
rendelkezőkhöz. 

• Összehangolt kezdeményezések indítása, a családok, közösségek megerősítésére, melyek ki-
terjednek, a gyermeknevelési tanácsadásra, a család és munka összeegyeztetését szolgáló 
programokra. 

• A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói 
csoportok iskolai sikerességét, - különös tekintettel a szakképzésre – célzott intézkedésekkel 
való támogatása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a roma lányok végzettség nélküli iskolaelha-
gyásának megelőzésére. 

• A közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének esélyeit javító 
jogszabály-módosítások nyomonkövetése, és új javaslatok kidolgozása. 

• A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való be- illetve visszaté-
résének elősegítésére célzott munkaerőpiaci programok megvalósítása. 

• Az alacsony iskolai végzettségűek és közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci helyzetének javítása 
érdekében a szakképzettség megszerzését biztosító képzési és képzéshez kapcsolódó szolgál-
tatási program kell biztosítása. 

• Az alacsony iskolai végzettségűek és közfoglalkoztatottak alapkompetenciáinak fejlesztését, 
valamint felzárkóztató oktatását és képzését elősegítő programok indítása. 

• A hátrányos helyzetű felnőttek, köztük kiemelten az alacsonyan képzettek és a közfoglalkozta-
tottak, digitális kompetenciáinak fejlesztését célzó program megvalósítása. 

• A roma népességen belül is speciális nehézségekkel sújtott roma nők felzárkózását célzó kép-
zési, foglalkoztatási programok kell indítása. A szakmatanulási lehetőségek körének megvizs-
gálása annak érdekében, a szakképzésben tanuló roma lányok szakmaszerzési és elhelyezke-
dési lehetőségei bővítése 

• A munkaerőpiaci programokat megelőző, az alapfokú iskolai végzettség megszerzését segítő, 
munkavállalásra alkalmassá tevő képzések, önálló életvitelt segítő programok indítása a hátrá-
nyos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében. 

Tartósan rászorulók – szegény családban élő gyermekek –romák (2011–2020) című stratégia meg-
állapításai az alacsony végzettségű romákkal kapcsolatos részei 

A Tartósan rászorulók – szegény családban élő gyermekek – romák (2011–2020) című stratégia cél-
rendszerében kapcsolódik A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig című 
dokumentumhoz.110 

                                                           
110Európai Bizottság:  A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig; Brüsszel, 2011.4.5. COM (2011) 
173 végleges  
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A stratégia deklarálja, hogy komplex beavatkozásokra van szükség: A halmozódó hátrányok felszámo-
lásához összehangolt, a gazdaságra, a közlekedési viszonyokra, az oktatásra, az egészségügyre, a lak-
hatási feltételekre és a szociális szolgáltatásokra egyszerre kiterjedő, komplex térségi fejlesztési prog-
ramokra és antidiszkriminációs intézkedésekre van szükség, elsősorban az ország romák által sűrűn 
lakott falusi válságövezeteiben. 

Néhány kiemelt megállapítás: 

• Az esélyteremtést, a társadalmi összetartozást erősítik a diszkrimináció-ellenes intézkedések. 
A kormányzat az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a rasszizmus és a diszkrimináció 
elleni fellépésre, amit számos jogszabályi változtatás is alátámaszt. 

• A romák az iskoláskorú népesség, ezáltal a jövő munkavállalóinak jelentős és egyre növekedő 
csoportját képviselik. 

• A különböző összehasonlító felmérések (IEA111, PISA112) rámutattak, hogy a tanulói teljesítmé-
nyeket vizsgálva jelentősek az iskolák és osztályok közötti különbségek. A szelekciós folyama-
tok elsősorban a tanulók szociális háttere alapján mennek végbe. 

• A vizsgálatok bizonyítják, hogy a tanulók közötti válogatás jelentősen csökkentheti az iskola-
rendszer hatékonyságát.  

• A társadalmi felzárkózás szempontjából alapvető probléma, hogy a pedagógusokat az alap, il-
letve továbbképzések során nem készítik fel a hátrányos helyzetű, vagy eltérő szocio-kulturális 
háttérrel rendelkező gyermekek oktatására, nevelésére, valamint a szülőkkel történő együtt-
működésre. 

Egyéb beavatkozási irányok: 

• Fontos, hogy a cigányság egy része a magyarországi nemzetiségekhez hasonlóan nemzetiségi 
intézményekben tanulhasson. A pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium Ma-
gyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, melyet 
1994-ben alapítottak. Nemzetiségi programok keretében a diákoknak lehetőségük van arra, 
hogy megismerkedjenek mindkét, a magyarországi romák által beszélt nyelvvel: beás és lo-
vári nyelvvel. A cigány népismeret oktatása során megismerkednek a cigány hagyományok-
kal, kultúrával, tanulnak a romák néptörténetéről, néprajzukról, népművészetükről, cigány 
szerzők, alkotók műveiről stb.  

• Az ún. tanoda programok – a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának-nevelésének nem 
formális tanulási színterei – standardizált modell alapján uniós forrásból támogatott fejleszté-
sekként jöttek létre. Megoldandó feladat a tanodák fenntarthatóságának rendezése, a párhu-
zamos intézményfejlesztési és finanszírozási formák racionalizálása. 

A stratégia kiemeli, hogy szükség van a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű – kiemelten roma 
– tanulók/hallgatók oktatási sikerességét célzó egyéni támogató, segítségnyújtó programokra, ösztön-
díj programokra. (A pénzbeli támogatások lehetőleg személyes támogató programokhoz kapcsolódja-
nak és a lehetőségekhez mérten jelenjen meg bennük a teljesítményelvárás.) A Kompetenciafejesztési 
Pályák Ajánlásoz hasonlóan a stratégiáben is megfogalmazásra került, hogy fontos a célcsoport igényeit 
figyelembe vevő oktatás, a szakemberek megfelelő felkészültsége és a fenntarthatóság rendezése, va-
lamint a párhuzamos intézményfejlesztési és finanszírozási formák racionalizálása.  

                                                           
111 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (az UNESCO Pedagógiai Intézete javaslatára, 
tudósok hoztak létre). Vizsgálat célja: Korosztályok teljesítményének összehasonlítása. 
112 Programme for International Student Assessment (OECD)  - Vizsgálat célja:15 éves populáció tudásvizsgálata 
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Országos Fogyatékosságügyi Program 2015-2025 megállapításai alacsony iskolai végzettségűekkel 
és a kompetenciafejlesztéssel összefüggésben 

Az Országos Fogyatékosságügyi Program113 deklarálja, hogy a fogyatékkal élők programjainál az egye-
temes tervezés elvének szem előtt tartásával kell eljárni a prevenció, az önrendelkezés, a társadalmi 
részvétel, a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az ésszerű alkalmazkodás elveinek betartása mel-
lett. 
A nemzetközi jó gyakorlatokat is alapul véve az oktatás és a felnőttképzés sok felvetett gondot meg-
oldhat.  
Ennek megfelelően ki kell alakítani az élethosszig tartó tanulás, a kompetenciafejlesztés és a tehetség-
gondozás fogyatékos emberek számára is elérhető formáit. Mindez megalapozza a sikeres munkaerő-
piaci elhelyezkedés előkészítését és megvalósítását. 

6.2.2 Digitális stratégiák megállapításai a kompetenciafejlesztéssel és az alacsony iskolai 
végzettséggel összefüggésben 

Digitális Oktatási Stratégia (DOS) – felnőttkori tanulás 2016 

2016 nyarán született meg a DOS – Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, mely a végbemenő 
digitális átalakulás, az állampolgárok és vállalkozások felé emelt kihívások kezelése, a technika fejlő-
dése nyújtotta lehetőségek kihasználása, és a társadalmi különbségek mérséklése érdekében fogalmaz 
meg a digitális inklúzóval, főként a digitális kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseket. 

A DOS-ban megfogalmazott átfogó cél: „A munkaerő versenyképessége, az állampolgárok aktív társa-
dalmi részvétele és a társadalmi befogadás erősítése a társadalom digitális írástudás szintjének növe-
lése és a felnőttkori digitális tanulásban való részvétel fokozása által. ”114 

Ehhez kisebb célok és indikátorok kerültek megfogalmazásra: 

Cél: Digitális inklúzió, azaz minden magyar állampolgár legyen a digitális közösség tagja. A digitális meg-
osztottság és a digitális kompetenciákkal nem vagy alig rendelkezők arányának csökkentése. 

Indikátorok: 

• Digitális kompetenciák és tanulás fejlesztésének országos alapinfrastruktúrája, kompetencia-
fejlesztő képzések és tanácsadási szolgáltatás. 

• 60%-ról 30%-ra csökken a 2020-ig a 25-64 éves, digitális kompetenciákkal nem, vagy csak ala-
csony szinten rendelkező aktív korú felnőttek aránya. 

Cél: A digitális kompetenciák szükség szerinti fejlesztése legyen biztosított a felnőttek számára 

Indikátorok: 

• 36 ezer főről 100 ezer főre nő azoknak a száma, akik évente részt vesznek digitális kulcskom-
petencia-fejlesztő képzésekben, így nő digitális kulcskompetenciájuk szintje 2020-ra. 

• A magyar felnőttek elérik az EU-átlag szintjét a magasabb szintű digitális tevékenységek eseté-
ben. 

                                                           
113 Az Országos Fogyatékosságügyi Programról a H/3586. számú országgyűlési határozati javaslattal elfogadásra került. 
114 Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, (2016)  112.o. 
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• Minden állampolgár számára elérhető tanulási tanácsadó hálózat a lakóhelyén, vagy ahhoz 
közel a digitális kompetenciafejlesztéssel kapcsolatosan.  

Cél: A részvétel növelése az informatikai szakmai képzéseken. 

Indikátorok: 

• Az Fktv. hatálya alá tartozó és a munkáltatók által belső képzés keretében szervezett informa-
tikai szakmacsoport képzéseire beiratkozók száma egyaránt 30%-kal nő 2020-ra. 

• A „B” képzési körben nyilvántartásba vett informatikai célú képzési programkövetelmények 
száma legalább 100. 

• Legalább négy korszerű, szabadon hozzáférhető informatikai oktatási segédanyag elérhető a 
központi online tanulási portálon, melyet idegen nyelvről fordítottak. 

Cél: A digitális tanuláshoz megfelelő támogató környezet és a digitális átalakulás koordinációjának biz-
tosítása. 

Indikátor: 

• Az új technológiák és tanulási módszerek alkalmazása és a fejlődés követése szempontjából 
rugalmas jogszabályi környezet 2020-ra. 

• A szükségletek bővüléséhez mérhető digitális tartalmak és nyitott oktatási segédanyagok fris-
sítése és könnyű elérhetőségük biztosítása. 

• Folyamatosan bővülőt tartalmakkal feltöltött központi nyitott tanulási portál létrejötte a di-
gitális tanulás iránt érdeklődők számára, melyen a korábban európai uniós társfinanszírozás 
vagy hazai forrás terhére kidolgozott digitális oktatási tananyagok is publikálásra kerülnek. 

Cél: A felnőttkori tanulásban a digitális tanulás és IKT használat gyakorlati alkalmazásának és széleskörű 
elterjesztésének elősegítése. 

Indikátorok:  

• A 65-74 éves felnőtt korú lakosság online kurzuson való részvételének aránya 3%-ról 6 %-ra nő 
2020-ig. 

• A digitális vagy blended formában is megszervezhető OKJ-s képzéseknek az aránya 2020-ig je-
lentősen emelkedik. 

• Háromszorosára nő az online vagy kevert képzési formában szolgáltató képzők száma. 
 

Cél: szisztematikusan felépített, hatékonyan működő mérés-értékelési és jelentési rendszer kialakí-
tása, mely alkalmas a szakpolitikai döntések megalapozására. 

Indikátor:  

• A képzési rendszer digitális adminisztrációja teljeskörűvé és kizárólagossá tétele. 
• Tanulásanalitikai eszközök bevezetése a döntéshozatal támogatására. 
• Olyan szabályok alkalmazása, amelyekkel a különböző működő informatikai rendszerek szét-

tagoltsága minimálisra csökken. 
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27. ábra: A digitális kulcskompetenciák fejlesztése a DOS felnőttkori pillére megközelítésében: a progressziót támogató kom-

petenciacsatorrna kialakítása 

 

6.2.3 A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapo-
zása, szakpolitikai stratégia alacsony iskolai végzettségűekre és kompetencia fejlesztésre 
vonatkozó vetülete 

A foglalkoztatási stratégia részletesebben és mélyebben szól az alapvető kihívásokról a foglalkoztatás-
politikában és ezek kezelését szolgáló eszközökről. 

Prioritásokat 2014-2020 időszakban: 

• A munkaerőpiacra történő belépés elősegítése 
• A fiatalok munkaerő-piaci integrációjának segítése 
• Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése, amelyhez hozzájárul szak- és felnőttképzés igény-

bevétele és fejlesztése. Ebben kiemelve az alacsony iskolai végzettségűek és közfoglalkozta-
tottak foglalkoztathatóságának javítását 

• A munkaerő-piaci szereplők alkalmazkodóképességének javítását célzó fejlesztések 
• A társadalmi vállalkozások fejlesztése, illetve tranzitfoglalkoztatási programok támogatása 

A prioritások keretében megvalósuló intézkedések között szerepel: 
• a célzott foglalkoztatási kedvezmények csoportjában az 55 év feletti alacsony iskolai végzett-

ségű álláskeresők kedvezményének növelése, 
• az Ifjúsági Garancia program keretében a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű ala-

csony iskolai végzettségű fiatalok is a fókuszban vannak, ahol kiemeli az egyéni sajátosságok 
figyelembevételének fontosságát. 
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A stratégia – többek között – megállapítja, hogy a modern gazdaságokban a piaci kereslet csökke az 
alacsony iskolai végzettségű munkaerő iránt, a modern gazdaság ugyanis egyre kevesebb egyszerű 
munkalehetőséget kínál.  

A foglalkoztatás fejlesztési irányai között szerepel: 

• Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, a közfoglalkoztatási programok résztvevői szá-
mára a személyre szabott munkaerőpiaci reintegráció lehetőségeinek megteremtése  

• Az Ifjúsági Garancia hazai bevezetésénél az egyik intézkedés azokra a munkaerő-piaci szem-
pontból hátrányos helyzetű alacsony iskolai végzettségű, tartósan munkanélküli fiatalokra fó-
kuszál, akik nem vesznek részt szakképzésben, vagy nappali tagozatos iskolai rendszerű okta-
tásban. 

• Az alacsony iskolai végzettségűek képzésére vonatkozóan koncepció kidolgozása  
 
A stratégiában meghatározott támogatások köre, ami a későbbiekben bemutatott projektekben is ér-
vényesül: Álláslehetőség, Gyakornoki program (ösztöndíjas foglalkoztatás), Munkatapasztalat-szerzés 
támogatása, Bértámogatás, Mobilitási támogatás, Vállalkozóvá válás támogatása és fiatalok induló vál-
lalkozásának fejlesztése, Szakképzési lehetőség, Tranzitfoglalkoztatás, Non-profit szervezetek fiatalo-
kat célzó munkaerő-piaci programjai, ”Második esély iskola”, HÍD program, Kompetencia-fejlesztés bi-
zonyos formái, Felzárkóztató képzés. 
 
A stratégia több olyan célt és beadatkozási irányt is megfogalmaz, ami közetlenül kapcsolódik a kom-
petenciafejlesztési pályák c. Ajánláshoz, pléldául: Az alacsony iskolai végzettségűek képzésére vonat-
kozóan koncepció, Kompetencia-fejlesztés bizonyos formái, Felzárkóztató képzés. 

6.2.4 Szakképzési és felnőttképzési koncepció, stratégia megállapításai az alacsony iskolai 
végzettségűek és a kompetenciafejlesztés szempontjából 

Szakképzés 4.0. - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai straté-
giája115 

A 2015-ben elfogadott Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepciót követően 2019 áprilisá-
tól a „Szakképzés 4.0 - a szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai straté-
giája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia határozza 
meg a szak- és felnőttképzés továbbfejlesztését és rendszerszintű megújításának irányát, intézkedé-
seit. A dokumentum nem csak a beavatkozási irányokat és azok indokoltságát alátámasztó helyzetet ír 
le, hanem ezekhez kapcsolódóan 10 kiemelt fejlesztési területet, 40 beavatkozást és 40 kulcsindikátort 
is kijelöl.  

 

 

 

                                                           
115 1168/2019(III.28.) Korm.határozat a „Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakma-
politikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és 
a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről 



 

100 

A Stratégia 10 kiemelt fejlesztési területe: 

I. A negyedik ipari forradalom kihívásaira struktúrájában és tartalmában is választ adni képes 
szakképzési és felnőttképzési rendszer 

II. Az együttműködésen alapuló szakmapolitika, a térségek gazdasági igényeihez igazodó  beavat-
kozások helybenA magyar duális szakképzési modell továbbfejlesztése a vállalkozás méretéhez 
igazodó  speciális eszközökkel 

III. A pályaorientációs tevékenység összehangolása és megújítása 
IV. A szakképzés infrastruktúrájának és felszereltségének intenzív és gyors fejlesztése 
V. A végzettség nélküli iskolaelhagyás okaira választ adó több elemű program indítása a lemor-

zsolódás csökkentése érdekében 
VI. Professzionálisan irányított, hatékony iskolarendszer létrehozása a szakképzésben 

VII. A középfokú szakmai képzés együttműködésének fejlesztése a felsőoktatással 
VIII. Komplex humánerőforrás-fejlesztési program indítása a szakmai oktatók körében 

IX. A gazdaság igényeire fókuszáló, hatékonyság, rugalmasabb tanulási lehetőséget kínáló felnőtt-
oktatás és felnőttképzés 

 
A stratégiának a kompetenciafejlesztési pályákhoz illeszkedő főbb megállapításai: 

• A további gazdasági növekedés feltétele a hatékonyságnövekedés. 
• A hatékonyságnövekedéshez magasabb képzettségi szint szükséges. 
• A digitális munkakörnyezetben megváltoznak a kompetencia-elvárások. 
• A munkanélküliség jelentősen csökkent, ám a hosszabb ideje álláskereső státuszban lévők nagy 

része komoly kompetencia-hiányokkal küzd. 
• A munkaerő-tartalékokra fókuszáló speciális képzések, átképzések szükségesek. 
• Az oktatási technológiák és digitális eszközök fejlesztésére szükség van. 
• A potenciális munkaerő-tartalék az ország három régiójára összpontosul. 
• A felnőttoktatás és felnőttképzés nem kínál kellően rugalmas tanulási lehetőségeket, nem ki-

fejezetten a gazdaság igényeire fókuszál, hatékonysága nem megfelelő. 
• Szükséges a képzési idő csökkentése a felnőttoktatásban és felnőttképzésben, az előzetesen 

megszerzett végzettség vagy gyakorlatban szerzett tudás beszámításával. 
• Célcsoportokra szabott egyedi megoldásokra van szükség; a munkaerőpiaci elvárások alapján 

összeállított kompetencia-felmérésen és fejlesztésen kell, hogy alapuljanak a képzések, hogy 
a jelentős kompetenciahiányokkal küzdő célcsoportokhoz tartozók alkalmassá váljanak a fog-
lalkoztatásra és a képzésre. Szükségesek a készségek-felmérések, a mentorálás és a kiscsopor-
tos kompetencia-fejlesztési programok, életvezetési támogatással kiegészítve.116 

                                                           
116 Információs és Technológiai Minisztérium (2019): Szakképzés 4.0  stratégia, Letöltve 2019. június 13-án a nive 
weboldalról: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024
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6.2.5 Nemzeti fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megál-
lapításainak kapcsolódása a kompetenciafejlesztéshez és az alacsony iskolai végzettségű-
ekhez 

A Területfejlesztési Koncepció a területfejlesztési politika megújításáról117 szóló új koncepció alapján 
készült. A koncepció részletezi a korábbi stratégiai irányokat és meghatározza a hosszútávú célokat és 
elveket. Az alacsony iskolai végzettségűekhez és a Kompetenciafejlesztési Pályához kapcsolódóan fej-
lesztéspolitikai feladatként jelöli meg a következőket: 

• A digitális fordulat szükséges, a digitális kompetenciák fejlesztésével és az infokommunikációs 
hozzáférés bővítésével. 

• A lemorzsolódott fiatalok visszavezetése a képzésbe a tanoda és a „második esély” típusú prog-
ramok útján. 

• A foglalkoztatás, a szakképzés, a lakhatás, a népegészségügy, a gyermekvédelem és a segélye-
zés kezelése integrált legyen. 

• Az innovációt és a kreatív ipart megalapozó készségek és kompetenciák fejlesztése megvaló-
suljon a szakképzésben és a felnőttképzésben. 

• A tartós munkanélküliek és különösen a roma népesség Startmunka, foglalkoztathatósági, 
kompetencia-fejlesztési, település-rehabilitációs programokba történő bevonásával jussanak 
a munkaerőpiacra.  

6.2.6 Pogram a versenyképesebb Magyarországért 

A „Program a versenyképesebb Magyarországért” a magyar gazdaság minőségi fejlesztése érdekében 
témakörökre osztva, az aktuális helyzetet vázolva fogalmaz meg úgynevezett „akciókat”.  
A program megállapítja, hogy Magyarországon körülbelül 4,4-4,5 millió fő foglalkoztatott, ami a ha-
sonló népességszámú országokhoz képest nem tekinthető magas értéknek. A népességre és a foglal-
koztatottságra vonatkozó adatok más országokkal való összevetéséből arra következtethetünk, hogy 
akár több százezer fővel magasabb foglalkoztathatósági szint is megvalósítható lenne. A munkaerőtar-
talék aktivizálása javítaná a keresők és eltartottak arányát, enyhítené a költségvetési kiadásokat és 
szélesítené az adóalapokat. 

A programban megjelenő, a kompetenciafejlesztési pályák című ajánlás megvalósítását segítő akciók: 

• A támogatott képzésekkel összefüggő̋ dokumentációs kötelezettségek egyszerűsítése. 
• Képesség centrikus oktatás. 
• Szakképzés 4.0 – az iskolarendszerű szak- és felnőttképzés modernizálása. 
• A nem iskolarendszerű felnőttképzés feltételrendszerének kialakítása.118 

Versenyképességi jelentés 2017 
Az MNB által készített 2017-es „Versenyképességi jelentés” a kompetenciafejlesztési pályák megvaló-
sításának szükségességét támasztja alá alábbi megállapításaival: 
 

                                                           
117 Országos Területfejlesztési és Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat 
118 Magyarország Kormánya (2019): Program a versenyképesebb Magyarországért, 2019 Letöltve 2019. Május 30-án a kor-
many.hu oldalról: https://www.kormany.hu/download/7/91/91000/Program%20a%20Versenyk%C3%A9pesebb%20Ma-
gyarorsz%C3%A1g%C3%A9rt.pdf#!DocumentBrowse  

https://www.kormany.hu/download/7/91/91000/Program%20a%20Versenyk%C3%A9pesebb%20Magyarorsz%C3%A1g%C3%A9rt.pdf#!DocumentBrowse
https://www.kormany.hu/download/7/91/91000/Program%20a%20Versenyk%C3%A9pesebb%20Magyarorsz%C3%A1g%C3%A9rt.pdf#!DocumentBrowse
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„A magyar gazdaság lemaradásának egy legjelentősebb tényezője a vállalatok – főként a KKV-k – ter-
melékenységének viszonylag alacsony szintje.119 „A munkaerő elvándorlásának egyik fő oka a bérkü-
lönbség, mely szintén a termelékenység alacsony szintjével hozható összefüggésbe.120 A termelékeny-
ség növeléséhez többek között szükséges kihasználni az új technológiák nyújtotta lehetőségeket, ezzel 
összefüggésben az azok okozta változásokhoz alkalmazkodni képes munkaerőre van szükség. Az em-
beri erőforrások versenyképességének növekedéséhez fontos, hogy a magyar munkaerő képzettsége 
megfeleljen az aktuális elvárásoknak és képes legyen alkalmazkodni a jövőbeli, állandóan változó mun-
kaerőpiaci igényekhez. A folyamatos (ön)fejlesztés várhatóan elengedhetetlen részét képezi majd az 
életünknek. Jelenleg a magyar munkaerőtartalék kihasználása főként földrajzi és képzettségbeli nehéz-
ségekbe ütközik.121 

 Legfontosabb intézmények, szolgáltatók, állami és nem állami szereplők 

Az alábbiakban összegyűjtésre és röviden bemutatásra kerülnek azok a legfontosabb intézmények, 
szolgáltatók, szervezetek és érdekegyeztető vagy tanácsadó fórumok, amelyek a felnőttkori tanulás és 
kompetenciafejlesztés tekintetében a nagy szerepet játszanak. A fejezet célja átfogó képet adni arról 
a legszűkebb körről, amelynek bevonása szükséges már a kompetenciafejlesztési pályák hazai megva-
lósításának tervezésekor is. Az egyes szereplők rövid bemutatásakor csak a kompetenciafejlesztési pá-
lyák hazai megvalósítása szempontjából lényeges feladatai kerültek leírásra.  

6.3.1 Állami, kormányzati szereplők és intézmények 

A Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, 
amit az Alaptörvény és/vagy a jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. 
Az elmúlt körülbelül tíz évben intézményrendszere nagymértékű változáson ment keresztül.  
A kormány tagjai és intézményhálózata közül az alábbiak kapcsolódnak valamilyen módon az alacsony 
iskolai végzettségűekhez, a felnőttek oktatásához.  

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős, 
szakmai irányítást gyakorol a fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenysége felett. Irányítja, illetve 
felügyeli a központi államigazgatási szerveket. Vezeti a Stratégiai és Családügyi Kabinet, valamint a 
Gazdasági Kabinet üléseit. A Stratégiai és Családügyi Kabinet az áldozatsegítésért, a családpolitikáért, 
a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért, a helyi önkormányzatokért, az oktatásért, a tár-
sadalmi felzárkózásért, a társadalmi párbeszédért, a társadalompolitika összehangolásáért vállal fele-
lősséget, ezekben az illetékességi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve. 
A Gazdasági Kabinet a foglalkoztatáspolitika, a közfoglalkoztatás, az iparügyek, a kereskedelem, a szak-
képzés és felnőttképzés, a területfejlesztés stratégiai tervezése, valamint a területfejlesztés felett gya-
korol irányítást, a felsorolt felelősségi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve. 

                                                           
119 Magyar Nemzeti Bank: Versenyképességi jelentés 2017, 20.o. Letöltve 2019. Május 30-án az mnb.hu oldalról: 
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/versenykepessegi-jelentes 
120 A Magyar kkv-k termelékenysége elmarad a régiós országok értékeitől is, amelyek eleve 15-20 százalékkal alacsonyabbak 
mint Nyugat-Euróbában. 
121 Magyar Nemzeti Bank: Versenyképességi jelentés 2017, Letöltve 2019. Május 30-án az mnb.hu oldalról: 
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/versenykepessegi-jelentes 

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/versenykepessegi-jelentes
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/versenykepessegi-jelentes
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Mind a két kabinet felelősségi körébe tartozik a szakképzés és a felnőttképzés, amely a lehetőségeket 
biztosítja az alacsony iskolázottságúaknak.  

A Belügyminiszter122 a büntetés-végrehajtásért, a közfoglalkoztatásért, a helyi önkormányzatokért, 
a kezelésében lévő nyilvántartások tekintetében a foglalkoztatás mobilitás- és álláskeresés-hatékony-
ságát növelő egységes adatcserét biztosító EURES123 portál működtetéséért és fejlesztéséért felelős. 
A büntetés-végrehajtás felett gyakorolt ellenőrzési joga keretében előkészíti a büntetés-végrehajtási 
szervezet jogállására és működésére vonatkozó jogszabályokat, és megszervezi, valamint irányítja a 
büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet. 
A közfoglalkoztatásért való felelőssége keretében előkészíti a közfoglalkoztatási jogviszonyra, a közfo-
glalkoztatás szervezésére, a közfoglalkoztatási nyilvántartásra és a közfoglalkoztatással összefüggő 
jogsértések szankcionálására vonatkozó jogszabályokat, kidolgozza a Kormány közfoglalkoztatási poli-
tikáját, gondoskodik annak érvényesítéséről és végrehajtásáról, ellátja a közfoglalkoztatásban részt 
vevő személyek képzésével kapcsolatos feladatokat. 
Megszervezi és az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint 
járási (fővárosi kerületi) hivatal közreműködésével működteti a közfoglalkoztatás rendszerét, me-
ghatározza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését. 
A helyi önkormányzatokért való felelőssége keretében előkészíti a helyi önkormányzatokra vonatkozó 
jogszabályokat, a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges feltételek 
vizsgálatát. 
2019 májusától a Belügyminisztériumhoz tartozik a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes állam-
titkárság, így többek között feladata az alacsony iskolai végzettségűek életkörülményeinek, társadalmi 
helyzetének javítása. 

A Pénzügyminiszter124 a foglalkoztatáspolitikáért, a társadalmi párbeszédért, a területfejlesztés straté-
giai tervezéséért felelős. 
A foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében – a társadalmi felzárkózásért felelős miniszterrel 
együttműködve – előkészíti az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatásának elősegítése tekinte-
tében szükséges, a foglalkoztatás elősegítésére (ide nem értve a közfoglalkoztatást és a foglalkoztatási 
rehabilitációt) és az álláskeresők támogatására vonatkozó jogszabályokat. 
Kidolgozza a Kormány foglalkoztatáspolitikai koncepcióját és érvényesíti az abban foglaltakat egyéb 
kormányzati koncepciók és programok kialakításánál. Ellátja a foglalkoztatáspolitika koordinációjával 
kapcsolatos feladatokat. 
Meghatározza a foglalkoztatáspolitika és az álláskeresők ellátásának eszközrendszerét, a munkaerőpi-
aci szolgáltatások szabályait és irányítja a munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással 
kapcsolatos feladatokat, elemzi és ellenőrzi azok működését. Előkészíti az alacsony iskolai vég-
zettségűek foglalkoztatásának elősegítése tekintetében –  a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter-
rel együttműködve – a foglalkoztatás elősegítésére (ide nem értve a közfoglalkoztatást és a foglal-
koztatási rehabilitációt) és az álláskeresők támogatására vonatkozó jogszabályokat. 

                                                           
122 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 42.§, 45.§, 48.§. Letöltve: 2019. június 15-
én a kozlonyok.hu weboldalról: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/13/PDF/2018/6.pdf 
123 Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja 
124 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 70.§, 77.§, 78.§. Letöltve: 2019. június 15-

én a kozlonyok.hu weboldalról: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/13/PDF/2018/6.pdf 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/13/PDF/2018/6.pdf
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/13/PDF/2018/6.pdf
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Programokat dolgoz ki a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatására, a fo-
glalkoztatási válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerőpiaci hatások csökkentésére és – a szo-
ciál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – az atipikus foglalkoztatás bővítésére. 
Figyelemmel kíséri a foglalkoztatási folyamatokat, elkészíti a munkaerő-keresletre és -kínálatra vonat-
kozó prognózisokat.  
A társadalmi párbeszédért való felelőssége keretében összehangolja a kormányzati szervek érde-
kegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét, részt vesz a gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási, 
szakképzési érdekegyeztetésben. Gondoskodik a civil szektorral folytatott kapcsolattartás ágazati poli-
tikájának kialakításában, megvalósításában és összehangolásában. 

Az Innovációért és technológiáért felelős miniszter többek között felelős a szakképzésért és felnőtt-
képzésért, a területfejlesztésért, az európai uniós források felhasználásáért, gazdaságfejlesztésért, 
nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért. 
A szakképzésért és felnőttképzésért való felelőssége keretében előkészíti a szakképzésre, a szakképzési 
hozzájárulásra, a felsőfokú szakképzésre, a szakképző intézmények fenntartására, a felnőttképzésre és 
a köznevelés rendszerén belül a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat. Meghatározza a szakképzés 
megkezdésének és folytatásának feltételeit, a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási 
rendjét, valamint a szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének szabályait, 
meghatározza és rendszeresen felülvizsgálja a szakképzés irányait és a beiskolázás arányait. Közre-
működik a köznevelési és a felsőoktatási rendszer működtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos 
állami feladatok végrehajtásában, valamint az oktatásért felelős miniszter iskolai rendszerű szakkép-
zést érintő feladatainak ellátásában. Az innovációért és technológiáért felelős miniszter szakképzésért 
és felnőttképzésért való felelőssége körében elkészíti és kiadja az országos szakmai szakértői né-
vjegyzéket és az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket is. 

Az Emberi erőforrások miniszter családpolitikáért oktatásért szociál- és nyugdíjpolitikáért, a társa-
dalmi felzárkóztatásért felelős.125  
Ennek keretében előkészíti a családok támogatásával, a család- és népesedéspolitikai eszközök kiala-
kításával és működtetésével, a munka és a család összeegyeztetésének és összekapcsolásának biz-
tosításával, valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő jogszabályokat. 
Kidolgozza a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatások rendszerét, koordinálja az 
idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását. 
Kidolgozza a roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját és koordinálja annak 
végrehajtását, előkészíti a vonatkozó jogszabályokat. Végzi a roma nemzetiségi önkormányzatok tör-
vényességi felügyeletének szakmai irányítását. 
A szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a fogyatékos és megváltozott 
munkaképességű személyek helyzetére, esélyegyenlőségük biztosítására, foglalkoztatására, foglalkoz-
tatásuk támogatására és a fogyatékos személyek önálló életvitelét biztosító szolgáltatásokra vonat-
kozó jogszabályokat. 
Meghatározza a szociál- és nyugdíjpolitikával kapcsolatos területek rendszerét, illetve az azokra vonat-
kozó fejlesztési irányokat, feladatokat, ellátja a fogyatékosok és megváltozott munkaképességű szemé-
lyek foglalkoztatásával kapcsolatos állami feladatokat, felel a foglalkoztatási rehabilitációért. 

                                                           
125 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 93.§, 95.§, 100.§,102.§, 105.§, 106.§. Le-

töltve: 2019. június 15-én a kozlonyok.hu weboldalról: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlo-
nyok/13/PDF/2018/6.pdf 
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A társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében előkészíti a hátrányos helyzetű személyek 
helyzetére, felzárkózásuk biztosítására és oktatási esélyteremtésére vonatkozó jogszabályokat. Felel a 
hátrányos térségekben élők társadalmi felzárkózásáért, az alacsony végzettségűek foglalkoztatha-
tóságát javító komplex szolgáltatások biztosításáért. 

Az Agrárminiszter a szakképzés általános keretei között szervezi az agrárszakképzési feladatok végre-
hajtását. Fenntartja az agrárszakképző iskolák hálózatát. 

A Fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási hivatalaik. A miniszterelnökséget vezető miniszter 
irányítja a Fővárosi és megyei kormányhivatalokat. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésekkel 
összefüggő feladatokat a felnőttképzésért felelős miniszterrel együttműködve koordinálja, ellenőrzi, 
értékeli az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal felnőttképzéssel össze-
függő tevékenységét. A felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével meghatározza a közfoglal-
koztatással kapcsolatos képzési irányokat. Szervezi és koordinálja a kompetencia alapú képzési prog-
ramok megvalósítását. Összegyűjti, tanulmányozza, vizsgálja az egyes képzési programok főbb követel-
ményeit.  
A felnőttképzésért felelős miniszterrel együttműködve koordinálja a közfoglalkoztatottak képzéséhez 
kapcsolódó, európai uniós támogatással megvalósuló tevékenységet. Ellátja az európai uniós források 
felhasználásával megvalósuló közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésekkel kapcsolatos szakmai és 
pénzügyi feladatokat. Ennek keretében gondoskodik a rendszer szakmai működtetéséről, valamint 
koordinálja az eljáró járási hivatalok tevékenységét a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések 
szervezésében és bonyolításában, valamint képzéseket szervez. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ)126 szervezetrendszere a pénzügyminiszter által vezetett 
minisztériumból, a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat el-
látó szervezeti egységéből, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hi-
vatalának foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységeiből áll. A kormányhi-
vatalok és a járási hivatalok ellátják a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésze központi 
pénzügyi keretéből finanszírozott munkaerőpiaci programok, pályázatok támogatással kapcsolatos 
feladatait, valamint az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi felada-
tokat, ennek során az álláskeresők képzésekkel történő támogatását is megvalósítják. 

Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)127 magyarországi rendszere működtetésének és 
fejlesztésének feladatait, ügyfélszolgálatot működtet az EURES Nemzeti Koordinációs Iroda útján.  
Együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi önkormányza-
tokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, melynek keretében szakmailag irányítja és 
koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal – a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló törvényből adódó – feladatainak végrehajtását. 
Kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel, illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci el-
lenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. 

                                                           
126 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, 

valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 1.§(4). Letöltve: 2019. június 15-én a net.jogtar 
weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400320.KOR 

127 130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási 
szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről. Letöltve: 2019. június 
15-én a net.jogtar weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800130.KOR 
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A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével össze-
függésben befogadja a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigényeket. 
Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, munkaközvetítést végez, 
szervezi a közfoglalkoztatást. 
Kapcsolatot tart a megye (vagy főváros), a járás (vagy fővárosi kerület) területén található közfog-
lalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel. 

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága128 feladata többek között a büntetés-végrehajtási 
szervek szolgálati feladatai végrehajtásának, a fogvatartottak nevelésével, foglalkoztatásával kapcsola-
tos tevékenységek felügyelete, ellenőrzése és szakmai irányítása. Meghatározza a büntetés-végre-
hajtás keretében folyó oktatás, képzés és továbbképzés irányait, összehangolja az erre irányuló 
tevékenységeket. 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal129 elvégzi a szakképzési és felnőttképzési tevéken-
ység szakmai és módszertani fejlesztését, elemzési és értékelési feladatokat, kulcsfontosságú felada-
tokat lát el a szak- és fejnőttképzés központi fejlesztésében és kiemelt promramok megvalósításában, 
valamint a felnőttképzési szakértők és felnőttképzési programszakértők továbbképzésével kapcsolat-
ban. Szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő regionális és országos kutatásokat végez. Teljes 
prog-ramot érintő eljárásokat, szabályozásokat dolgoz ki. 
Az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítések vonatkozásában el-
látja a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését és a jogalkotáshoz szükséges előkészítő feladatokat, 
harmonizálja a nemzetközi szintezési rendszerrel (ISCED), valamint a Foglalkozások Egységes Rend-
szerével (FEOR), illetve az európai uniós irányelvekkel, és szükség szerint javaslatot tesz annak 
módosítására, illetve korszerűsítésére. 
Kiadásra előkészíti és gondozza a modulrendszert, a szakmai és vizsgakövetelményeket. Kidolgozza és 
gondozza a szakmai követelménymodulok elkészítésének egységes alapelveit, az európai követelmé-
nyekhez illeszkedő szakképesítések egyenértékűségének feltételrendszerét, a hazai és nemzetközi ké-
pesítések összehangolását.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság130 hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést, tényfeltáró, elemző, 
stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányokat készít a szociálpolitikai, társadalmi felzárkózási és drog-
politikai stratégiai döntések megalapozására. A hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának 
elősegítése érdekében ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak 
fejlesztésével, részükre megélhetési támogatás nyújtásával, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük 
javításával, és e személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a szegénységgel, mélysze-
génységgel összefüggő tevékenységeket. Jogutódja a Türr István Képző és Kutató Intézetnek, mely 10 
Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézményként 

                                                           
128 1995. évi CVII törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről 3.§. Letöltve: 2019. június 15-én a net.jogtar weboldalról: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500107.TV 
129 A nemzetgazdasági miniszter 16/2017. (V. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról. Letöltve: 2019. június 15-én a net.jogtar weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?do-
cid=A1400319.KOR 

130 316/2012. (XI. 13.) Korm. Rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról. Letöltve: 2019. június 15-én a net.jog-
tar weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200316.KOR 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500107.TV
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működött 2011-2016-ig. Az integrációval a szervezeti tapasztalat és tudás is a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóságban épült be. 

A Klebelsberg Központ131 a tankerületi központok tekintetében középirányító szervként gyakorolja az 
irányítást. A Kormány a tankerületi központokat jelölte ki az állami köznevelési közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő szervekként. A tankerületi központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt 
vevő, fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében közreműködik az alapkészségek, or-
szágos képességmérések, vizsgálatok területén. 

Az Oktatási Hivatal132 a köznevelési, felsőoktatási és szakképzési rendszer tartalmi és módszertani 
kutatási és fejlesztési feladatai ellátásában közreműködő szerv. A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációs 
központként a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározottak szerint adatot szolgáltat a felnőtt-
képzési hatóság számára. A Hivatal a szakmai képesítések elismerése terén működő segítségnyújtó 
központként a honlapján közzéteszi az előzetes ellenőrzés alá tartozó szakmák jegyzékét és az európai 
szakmai kártyával kapcsolatos információkat. 
A Hivatal köznevelést érintő ellenőrzési feladatai szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést 
szervez, melyek alapján értékelési területenként (kompetenciánként) kiemelkedő és fejleszthető 
területeket jelöl meg.  

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a családbarát értékrend formálásával járul hozzá a 
gyerekek oktatásból való lemorzsolódásának, így az alacsony iskolai végzettségűek számának csökken-
tésében. Projektek megvalósításával család- és idősügyi, illetve nőpolitikai döntések megalapozása és 
azok hatásainak vizsgálata érdekében végzett tevékenységgel, képzések és továbbképzések 
szervezésével, szakmai kiadványok kiadásával, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes fejlesztési felada-
tok ellátásával közreműködik az emberi erőforrások miniszter meghatározott feladatainak ellátásában.  

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő133 alaptevékenysége a fiatalok társadalmi integrációját segítő 
szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése, iskolarendszeren kívüli képzések, romák társadalmi 
integrációját segítő tevékenységek, programok szervezése. Nyílt pályázatot hirdet például a roma 
lányok végzettség nélküli korai iskolaelhagyásának megelőzésére szolgáló programok támogatására.  

A Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. többek között az általános mezőgazdaság, állattenyésztés, erdő- 
és vadgazdálkodás, halászat-haltenyésztés, élelmiszeripar, térképészet, földügy, térinformatika, vala-
mint a környezetvédelem szakterületéhez tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért fe-
lelős agrárminiszter szakképzéssel összefüggő feladatainak megvalósításában működik közre. 
Felnőttképzés szervezésére jogosult, hátrányos helyzetű térségek lakosságának felzárkóztatásával és 
fejlesztésével is foglalkozik. 

                                                           
131 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, vala-

mint a Klebelsberg Központról. Letöltve: 2019. június 15-én a net.jogtar weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?do-
cid=A1600134.KOR 

132 121/2013. (IV. 26.) Korm. Rendelet az Oktatási Hivatalról. Letöltve: 2019. június 15-én a net.jogtar weboldalról: 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300121.KOR 

133 68/2016. (XII. 30.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Letöltve: 
2019. június 15-én a net.jogtar weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A16U0068.EMM&txtrefe-
rer=00000001.TXT 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600134.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600134.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300121.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A16U0068.EMM&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A16U0068.EMM&txtreferer=00000001.TXT
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A Nemzeti Művelődési Intézet Nkft. az Emberi erőforrások minisztériumával kötött közszolgáltatási 
szerződés keretében közművelődési szakmai szolgáltató és módszertani feladatokat lát el, a kulturális 
alapellátás operatív bázisszervezeteként működik. 19 megyei igazgatósága segíti a közművelődési szak-
mai koncepciók megvalósulását, valamint a települési közösségi-kulturális élet módszertani tanács-
adással való támogatását. Projektek megvalósításával, módszertani tanácsadással járul hozzá a közös-
ségi művelődésben részt vevők életminőségének javításához, a települések kulturális, társadalmi és 
gazdasági lehetőségeinek kialakításához. 

A Neumann János Nonprofit Kft.134 az információs társadalom fejlesztésével, a digitális készségek 
fejlesztésével, és az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos feladatokat lát el. 
Feladatai közé tartozik többek között iskolarendszeren kívüli képzések szervezése és fejlesztése, a Digi-
tális Jólét Program hálózat szakmai koordinálása és eredményeinek megjelenítése. Részt vesz az „Ok-
tatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” című kie-
melt projekt végrehajtásában. 

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. koordinálja a Digitális Jólét Program kertében kialakított stratégiák  
– Digitális Oktatási Stratégia, Digitális Startup Stratégia, Digitális Exportfejlesztési Stratégia és Digitális 
Gyermekvédelmi Stratégia – feladatainak összehangolását és megvalósítását, valamint a Digitális Jólét 
Program 2.0-ból fakadó feladatok megvalósítását. 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ többek között az egészségügyi szakterületéhez tartozó szakké-
pesítésekhez kapcsolódó feladatok megvalósításában működik közre. Felnőttképzés szervezésére is 
jogosult. 

Az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK) fő célja annak támogatása, hogy a fiatal pályavála-
sztóktól kezdve a munkaadókon át a szakmát váltókig mindenki egyaránt érvényesülni tudjon a digitális 
jövő munkaerőpiacán. Ennek érdekében feladatai közé tartozik a fiatalok pályaválasztásának, a gya-
korlatiasabb és vonzóbb szakképzés kialakításának elősegítése, a digitális kompetenciák fejlesztése, 
egyre több vállalat bevonása a diákok oktatásába, a változó gazdasági igényeknek megfelelő, életen át 
tartó tanulás elősegítése, minőségi digitális képzések széleskörű elérhetővé tétele, illetve a munkaerő-
piaci és gazdasági igényeknek, valamint egyéni tapasztalatoknak és kompetenciáknak megfelelő ered-
ményes pályamódosítás, szakmaváltás támogatása. 

6.3.2 Társadalmi-gazdasági szereplők 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 
A kereskedelmi és iparkamarák a törvényekben, rendeletekben és az állami szervezetekkel kötött 
együttműködési megállapodásokban meghatározott szakképzési és felnőttképzési feladatok ellátását 
végzik.135 A felnőttképzési szakmai programkövetelmények egységes rendszerének kialakítását és 
nyilvántartását a kamara vezeti.  
Az MKIK és az országos hálózatú területi kamarák munkájához és a kamarai tanácsadói munkához az 
MKIK szakmai tájékoztató kiadványokat készít az egységes működtetés érdekében. 

                                                           
134 27/2017. (VI. 8.) Kormányrendelet a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról. Letöltve: 2019. 

június 15-én a net.jogtar weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700127.KOR 
135 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 80.§. Letöltve: 2019. június 15-én a net.jogtar weboldalról: https://net.jog-

tar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700127.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV
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A kamarák a képzések kialakításával, a célcsoport elérésével valamint a vállalkozások igényeinek és 
észrevételeinek becsatornázásával kapcsolatos feladatok megvalósításában vállalhatnak szerepek a 
kompetenciafejlesztési pályák hazai megvalósításában.  

Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ)  
Célja a vállalkozók országos és helyi döntéshozó fórumok előtti érdekképviselete, a kis- és középvál-
lalkozások tőkeerejének és piacképességének növelése, a nagyvállalatok speciális igényeinek 
közvetítése. Tagjai számára széles körű tájékoztatást nyújt a változó szabályozásokról, a vállalkozás-
fejlesztést, a piacépítést, a szakmunkás- és a felnőttképzést előmozdító szolgáltatásokat nyújt a vál-
lalkozásoknak. Szakmai javaslatokat tesz, illetve törvényeket és más jogszabályokat kezdeményez, 
véleményez.136  

A Vállalkozók Országos Szövetsége a képzések kialakításával, a célcsoport elérésével, valamint a vál-
lalkozások igényeinek és észrevételeinek becsatornázásával kapcsolatos feladatok megvalósításában 
vállalhatnak szerepek a kompetenciafejlesztési pályák hazai megvalósításában. 

Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
Célja a magyar önkormányzati érdekek képviselete, megjelenítése és védelme. Részt vesz jogszabály 
által előírt egyeztetési fórumokon, eszmecseréket folytat az önkormányzatok számára fontos kér-
déskörökben. 
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége főként a célcsoport elérésével és bevonásával kapcsolatos 
feladatok megvalósításában és megvitatásában vállalhatnak szerepek a kompetenciafejlesztési pályák 
hazai megvalósításában. 

Magyar Szakszervezeti Szövetség 
Célja a tagszervezetek tagjainak foglalkoztatásra irányuló jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek 
előmozdítása és megvédése, valamint a jelenlegi, a leendő és a volt munkavállalók társadalmi, gaz-
dasági, szociális és kulturális érdekeinek átfogó képviselete és érvényesítése. 
A Magyar Szakszervezeti Szövetség a képzések kialakításával, a célcsoport elérésével, valamint a 
munkavállalók igényeinek és észrevételeinek becsatornázásával kapcsolatos feladatok megvalósí-
tásában és megvitatásában vállalhatnak szerepek a kompetenciafejlesztési pályák hazai megva-
lósításában. 

Civil szervezetek 
A civil szervezetek137 igen széles tevékenységi körben működnek. A civil szférában a szolgáltató, ta-
nácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevé-
kenységek között hangsúlyos szerepe van az oktatásnak.  
Egyik forrásuk a Nemzeti Együttműködési Alap, mely a civil önszerveződések működését és szakmai 
tevékenységét, nemzeti összetartozásuk erősítését és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük 
segítését támogató finanszírozási forma.  

                                                           
136 A Vállalkozók Országos Szövetségének története. Letöltve 2019. június 15-én a vosz weboldalról: http://www.vosz.hu/ma-

gunkrol/tortenet 
137 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támo-

gatásáról 58.§. Letöltve: 2019. június 15-én a net.jogtar weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100175.TV 

http://www.vosz.hu/magunkrol/tortenet
http://www.vosz.hu/magunkrol/tortenet
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100175.TV
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A civil szervezetek főként a célcsoport elérésével, bevonásával, képzéssel és mentorálással kapcsolatos 
feladatok megvalósításában és megvitatásában vállalhatnak szerepek a kompetenciafejlesztési pályák 
hazai megvalósításában. 

A népfőiskola 138 olyan nyitott tanulási, képzési közművelődési intézmény (művelődési ház, művelődési 
központ vagy kulturális központ), amelynek elsődleges tevékenysége az egész életre kiterjedő tanulás 
feltételeinek biztosítása, különösen a felnőtt korosztály számára szakmai képzések szervezése. A 
képzési piacon különös helyet foglal el Magyarországon a népfőiskolai mozgalom a maga sajátos 
szellemiségével, hagyományaival, szervezetrendszerével. Célja többek között, hogy kiküszöbölje a 
tudásbeli szegénységet (iskolázatlanság, félanalfabetizmus, szakképzetlenség). Több projektjének az 
iskolázatlanság felszámolása a célja. 
A népfőiskolák főként a célcsoport elérésével, bevonásával és képzéssel kapcsolatos feladatok 
megvalósításában és megvitatásában vállalhatnak szerepek a kompetenciafejlesztési pályák hazai 
megvalósításában. 

6.3.3 Képzési- oktatási szolgáltatók 

A köznevelési rendszer intézményei 
A középiskolák és általános iskolák a felnőttek számára felnőttoktatás keretében nyújtanak tanulási 
lehetőséget. A köznevelési intézményekben folyó tevékenységet a köznevelési törvény szabályozza. 
Ekkor az iskolák a felnőttek számára pótló funkciójukban úgynevezett második esélyt adó képzésekkel 
adnak lehetőséget a hiányzó alapfokú vagy középfokú végzettség megszerzésére. 

Szakképzési centrumok országos hálózat139  
A szakképzési centrumok fenntartását a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el 
2015. július 1-jétől. Jelenleg 40 szakképzési centrum 371 működő tagintézményének majdnem 
mindegyikében folyik felnőttoktatás. 
Jogszabály még nem rendelkezik róla, de az előkészített validációs rendszerterv a validációs eljárás 
gyakorlati ellenőrzési-értékelési feladatok lefolytatását – validáció gyakorlati elemeit lebonyolító 
szervezetként – a szakképzési centrumok hálózatába javasolja delegálni. 

Agrár-szakképző iskolák hálózata 
Az agrár szakképző intézményt átfogó hálózat működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása az agrár-
miniszter irányítása alá tartozik. A hálózat célja versenyképes tudást adó, szakmailag magas színvonalú 
és hatékony agrár-szakképzési rendszer működtetése. 

Felnőttképzők 
A felnőttek iskolarendszeren kívül folyó tanulásának szervezésével felnőttképzők foglalkoznak. A 
különböző képzési körben való felnőttképzési tevékenységek végzésére vonatkozó engedélyeket Pest 
Megyei Kormányhivatal adja ki. Az egész országban kiadott engedélyek száma 32144 db, melyben 21 

                                                           
138 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. Letöltve: 2019. 

június 15-én a net.jogtar weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV 
139 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző 
intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával össze-
függő módosításáról. Letöltve: 2019. június 15-én a net.jogtar weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?do-
cid=A1500146.KOR 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500146.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500146.KOR
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db OKJ-s 21-es szintű részszakképesítés, amelyhez nem szükséges alapiskolai végzettség, 106 db OKJ-s 
31-es szintű részszakképesítés szerepel, amelyhez az alapiskolai végzettség kiváltható bemeneti kom-
petencia méréssel. Ezekre a részszakképesítésekre vonatkozóan 1072 illetve 2600 engedély került ki-
adásra. Ezeket a szakmákat tartalmazza a 10.3 mellékletben szereplő két táblázat. Ezek a képzések 
elvégzésére tehát az alacsony iskolai végzettségűeknek is lehetőségük van. 
Felzárkóztató képzést viszonylag kevés képző intézmény szervez. Azok a képzések, amelyek a felnőtt-
képzési törvényben nem szabályozottak és nem támogatottak, a felnőttképzési törvény értelmében 
nem minősülnek felnőttképzési tevékenységnek és szabadon, a piaci rendezőelvek alapján szervez-
hetők.  

6.3.4 Érdekegyeztető, konzultációs fórumok 

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 
A gazdaság és a társadalom fejlődését érintő átfogó ügyek, a kormányzati ciklusokon átívelő nemzeti 
stratégiák megvitatására, valamint a harmonikus és kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés, illetve az eh-
hez illeszkedő szociális modellek kidolgozásának és megvalósításának előmozdítására jött létre az 
Országgyűléstől és a Kormánytól független, konzultációs, javaslattevő és tanácsadó testület. Az NGTT 
a munkaadói és munkavállaló érdekképviseleti szervezetek, a gazdasági kamarák, a nemzetpolitika 
területén tevékenykedő civil szervezetek, a tudomány és a művészet hazai és határon túli magyar 
képviselői, valamint a bevett egyházak közötti társadalmi párbeszéd legátfogóbb, sokoldalú konzultatív 
fóruma. 
A területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében előkészíti a kedvezményezett 
térségek besorolására, a területfejlesztési koncepciókra és programokra, a tervrendszer szabályozá-
sára, a vállalkozási övezetekre vonatkozó jogszabályokat. 
A területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében összehangolja az országos és 
térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat, irányítja azok rendszerének kialakítását, 
működését, elemzi a térségi fejlesztési folyamatokat, javaslatot tesz a régiók területi lehatárolására, 
kidolgozza a regionális támogatási térkép koncepcióját. 

Nemzeti Versenyképességi Tanács 
A magyar kormány által 2016 októberében létrehozott Nemzeti Versenyképességi Tanács fő feladata 
Magyarország versenyképességének erősítése és a különböző állami szolgáltatások javítása. A Tanács 
véleményezi a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából releváns kezdeményezéseket, és ja-
vaslatokat fogalmaz meg a versenyképességet javító kormányzati beavatkozásokra.140 A Tanácsot a 
gazdaság területén széleskörű tapasztalattal és tudással rendelkező szakemberek alkotják. A Tanács 
javaslata alapján készülhetett el a Versenyképesebb Magyarországért program is. 

Tagjai jelenleg:  

• Varga Mihály, pénzügyminiszter (elnök) 
• Bársony Farkas, az Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországon (AmCham) elnöke, a PwC 

Magyarország cégtársa;  
• Csath Magdolna, a Szent István Egyetem emeritus professzora, a Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem magántanára;  

                                                           
140 1538/2016. (X. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Versenyképességi Tanács létrehozásáról. Letöltve: 2019. június 15-én a 

net.jogtar weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A16H1538.KOR&txtreferer=00000001.TXT 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A16H1538.KOR&txtreferer=00000001.TXT
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• Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke;  
• Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója  
• Jánoskuti Levente, a McKinsey & Company budapesti irodavezetője 
• Dale A. Martin, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara(DUIHK) elnöke, a Siemens Zrt. 

elnök-vezérigazgatója 
• Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter  
• Parragh László, az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke 

Szakképzési Innovációs Tanács  
A Szakképzési Innovációs Tanács az ITM által 2018. szeptember 7-én létrehozott, a szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását 
segítő, szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos testület, szakmai javaslattevő 
szerv. A testület fő célja, hogy megfelelő fórumot biztosítson a kormányzat és a szakképzési rendszer 
meghatározó szereplőinek párbeszédéhez. Tagjait a kamarák, nagyvállalatok, szakszervezetek, érdek-
képviseleti szervezetek, oktatási szervezetek, intézményfenntartók és tanulói képviseletek delegáltjai, 
továbbá a kormányzati oldal képviselői alkotják.141 A Tanács munkáját kiemelt témákhoz kapcsolódóan 
munkacsoportok segítik. A munkacsoportok egyeztetésein az egyes területeket érintő kihívásokról és 
lehetséges válaszokról egyeztetnek a résztvevők, amelyeket a vonatkozó jogszabályok megalapozott 
előkészítésénél javaslatként vehet figyelembe a SZIT. 

A „Szakképzés 4.0” a Szakképzési Innovációs Tanács szerepére nagy hangsúlyt helyez. 
 

Javaslatot tesz Véleményt nyilvánít 

• az iskolarendszeren kívüli szakképzésben 
részt vevő felnőttek elhelyezkedési lehető-
ségeit elősegítő intézkedésekre 

• az Ipar 4.0 kihívásaira hatékonyan reagáló 
képzési rendszer kialakítására 

• az oktatók számára szakmai karriert nyújtó 
szakmai képzésre 

• szakmai követelmények, tananyagok, vala-
mint új eljárások kifejlesztésére és ehhez 
anyagi források biztosítására 

 

• a szakképzést és felnőttképzést érintő jog-
szabályok tervezetéről  

• a szakképzési és felnőttképzési rendszer fej-
lesztését érintő stratégiai kérdésekről, a 
szak- és felnőttképzés minőségbiztosítási 
rendszerének fejlesztéséről  

• a szak- és felnőttképzés szakmai színvonalá-
nak fejlesztéséről 

• az egész életen át tartó tanulás feltételrend-
szerének kialakításáról 

• a szak- és felnőttképzés eredményességéről, 
a pályakövetés rendszeréről. 

6. táblázat: A Szakképzési Innovációs Tanács szerepei 

A „Szakképzés 4.0” szerint a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésére vonatkozóan a SZIT részéről 
várhatóan 100 szakmai javaslat kerül megfogalmazásra.  

Ágazati Készségtanácsok 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordi-
nálásával az ágazati készségtanácsok 2018. július 1-jétől kezdhették meg működésüket. „Az ágazati 
                                                           
141 Megalakult a Szakképzési Innovációs Tanács (2018). Letöltve 2019. június 15-én a kormany.hu weboldalról: 

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/megalakult-a-szakkepzesi-innovacios-tanacs 

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/megalakult-a-szakkepzesi-innovacios-tanacs
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készségtanácsok feladata, hogy elősegítsék a munkaerő-piaci igények és a képzési rendszer összhang-
jának megteremtését, valamint véleményezési, illetve javaslattételi munkával hozzájáruljanak a szak-
képzési és felnőttképzési rendszer működtetéséhez, szükséges átalakításának folyamatához”.142 A 
Készségtanácsok feladata többek között az egyes ágazatok képzésekkel kapcsolatos elvárásainak meg-
fogalmazása. Ennek fényében többek között időszakonként áttekinti az adott ágazathoz kapcsolódó 
szakképesítések rendszerét, szakmai követelményeit és tananyagtartalmát, belépési követelményeit, 
a más szakképesítésekbe való beszámíthatóság lehetőségeit, a szakemberektől elvárható készségek és 
kompetenciák halmazát.143 Az ágazati készségtanácsokról szóló hatályos 213/2018. (XI. 22.) Korm. ren-
delet 19 ÁKT-t nevesít. A készségtanácsok tagjainak száma függ az érintett ágazat nagyságától, szerke-
zetétől, struktúrájától – taglétszáma 7-19 fő lehet. A tagok azon vállalatok és munkavállalói érdekkép-
viseletek köréből kerültek ki, akiknek az ágazatokon belül összefogó, közvetítő szerepe van, 
mindemellett megfelelő információval rendelkeznek a munkaerőpiaci igényekről, és képesek az ágazat 
szak- és felnőttképzési helyzetének előmozdítása érdekében szakmai igényeket megfogalmazni.144  

Roma Koordinációs Tanács 
A Kormány a cigányság felzárkózását szolgáló intézkedések kialakítása, végrehajtása és eredményeivel 
kapcsolatos véleménynyilvánítás érdekében létrehozta a Roma Koordinációs Tanácsot. A 29 tagú szer-
vezetben a cigányság képviselői (pl. Országos Roma Önkormányzat képviseletében 2 fő, egyikük, mint 
a Tanács társelnöke) mellett helyet kapnak a civil szereplők, az egyházak, a kisebbségi jogok országgyű-
lési biztosa és a kormányzat képviselői is.  

Helyi foglalkoztatási paktumok 
A helyi foglalkoztatási paktumok – vagy másképp helyi foglalkoztatási partnerségek – fontos eszközei 
az adott térség munkaerőpiaci szereplői közötti hatékony együttműködésnek. Ezeknek az együttmű-
ködéseknek a megvalósulása a helyi sajátosságok miatt némi eltérést mutathat, de fő céljuk – a mun-
kanélküliség csökkentése, a foglalkoztatás és foglalkoztathatóság emelése – nem különbözik. A foglal-
kozási paktumok tagjai gyakran önkormányzatok, vállalkozások, munkaügyi szervezetek, képző 
intézmények, szociális partnerek és civil szervezetek. 
A helyi foglalkozási együttműködések támogatására a TOP-5.1.2-15, TOP-5.1.2-16 és a TOP-6.8.2 
számú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű projektekben kerül sor. A támogatási for-
rás biztosítása mellett a projektek célja foglalkoztatási együttműködések képzési és foglalkoztatási 
programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá 
a foglalkoztatás helyi szintű akcióterveinek megvalósítása, az álláskeresők munkához juttatása. Cél, 
hogy megyei szinten átfogó, országos paktumrendszer jöjjön létre. A munkaerőpiaci képzések a mun-
káltatók igényeihez igazodnak, a helyi, regionális és országos munkaerőpiaci igények figyelembe véte-
lével, és az érdekelt felekkel, mindenekelőtt a szociális partnerekkel, valamint a helyi, regionális és 
országos gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve igyekeznek biztosítani a fejlődési lehetősé-
geket. 

Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok 

                                                           
142 Információs és Technológiai Minisztérium (2019): Szakképzés 4.0  stratégia, 47.o. Letöltve 2019. június 13-án a nive 

weboldalról: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024 
143 213/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet az ágazati készségtanácsokról. Letöltve: 2019. június 15-én a net.jogtar weboldalról: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800213.KOR 
144 Információs és Technológiai Minisztérium (2019): Szakképzés 4.0  stratégia, Letöltve 2019. június 13-án a nive weboldalról: 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800213.KOR
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024
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Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok a megyei önkormányzatokkal és a gazdasági kamarával 
együttműködő, a fővárosi, megyei szakképzési feladatellátást koordináló és a szakképzés minőségi fej-
lesztését segítő szervezet, a szakképzés fejlesztése és a munkaerő-piaci igények érvényesítése céljából 
létrehozott konzultációs, véleményező, javaslattevő és tanácsadó fővárosi, megyei testület. Fő fel-
adata többek között az iskolai rendszerű szakképzés adott megyére vonatkozó fejlesztési koncepciójá-
nak kidolgozása. 

Az alfejezetben bemutatott érdekegyeztető fórumok tagjai olyan csoportokat képviselnek akik kompe-
tenciafejlesztési pályák hazai kialakítása tekintve releváns és fontos igényeket és javaslatokat fogal-
mazhatnak meg.  

A kompetenciafejlesztési pályák igen összetett célcsoportját megcélzó komplex szolgáltatásnyújtásra 
átlátható és szinergikusan működő szervezeti keretekre és megfelelő koordinációra van szükség. A je-
len működő szervezeteket felsorakoztatva elmondható, hogy szerteágazó intézményhálózat foglalko-
zik a felnőttek képzésével és az alacsony szintű készségekkel és végzettséggel rendelkezők számára 
nyújtott szolgáltatásokkal, az ezekkel kapcsolatos döntések előkészítésével és a feladatok koordinálá-
sával. 
  

 

27.  ábra: Érdekelt szereplők bemutatása, saját ábra 
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6.3.5 Vállalkozások 

A KSH több mint 30 ezer vállalkozást vizsgáló reprezentatív adatgyűjtése alapján megállapításra került, 
hogy 2015-ben a 10 főnél többet foglalkoztató hazai vállalkozások kevesebb, mint fele, összesen 44%-
a támogatta a dolgozói képzését, ami az előző évekhez képest romló tendenciára utal.145 A vállalkozá-
sok támogatási hajlandósága összefügg a vállalkozás méretével, a nagyobb vállalkozások nagyobb va-
lószínűséggel járultak hozzá anyagilag a munkavállalók képzéséhez. 146 
A munkavállalóik képzésben való részvételét nem támogató vállalkozások körülbelül 75%-a válaszát 
azzal indokolta, hogy dolgozói már rendelkeznek a munkájukhoz szükséges ismeretekkel, 30%-ának 
elmondása szerint a már meglévő munkavállalók képzése helyett inkább új, megfelelő képzettségű 
munkaerőt vesznek fel, körülbelül 15%-uk pedig túl magasnak találja a képzések költségét.  

A vállalatok munkahelyi képzéseinek támogatására jelenleg  
• a GINOP-6.1.5-17 „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” és 

a VEKOP-8.5.2-17 „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára”, 
• a GINOP-6.1.6-17 „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavál-

lalói számára” és a VEKOP-8.5.3-17 „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis és középválla-
latok munkavállalói számára”,147 

• továbbá a GINOP-6.1.8-17 „Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működte-
tése”148 projektek keretében van lehetőség. 

A vállalatok munkahelyi képzéseinek támogatásával a projektek így hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 
felnőttkorú lakosság minél nagyobb körben részesülhessen valamilyen képzésben, ezzel fejlődjön kész-
sége/kompetenciája, csökkenjen szaktudása elavulásának kockázata.  

 

 

                                                           
145 2010-ben a 10 főnél többet foglalkoztató hazai vállalkozások 49 százaléka támogatta munkavállalói képzését. 
146 Képzést támogató vállalkozások létszám-kategória szerint (KSH) Forrás:  http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp 
147 Feltételek GINOP-6.1.6-17 és VEKOP-8.5.3-17 projektek esetében  
képzésben résztvevők száma min. 3 fő 
hátrányos helyzetű saját munkavállalók aránya: min.3 fő, középvállalkozás esetén a képzésbe vont saját munkavállalók min. 
5%-a, de legalább 2 fő 
A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya: a képzésen résztvevők min. 80%-a, amennyiben a 
képzésbe vont résztvevők között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60% 
Megvalósítás: amennyiben a projekt támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba 
lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre 
148 támogatást igénylőnek külső munkavállalókat és/vagy a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket kell be-
vonnia a képzésekbe, a képzésbe vont saját munkavállalók számának legalább 20%-os mértékéig az alábbi célcsoportokból: 
a) beszállítók8 munkavállalói vagy 
b) kapcsolt vállalkozások munkavállalói vagy 
c) egyéb vállalkozások munkavállalói vagy 
d) bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott vagy 
e) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső9 
vagy 
f) egyéb munkavállalási korú inaktív10 személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem 
vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is). 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp
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Az ezek megvalósítását segítő GINOP-6.1.7-17 „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és kö-
zépvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja” 
a fenti projektekben jelentkező képzési igények megvalósulását támogatja. A GINOP-6.1.8-17 projekt 
keretében beadott pályázatokra vonatkozóan sor kerül egy egységes értékelési, minősítési rendszer 
kifejlesztésére, a képzési tervek képzési minőségbiztosítási és foglalkoztatási szempontú értékelésére.  

A pályázati felhívások keretében elérhető képzéstámogatással azonban több vállalkozás a pályázati 
felhívásban megfogalmazott feltételek és elvárások miatt nem él. A kisebb vállalkozások számára gyak-
ran nehézséget jelent az esetleges képzések miatti munkaerő kiesés. Főként a kisebb vállalkozások 
esetében fontos, hogy a munkavállalók képzését és az azzal kapcsolatos járulékos plusz adminisztratív 
feladatokat össze tudják egyeztetni a vállalkozás tevékenységével.  
A képzés miatt távolmaradó munkavállaló miatti nehézségeket kiküszöbölő támogatás igénybevételé-
hez kapcsolódó sok adminisztrációs feladat is nagy megterhelést jelenthet a vállalkozások számára, 
jelezték a munkáltatókat képviselők.  
A munkaerő képzésére jelenleg is működik ösztönző rendszer: a saját dolgozó képzésének támogatása 
nehezebben elérhető, de új munkaerő kiképzésére jó megoldás a tanulószerződés, melyen keresztül a 
szakképzésben a duális képzés keretében képezhetik ki a cégek leendő munkavállalóikat. Ezt a lehető-
séget nagy cégek már ismerik, kicsik még kevésbé, és nem vesznek részt kellő mértékben a duális kép-
zésben. 

Míg korábban nagyobb teret kaptak a vállalkozások a szakképzési hozzájárulás kiegyenlítésére saját 
dolgozó képzésével, az erre vonatozó feltételeket szigorították. A jelenlegi szabályozás szerint a szak-
képzési hozzájárulás saját munkavállaló képzésével történő teljesítése csak akkor valósulhat meg, ha a 
hozzájárulásra kötelezett az év 1-6., valamint 9-12. hónapjában legalább 30 fő tanulószerződéses ta-
nuló gyakorlati képzésével149 részben, de legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százaléka mértékéig 
teljesíti a hozzájárulási kötelezettségét. A munkavállalók képzésének ez a támogatása így csak igen szűk 
vállalkozói réteg számára hasznosítható. 
  

                                                           
149 A 30 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésére vonatkozó feltétel cégcsoportban - a kapcsolódó és partner vállal-
kozásoknál folyó gyakorlati képzés összeszámításával - is teljesíthető. 



 

117 

 Magyarország Alaptörvénye és a jogszabályok által meghatározott ellátások és 
szolgáltatások 

A jogszabályok által meghatározott ellátások és szolgáltatások a törvényekben rögzítettek és onnan 
részleteződnek a végrehajtási rendeletekben. Ezért ebben a fejezetben a törvényeken keresztül kerül-
nek bemutatásra azok az ellátások és szolgáltatások, amelyek kapcsolhatóak az alacsony iskolai vég-
zettségűekhez is. A jogszabályi környezet az alacsony iskolai végzettségű kifejezést nem használja, így 
azok a főbb jogszabályok kerülnek bemutatásra, amelyek hozzájárulnak a kompetenciafejlesztési pá-
lyák egyes célcsoportjainak kompetenciafejlesztéséhez. 
Tekintettel arra, hogy néhány, a kompeteciafejlesztési pályák szempontjából releváns szolgáltatás és 
lehetőség több különböző jogszabályban jelenik meg, ezek a fejezet második felében átfogóan bemu-
tatásra kerülnek. 

6.4.1 A kompetenciafejlesztési pályák szempontjából releváns jogszabályok vizsgálata 

Magyarország Alaptörvénye 
A magyar állampolgárok ingyenes, kötelező és szabadon hozzáférhető alap-, közép - és képességeikhez 
mérten - felsőfokú oktatásban való részvételéhez kapcsolódó jogait Magyarország Alaptörvénye fek-
teti le150. Az oktatásban való részvétel elősegítését törvényben szabályozott anyagi támogatások ren-
delkezésre bocsátásával támogatja az állam. Az Alaptörvény továbbá kimondja, hogy az állampolgá-
roknak joga van a munka, a foglalkozás és vállalkozás szabad megválasztásához, mely lehetővé teszi 
számukra, hogy képességeiknek megfelelő munkavégzéssel a közösség gyarapodásához151. Magyaror-
szág feladata továbbá, hogy az állampolgárok szociális biztonságának megteremtésére törekedjen, 
mely magában foglalja többek között a munkanélküliek támogatását152.  

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
A törvény a munkaerőpiaci szolgáltatások és foglalkoztatást segítő támogatások és rendelkezések kö-
zött említi többek között a képzések elősegítését153, és a foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatá-
sokat154. E paragrafusok jelölik ki a munkaerő-piaci képzésekre jogosultak körét, a képzések támoga-
tásának mibenlétét is.  

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
Magyarország Alaptörvényben foglalt feladatához kapcsolódóan e törvény célja, hogy a szociális bizton-
ság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellá-
tások formáit, szervezeti hátterét, a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit, valamint azok érvénye-
sítésének garanciáit. A törvény a szociális foglalkoztatások körében a családsegítéssel kapcsolatban 
rendelkezik tanácsadói szolgáltatások biztosításáról155, illetve egyéni vagy csoportos készségfejlesztés 

                                                           
150 Magyarország Alaptörvénye: Szabadság és Felelősség XI. cikk 
151 Magyarország Alaptörvénye: Szabadság és Felelősség XII. cikk 
152 Magyarország Alaptörvénye: Szabadság és Felelősség XIX. cikk 
153 14-15. § 
154 16-17. § 
155 64. § (4): „a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás” 
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biztosításáról156. A törvény a fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek „önálló életvitelének fenntar-
tása, illetve elősegítése érdekében” előírja, hogy igény esetén a készségfejlesztést és tanácsadást157. 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról  
A családnak, mint Magyarország legfontosabb nemzeti erőforrásának és a magyar társadalom alapvető 
egységének a sokoldalú segítése, a családi élet biztonságának, a gyermekvállalás feltételeinek, vala-
mint a család és a munka összeegyeztetésének javítása az állam egyik legfontosabb feladata158. Az itt 
alkalmazott különféle támogatások a szolgáltatás kategóriájába tartoznak. Családtámogatási ellátási 
formák között szerepel a iskoláztatási támogatás a tankötelezettség teljes időtartamára. 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
Állami kötelezettség az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás előmozdítása elsősorban, azon 
szándéktól vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszen-
vedők számára. 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános sza-
bályairól 
A törvény célja a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése, 
versenyképességük javítása, a szolgáltatási tevékenység megkezdése és folytatása, továbbá a szolgál-
tatásnyújtás szabadságának megfelelő érvényesítése. E törvény jelöli ki továbbá az Európai Közösség 
belső piacán a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságát érintő rendelkezéseket és szabályokat, 
illetve a szolgáltatásnyújtást folytató szolgáltatók ellenőrzésének szabályozási hátterét.  

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
A cél a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel öt-
vözve, a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelése és minőségi oktatása érdekében, a köznevelés 
résztvevői kötelességeinek és jogainak meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító köznevelési 
rendszer irányítása és működtetése. A törvény célja továbbá egy olyan köznevelési rendszer megalko-
tása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, ké-
pességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátossá-
gaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, 
a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Ki-
emelt célja végül a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehet-
séggondozás. 

Tankötelezettség  
Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes 
nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelezettség annak a tanévnek a 
végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankö-
telezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét 
betölti. A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában, Köznevelési és Szakképzési Híd-
program keretében, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető. 

                                                           
156 64. § (4): „a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést” 
157 75. § (1) 
158 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 3.§ 
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A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések 
A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához 
igazodó iskolai oktatásban (a továbbiakban: felnőttoktatás) az e törvényben foglaltak szerint vehet 
részt. A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben: 

a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhetedik, 
b) középfokú iskola esetén huszonötödik életévét betölti,  

kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. 

A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a ti-
zenhatodik életévét betölti. 

Szakképzési Hídprogramokról a köznevelési törvényben is szó esik, azonban a követhetőség érdekében 
ezen passzusokat a Szakképzési törvényről szóló következő részben kerülnek bemutatásra. 

2011. évi CLXXXVII törvény a szakképzésről 
A törvény célja, hogy Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakké-
pesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzését biztosítsa, a globális és  
a nemzetgazdaság igényeinek kielégítésére egyaránt alkalmas, rugalmas, a foglalkoztathatóságot elő-
segítő szakképzési rendszer működését elősegítse, valamint az Alaptörvényben meghatározott műve-
lődéshez és munkához való jog érvényesítse.  

Ingyenesen megszerezhető két állam által elismert szakképesítés 
A törvény általános rendelkezései közé foglalja azon feladatát miszerint Magyarországon az első és 
második, az állam által elismert szakképesítés159 megszerzését és a kapcsolódó komplex szakmai vizs-
gákat az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül – az e törvényben meghatározott feltéte-
lekkel – ingyenesen kell biztosítania a szakképző iskolai tanulók számára160. 

További lehetőségeik ingyenes szakképzésre161 

• A Szakképzési Hídprogramban történő részvétel, a záróvizsga és a részszakképesítés megszer-
zésére irányuló komplex szakmai vizsga ingyenes.  

• Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben minden esetben ingyenes az iskolai 
rendszerű szakképzésben való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos neve-
lési igényű tanuló részére, továbbá a kormányhivatal méltányosságból, a hátrányos helyzetű 
tanuló – kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja – kérelmére, valamint tartós betegség vagy 
egyéb, méltányolható körülmény esetén a tanuló – kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja – 
kérelmére és a szakképző iskola javaslatára engedélyezheti a törvény 29. § (1) bekezdése sze-
rinti időtartam legfeljebb két tanévvel történő meghosszabbítását. 

Tanácsadás fajtái és fogalmi meghatározásai 
A szakképzési törvény a többféle tanácsadási, információ-nyújtási tevékenységeket is definiál, melyek 
a 6. 4.2 fejezetben kerülnek bemutatásra162:  
                                                           
159 az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott szakképesítés. Első és második szakképesítés: az OKJ-

ban szereplő, az iskolai rendszerű szakképzésben megszervezett állam által támogatott képzésben megszerzett első és 
második államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesít 

160 1. § (1) 
161 29. § 
162 Értelmező rendelkezések 2. § 
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1. Pályaorientációval kapcsolatos iskolai és iskolán kívüli tanácsadó szolgáltatások 

• életpálya-tanácsadás (pályaorientáció): a tanácskérő támogatása az életpálya-tanácsadási 
szolgáltatás keretében az érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő-pi-
aci igényeknek megfelelő pályaterv kialakításában és megvalósításában, amelynek keretében 
a tanácskérő a pályaválasztáshoz vagy a pályamódosításhoz kap segítséget; 

• az életpálya-tanácsadás formája: az egyéni tanácsadás, a csoportos tanácsadás, a távtanács-
adás és az elérő program az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében; 

• foglalkoztatási, munkába állási tanácsadás: a munkavállalással, munkahely-megtartással kap-
csolatos problémák feltárása, a problémák megoldásának, a sikeres elhelyezkedés megvalósí-
tási tervének kidolgozása az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében; 

• iskolai pályaválasztási tanácsadás: a pályaválasztási döntés elősegítése az életpálya-tanács-
adási szolgáltatás keretében, a tanulmányok iskolai rendszerű vagy iskolarendszeren kívüli 
szakképzésben történő folytatása érdekében, olyan tanulási-képzési lehetőség, iskolatípus, 
szakképesítés kiválasztása, amely a tanácskérő igényeinek és a munkaerő-piaci keresletnek 
megfelel; 

• pályainformáció-nyújtás: az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében a foglalkoztatási, 
munkavállalási, közgazdasági, pénzügyi, jogi, társadalombiztosítási, migrációs – az információ-
kérőt az adott helyzetben a döntéshozatalhoz segítő – információkat magában foglaló olyan 
pályainformációs tanácsadás, amely felöleli a teljes egyéni életút támogatását a kisiskoláskor-
tól a munkaerőpiac elhagyásáig, ötvözi a képzések teljes világáról szóló információnyújtást és 
a munkaerőpiac megismertetését, a képzés és munka világának kapcsolódását; 

• pályakorrekciós tanácsadás: a nem piacképes szakmai végzettséggel rendelkező tanácskérő 
támogatása új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásában az életpálya-tanácsadási szolgál-
tatás keretében, amelynek alanya minden olyan szakképesítéssel rendelkező személy, akinek 
a pályaválasztása nem volt megalapozott, vagy szakképesítése nem piacképes. 

2. Továbbtanulási tanácsadó szolgáltatás 

• továbbtanulási tanácsadás: a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának 
szakszerű vizsgálata, és ennek alapján továbbtanulási irány ajánlása az életpálya-tanácsadási 
szolgáltatás keretében. 

A pályaorientációs tanácsadási szolgáltatásokkal kapcsolatos rendlekezéseket a szakképzési törvény 
85. §-a tartalmazza az alábbiak szerint: 

Az életpálya-tanácsadási (pályaorientációs) szolgáltatás magában foglalja a pályainformáció-nyújtást, 
a pályaválasztási tanácsadást, a továbbtanulási tanácsadást, a professzionális pályatanácsadást, a fog-
lalkoztatási és munkába állási tanácsadást, a pályakorrekciós tanácsadást és a kompetenciák fej-
lesztését, amely segíti a szolgáltatást igénybe vevő pályaválasztását, továbbtanulását, az egész életen 
át tartó tanulását és a munka világába történő bekapcsolódását az alapfokú iskolába történő felvételtől 
a munkaerőpiac elhagyásáig. Az iskolai rendszerű szakképzésbe történő beiskolázást az életpálya-ta-
nácsadási szolgáltatás segíti. Az életpálya-tanácsadás feladatainak ellátásában részt vesz az alapfokú 
iskolai oktatást nyújtó intézmény, a szakképző iskola, az iskolafenntartó, a gazdasági kamara, a mun-
kaadói és munkavállalói érdekképviseletek, a megyei fejlesztési és képzési bizottság, valamint az állami 
foglalkoztatási szerv. Az életpálya-tanácsadási szolgáltatást valamennyi érintett részére elérhetővé kell 
tenni. Az iskolai rendszerű oktatásban és szakképzésben tanulók – kiskorú tanuló esetén a szülő 
(gyám) – részére egyenlő hozzáférést kell biztosítani az életpálya-tanácsadási szolgáltatásokhoz. Ennek 
keretében biztosítani kell, hogy a tanuló az iskolai előmenetele során, a továbbtanulási, iskolaváltási, 
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iskolatípus-váltási, továbbá szakmaválasztási vagy szakmaváltási döntését megelőzően legalább egy-
szer személyre szabott életpálya-tanácsadási szolgáltatásban részesüljön. Az életpálya-tanácsadási 
szolgáltatás a pályakövetési rendszer által szolgáltatott adatokon, valamint az alapfokú iskolai oktatást 
nyújtó intézmények és a szakképző iskolák pályaorientációs feladatellátásán alapul. Az életpálya-ta-
nácsadási szolgáltatás feladatainak ellátását az állami foglalkoztatási szerv koordinálja. 

A Szakképzési Hídprogram163 
A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés 
megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul. A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az 
is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik éle-
tévét töltötte be. A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola 
alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt164 állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem ren-
delkező tanuló számára.  

A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap, az érintett tanulók egyéni képességei-
hez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában részt vevő pedagógus pótlékra 
jogosult a Kormány rendeletében meghatározottak szerint.  

Szakképzési Hídprogramokkal kapcsolatos információk a köznevelési törvényben165: 
Szakképzési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakkép-
zésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges is-
meretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesz-
tést támogató pedagógiai tevékenységgel166. A Szakképzési Hídprogram kerettantervét a szakképzésért 
és felnőttképzésért felelős miniszter az oktatásért felelős miniszter egyetértésével és a társadalmi felzár-
kózásért felelős miniszter véleményének kikérésével rendeletben adja ki167. A Szakképzési Hídprogram-
ban közreműködő intézményeket a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az ag-
rárpolitikáért felelős miniszter – az általuk fenntartott szakképző iskolák tekintetében – az oktatásért 
felelős miniszter véleményének kikérésével és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter egyetértésé-
vel jelöli ki168. A törvény 60. §-a tartalmazza a felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezéseket. 

Az ágazati készségtanács szerepe a szakképzésben169 
Az egyes gazdasági ágazatok gazdálkodó szervezeteinek a szakképzés és felnőttképzés tartalmi szerke-
zetének folyamatos fejlesztését és korszerűsítését, a munkaerő-piaci igények és a képzési kínálat ösz-
szehangolását szolgáló szakmai javaslatait a Kormány rendeletében meghatározott ágazati készségta-
nácsok képviselik. Az ágazati készségtanács működésének koordinálását és a működés feltételeinek 
biztosítását az országos kereskedelmi és iparkamara – az agrárpolitikáért, az erdőgazdálkodásért, az 

                                                           
163 24/A. § és 29. § (8) bekezdése 
164 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. § (5) bekezdése: A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított 
bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú iskolai végzettséget tanúsít. E dokumentum a Magyar Képesítési Keret-
rendszer 2. szintjének felel meg, mely szinthez kapcsolódóan az alábbi oldalon találunk szakképesítéseket: https://www.ma-
gyarkepesites.hu/kereso/!MKP/index.php/result_list?eqfLevel=1-2&title=&learningOutcome= 
165 14. § 
166 14. § (1) 
167 14. § (2) 
168 14. § (3) 
169 80. § 

https://www.magyarkepesites.hu/kereso/!MKP/index.php/result_list?eqfLevel=1-2&title=&learningOutcome=
https://www.magyarkepesites.hu/kereso/!MKP/index.php/result_list?eqfLevel=1-2&title=&learningOutcome=
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élelmiszeriparért, a halgazdálkodásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó ágazatok esetében az ag-
rárkamara bevonásával – látja el. 

Az országos kereskedelmi és iparkamara az egyes ágazati készségtanácsok szakmai munkájának, a gaz-
dasági szereplők széles köre szakmai véleménye közvetítésének, kölcsönös megismerésének elősegí-
tése céljából elektronikus felületen, az érintett ágazatok gazdasági szereplői részére hozzáférhető szak-
mai fórumot működtet. 

Az ágazati készségtanács folyamatosan figyelemmel kíséri a saját ágazatában a szakképzési szerkezet 
fejlesztését, a gazdasági, munkaerő-piaci, technikai-technológiai folyamatokat, és ennek alapján: 

• javaslatot tehet 
o az OKJ módosításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően 

– az OKJ módosítására, 
o az OKJ-ban szereplő szakképesítések képzési tartalmainak korszerűsítésére, 
o az iskolai rendszerű szakképzés képzési rendszerének működtetésére, valamint 

• előrejelzést készít a rövid- és középtávú képzésfejlesztés irányainak, céljainak tervezése, meg-
határozása érdekében. 

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 
A törvény célja, hogy a „hazánkban élő személyek” meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális, tech-
nológia fejlődés kihívásoknak, sikeresen kapcsolódjanak be a munka világába és életvitelüket javíthas-
sák. Ennek érdekében e törvény lefekteti a szakmai és nyelvi képzések szervezésének, képzési tartal-
mak és megvalósítás minőségellenőrzésének kereteit. 

Közfoglalkoztatottak alapkompetencia-fejlesztő képzések szabályai 
E törvény felhatalmazza a társadalmi felzárkózásért felelős minisztert, hogy határozza meg:  

• a társadalmi felzárkózást szolgáló és a közfoglalkoztatottak alapkompetencia-fejlesztő, a szak-
képzettséggel nem rendelkezők kompetenciafejlesztő képzéseinek részletes szabályait, 

• továbbá a a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében 
szervezett képzéseinek, a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása 
érdekében szervezett képzéseinek, valamint a helyi, járási esélyegyenlőségi szakemberek és 
esélyegyenlőségi mentorok egyéb képzéseinek részletes szabályait.170  

A törvény 1. §-nak (5) bekezdésében meghatározott képzések kivételével – a Kormány rendeletben 
meghatározhatja azokat a képzéseket, amelyeket a legfeljebb harminc tanóra terjedelmű, a Kormány 
rendeletében meghatározott tartalmú, a digitális írástudás megszerzését szolgáló képzéssel együtt kell 
megvalósítani. A törvény felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy rendeletben határozza meg a hátrá-
nyos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében szervezett képzésekért, a 
hátrányos helyzetűek humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében szervezett 
képzésekért, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint a szociális szövetkezetben történő foglal-
koztatásra felkészítő képzésekért, valamint e képzések szervezéséért felelős szervet.171 

 

                                                           
170 28. § (3) 
171 28. § (1)  
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Előzetes tudásmérés 
A törvény 11. § (1) bekezdése szerint a felnőttképzést folytató intézményeknek kötelező az OKJ szerinti 
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai (azaz az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatott ) képzés, illetve támogatott általános nyelvi képzések, támogatott egyéb nyelvi képzés és 
támogatott kombinált nyelvi képzések (azaz az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti támogatott) 
képzés esetében előzetes tudásmérést biztosítania. A támogatott egyéb szakmai képzések (azaz az 
Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatott képzések) és támogatott egyéb (azaz az Fktv. 1. § 
(2) bekezdés d) pontja szerinti támogatott) képzések esetén a képzésre vonatkozó támogatási szer-
ződés kötelező előírása alapján, egyébként a jelentkező kérésére kell biztosítania az előzetes mérést. 

Digitális írástudás és a Digitális Kompetencia Keretrendszer 
A támogatott képzések172 közül173 –– a Kormány rendeletben meghatározhatja azokat a képzéseket, 
amelyeket a legfeljebb harminc tanóra terjedelmű, a Kormány rendeletében meghatározott tartalmú, 
a digitális írástudás megszerzését szolgáló képzéssel együtt kell megvalósítani. 

A digitális írástudás fejlesztésének kereteihez és az ezt támogató eszközök kidolgozásához kapcsolódik 
a Kormány 1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozata a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről 
és bevezetésének lépéseiről, melynek célja, hogy a digitális felkészültség és kompetenciák hiánya miatt 
Magyarországon senki ne szoruljon ki a digitális világból és a digitális gazdaságból, továbbá folyama-
tosan bővüljön a digitálisan felkészült munkavállalók köre.  
A Kormány elfogadja azt, hogy a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében a korábbi fejlesztések 
eredményeire építve egységes digitális kompetencia keretrendszer létrehozása szükséges, erre figye-
lemmel felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az emberi erőforrások mi-
niszterével együttműködve dolgozza ki a Digitális Kompetencia Keretrendszer (a továbbiakban: 
DigKomp) fejlesztés hosszú távú koncepcióját, szervezeti, intézményi, finanszírozási modelljét, vala-
mint vizsgálja meg a digitális kompetenciák érté-kelési és igazolási rendszer kialakításának lehetőségét, 
valamint a digitális kompetenciák validálásának és beszámításának eljárásrendjét, és azt terjessze a 
Kormány elé174. 

Felnőttképzés támogatási forrásainak felhasználása 
Az állam a fogyatékos felnőttek képzéséhez a költségvetési törvényben meghatározott mértékű 
normatív támogatást nyújthat175. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (a továbbiakban: NFA), valamint 
európai uniós forrásokból felnőtt képzéséhez nyújtható, foglalkoztatás elősegítését célzó képzési 
támogatás szabályait a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény és  
a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály tartalmazza176. 
 

 

                                                           
172 23. § (1) bekezdésben meghatározott forrásokból történő támogatás 
173 az 1. § (5) bekezdésében meghatározott képzések kivételével 
174 Magyar Közlöny 2019. évi 97. szám 3350. oldal 
175 24. § (1) 
176 25. §  
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6.4.2 Tanácsadás/pályaorientáció 

Magyarországon az oktatási intézményeken kívül több intézmény és szervezet végez tanácsadói tevé-
kenységet és nyújt pályainformációs tájékoztatást.  
A pedagógiai szakszolgálatok a fiatalok adottságainak, tanulási képességeinek és érdeklődésének szak-
szerű vizsgálata alapján az iskolaválasztáshoz adnak pályainformációs tanácsadást, azonban csak 16 és 
25 év közöttiek számára.  
A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák az általános és középiskolások számára szerveznek 
a szakképzés népszerűsítésére különböző foglalkozásokat, rendezvényeket.  
A szakképzési centrumok főként a saját tagintézményeikben elérhető szakképzési, felnőttoktatási és 
felnőttképzési kínálatukat népszerűsítő, és a sikeres beiratkozást segítő tájékoztatók, fogadóórák és 
nyílt napok szervezésével nyújtanak pályaorientációs szolgáltatást.  
 
A szakképzési törvény az alábbi tanácsadási, információ-nyújtási tevékenységeket definiálja:  
 
1. Pályaorientációval kapcsolatos iskolai és iskolán kívüli tanácsadó szolgáltatások 

• életpálya-tanácsadás (pályaorientáció): a tanácskérő támogatása az életpálya-tanács-
adási szolgáltatás keretében az érdeklődésének, képességének, személyiségének és a mun-
kaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakításában és megvalósításában, amelynek 
keretében a tanácskérő a pályaválasztáshoz vagy a pályamódosításhoz kap segítséget; 
• az életpálya-tanácsadás formája: az egyéni tanácsadás, a csoportos tanácsadás, a táv-
tanácsadás és az elérő program az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében; 
• foglalkoztatási, munkába állási tanácsadás: a munkavállalással, munkahely-megtartás-
sal kapcsolatos problémák feltárása, a problémák megoldásának, a sikeres elhelyezkedés 
megvalósítási tervének kidolgozása az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében; 
• iskolai pályaválasztási tanácsadás: a pályaválasztási döntés elősegítése az életpálya-
tanácsadási szolgáltatás keretében, a tanulmányok iskolai rendszerű vagy iskolarendszeren 
kívüli szakképzésben történő folytatása érdekében, olyan tanulási-képzési lehetőség, iskola-
típus, szakképesítés kiválasztása, amely a tanácskérő igényeinek és a munkaerő-piaci keres-
letnek megfelel; 
• pályainformáció-nyújtás: az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében a foglalkoz-
tatási, munkavállalási, közgazdasági, pénzügyi, jogi, társadalombiztosítási, migrációs – az in-
formációkérőt az adott helyzetben a döntéshozatalhoz segítő – információkat magában fog-
laló olyan pályainformációs tanácsadás, amely felöleli a teljes egyéni életút támogatását a 
kisiskoláskortól a munkaerőpiac elhagyásáig, ötvözi a képzések teljes világáról szóló informá-
ciónyújtást és a munkaerőpiac megismertetését, a képzés és munka világának kapcsolódását; 
• pályakorrekciós tanácsadás: a nem piacképes szakmai végzettséggel rendelkező ta-
nácskérő támogatása új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásában az életpálya-tanács-
adási szolgáltatás keretében, amelynek alanya minden olyan szakképesítéssel rendelkező 
személy, akinek a pályaválasztása nem volt megalapozott, vagy szakképesítése nem piacké-
pes. 

2. Továbbtanulási tanácsadó szolgáltatás 
• továbbtanulási tanácsadás: a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultsá-
gának szakszerű vizsgálata, és ennek alapján továbbtanulási irány ajánlása az életpálya-ta-
nácsadási szolgáltatás keretében. 
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A pályaorientációs tanácsadási szolgáltatásokkal kapcsolatos rendlekezéseket a szakképzési törvény 
85. §-a tartalmazza az alábbiak szerint: 
Az életpálya-tanácsadási (pályaorientációs) szolgáltatás magában foglalja a pályainformáció-nyújtást, 
a pályaválasztási tanácsadást, a továbbtanulási tanácsadást, a professzionális pályatanácsadást, a fog-
lalkoztatási és munkába állási tanácsadást, a pályakorrekciós tanácsadást és a kompetenciák fejleszté-
sét, amely segíti a szolgáltatást igénybe vevő pályaválasztását, továbbtanulását, az egész életen át 
tartó tanulását és a munka világába történő bekapcsolódását az alapfokú iskolába történő felvételtől 
a munkaerőpiac elhagyásáig. Az iskolai rendszerű szakképzésbe történő beiskolázást az életpálya-ta-
nácsadási szolgáltatás segíti.  
Az életpálya-tanácsadás feladatainak ellátásában részt vesz az alapfokú iskolai oktatást nyújtó intéz-
mény, a szakképző iskola, az iskolafenntartó, a gazdasági kamara, a munkaadói és munkavállalói ér-
dekképviseletek, a megyei fejlesztési és képzési bizottság, valamint az állami foglalkoztatási szerv. Az 
életpálya-tanácsadási szolgáltatást valamennyi érintett részére elérhetővé kell tenni. Az iskolai rend-
szerű oktatásban és szakképzésben tanulók – kiskorú tanuló esetén a szülő (gyám) – részére egyenlő 
hozzáférést kell biztosítani az életpálya-tanácsadási szolgáltatásokhoz. Ennek keretében biztosítani 
kell, hogy a tanuló az iskolai előmenetele során, a továbbtanulási, iskolaváltási, iskolatípus-váltási, to-
vábbá szakmaválasztási vagy szakmaváltási döntését megelőzően legalább egyszer személyre szabott 
életpálya-tanácsadási szolgáltatásban részesüljön.  
Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás a pályakövetési rendszer által szolgáltatott adatokon, valamint az 
alapfokú iskolai oktatást nyújtó intézmények és a szakképző iskolák pályaorientációs feladatellátásán 
alapul. Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás feladatainak ellátását az állami foglalkoztatási szerv koor-
dinálja. 
 
A szakképzési centrumák egyes tanácsadási, pályaorientációs  szolgáltatásainak célcsoportját alkot-
ják már a 25 év felettiek is, azonban determinálja szolgáltatásukat, hogy főként gyerekekkel foglal-
koznak, a kompetenciafejlesztési pályák fő célcsoportját alkotó alacsony iskolai végzettségű felnőt-
tek pedig könnyen kényelmetlenül érzik magukat, ha egy gyerekektől zsibongó iskola épületébe kell 
tanácsért betérniük. A Szakképzési Centrumok fizikailag gyakran nem központi helyen, inkább a köz-
lekedés szempontjából sokak számára kiesőbb területen helyezkednek el, ami szintén visszatartó 
tényező lehet.  
 
A Nemzeti Pályaorientációs Portál TÁMOP-2.2.2 „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszer-
tani fejlesztése” kiemelt projekt keretén belül indult el, jelenleg is elérhető weboldal, amely célcsoport 
specifikusan ad lehetőséget különböző eszközök használatára. Az oldal több funkciója azonban regiszt-
ráció után sem érhető már el, az azon szereplő tartalmak frissítést igényelnek. 
 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási hivatalok, mint állami foglalkoztatási szerv egységei 
különböző munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtanak, melyek jellemzően: 

• munka-, pálya-, álláskeresési tanácsadás keretében egyéni tanácsadás, álláskeresési technikák 
oktatása, csoportos álláskeresői klub működtetése,  

• rehabilitációs tanácsadás a megváltozott munkaképességűek számára, 
• helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás elsősorban munkáltatók részére.  
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Ezeknek a szolgáltatásoknak az elérhetősége megyeként és járásonként is eltérő. Bár a hivatalokban 
dolgozó ügyintézők elméletileg több szolgáltatást nyújthatnának, idő hiányában az ügyfélkezelési fo-
lyamat során – főként az egyéni tanácsadás – nem tud megvalósulni. A járási hivatalokban az ügyintéző 
által jórészt csoportos tanácsadási alkalmak kerülnek megtartásra. Az egyéni tanácsadásra sokszor kül-
sős, kihelyezett tanácsadónál van lehetőség, aki azonban az egyéni fejlesztési terveket nem módosít-
hatja, ezzel kapcsolatos észrevételeit csak továbbítja a járási ügyintézőnek. A járási hivatalok ügyinté-
zőinek leterheltsége és tájékozottsága nagyon eltérő, ami hatással van az ügyfelek számára nyújtott 
szolgáltatások minőségére.177 
Jelenleg a hivatalokban tanácsadási szolgáltatást nyújtók munkáját nem segíti egy, az aktuálisan elér-
hető összes képzést és tanfolyamot tartalmazó gyűjtemény, amely alapján az ügyfeleket tájékoztathat-
nák a számukra releváns lehetőségekről.  
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkaerőpiaci programjaiban nyújtott szolgáltatásokat a civil és 
non-profit szervezetek által nyújtott szolgáltatások is kiegészítik a GINOP-5.1.5-16-VEKOP-8.1.2-16 
„Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” című projekt keretében. 

6.4.3 A felnőttek számára elérhető képzések  

Magyarországon a felnőttek oktatását és képzését több különböző jogszabály szabályozza, ennek meg-
felelően többféle célllal és kontextusban valósulhat meg.  

A szabályozást tekintve négy területre oszthatjuk a felnőttek számára elérhető képzéseket: 

1, Iskolai rendszerű felnőttoktatás. A tankötelezettségi korhatár felett az alap,- középfokú oktatási in-
tézmények által biztosított felnőttoktatásban lehet részt venni tanulói jogviszonnyal, a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozásainak megfelelve. Felnőttoktatás történhet a nappali 
oktatás munkarendje, esti, levelező vagy más sajátos munkarend szerint, melyek mindegyike egyazon 
szakmai tudást igazoló bizonyítányt nyújtja. 

2, A felnőttképzés. A Felnőttképzési törvény a képzések négy különböző képzési típusát különbözteti 
meg: 

A. állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés, 
B. az A) pont (állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés) hatálya 

alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés, 
C. támogatott általános nyelvi képzés, támogatott egyéb nyelvi képzés és támogatott kombinált 

nyelvi képzés,  
D. a fenti A-C pontok alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés. 

3, Államilag nem szabályozott piaci képzések. A terület magában foglalja azokat a képzéseket, amelye-
ket nem az állam szabályoz, és nem állami finanszírozásban kerülnek megvalósításra. Ezek a képzések 
nem minősülnek „felnőttképzési tevékenységnek” a jogszabályok szerint, és ezért szabadon folytatha-
tók anélkül, hogy bármilyen specifikus szabályozási követelményt betartanának. Az ilyen képzések ki-
zárólag a piaci mechanizmusokon alapulnak. 

                                                           
177 Bördős Katalin, Adamecz-Völgyi Anna, Békés Judit (2018): A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfélkategorizálási rend-
szerének értékelése, HÉTFA Kutatóintézet 
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4, Egyéb, államilag szabályozott képzések. Minden olyan képzés, amelyet bármilyen ágazati jogszabály, 
hatóság szabályoz és nem tartozik a Felnőttképzési törvény hatálya alá (pl.: köztisztviselőknek, közal-
kalmazottaknak, tanároknak és az egészségügyi szakembereknek nyújtott szakmai továbbképzések). 

2017. január elsejétől a Felnőttképzési törvény nem terjed ki az uniós támogatási forrásból a hátrányos 
helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében szervezett képzésekre, a hátrá-
nyos helyzetűek humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében szervezett képzé-
sekre, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint a szociális szövetkezetben történő foglalkoztatásra 
felkészítő képzésekért felelős szerv által szervezett képzésekre, továbbá a társadalmi felzárkózást szol-
gáló és a közfoglalkoztatottak alapkompetencia-fejlesztő, a szakképzettséggel nem rendelkezők kom-
petenciafejlesztő képzéseire, végezetül a helyi, járási esélyegyenlőségi szakemberek és esélyegyenlő-
ségi mentorok egyéb képzéseire. 

A felnőttek számára elérhető képzések köre igen széttagolt és összetetten szabályozott. 

Az alacsony iskolai végzettségűek számára főként 

• a felnőttoktatás keretében megszervezett alap és középfokú oktatás; 
• a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó, állam által elismert szakképesítések közül a 21, 31 

és 32 szintekre besorolt képzések;  
• különböző munkaerőpiaci és humánerőforrásfejlesztési projektek keretében megvalósuló kép-

zések; 
• illetve a munkahelyi képzések 

adhatnak lehetőséget kompetenciáik fejlesztésére.  
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 Jogszabály címe Célja/ feladata Személyi hatálya Időbeli hatálya 
1.  

1991. évi IV. törvény a 
foglalkoztatás elősegí-
téséről és a munkanél-
küliek ellátásáról 

A törvény kimondja, hogy a „foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség 
megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében a Kor-
mány, a helyi önkormányzatok, továbbá a munkaadók és a munkaválla-
lásra jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti szervezetei együtt-
működnek178.” A törvény definiálja a hátrányos, súlyosan hátrányos 
helyzetű (munkanélküli), a fogyatékkal élő, és megváltozott munkaképes-
ségű munkavállalók hátterét. A törvény szabályozza továbbá a munkanél-
küliség megelőzését, illetőleg csökkentését szolgáló foglalkoztatási eszkö-
zöket, az álláskeresőket megillető juttatásokat, valamint ezek 
finanszírozásának módját (képzéssel történő támogatás, keresetpótló jut-
tatás és keresetkiegészítés).  

Minden munkavégzésre jogosult személy és munka-
adónak joga van az állam törvényben meghatározott 
foglalkoztatási szerve, valamint a felhatalmazás alap-
ján kiadott jogszabályban meghatározott szolgáltatá-
sának ingyenes igénybevételéhez. 

1991- 

2.  
1993. évi III. törvény a 
szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról 

A törvény a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 
meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, 
szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint ér-
vényesítésének garanciáit. 

- magyar állampolgárokra, 
- bevándoroltakra és letelepedettekre, 
- hontalanokra, 
- a magyar hatóság által menekültként vagy oltalma-
zottként elismert személyekre. 

1993- 

3.  1998. évi LXXXIV. 
törvény a családok tá-
mogatásáról 

A törvény célja a gyermekeket vállaló és nevelő családok jóléte és jól-léte, 
valamint a magyar népesedéspolitikai célok megvalósítása.  

Magyarország területén élő magyar állampolgárok 1998- 

4.  
2003. évi CXXV. törvény 
az egyenlő bánásmód-
ról és az esélyegyenlő-
ség előmozdításáról 

A törvény célja, hogy minden ember egyenlő méltóságú személyként él-
hessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosít-
son a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva 
azt, hogy az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás előmozdítása el-
sősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alaptörvény II. és XV. cikkére. 

Többek között a közoktatási és a felsőoktatási intéz-
mények, a szociális, gyermekvédelmi gondoskodást, 
valamint gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szemé-
lyek és intézmények, jogviszonyaik létesítése során, 
jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során 
kötelesek megtartani. 

2003- 

5.  
2009. évi LXXVI. 
törvény a szolgáltatási 
tevékenység megkezdé-
sének 
és folytatásának általá-
nos szabályairól 

A törvény célja a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások mű-
ködésének megkönnyítése, versenyképességük javítása, a szolgáltatási te-
vékenység megkezdése és folytatása, továbbá a szolgáltatásnyújtás sza-
badságának megfelelő érvényesítése. 

Nem vonatkozik csak a szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló törvény szerinti szociális szol-
gáltatásokra, az egészségügyi ágazati szakmai képzé-
sekre, stb. 

2009- 

                                                           
178 Általános rendelkezések 1§.  
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 Jogszabály címe Célja/ feladata Személyi hatálya Időbeli hatálya 
6.  

2011. évi CVI. törvény a 
közfoglalkoztatásról és 
a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módo-
sításáról 

Cél az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a 
munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásá-
nak elősegítése érdekében. 

Közfoglalkoztatóra és az általa közfoglalkoztatási jog-
viszony keretében foglalkoztatott természetes sze-
mélyre közfoglalkoztatottra 

2011- 

7.  
2011. évi CXCV. törvény 
az államháztartásról 

Cél a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás 
garanciáinak megteremtése. 

Állami támogatás: az Európai Unió működéséről 
szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint vagy 
csekély összegű támogatásként az Európai Unió köz-
vetlenül alkalmazandó jogi aktusa alapján nyújtott 
támogatás, a központi költségvetés valamennyi feje-
zete 

2011- 
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 Jogszabály címe Célja/ feladata Személyi hatálya Időbeli hatálya 
8.  

2013. évi LXXVII. tör-
vény a felnőttképzésről 

 

E törvény célja, hogy annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek 
meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés 
kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, 
sikeresek lehessenek életük során, és a felnőttkori tanulás és képzés 
segítségével az életvitel minősége javulhasson, biztosítsa a szakmai, a 
nyelvi és a támogatott képzések szervezettségének növelését, tartalmuk 
minőségének és megvalósításuk ellenőrzésének erősítését. E törvény fel-
hatalmazza a társadalmi felzárkózásért felelős minisztert, hogy határozza 
meg a társadalmi felzárkózást szolgáló és a közfoglalkoztatottak alapkom-
petencia-fejlesztő, a szakképzettséggel nem rendelkezők kompeten-
ciafejlesztő képzéseinek részletes szabályait179. A törvény 1. §-nak (5) 
bekezdésében meghatározott képzések kivételével – a Kormány rendelet-
ben meghatározhatja azokat a képzéseket, amelyeket a legfeljebb harminc 
tanóra terjedelmű, a Kormány rendeletében meghatározott tartalmú,  
a digitális írástudás megszerzését szolgáló képzéssel együtt kell 
megvalósítani. A törvény felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy rendelet-
ben határozza meg a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompe-
tenciáinak fejlesztése érdekében szervezett képzésekért, a hátrányos 
helyzetűek humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdeké-
ben szervezett képzésekért, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint  
a szociális szövetkezetben történő foglalkoztatásra felkészítő képzésekért, 
valamint e képzések szervezéséért felelős szervet180.  
 
 
 
  

a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést 
kiegészítő tevékenységet igénybe vevő felnőttre, 
b) a tankötelezettsége teljesítése mellett felnőttkép-
zésben is részt vevő – az a) pont hatálya alá nem tar-
tozó – személyre, 

c)3 a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi 
személyekre, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra,  
a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott közne-
velési intézményre, 

d) a felnőttképzési szakértőkre és felnőttképzési 
programszakértőkre, 

e) a gazdasági kamarákról szóló törvény alapján 
megalakított Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára 
(a továbbiakban: kamara), valamint a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarára (a 
továbbiakban: agrárkamara), 

f) a támogatást nyújtóra, 
g) a gyakorlati képzést szervező és a gyakorlati 

képzést folytató szervezetre, stb. 

2013- 

                                                           
179 28. § (3) 
180 28. § (1)  
 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161144.348105#foot3
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 Jogszabály címe Célja/ feladata Személyi hatálya Időbeli hatálya 
9.  

2011. évi CLXXXVII tör-
vény a szakképzésről 

Cél a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesíté-
seknek az esélyegyenlőség elvének érvényesítésével történő biztosítása,  
a globális és a nemzetgazdaság igényeinek kielégítésére egyaránt alkal-
mas, rugalmas, a foglalkoztathatóságot elősegítő szakképzési rendszer 
működésének elősegítése. 

- a Szakképzési Hídprogram keretében megszerez-
hető részszakképesítés megszerzésére, 
- az állam által elismert szakképesítés megszerzé-
sére,  
-munkakör betöltéséhez szükséges, foglalkozás,  
tevékenység gyakorlására képesítő végzettség meg-
szerzésére 
- a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásá-
hoz, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátí-
tására irányuló képzésre, 
- az előbbi bekezdésekben szabályozott tevékenysé-
get folytató és abban részt vevő valamennyi szerve-
zetre és magánszemélyre, 
- az országos gazdasági kamarákra, az országos gaz-
dasági érdekképviseleti szervezetekre, szakmai szer-
vezetre és szakmai kamarára  
- a komplex szakmai vizsgára, a komplex szakmai 
vizsgát szervező intézményre, valamint a komplex 
szakmai vizsgán és a szakmai vizsgáztatásban részt-
vevőre, 
-  a kamarai gyakorlati oktatói képzésre és a kamarai 
gyakorlati oktatói vizsgára. 
- az általános iskolai oktatást nyújtó iskolában,  
a szakközépiskolában, a szakgimnáziumban és a szak-
iskolában folyó pályaorientációra, életpályatanács-
adási szolgáltatásban részt vevőkre és a pályaorien-
tációs tanácsadást nyújtókra, továbbá a 
pályakövetési rendszert működtető szervre és 
azokra, akiknek a pályakövetési rendszerrel szemben 
adatszolgáltatási kötelezettségük áll fenn. 

2011- 
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 Jogszabály címe Célja/ feladata Személyi hatálya Időbeli hatálya 
10.  2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről 
A cél a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és 
a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek hazafias neve-
lése és minőségi oktatása érdekében, a köznevelés résztvevői kötelessége-
inek és jogainak meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közne-
velési rendszer irányítása és működtetése. 
 
A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti  
a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készsé-
geik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonsá-
gaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése 
révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magán-
érdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állam-
polgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi 
leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. 
 
Szakképzési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú 
nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába 
álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszer-
zéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és sze-
mélyiségfejlesztést támogató pedagógiai tevékenységgel181. A Szakképzési 
Hídprogram kerettantervét a szakképzésért és felnőttképzésért felelős mi-
niszter az oktatásért felelős miniszter egyetértésével és a társadalmi fel-
zárkózásért felelős miniszter véleményének kikérésével rendeletben adja 
ki182. A Szakképzési Hídprogramban közreműködő intézményeket a szak-
képzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitiká-
ért felelős miniszter – az általuk fenntartott szakképző iskolák tekinteté-
ben – az oktatásért felelős miniszter véleményének kikérésével és a 
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter egyetértésével jelöli ki183. A tör-
vény 60. §-a tartalmazza a felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezése-
ket.  
 

A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló,  
a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jo-
gai egységet alkotnak 

2011- 

                                                           
181 14. § (1) 
182 14. § (2) 
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 Jogszabály címe Célja/ feladata Személyi hatálya Időbeli hatálya 
11.  

2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 

Magyarország helyi 
önkormányzatairól 

 E törvény védi a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz 
való jogát. 

Választópolgár: aki a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásán választójoggal rendel-
kezik, 
 Kormányhivatal: a helyi önkormányzat törvényes-
ségi felügyeletét ellátó fővárosi vagy megyei 
kormányhivatal, 
Képviselő-testület határozata: normatív határozat és 
egyedi határozat. 

2011- 

12.  
2011. évi CXCI. törvény 
a megváltozott munka-
képességű személyek 
ellátásairól és egyes 
törvények módosításá-
ról 

A cél a megváltozott munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető 
képességeire épülő foglalkoztatás központú rehabilitációja, társadalmi re-
integrációja, foglalkoztatásának elősegítése. 

Megváltozott munkaképességű személyek.  
 

2011- 

7. táblázat: A jogszabályok által meghatározott ellátások és szolgáltatások 

 

                                                           
183 14. § (3) 
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 Megvalósult és folyamatban lévő vagy tervezett programok átfogó bemutatása  

6.5.1 A kompetenciafejlesztési pályák szempontjából  
kiemelten releváns projektek és fejlesztéseik, szolgáltatásai 

A kompetenciafejlesztési pályáknak több olyan eleme van, amely már valamilyen mértékben működik 
Magyarországon. Ezeknek az elemeknek a feltérképezésekor megállapítottuk, hogy sokszor uniós tá-
mogatás segítségével, valamilyen projekt/projektek keretében valósulhattak, illetve valósulhatnak 
meg. Jelenleg és az előző támogatási időszakban is több, a munkaerő és a munkaerőtartalék képzését, 
fejlesztését és támogatását célzó projekt működött. Ezeknek a programoknak és projekteknek az ered-
ményei és tapasztalatai olyan tudást és eszközöket rejthetnek, amelyek a kompetenciafejlesztési pá-
lyák megvalósítási renszeréhez, annak építőköveiként felhasználhatók. A jelen támogatási ciklusban 
megvalósuló releváns projektek főbb adatai és a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendsze-
rének kialakítása szempontjából lényeges elemei a Tanulmány mellékletét képező Projektkatalógusban 
kerültek összegyűjtésre.  
A projekteknek a kompetenciafejlesztési pályák szempontjából kiemelkedő és releváns szolgáltatásai 
és fejlesztései a Tanulmány ahhoz kapcsolódó alfejezetében kerülnek említésre. Mindezek mellett a 
tanulmányban beépítésre kerültek egyéni és fókuszcsoportos interjúkon, valamint az NSZFH műhely-
munkákon elhangzott észrevételek.  

Korábbi projektek tapasztalatai 

A korábbi projektekben nyújtott szolgáltatások és fejlesztések eredményeinek felhasználhatóságát 
nagymértékben befolyásolják az előző támogatási ciklus jellemzői. A jelenleg futó projektek fenntart-
hatóságának és eredményességének növeléséhez a korábbi projektek tapasztalatainak felhasználása 
hasznos lehet. Mivel a kompetenciafejlesztési pályák célcsoportját érintő szolgáltatások és fejlesztések 
főként a Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében valósultak meg, ehhez összegyűjtöttük az 
annak értékelésében184 megfogalmazott legjellemzőbb nehézségeket. 

• Hazai források arányának csökkentése: 2010 után az EU-s fejlesztések fokozatosan a hazai 
források kiváltását célozták, a különböző fejlesztések és szolgáltatások hosszútávú fenntartha-
tóságára azonban a hazai források radikális csökkentése rossz hatással van. 

• Intézményi átalakítások: Az előző támogatási ciklusban bizonyos ágazatokban végbemenő in-
tézményi átalakítások miatt a projektek többször újratervezésre, szerződésmódosításra kény-
szerültek. Mivel a szerződésmódosítások és a nagymértékű áttervezések akár több hónapot is 
igénybe vehettek, ez megnehezítette az eredetileg tervezett ütemezés tartását.  

• Munkavállalói státus: Az időbeli csúszást redukálása és a hosszas közbeszerzési folyamatok 
elkerülése érdekében a nagymértékű szakértői kapacitást igénylő feladatok végrehajtására ad-
hoc jelleggel foglalkoztatott munkavállalók felvételére került sor. Ez kevésbé támogatta az 
egyes szakterületeken a külső szakértői kapacitás kiépítését, valamint a projektek eredménye-
inek fenntarthatóságát is csökkentette. 

                                                           
184 Századvég Gazdaságkutató Zrt - EY:  A Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó ex post értékelése, 2016.  
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• Fenntarthatóságot rendszerszinten támogató mechanizmusok: A támogatások megszűnése 
után több projektben az elkészült eredmény nem került felhasználásra. Például: a szociális és 
gyermekvédelmi ágazathoz kapcsolódó szakmai szabályozó protokollok. 

• Indikátorok nyomása, tágan meghatározott célcsoportok: Az indikátorok tekintetében az 
erős kimeneti elvárások nagy nyomást helyeztek a kedvezményezettekre. Ennek kezelésére a 
tágan meghatározott célcsoport ugyan nagy merítési lehetőséget adott, ugyanakkor emiatt 
előfordulhatott a lefölözés problémája. 

• Tárcák közötti együttműködés és a kordináció a tervezés szakaszában: A társtárcák képviselői 
olykor csak utólag értesültek a saját célcsoportjukat érintő megjelenő felhívásról, a tervezési 
folyamatba nem kerültek bevonásra. (TÁMOP 1-es prioritásra jellemző probléma.) 

• Kockázatot magukban hordozó célcsoportok elkerülése: Főként a TÁMOP 5 prioritásban volt 
észlelhető, hogy az indikátorok teljesítése miatt a megvalósítók olykor háttérbe szorították 
azokat a csoportokat, amelyek a fejlesztések eredményeseb megvalósítása szempontjából koc-
kázatosabbnak tekintettek (például: romák). 

• Fenntarthatóság képzést és egyéb szolgáltatás nyújtó projektben: Nem működött egységes 
módszertan arra vonatkozóan, hogy a döntően humán fejlesztéseket tartalmazó, a projekt 
megvalósítási időszakára képzéseket, vagy szolgáltatást vállaló programok esetében mit kell 
fenntartani. 

GINOP-6.2.4-VEKOP/16 „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartal-
mának fejlesztése”  

Validációs rendszerterv 
A nem-formális és informális tanulás érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i tanácsi ajánlás fel-
kérte az Unió tagállamait arra, hogy tegyék meg a nem formális és informális tanulás eredményeinek 
érvényesítése érdekében szükséges nemzeti intézkedéseket. Ennek érdekében a Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Hivatal Európai Uniós forrásból megvalósuló GINOP-6.2.4-VEKOP/16 „A 21. századi 
szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt ke-
retében kidolgozásra került az országos egységes validációs rendszerterv. A bevezetésre kerülő validá-
ciós rendszer felhasználható lesz a Kompetenciafejlesztési pályák Ajánlás 1. (készségeket mér fel) és 3. 
(érvényesít ) fő lépéseinek megvalósításához, és az informális és nem-formális tanulási utak figyelembe 
vételével a képzés, az át- és továbbképzés idejének lerövidítésével lehetővé teszi a munkaerőhiány 
csökkentését is.  

A rendszer kialakításával várhatóan képzési és foglalkoztatási célú validációra kerülhet majd sor. 

• A képzési célú validáció fő célja a képzési idő lerövidítése. Ekkor a tanulási eredmények igazo-
lásával a tanegységek (például modulok) elfogadására lesz lehetőség. 
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• A foglalkoztatási célú validáció fő célja a foglalkoztatás, munkaerő-mobilitás növelése. Ebben 
az esetben sikeres validációs eljárás esetén munkakör betöltésére alkalmas igazolás kiadására 
kerülhet sor.185 

Amennyiben a kidolgozásra került validációs rendszermodellt a szakpolitikai döntéshozók jogalkotási 
folyamat során bevezetik és kellő finanszírozási háttérrel ellátva, megfelelő személyi feltételekkel és 
felelősségi viszonyrendszer kialakításával működőképes rendszerként fenntartják, az többek között a 
kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének  stabil építőelemeként is működhet majd. 

Személyes támogatás megvalósulása a projektekben 

DJP Mentorhálózat 
Az eMagyarország Pontok utódaként működő Digitális Jólét Program (továbbiakban: DJP) Pontokból 
álló DJP Hálózat országos hatáskörrel bíró struktúra, mely el tudja érni és meg tudja szólítani az állam-
polgárokat annak érdekében, hogy használják a digitális eszközök nyújtotta lehetőségeket, valamint 
helyet biztosít digitális kompetenciáik fejlesztéséhez. Jelenleg 1173 helyiségben összesen 1415 DJP Pont 
működik, melyekben maximum 6, minimum 1, összesen 2116 mentor tevékenykedik. 186 

• A Digitális Jólét Koordinációs Központ (továbbiakban: DJKK) a DJP Mentoroknak operatív és 
szakmai támogatást nyújt, összehangolja a Hálózat programjait és fejlesztéseit, adatgazdálko-
dással kapcsolatos és monitoring tevékenységet végez, valamint kompetenciaközpontként ha-
zai és külföldi képzési jó gyakorlatokat gyűjt. 

• A DJP Megyei Mentorokkal a DJP Mentorok tartanak közvetlen kapcsolatot, szakmai támoga-
tást nyújtanak, továbbítják esetleges kéréseiket, valamint monitoring tevékenységet végez-
nek. 

• A DJP Regionális Mentorok segítik és koordinálják a Megyei Mentorok munkáját, valamint az 
ő feladatuk a DJKK és a regionális szereplők közötti kommunikáció biztosítása és a központ által 
kialakított folyamatok érvényesítése.  

• A helyi DJP Pontokon – azaz a végpontokon – tevékenykedő Mentorok folyamatos kapcsolat-
ban állnak a helyi állampolgárokkal, és a digitális kompetenciafejlesztés napi szintű feladatait 
végzik. A mentorok összesen 70 órás (35 jelenléti és 35 óra e-learning) képzés keretében fel-
készítést kaptak. A mentorok többek között tájékoztatnak, felmérik az igényeket, képzéseket 
szerveznek, tanácsadást nyújtanak és folyamatosan fejlesztik magukat.  

A hálózatszerűen működő program a célcsoport szempontjából hatékony elérési csatornát jelenthet. 
A mentorok jelenleg jellemzően a célcsoport bevonásával, a digitális kompetenciafejlesztéssel és az 
eszközök biztosításával kapcsolatban látnak el feladatokat. Mindezek közben adódhatnak olyan szitu-
ációk, amikor a hálózatba látogatóknál problémákat, hiányosságokat fedeznek fel alapkészségeik te-
kintetében. Ekkor a mentor egyfajta tanácsadói szerepben tovább irányíthatná a személyt a megfelelő 
helyre, így a tanácsadási szolgáltatás egyik első lépésében kaphatna szerepet a kompetenciafejlesztési 
pályák megvalósítási rendszerében. 

                                                           
185 Validációs rendszerterv: validációs eljárás során elismert nem formális és informális tudás érvényesítése a szakképzés-
ben, felnőttképzésben és a munkaerőpiacon, 2018, GINOP-6.2.4.-VEKOP-16-2017-00001 A 21. századi szakképzés és felnőtt-
képzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése 
186 https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/digitalis-jolet-program-halozat 

https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/digitalis-jolet-program-halozat
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Ahhoz azonban, hogy a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének szempontjából a 
DJP Pontokon közreműködő mentorok hatékonyan funkcionálhassanak további felkészítésre, eszkö-
zökre lenne szükségük.  

GINOP-5.1.5-16 – „Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” és VE-
KOP-8.1.2-16 Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerőpiaci szolgáltatásainak tá-
mogatása 

Pozitív példaként említhető meg, hogy vannak projektek, amelyekben van lehetőség a célcsoportot 
hosszabb ideig mentorálási szolgáltatásban részesíteni. A GINOP-5.1.5-16 „Nem állami szervezetek 
munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” és a VEKOP-8.1.2-16 Nem állami szervezetek és társa-
dalmi partnerek munkaerőpiaci szolgáltatásainak támogatása című projektben a mentor feladata a se-
gített személy végig kísérése a munkaerőpiaci integráció teljes folyamatán: információkkal való ellá-
tása, motiválása, támogatása az egyéni megvalósításához szükséges kapcsolati rendszer kialakításában 
és fenntartásában.  

EFOP-1.6.2-16 – „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” 
A pozitív példák között említhető meg, hogy a jelenlegi támogatási ciklusban megvalósuló projektek-
ben egyre gyakoribb a törekvés a komplexebb szolgáltatás nyújtására, s így nagyobb a lehetőség az 
egyéni akadályozó tényezők orvoslására, komplex szolgáltató csomagok megvalósítására. Az EFOP-
1.6.2-16 – „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című projektben helyi igé-
nyeknek megfelelően jogi szolgáltatás, motivációs beszélgetés, munkaerő-piaci tréning, példaállítás, jó 
gyakorlatok gyűjtése egyarán megjelenik. A projektben az egészségügyi szűrés a programok kötelező 
eleme, melyhez társul prevenciós előadás, egészségnap is.  

NYITOK Tanulási Tanácsadók 
A NYITOK hálózat keretében nem 50, egymás mellett, függetlenül működő központ valósítja meg a 
programot, hanem 50, egymással együttműködő, egymást támogató egység, ahová minden résztvevő 
helyi szakember behozza a programba az előzetes tudását, kompetenciáit, kreativitását.”187 Mind az 
50 helyi Tanulási Központban egy-egy tanulási tanácsadó dolgozik, akiknek a tanulási folyamatok át-
fogó facilitálása a feladata. A tanulási tanácsadók gondoskodnak arról, hogy a NYITOTT Tanulási Köz-
pontban rendelkezésre álljanak a tanuláshoz szükséges feltételek, megszervezik a tanulócsoportokat, 
kapcsolatot tartanak a tanárokkal és a bevont tanulókkal, valamint nyomon követik a tanulási folya-
matokat, segítik és motiválják a célcsoportot a tanulási folyamatban. A Nyitott Tanulási Központokban 
dolgozó tanulási tanácsadók egy összevont, mentori és tanácsadói szerepet egyesítő szerepkörben kell, 
hogy működjenek.  
A GIOP 6.1.4-16 projekt keretében attól függően, hogy a programban új vagy régi szakemberként fog-
nak közreműködni, a tanulási tanácsadók felkészítő foglalkozásokban részesülnek. 
 

                                                           
187 „NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” pályázati program, Megvalósíthatósági Tanulmány 
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Tanulási Tanácsadók - új 
belépők 

• 8 nap (2×3 nap és 1×2 nap) jelenléti képzés, 

• 3 nap közös felkészülés a NYITOK-os tapasztalattal már ren-

delkező tanulási tanácsadókkal (1×3 nap jelenléti képzés), 

• összesen 24 óra webinárium 
Tanulási Tanácsadók - 
NYITOK-os tapasztalattal 
már rendelkezők  

• 3 nap (1×3 nap) jelenléti képzés,  

• 3 nap közös felkészülés az újonnan belépő tanulási tanács-

adókkal (1×3 nap jelenléti képzés), 

• összesen 12 óra webinárium 
NYITOK eMűhelyek Tanu-
lási Tanácsadói 

• részvétel a fent ismertetett, a tanulási tanácsadók számára 

szervezett felkészítők egyikén (annak függvényében, hogy új 

belépők vagy már tapasztalattal rendelkezők), 

• helyszíni mentorálás (lásd a mentorálás leírásánál), 

• további 24 óra webinárium 

8. táblázat: A Tanulási Tanácsadók felkészítő és támogató programja 

Az 50 Tanulási Központ a kompetenciafejlesztési pályák teljes célcsoportját lefedő szolgáltatás nyújtás-
hoz jelenleg nem rendelkezik elég kapacitással sem humánerőforrás sem eszközök tekintetében, így 
bővíteni kell. 

Elérhető képzések köre 

Az alacsony iskolai végzettségűek számára jelenleg több program keretében is szerveznek a munka-
erőpiacon való boldogulást segítő képzéseket. A háttértanulmány elkészítése során folytatott interjú-
kon elhangzott visszajelzések alapján az ezen célcsoport számára szervezett képzések megvalósítása 
tekintetében hasznos lenne az átgondolt fejlesztés, a tapasztalatok és a képzésben résztvevők számára 
nyújtott ismeretek rendszerezése, nagyobb rugalmasság biztosítása. 
A munkaerőpiac képviselőinek visszajelzései szerint az alacsony iskolai végzettségűek sokszor nem 
megfelelő higiéniai ismeretekkel és szociális készségekkel rendelkeznek, a vállalatok azonban csak 
olyanokat alkalmaznak, akik az általános viselkedési normákkal tisztában vannak. Az ilyen higiéniai és 
szociális normákkal foglalkozó tananyagok oktatása azonban a képzésekből gyakran vagy kimarad, vagy 
csak igen kevés óraszámban van rá lehetőség. A téma oktatására az alacsony iskolai végzettségűek 
célcsoportját tekintve nagyobb igény lenne. További problémát jelent, hogy az alapkészségfejlesztés 
nem elsődleges célja a munkaügyi programok keretében elérhető képzéseknek, a minisztériumi inter-
júalanyok részéről is megfogalmazásra került a javaslat, hogy célszerű lenne az ezekben elérhető fel-
nőttképzési programokat is úgy alakítani, hogy a szakmai kompetenciák elsajátítása mellett, ha szük-
séges, legyenek az alapkompetencia fejlesztését érintő elemei is.  

A képzések személyre szabása nem csak az egyén szempontjából növelné a képzések hatékonyságát, 
hanem a valós igényeihez igazodó képzés motiváló hatása miatt csökkentené a programból lemorzso-
lódók számát is. Jelenleg az előzetes tudás beszámítása és a képzések modularizálása az alacsony isko-
lai végzettséggel és alacsony szintű kompetenciákkal rendelkezők számára elvégezhető képzések ese-
tében nem működik bevett gyakorlatként, a képzések nem mondhatók testre szabottnak. 
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Felnőttek (főként az alacsony iskolai végzettségűek) számára szervezett képzésére vonatkozó jó példa-
ként emelhetők ki az alábbi projektekben elérhető képzések: 

• GINOP-6.1.1 -15 – „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”  
• EFOP-1.6.2-16 – „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal”  
• TÁMOP-5.3.9-11 – "NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” 
• GINOP-6.1.4-16 – „Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban” 
• GINOP-6.1.2-15 – „Digitális szakadék csökkentése” 

GINOP-6.1.1 -15 – „Alacsony képzettségűek és közfoglalkotatottak képzése” 
A GINOP-6.1.1-15 – „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című projekt keretében 
van lehetőség az alapismeretek pótlására, felzárkóztatásra (matematika, írás, olvasás, szövegértés), 
alapkompetenciák fejlesztésére, integrációs (felzárkóztató, munkavállalói kulcskompetenciákat fej-
lesztő), illetve digitális készségek fejlesztésére irányuló képzéseken való részvételre. Mindezek mellett 
a képzések között vannak államilag elismert szakképesítést nyújtó képzések (OKJ), egyéb szakmai kép-
zések, egyéb képzések, hatósági jellegű képzések is. 

EFOP-1.6.2-16 – „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” 
Az EFOP-1.6.2-16 – „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című projektben 
nagy hangsúlyt helyeznek a helyi igényekre, a képzés utáni foglalkoztatási lehetőségekre, valamint 
arra, hogy a képzésben való részvétel összeegyeztethető legyen a kliensek életével, időbeosztásával. A 
képzésen kívüli szakaszban alapkompetenciák fejlesztésére is sor kerül.  

TÁMOP-5.3.9.-11 "NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” 
A jó példák között említhetők meg a TÁMOP-5.3.9.-11program keretében központilag kidolgozott ta-
nulási programok, amelyek a leszakadó és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és munkaerő-piaci 
integrálásához elengedhetetlen alapkészségek fejlesztését célozták.  

A projekt keretében az alábbi 10 alapkészség fejlesztési tanulási program került kidolgozásra: 

• Dolgozni akarok! 
• Vállalkozást indítok! 
• Okos ügyintézés – Tudatos állampolgár 
• Takarékos háztartás – Zöld energia a mindennapokban 
• Kincsem az egészségem 
• Együtt tanulunk – Segítsük gyermekeinket a tanulásban 
• Okostelefonok, táblagépek használata a mindennapokban 
• Irányítom az életem – Hatékony önmenedzselés 
• Találkozás a kulturális értékeinkkel – Artkalauz 
• Nőként érvényesülök – Sokszínű szerepek 

GINOP-6.1.4-16 „NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” 
Ezek közül a GINOP-6.1.4-16 „NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” projekt 
keretében a 20 darab kötelezően vállaltból eddig 5 tanulási program frissítésére került sor, valamint 
10 darab új 20 órás (2x45 perces) tanulási program került kidolgozásra.  
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Frissített tanulási programok Új tanulási programok 

1. Vállalkozó leszek 

2. Tudatos állampolgár a 21. században 

3. Okostelefonok, táblagépek használata a 

mindennapokban 

4. Hatékony önmenedzsment 

5. Nők a 21. században 
 

1. Kiválóság a kiskereskedelemben 

2. Kiválóság az autóipar, gépipar területén 

3. Kiválóság az irodai szolgáltatásokban 

4. Vállalati kultúra, munkahelyi együttműködés 

5. Prezentációs technikák 

6. Kiválóság az építőipar területén 

7. Kiválóság a logisztika területén 

8. Kiválóság a turizmus területén 

9. Pénzügyek kisvállalkozóknak 

10. A jövő munkaeszközei a 21. században 
 

9. táblázat: Frissített és új tanulási programok 

A tanulási programok 16-64 éves, jelenleg is aktív (foglalkoztatásban lévő) fejlődni, tovább lépni kívánó 
(pl. szakmaváltó, előmenetelre vágyó, külföldről hazatérő stb.) felnőtteket célozva kerültek elkészí-
tésre. A programok többek között szociális kompetenciákat, szóbeli kommunikációs, numerikus és di-
gitális kompetenciákat is fejlesztenek. Azért, hogy a kompetenciahiány ne válhasson a fejlesztés aka-
dályává az alapkészségek tekintetében alacsony szint is elegendő az elvégzésükhöz. 

A képzések hatékonyságának növelése érdekében a tanulási programokban gyakoriak a kiscsoportos, 
csoportos aktív tevékenységek; az oktatói előadások idejét és számát minimalizálták; a résztvevők 
meglévő tapasztalataira építenek; a foglalkozások mindig valamilyen szituációba ágyazottak, kontex-
tualizáltak és a képzés végén „kézzel fogható” tanulási eredmény jelentkezik. 

GINOP-6.1.2-15 „Digitális szakadék csökkentése” 
A digitális kompetenciák fejlesztése olyan általános feladat, mint a matematikai és írás-olvasási kom-
petenciák fejlesztése. A digitális kompetenciák fejlesztéséhez, méréséhez és meglétének tanúsításához 
egy általánosan elismert referenciakeretre van szükség. Erre a célra az Infokommunikációs Egységes 
Referenciakeretet használják a GINOP-6.1.2-15 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt 
projektben, mely az IKER különböző szintjeire besorolható képzések, az azokhoz kapcsolódó tananya-
gok és egyéb segédanyagok fejlesztésével, valamint a képzést tartó intézmények felkészítő anyagainak 
kidolgozásával és a képzések támogatásával járul hozzá az állampolgárok, és kifejezetten az alacsony 
iskolai képzettségűek digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez. A projekt keretében 2020. október 31-
ig várhatóan 30 000 digitális kompetenciafejlesztő képzésen legalább 260 000 fő vesz részt.  
Mint ahogy a felnőttképzés területén több helyen is, az informatikában is jellemző, hogy a képzés meg-
tartásához szükséges tananyagok biztosítása az oktató felelőssége, ami tekintettel arra, hogy a tan-
anyagfejlesztés külön szaktudást igényel, valamint hogy elengedhetetlen a tananyagok folyamatos fris-
sítése, problémaforrás lehet. Üdítő kivételként említhetők meg a GINOP-6.1.2-15 projekt keretében 
fejlesztett képzések, melyekben a teljes tananyag (segédletekkel, mellékletekkel egyetemben) részle-
tesen kidolgozott és digitálisan is elérhető formában áll az oktatók rendelkezésére.  
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 Szakemberek elérhetősége, felkészültsége, továbbképzési lehetőségeik  

Magyarországon a felnőttkori tanulás két fő pilléren nyugszik. Az iskolai rendszerben a tanév rendje 
szerint a felnőttoktatás folyik, iskolarendszeren kívül folyó képzés esetében pedig a felnőttképzésről 
beszélünk. A két rendszer időütemezése, folyamata, módszere, humánerőforrása között meglehetősen 
nagy különbségek találhatóak. 

6.6.1 A felnőttek oktatásában és képzésében dolgozók nyilvántartása 

Ma nem található olyan központi nyilvános lista, vagy oktatói jegyzék amely a felnőtteket oktatókat 
tartalmazza. A felnőttoktatással és felnőttképzéssel foglalkozó szakemberek tekintetében azonban 
több szakértői jegyzék is elérhető. Ezek: 

• köznevelési szakértők országos névjegyzéke 
• Országos szakértői névjegyzék (felnőttoktatás szakirány),188 
• felnőttképzési szakértők nyilvántartása,189 
• felnőttképzési programszakértők nyilvántartása190 

A köznevelési szakértői és az Országos szakértői névjegyzéken (felnőttoktatás szakirány) pedagógus 
végzettséggel kerülhetnek fel a szakemberek. A két jegyzék fenntartása, frissítése, nyilvánossá tétele 
az Oktatási Hivatal feladatköre. 

A felnőttképzési szakértők nyilvántartásába felsőfokú végzettséggel és a 14/2014. (III. 31.) NGM ren-
deletben meghatározott gyakorlattal lehet bekerülni, a nyilvántartás, frissítése a Pest Megyei Kor-
mányhivatal hatásköre. 
A felnőttképzési programszakértők nyilvántartását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végzi, az eb-
ben szereplő szakértők pedagógiai, vagy andragógiai képzettséggel rendelkeznek. 

6.6.2 A felnőttek oktatásában és képzésében dolgozók felkészültésége  

A képzések eredményességét nem csak az arra beiratkozó résztvevők bemeneti kompetenciái, de az 
oktatók személye és szakmai felkészültsége is nagyban befolyásolják.  
Az iskolarendszerű, formális oktatásban résztvevő felnőtteket főként a köznevelési rendszerben dol-
gozó pedagógusok oktatják, akikre ugyanazok a felkészültségi elvárások vonatkoznak, mint az ifjusági 
oktatásra. 
Pedagóguskompetenciák és a Pedagógus I. II. szint sztenderdjei,191 amely az önértékelésekhez is meg-
felelő támpontot ad: 

• Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás. 

                                                           
188 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás fel-
tételeiről. Letöltve 2019. június 15-én a net.jogtar weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500015.EMM 

189 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásá-
nak részletes szabályairól. Letöltve 2019. június 15-én a net.jogtar weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?do-
cid=A1400014.NGM 
190 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának 
részletes szabályairól. Letöltve 2019. június 15-én a net.jogtar weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?do-
cid=A1400014.NGM 
191 Peadóguskompetenciák és a Pedagógus II. szint sztenderdjei. Letöltve 2019. június 15-én a crnlg weboldalról: 
http://www.crnlg.hu/_user/browser/File/fajlok/tanarok/Pedagogus_II_sztenderdek.pdf 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500015.EMM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400014.NGM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400014.NGM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400014.NGM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400014.NGM
http://www.crnlg.hu/_user/browser/File/fajlok/tanarok/Pedagogus_II_sztenderdek.pdf
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• Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önref-
lexiók. 

• A tanulás támogatása. 
• A tanuló személyiségének fejlesztése, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felké-

szültség. 
• Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése. 
• Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás. 
• Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 

A padegógusokkal szemben támaszott elvárásokkal felmérésen alapuló kutatás192 is foglalkozik, amely 
a következőket foglalja össze: 

• Jól tanítson, élvezetes tanórákat tartson, érdekesen magyarázzon. 
• Magas szinten ismerje a saját tantárgyát. 
• Az értékelésnél igazságos legyen. 
• Bármikor lehessen hozzá fordulni tanulmányi problémával. 
• Tudjon fegyelmet tartani. 
• Kedvelje a tanulókat. 
• Ne csak osztályozzon, hanem értékeljen is. 
• Bármikor lehessen hozzá fordulni személyes ügyben is. 

Az iskolai oktatás tekintetében törvényileg meghatározottak azok a kvalifikációk, melyek az abban dol-
gozó pedagógusoknak rendelkezniük kell. Az iskolai rendszerben a pedagógusok továbbképzése köte-
lező. 
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők jut-
tatásairól és kedvezményeiről rendelet193 szól. A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségek-
nek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka 
keretében a tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékeny-
ségének megszervezéséhez, a mérési, értékelési feladatok ellátásához. A pedagógus a pedagógus-
munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első mun-
kanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munka-
napjáig hét évenként részt vesz szabályozott továbbképzésben. A hétévenkénti továbbképzés – egy 
vagy több továbbképzés keretében – legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az 
előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. 
A rendszert az Oktatási Hivatal működteti a Sulinet-en keresztül, ahol megtalálható az akkreditált to-
vábbképzések jegyzék, valamint a meghirdetett képzések. Jelenleg194 24 képző és 30 továbbképzés ta-

                                                           
192 Nikitscher Péter (2016): Milyen a jó pedagógus? – elvárások, szerepek, kompetenciák az empirikus kutatások tükrében. 
Letöltve 2019. június 15-én az OFI weboldalról: https://ofi.hu/publikacio/milyen-jo-pedagogus-elvarasok-szerepek-kompe-
tenciak-az-empirikus-kutatasok-tukreben 
193 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és ked-
vezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 4.§, 5.§. Letöltve 2019. június 15-én a net.jogtar weboldalról: 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.KOR 
194 2019. március 16-án letöltött állapot. (Az akkreditált pedagógus-továbbképzések jegyzéke itt található: http://pedakk-
red.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueList.aspx) 

http://ofi.hu/publikacio-szerzo/nikitscher-peter
https://ofi.hu/publikacio/milyen-jo-pedagogus-elvarasok-szerepek-kompetenciak-az-empirikus-kutatasok-tukreben
https://ofi.hu/publikacio/milyen-jo-pedagogus-elvarasok-szerepek-kompetenciak-az-empirikus-kutatasok-tukreben
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.KOR
http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueList.aspx
http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueList.aspx
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lálható a jegyzékben, amelyekből cask egy - az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft akkredi-
tált képzése - szól a felnőttoktatásról (Felkészítés az iskolarendszerű alap- és középfokú felnőttoktatás-
ban történő oktató-nevelő munkára (2015)). 

Több felsőoktatási intézmény is indít a pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzést. Például a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felnőttképző és pedagógus-szakvizsga címmel és a Debre-
ceni Egyetem Felnőttoktatói szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő címmel.  
A köznevelési szakértői és az Országos szakértői névjegyzéken levő szakértők felkészítését az Oktatási 
Hivatal időszakosan végzi. 

A felnőttképzési törvény hatálya alá eső felnőttképzési programok megvalósításában jellemzően  
a köznevelési rendszerben dolgozó tanárok is oktathatnak. Ez azonban azt a veszélyt is magában 
hordja, hogy a tanári képesítés megléte feljogosítja a pedagógust a felnőttképzésben való részvételre 
akkor is, ha semmilyen korábbi tapasztalata nincs az érintett célcsoportról, azaz nincsenek andragógiai 
ismeretei. Esetükben ritkább, hogy állandó munkaviszonyban kerülnek foglalkoztatásra, inkább má-
sod- és harmadállásban oktatnak.  
Az oktatóakkor sikeres a felnőttképzésben, ha jól ismeri és kezeli azokat az eszközöket, amivel sikerül 
megfognia és motiválnia a képzésen résztvevőket. Ezek az eszközök tanulhatóak, gyakorolhatóak, al-
kalmazásuk fejleszthető.  
A magyar felsőoktatásban a felnőttképzés területén egyetemi diplomát adó képzésként csak az andra-
gógia szak érhető el, 2017 óta csak mesterképzésként. Az andragógus ismeri a felnőttkori tanulás leg-
meghatározóbb sajátosságait és az eredményesség érdekében ezeket figyelembe véve választja meg 
oktatási módszereit195. 

A felnőttképzésben választott módszereket befolyásolják a következők: 

• „A felnőtt önkéntesen tanul. A tankötelezettség teljesítése után minden felnőtt önálló dön-
tése, hogy visszaül-e az iskolapadba. Ez a döntési folyamat befolyásolható ugyan, de az érintett 
csupán külső hatásokkal nem kényszeríthető a tanulásra. 

• A felnőttkori tanulásban meghatározó a motivációk szerepe. Ahhoz, hogy a felnőtt tanuljon, 
erős és folyamatos késztetés szükséges. Ha ez a tanulási folyamat során megszűnik, az lemor-
zsolódáshoz vezet. 

• A felnőtt adott cél elérésének érdekében tanul. A képzési programok közül - mivel időt, ener-
giát és pénzt áldoz a tanulásra - céltudatosan választ. Gyakoriak a munkaerőpiaci státusz meg-
tartását vagy megerősítését célzó tanulási folyamatok.  

• A felnőtt a tanulás során felhasználja korábbi élet- és munkatapasztalatait. Ez le is rövidítheti 
a képzési időt, de akadályozhatja is a felnőttet a tanulásban, amennyiben tapasztalatai ellen-
tétesek a képzés során őt ért hatásokkal. 

• A felnőttet az iskolaköteles korúaktól eltérő időszerkezeti sajátosságok jellemzik. A felnőttok-
tatásnak igazodnia kell azokhoz a speciális körülményekhez, melyek a résztvevők élethelyzeté-
ből, munkaerőpiaci státuszából adódnak (pl. levelező és esti tagozatos képzések, munka mel-
letti tanulás).”196 

                                                           
195 Dr. Simonics István (2016): Felnőttek szakképzése, Budapest, Óbudai Egyetem. 

196 Dr. Bajusz Klára: A felnőttkori tanulás szakágazatai, A felnőttoktatás funkciórendszere és kompetenciái, Pécsi Tudomány-
egyete, Bölcsészettudományi Kar, Pécs, 2011, Letöltve 2019. június 15-én : http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/felnott-
kori_tanulas/index.html 
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Jelenleg főként a már pedagógiai végzettséggel rendelkezők számára posztgraduális képzések197 állnak 
rendelkezésre a felnőttképzés területén. Ezek a képzések azonban a felnőttképzéssel kapcsolatos ope-
ratív és adminisztratív jellegű feladatok ellátására helyeznek nagyobb hangsúlyt.  
A kamarai gyakorlati oktatók számára kötelező képzésben már megjelennek a pedagógiai módszerek 
használatára és a fiatalok oktatására vonatkozó ismeretek, de a különböző projektekben megvalósuló 
képzéseken felnőtteket oktatók számára sok esetben nincsenek előírva kötelező andragógiai ismere-
tek, sem pedig a célcsoport oktatásában szerzett tapasztalat. A felnőttképzésben oktatók számára 
megfelelő szakmai fejlődésre intézményes formában jelenleg nincs lehetőség.  
Az iskolarendszeren kívüli területen a nyilvántartott szakértők részére minden évben van meghirdetett 
képzéssorozat mind a felnőttképzési szakértők, mind a felnőttképzési programszakértők számára. 
Jogszabály198 rendelkezik arról, hogy a felnőttképzési szakértőknek és a felnőttképzési programszakér-
tőknek első alkalommal a nyilvántartásba történt felvételt követően fél éven belül továbbképzésen kell 
részt venniük és sikeres vizsgát tenniük, ezt követően pedig kétévenként kell továbbképzésen részt 
venniük és sikeres vizsgát tenniük. A rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a továbbképzés elméleti 
része távoktatás formájában is elsajátítható legyen. 

Államilag nem szabályozott, piaci képzések oktatóival kapcsolatban nincs jogszabályban megfogalma-
zott képesítési követelmény.  

Tekintettel a kompetenciafejlesztési pályák célcsoportjának speciális igényeire, az alacsony iskolai vég-
zettségűeket oktatók számára olyan helyileg és időben is könnyen elérhető, a képzettebbé és gyakorlot-
tabbá válásukat támogató eszközök és intézkedések kialakítására lenne szükség, melyek a felnőttkori 
alapkészségfejlesztés pedagógiai és didaktikai hátterén és szakmai támogató rendszerén alapulnak.  
 

                                                           
197 Felnőttképző és pedagógus-szakvizsga felkészítő, felnőttképzési akkreditációs tanácsadó, felnőttképzési szervező, fel-
nőttképzési és felnőttoktatási szervező, felnőttképzési menedzser.  

198 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának 
részletes szabályairól. Letöltve 2019. június 15-én a net.jogtar weboldalról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?do-
cid=A1400014.NGM 

 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400014.NGM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400014.NGM
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7. A „Kompetenciafejlesztési utak” kiépítéséhez felhasználható hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, eszközök és tudásbázisok 

 Hazai sikeres programok, megoldások, kifejlesztett eszközök azonosítása  

A kompetenciafejlesztési pályák hazai megvalósítása szempontjából figyelemreméltó, jelenlegi támogatási ciklusban megvalósuló hazai sikeres programok, megoldások, és kifejlesztett eszközök a „Megvalósult és folyamatban lévő 
vagy tervezett programok átfogó bemutatása”, „A kompetenciafejlesztési pályák meglévő építőkövei” és a „A kompetenciafejlesztési pályák hazai megvalósításához megújítandó, további fejlesztést igénylő területek” fejezetek 
releváns pontjaiban kerültek feltűntetésre és részletesebb leírásra.  
A projektekről további információkat a Tanulmány mellékletét képező Projektkatalógusban olvashat. A Projektkatalógus a projektek megvalósításában közreműködők által szolgáltatott információk és kitöltött adatlapokból épül-
hetett fel. A Tanulmány kéziratának lezárásakor még nem áll rendelkezésre minden kitöltött adatlap .Ezek rendelkezésre bocsátását követően beépítésre kerülnek az összefogalló táblázatba és a Projektkatalógusba.  

Az alábbi táblázatban a releváns projektek és azoknak a Kompetenciafejlesztési pályák Ajánlás hazai megvalósítása szempontjából releváns elemek leltárszerű szábavételére kerül sor.  
 

  Készségfelmérés 
Előzetes tudás 

elismerése 
Alapkészség- 

fejlesztés 
Képzés Képzési eszköz 

Pályaorientáció/ 
Tanácsadás 

Mentorálás 
Szakember felké-

szítés 
Egyéb segítség 

ÁROP-2.2.15 Roma felzárkózás 
módszertani támogatása 

          
Célcsoport: 50.000 legfeljebb szakiskolai végzettségű roma felnőtt 
piacképes szakképzésben + 80.000 roma felnőtt alapfokú készség 
fejlesztési programokban való részvétele. 

         

EFOP-1.1.1-15 Megváltozott 
munkaképességű emberek  
támogatása 

          

Célcsoport: azon megváltozott munkaképességű emberek alkotják, 
akik a 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet alapján elvégzett komplex mi-
nősítés szerint B1, B2, C1, C2, D, E kategóriákba tartoznak. 

         

EFOP-1.1.2-16 / VEKOP 7.1.1-16 
Nő az esély képzés és foglalkoz-
tatás 

          

Célcsoport: legalább általános iskolai végzettséggel rendelkező 
munkanélküliek vagy inaktív, 18-55 év közötti roma nők.          
EFOP-1.1.6-17 Megváltozott 
munkaképességű személyek  
csoportos és egyéni foglalkozta-
tásának elősegítése 

          

Célcsoport: a kevésbé fejlett régióban élő, a pályázó szervezetnél 
tartós foglalkoztatásban lévő és tranzitfoglalkoztatásban álló mun-
kavállalók. 

         

EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási men-
torhálózat fejlesztése 

          
Célcsoport: mentorok          
EFOP-1.3.3-16 Fogvatartottak 
 reintegrációja 

 x x x x x x - x x 
Célcsoport: előzetes letartóztatottak, jogerős elítéltek, nők, férfiak, 
fiatalkorú és felnőtt fogvatartottak, szabadultak és családtagjaik. 
Erősség: szolgáltatási csomag komplexitása, egyéni szükségletekre 
reagálás. 
 

Tanodaszerű szolgálta-
tás esetén számolás-, 

írás-, olvasási készségek 
felmérés 

Bizonyítvány hiányá-
ban szakmaképzés 

bemenetekor 

Tanodaszerű szolgál-
tatás esetén 

Iskolarendszeren kívüli 
szakképzés 

Programkövetelmények: 
betanított létesít-

ményüzemeltető, kézmű-
ves ajándéktárgy készítő 
Tematika: kompetencia-

fejlesztő csoportok 

Egyéni és csoportos Új szakmai megvaló-
sítók mentorálása 

A reintegrációban köz-
reműködő szakembe-
rek, bv. intézetek sze-

mélyzete, párfogó 
felügyelők számára 

Resztoratív progra-
mok, családi beszélő, 
családi kapcsolatok 

helyreállítása, 
pszichológus 

EFOP-1.6.1/VEKOP/16  
Felzárkózási együttműködések 
támogatása 

          

Célcsoport:  
A projekt közvetlen célcsoportjai: önkormányzati vezetők, együtt-
működési megállapodást aláírók, TOP és VEKOP város-rehabilitációs 
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programokat megvalósító team-ek menedzsmentje, szociális mun-
kások, esetmenedzserek, startasszisztensek; tapasztalati szakértők; 
a szociális ágazati együttműködés keretében érintett szakemberek, 
helyi civil szervezetek képviselői, nemzetiségi önkormányzatok kép-
viselői, roma és nem roma női ernyőszervezetek; 16-54 éves, az is-
kolai végzettség nélküli (vagy elavult végzettséggel rendelkező) fia-
talok, felnőttek. 

EFOP-1.6.2-16 - Szegregált élet-
helyzetek felszámolása komplex 
programokkal (ESZA) 

 x x x x - x x x x 

Célcsoport: olyan 16-54 éves, hátrányos helyzetű, szegregátumban 
élő személy és családja, akire egyéni fejlesztési terv készül a projekt 
során. 

A képzéseket megelőző, 
személyre szabott be-
meneti mérések, alap-
kompetencia mérések, 
igényfelmérés történt 

Tudásfelmérésre sor 
kerül a képzéseket 

megelőzően 

Kulcsképességeket és 
kulcskompetenciákat 
fejlesztő képzések va-

lósulnak meg 

OKJ-s képzések és tré-
ning jellegű képzések 

 

OKJ-s képzések Központi 
Tananyag alapján kerül-
nek megvalósításra, tré-

ningeknél tematika készül 

Egyéni és csoportos pá-
lyaorientációs tanács-
adás, képzési tanács-
adást a képzők adnak 

Munkaerő-piaci 
mentorálás az kulcs-
képesség-fejlesztés-
ben résztvevő szak-

embereknek 

Módszertani worksho-
pok, projekt team fel-
készítő és kiégés elleni 

tréning 

Jogi szolgáltatás, mo-
tivációs beszélgetés, 
munkaerő-piaci tré-
ning, példaállítás, jó 
gyakorlatok gyűjtése 

EFOP-1.9.7-16 Kísérő szolgáltatá-
sok nyújtása rászoruló személyek 
számára 

          

          
EFOP-3.1.9-17  
Iskolapad újratöltve  
- Második esély programok 

. x x x x - x x x x 

Célcsoport: a tankötelezettségi koron túli általános iskolai végzett-
séggel rendelkező fiatalok, akik a programba belépéskor még nem 
töltötték be a 25. életévüket, és az iskolarendszert bármilyen ok mi-
att korábban már elhagyták 

Az alap- és kulcskompe-
tenciák felmérését célzó  

bemeneti mérések   

Képzéstől függően a 
lezárt tanévek ered-
ményeit veszik figye-

lembe  

A diákok alapkészsé-
geinek fejlesztése fo-
lyamatos, egyéni és 
kiscsoportos formá-

ban 

Érettségi bizonyítvány 
megszerzésére illetve 
szakképesítés meg-
szerzésére irányuló 

Az iskolák a saját egyedi 
tantervei és egyedi tan-

menetei alapján 

Egyéni és csoportos pá-
lyaorientációs és pálya-
választási tanácsadás 

Folyamatosan, 
egyéni és csoportos 

formában 

Intézményenként vál-
tozó formában, szu-

pervízió és mentálhigi-
énés támogatás 

keretében 

Utazási bérlet, tanul-
mányi eredménytől 
függő anyagi támo-

gatás, iskolaorvosi és 
védőnői szolgáltatás  

EFOP-3.7.1-17 Aktívan a tudásért  x  x x x x x x x 

Célcsoport:a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, 18-
55 év közötti alacsony iskolai végzettségű, vagy iskolai végzettséggel 
nem rendelkező személyek 

Célszerint fejlesztett 
kompetencia felmérő 
tesztek (írás, olvasás, 

szövegértés, számolás) 

x  

Az alapkészségek fej-
lesztése a 300 órás 

alapkompetencia fej-
lesztés képzéseken 

Alapkompetencia fej-
lesztés (300 óra) 
Betanított takarító 
képzés (240 óra) 
Szociális gondozó segí-
tője (320 óra) 
Általános iskolai kép-
zés 5-8 osztály 

Alapkompetencia fejlesz-
téshez és a szakmai ala-
pozó képzésekhez saját ki-
dolgozású tananyagok; ált. 
iskolai képzésekhez OFI 
tankönyvek 

A referensek és a ta-
nácsadók személyes 
képzési tanácsadást tar-
tanak 

Folyamatos mentorá-
lás  a belépéstől a 
munkába állásig 

Megyei referensek és 
tanácsadók képzése, 

felkészítése, ők készítik 
fel az oktatókat a kép-

zésekre 

Megélhetési támoga-
tást és bérletet, tan-
könyveket, tanszere-

ket biztosít + 
résztvevők mentorá-

lása 

EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át 
tartó tanuláshoz hozzáférés  
biztosítása 

          

          

GINOP-3.3.1-16 Közösségi inter-
net hozzáférési pontok fejlesz-
tése, szolgáltatási portfóliójuk 
bővítése 

 X - x x x x x x - 

Célcsoport: A DJP Pontokat, mint közösségi internet hozzáférési 
pontokat működtető (köznevelési, kulturális, önkormányzati, egy-
házi és civil stb.) intézmények, illetve a Pontokon tevékenykedő DJP 
Mentorok. 

A mentorok a képzésü-
ket megelőzően feladat 

megoldásával és kér-
dőív kitöltésével adnak 
képet arról, hogy mi-

lyen digitális kompeten-
ciákkal rendelkeznek 

egyes terülteken. 

 

Digitális kompetncia-
fejlesztés történik a 

mentorok felkészítése 
során és a DJP Pon-

tokba beérkezők ese-
tében is történhet a 
mentorok közremű-

ködésével. 

A DJP Mentorok ajánl-
hatnak és szervezhet-
nek képzéseket a Pon-
tokba belátogatóknak. 
Ez egyéni igény szerint 
történhet, nencs előre 
meghatározott kerete. 

A DJP mentorokat felké-
szítő 70 órás blended kép-

zési program, az annak 
megtartásához szükséges 
e-lerning tananyag és óra-

tervek 

DJP Pontra betérők szá-
mára igény szerint ta-

nácsadás nyújtás. Ebbe 
tartoznak a legalapve-

tőbb tevékenységek, az 
egyszerűbb segítség-
nyújtástól egészen a 

A mentorálás olyan 
hosszabb távú folya-
matot fed, mely so-

rán a DJP Mentor fej-
lesztői 

tevékenységeken ke-
resztül növeli az 

70 órás D körös blen-
ded képzés 

Nem 
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komplexebb feladato-
kig. 

adott állampolgár di-
gitális írástudásának 

szintjét. 

GINOP-5.1.1-15/VEKOP 8.1.1-15 
Út a munkaerőpiacra 

 - x - x - - x - x 

Célcsoport: a 25-64 év közötti regisztrált álláskeresők és inaktív sze-
mélyek. Kiemelt célcsoportok: 25-30 év közötti pályakezdő álláske-
resők, alacsony iskolai végzettségű (ISCED 1-2) álláskeresők, tartós 
(legalább 6 hónapja) álláskeresők, gyermekgondozást vagy hozzá-
tartozó ápolását követően a munkaerőpiacra visszatérő álláskere-
sők, 50 év feletti álláskeresők, közfoglalkoztatásból kilépők. 
 

Egyéni interjú (tapaszta-
latok, célok felmérése), 
elvégzett tanulmányok 
és meglévő képzettsé-

gek, áttekintése 

Iskolai végzettséget 
tanúsító dokumentu-

mok vizsgálata, a 
megkezdett, de be 
nem fejezett tanul-

mányok áttekintése. 
Ezek alapján Egyéni 
Cselekvési Terv ké-

szül. 

- 
Egyéni Cselekvési Terv 
kerül kialakításra, kép-

zési ajánlat készül 

Országos Képzési Jegyzé-
ken szereplő munkaerőpi-

aci képzések 

Munkaerőpiaci szolgál-
tatások a célcsoportnak, 
melyek köre az első in-
terjút követően kerül 

meghatározásra. A szol-
gáltatásokat az NFSZ 

munkatársai, valamint 
civil és nonprofit szerve-

zetek biztosítják 

NFSZ megvalósítói, 
civil és nonprofit 

szervezetek biztosít-
ják 

Külön felkészítés nincs. 
A projekt megvalósítá-
sát részletes módszer-

tani útmutató, vala-
mint a 

konzorciumvezetőnél 
dolgozó menedzsment 

támogatja. 

A képzések ideje 
alatt a résztvevők ke-
resetpótló juttatás-
ban is részesülnek, 

helyi, helyközi utazás 
költségei, a képzés-
hez kapcsolódó szál-
lás – és étkezési költ-

ségek, a képzés 
idejére igénybevett 
gyermekfelügyelet 
vagy hozzátartozó 
gondozásával járó 

költségek is megtérí-
tésre kerülnek. 

GINOP-5.1.4-17 Tranzitfoglalkoz-
tatási programok támogatása 

 x x x x x x x x x 

Célcsoport: speciális hátrányos helyzetű célcsoportok, az alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkező és tartós munkanélküli személyek, 
vagy a bevonást megelőző 18 hónapban legalább 12 hónapot köz-
foglalkoztatásban töltő munkanélküliek. 

Kompetenciafelmérés, 
továbbá felkészítés a 

projektben való részvé-
telre: személyiségfej-

lesztés, együttműködési 
készségek fejlesztése, 

tanulási- és munkamoti-
váció, álláskeresési ké-

pességek fejlesztése 

A kompetenciák fel-
mérésével, fejleszté-

sével 

Felzárkóztató, ill. is-
meretfelújító képzé-

sek révén 

Államilag elismert 
szakképesítést nyújtó 
képzések  (OKJ), vala-
mint egyéb szakmai 
képzések 

Gyakorlati munkavég-
zésbe ágyazott, az egyéni 
fejlesztést lehetővé tevő 

szakképzés 

Egyéni fejlesztési tervet 
kell készíteni, együtt-
működési megállapo-
dást szükséges kötni 

A projektbe vontak 
folyamatos mentorá-
lása, a célcsoportta-
gok szociális kompe-
tenciáinak fejlesztése 

Projektet megvalósító 
szervezetek által 

Folyamatos mento-
rálás, pszicho-szociá-
lis támogatás, a mo-
tiváció erősítése és 

fenntartása 

GINOP-5.1.5-16 és VEKOP-8.1.2-
16 Nem állami szervezetek mun-
kaerő-piaci szolgáltatásainak tá-
mogatása 

 - - - - - x x x x 

Célcsoport: A projektek keretében az az álláskereső, vagy inaktív 
személy részesülhet szolgáltatásban, aki esetében a kormányhivatal 
egyéni munkaerőpiaci jellemzői és lehetőségei alapján szakmailag 
úgy ítéli meg, hogy a felkínált munkaerőpiaci szolgáltatás révén fog-
lalkoztatási célú támogatás és képzés nélkül is el tud helyezkedni a 
nyílt munkaerőpiacon, vagy az aktív munkaerőpiaci programba való 
bevonást megelőzően egyéni vagy csoportos szolgáltatást, szolgál-
tatás keretében felkészítést igényel. 

Iskolai végzettség meg-
ismerése. A munkavál-
lalói kulcs kompeten-

ciák egyes 
szolgáltatásoknál felmé-
résre és fejlesztésre ke-

rülnek 

- 

Egyéni és csoportos 
tanácsadások kereté-
ben sor kerül kulcské-

pességek és egyes 
kompetenciák fejlesz-
tésére, egyéni fejlesz-

tési célok alapján 

X x 

Egyéni és csoportos pá-
lyaorientációs tanács-
adásra, továbbá pálya-

választási és 
pályamódosítási tanács-
adásokra. Egyéni Pálya-
választási Terv készül.  

A munkaerőpiaci 
mentorálás hangsú-
lyos. Folyamatos  tá-
mogatás az Egyéni 

Fejlesztési Terv meg-
valósításában 

Közreműködő szakem-
berek felkészítése és 
szakmai támogatása, 
továbbá szupervízió 

21 sztenderdizált 
munkaerőpiaci szol-
gáltatás van jelen, 

közöttük szociális in-
formáció nyújtás, 

pszichológiai tanács-
adás 

GINOP-5.2.1-14 és VEKOP-8.1.2-
16 Ifjúsági Garancia Projekt, mint 
a fiatalok célzott támogatása 

 - - - x - x x x - 

Célcsoport: a 15. életévüket már betöltött, de a 25. életévüket még 
be nem töltött fiatalok, akik sem iskolarendszer, sem felnőttképzés 
keretében nem tanulnak, és nem is dolgoznak. Az Ifjúsági garancia 
programban résztvevők köre a Kompetenciafejéesztési Pályáknak 
nem célcsoportja 

egyéni interjú (tapasz-
talatok, célok felmé-

rése), elvégzett tanul-
mányok és meglévő 

képzettségek, áttekin-
tése. Egyéni Cselekvési 

Terv készül. 

iskolai végzettséget 
tanúsító dokumentu-

mok vizsgálata, a 
megkezdett, de be 
nem fejezett tanul-

mányok áttekintése. 
Ezek alapján Egyéni 
Cselekvési Terv ké-

szül. 

- 

képzések keretében a 
fiatalok befejezhetik 

általános iskolai tanul-
mányukat, megsze-

rezhetik szakképzett-
ségüket, valamint 

további szakmákat sa-
játíthatnak el. Nyelvi 

Országos Képzési Jegyzé-
ken szereplő munkaerőpi-
aci képzések 

Munkaerőpiaci szolgál-
tatások a célcsoportnak, 
melyek köre az első in-
terjút követően kerül 

meghatározásra. A szol-
gáltatásokat az NFSZ 

munkatársai, valamint 
civil és nonprofit szerve-

zetek biztosítják 

NFSZ megvalósítói, 
civil és nonprofit 

szervezetek biztosít-
ják 

Az Ifjúsági Garancia 
megvalósítói köre szá-
mára a fiatalok köré-
ben végzett munkára 

felkészítő képzésre ke-
rül sor 

A képzések ideje 
alatt a résztvevők ke-
resetpótló juttatás-
ban is részesülnek, 
helyi, helyközi utazás 
költségei, a képzés-
hez kapcsolódó szál-
lás- és étkezési költ-
ségek, a képzés ide-
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képzésre, C, D, E kate-
góriás jogosítvány 

megszerzésére és vál-
lalkozói kompetenciák 

elsajátítására. 

jére igénybevett 
gyermekfelügyelet 
vagy hozzátartozó 
gondozásával járó 
költségek is megtérí-
tésre kerülnek.  

 
GINOP-6.1.1-15 Alacsony kép-
zettségűek és közfoglalkoztatot-
tak képzése 

 x x x x x - x x x 

A kevésbé fejlett régiókban magyarországi lakóhellyel, vagy bejelen-
tett tartózkodási hellyel rendelkező tankötelezettségüket teljesí-
tett, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett 
általános iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalási korú, fel-
nőtt személyek, akik közfoglalkoztatási jogviszonyban vagy munka-
viszonyban állnak. 

A célcsoporttaggal a ki-
választás folyamata so-

rán Pályaérdeklődési 
Kérdőívet töltetnek ki, 

majd ezt követi az 
egyéni képzési terv ki-

dolgozása. 

Az előzetes tudás 
mérése írásbeli 

és/vagy gyakorlati 
szintfelmérő alapján 
történik, lehetőség 
van egyes modulok 
elvégzése és/vagy 
modulzáró vizsgák 

letétele alóli felmen-
tésre 

Alapismeretek pót-
lása, felzárkóztatás 

(matematika, írás, ol-
vasás, szövegértés), 
Alapkompetenciák 
fejlesztése, Integrá-
ciós képzés, digitali-
zális -kompetencia 

fejlesztés 

Államilag elismert 
szakképesítést nyújtó 
képzések  (OKJ), vala-
mint egyéb szakmai 
képzések, egyéb kép-
zés,  

hatósági jellegű kép-
zés 

Kidolgozott eszköz a „Be-
lépés a digitalizált munka 

világába” képzési program 
tematikája 

Képzés kezdete előtt 
Pályaérdeklődési kérdő-
ívet töltenek ki, ez alap-

ján készül el az egyén 

képzési terve. 

Amennyiben azt az 
egyéni képzési terv 
előírja, csoportos 

vagy egyéni mentori 
szolgáltatás biztosí-
tása kötelező és fo-

lyamatos  

workshopok, szakmai 
felkészítők, értekezle-
tek, esetmegbeszélé-
sek, szupervíziós fog-

lalkozások és tréningek 
révén 

A mentorálás része a 
mentális és szociális 

támogatás 

GINOP-6.1.2-15 A digitális szaka-
dék csökkentése 

 x x x x x - x x - 

Célcsoport: A kevésbé fejlett régiókban (észak-magyarországi, 
észak-alföldi, dél-alföldi, közép-dunántúli, nyugat-dunántúli, dél-
dunántúli) lévő lakóhellyel / tartózkodási hellyel rendelkező ma-
gyar/EGT állampolgárságú lakosság, akik jelenleg nem állnak közép-
iskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszony-
ban, és e képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt 
hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompeten-
ciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben. 

Előzetes digitális kom-
petenciamérés történik 
az IKER 2. szintű képzés 

bemeneténél 

 előzetes digitális 
kompetenciamérés 

történik 

a program a digitális 
kulcskompetencia 
fejlesztésről szól 

IKER 1. illetve 2. szintű 
képzés 

IKER 1.-4. szintű képzési 
program, tananyag, e-

learning tartalom és okta-
tók érzékenyítésére szol-

gálom online segítség 

- 

Személyes mentorá-
lás (igény felmérés, 
bevonás, képzésben 
tartás illetve utókö-

vetés) 

Oktatók érzékenyíté-
sére online felületet 
működtet a projekt 

- 

GINOP-6.1.4-16 Munkaerő-piaci 
kompetenciák fejlesztése a kon-
vergencia régiókban 

          

Célcsoport: a KKV-k munkavállalói 

Kompetencia- és kész-
ségfelmérések elvég-

zése, az egyén számára 
lehetséges tanulási 

utak feltárása, azonosí-
tása és javaslatként 

való megfogalmazása 

 

Anyanyelvi kommuni-
káció, digitális írás-

készség, idegen 
nyelvi, matematikai 

kompetencia, tanulás 
tanulása, vállalkozói 
kompetencia terüle-
teken, transzverzális 

kompetenciák 

  
Munkaerő-piaci, életpá-

lya- és karriertanács-
adás 

A tanulási folyamat 
során  

Utánkövetés, kap-
csolattartás a felmé-
rési, képzési és fej-

lesztési 
szolgáltatások 

igénybevételét kö-
vető 6 hónappal 

GINOP-6.1.7-17 Munkahelyi kép-
zések támogatása: mikro-, kis- és 
középvállalatok és nagyvállala-
tok munkavállalói számára indí-
tott képzések szakmai támogató 
programja 

          

Célcsoport: KKV-knál munkaviszonyban álló munkavállalók kép-
zése támogatható.          
GINOP-6.2.1-VEKOP/15 Részvé-
tel az OECD Felnőttek Képesség- 
és Kompetenciamérése program-
jában (PIAAC) 

 x  x      x 
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  Készségfelmérés 
Előzetes tudás 

elismerése 
Alapkészség- 

fejlesztés 
Képzés Képzési eszköz 

Pályaorientáció/ 
Tanácsadás 

Mentorálás 
Szakember felké-

szítés 
Egyéb segítség 

Célcsoport: a hazai szakpolitikai stratégiák tervezői, döntéselőkészí-
tői és a szakpolitikai döntéshozók. 
A közvetett célcsoport a felnőtt magyar népesség egésze. 
16–65 éves felnőtt lakosságot reprezentáló, országonként 5000 fő. 

A PIAAC felmérés a Ma-
gyarországon lakcím-
mel rendelkező, 16 és 
65 év közötti, munka-

képes korosztály nagy-
mintás, reprezentatív 
felmérés az alapkom-

petenciákról (szövegér-
tés, számolási készség, 

problémamegoldás). 

 

A kiemelt projekt indi-
kátora (hi.: 2020. 
12.31.): „A kompeten-
cia-alapú képzésekhez 
kidolgozott új tan-
anyag, módszertan” 
(pontos tartalma je-
lenleg még nem is-
mert) 

     

A PIAAC eredményei 
lehetővé teszik a fog-
lalkozás és oktatás-
politikához kapcso-
lódó szakpolitikák 
tervezését, különös 
tekintettel az ala-
csony készségszintű 
felnőttek felzárkózta-
tásával kapcsolato-
san. 

GINOP-6.2.2-VEKOP/15 A szak-
képzést végzettség nélkül elha-
gyók számának csökkentése 

          

Célcsoport: a végzettség nélküli iskola elhagyók.          
GINOP-6.2.4-VEKOP/16 A 21. 
századi szakképzés és felnőttkép-
zés minőségének, valamint tar-
talmának fejlesztése 

 x x - x x x - x - 

Célcsoport: A szakképzés valamennyi érintettje célcsoportnak te-
kinthető (szakképzés irányítói és a szakképzésben szakmai tantár-
gyakat oktatók) közvetlen célcsoportjai a projektnek. 
A közvetett célcsoportba a szakképző iskolák tanulói, valamint csa-
ládjaik tartoznak, valamint a szakképzésben érintett egyéb szerep-
lők, a munkavállalási korú népesség, valamint az őket foglalkoztató 
munkáltatók. 

300 fő szakképzésben 
tanuló, vagy szakkép-
zésre jelentkező sze-
mély oktatási célú vali-
dációja. 
 400 fő részben képzési, 
részben foglalkoztatási 
validációját tervezik 

Az adott szakképesí-
tésnek megfelelően, 
elsősorban a gyakor-

lati szakmai tevé-
kenységek mérésére, 
megfigyelésére ala-

pozott feladatsor 
alapján történik. 

- 

A UP hazai megvalósí-
tásához közvetlenül 
kapcsolódó képzés 
nem valósul meg. 
Ugyanakkor a legalább 
3000 fő, szakképzés-
ben szakmai tantár-

gyat oktató pedagógus 
szakmai módszertani 

felkészítése (a kor-
szerű digitális tartal-
mak oktatásban tör-

ténő hatékony 
alkalmazására) megva-

lósul. 

pedagógusok szakmai 
módszertani felkészítése 
pedagógus akreditációval 
rendelkező képzés formá-

jában ( részben e-
learning, részben kontakt 

képzéshez kapcsolódó 
tananyagok révén)  

Hangsúlyos elem! Pálya-
orientációs módszertani 

központ létrehozása, 
működtetése; tanács-

adói tevékenység; mód-
szertani ajánlások kidol-
gozása. Pályaorientációs 
rendezvények és pályá-
zatok, valamint létre-
hoznak egy egységes 
pályaorientációs web 

oldalt, közösségi média 
felületeket működtet-

nek. 

A Szakképzési Cent-
rumokban módszer-

tani konzultáció.  

Országosan 600 fő pá-
lyaorientációs szakem-
ber felkészítése törté-

nik meg a GINOP-
6.2.2-15 projekt közre-

működésével 

- 

TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkozta-
tási együttműködések 

 - - x x x x x x x 
A TOP projektek elsősorban az adott térségben munkát vállalni 
szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglal-
koztatottak és inaktívak elsődleges munkaerőpiacra történő integ-
rálását, illetve kivezetését célozzák, de vannak további célcsopor-
tok is: alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alatti fiatalok, vagy 30 
év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek, GYED-ről, GYES-
ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy egy gyermeket egye-
dül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megvál-
tozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó 
személyek. 

-- - 

Lehetőség van olyan 
képzésekre is, ame-
lyek megnevezhető 
szakképesítéshez, 

szakmai végzettség-
hez nem köthető (ál-
talános) kompeten-

ciák fejlesztését 
célozzák. 

Csak az illetékes állami 
foglalkoztatási szerv-

ként eljáró megyei 
Kormányhivatal kép-
zési jegyzékében sze-
replő képzések – OKJ 

nem előírás.  

A kormányhivatalok ré-
széről a képzési jegyzékek 
kidolgozására került sor. 

Munkaerőpiaci (és azon 
belül pályatanácsadási) 
szolgáltatások nyújtá-

sára többféle lehetőség 
van, egyéni és csopor-

tos formában. 

Mentori szolgáltatást 
egyrészt a munkára 

való felkészítés, más-
részt a munkahelyi 

beilleszkedéssel kap-
csolatosan kapnak az 

ügyfelek. 

Paktum akadémia ke-
retében a paktumok 

helyi menedzsmentjei-
nek továbbképzésére, 

workshopok, tréningek 
tartására került sor. 

Munkaerőpiaci (és 
azon belül pályata-

nácsadási) szolgálta-
tások igénybevéte-
lére van lehetőség. 

TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkozta-
tási együttműködések 

 - - x x x x x x x 

Célcsoport: A TOP projektek elsősorban az adott térségben munkát 
vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, köz-
foglalkoztatottak és inaktívak elsődleges munkaerőpiacra történő 
integrálását, illetve kivezetését célozzák, de vannak további célcso-
portok is: alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alatti fiatalok, vagy 
30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek, GYED-ről, GYES-
ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy egy gyermeket egyedül 

- - 

A TOP projektekben 
lehetőség van olyan 
képzésekre is, ame-

lyek szakképesítéshez 
nem köthető (általá-
nos) kompetenciák 

fejlesztését célozzák. 

Csak az illetékes állami 
foglalkoztatási szerv-

ként eljáró megyei 
Kormányhivatal kép-
zési jegyzékében sze-
replő képzések – OKJ 

nem előírás.  

A kormányhivatalok ré-
széről a képzési jegyzékek 
kidolgozására került sor. 

Munkaerőpiaci (és azon 
belül pályatanácsadási) 
szolgáltatások nyújtá-

sára többféle lehetőség 
van, egyéni és csopor-

tos formában. 

Mentori szolgáltatást 
egyrészt a munkára 

való felkészítés, más-
részt a munkahelyi 

beilleszkedéssel kap-
csolatosan kapnak az 

ügyfelek. 

Paktum akadémia ke-
retében a paktumok 

helyi menedzsmentjei-
nek továbbképzésére, 

workshopok, tréningek 
tartására került sor. 

Munkaerőpiaci (és 
azon belül pályata-

nácsadási) szolgálta-
tások igénybevéte-
lére van lehetőség. 
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nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban része-
sülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott 
munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó szemé-
lyek. 
TOP-5.2.1-15 A társadalmi 
együttműködés erősítését szol-
gáló helyi szintű komplex progra-
mok  

          

.          
TOP-5.2.1-16 A társadalmi 
együttműködés erősítését szol-
gáló helyi szintű komplex progra-
mok  

          

          
VEKOP-8.5.4-17 A digitális mun-
kaerő-piaci kompetenciák fej-
lesztése a Közép-Magyarországi 
Régióban 

          

          
 

10. táblázat: A kompetenciafejlesztési pályák hazai megvalósítása szempontjából releváns hazai projektek, programok, megoldások, és kifejlesztett eszközök, szolgáltatások 
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 Releváns nemzetközi stratégiák, jó gyakorlatok és eszközök 

A fejezet célja a Felnőttkori Tanulás Európai Menetrendjének Nemzeti Koordinátora Erasmus+ pro-
jekt199 keretében a megalapozó tanulmányban megfogalmazandó magyarországi megvalósításra  
vonatkozó ajánlások alátámasztása a jelenleg elérhető nemzetközi implementációs tapasztalatokkal.  
E tapasztalatok körképet adnak arról, hogy a tagállamok hogyan tervezték megvalósítani a kompeten-
ciafejlesztési pályákról szóló tanácsi ajánlást és milyen implementációs stratégiát, illetve szakpolitikai 
eszközöket alkalmaztak eddig.  

A tematikus és módszertani bevezető után bemutatjuk az elemzés eredményeit az implementációs 
tapasztalatok általános összefoglalóján, majd a tagállamokra vonatkozó tematikus ismertetésén ke-
resztül. Ezután három kiválasztott ország részletes és átfogó esettanulmánya következik, melyet végül 
az áttekintett tapasztalatok elemzésének konklúziói követnek.  

Jelen fejezetrész összegyűjti a kompetenciafejlesztési pályákról szóló tanácsi ajánlás megvalósításának 
jelenleg elérhető tagállami kezdeményezéseket érintő tapasztalatait és bemutatja, hogy azok elemzése 
során milyen főbb tanulságok vonhatók le általánosságban az ajánlás által felvázolt kihívásokra adott 
szakpolitikai eszközök és mechanizmusok terén. E tapasztalatok, jó kezdeményezések a hazai imple-
mentációs folyamatokat, kezdeményezéseket látják el információval, melyekre alapozva a tanulmány 
végén kifejezetten a magyarországi helyzetre vonatkozó ajánlások kerülnek megfogalmazásra. 

A háttérelemzésnek nem volt célja, hogy a minden országra kiterjedő, az ajánlással kapcsolatos imple-
mentációs tapasztalatokat teljes mélységben feldolgozó körképet adjon, az ugyanis túlmutatna e ta-
nulmány keretein. E tanulmány szempontjából fontosabb volt megvizsgálni a fő megvalósítási irányo-
kat, az ajánlás kiemelt tartalmi elemeinek (készségfelmérés, személyre szabott tanulási-képzési ajánlat 
és a készségek validációját érintő mechanizmusok) megvalósulását, az implementációs folyamat során 
használt szakpolitikai eszközrendszert és az ezek mögött meghúzódó gondolkodás- illetve látásmódot, 
melyet a különböző tagállamok képviselnek.  
 

7.2.1 Módszertani aspektusok 

 

                                                           
199 Angolul: National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning 2017-2019 
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A nemzetközi tapasztalatok vizsgálata kulcsfontosságú dokumentumok elemzésén alapul. Ezen doku-
mentumok többek között magukban foglalnak CEDEFOP tanulmányokat200, OECD Nemzeti Készség-
stratégiára vonatkozó országtanulmányokat és ajánlásokat201, az Európai Bizottság releváns beszámo-
lóit202, valamint az Európai Szemeszter Nemzeti Reformprogramjainak dokumentumait. A kiemelt 
források mellett adatbázisok203 vonatkozó forrásainak másodelemzése is alátámasztja a nemzetközi 
tapasztalatok értelmezését. A dokumentumok kiválasztásának szempontjai közül a legfontosabb azok 
témájának relevanciája (kompetenciafejlesztési pályák, felnőttek alapkészség-fejlesztési programjai), 
és kelte (lehetőleg 2016 vagy annál újabb aktuálisabb). A dokumentumok másodelemzése mellett 
nemzetközi szakértők munkájára is támaszkodtunk az elemzési koncepció kereteinek kialakításánál, 
nemzetközi tapasztalatok feldolgozásánál. 

A források felkutatása után a felhalmozott információbázist kódolás és címkézés után tematikus egy-
ségekbe soroltuk, hogy meg tudjuk vizsgálni a különböző országok tapasztalatai között lévő esetleges 
összefüggéseket, hasonlóságokat vagy eltéréseket. A tagállamokra vonatkozó tapasztalatok elemzését 
az adott ország társadalmi környezetéhez és a többi tagállamhoz viszonyítva is elvégeztük. Az előbbiről 
az esettanulmányok (lásd 7.2.3 fejezetrész), utóbbiról pedig a tematikus elemzés eredménye (7.2.2 
fejezetrészek) számol be. 

7.2.2 Nemzetközi tapasztalatok  

Jelen fejezetrész összegyűjti a kompetenciafejlesztési pályákról szóló tanácsi ajánlás204 (továbbiakban: 
Ajánlás) megvalósításának jelenleg elérhető tagállami kezdeményezéseket érintő tapasztalatait és be-
mutatja azok elemzése során, hogy milyen főbb tanulságok vonhatók le általánosságban az Ajánlás 
által felvázolt kihívásokra adott szakpolitikai válaszok, a használt eszközök és mechanizmusok terén.  

                                                           
200 Cedefop Skills Forecast tudásbázis. Letöltve 2019. Május 30-án a cedefop.europa.eu oldalról:https://www.cedefop.eu-
ropa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast; Cedefop Validation of non-formal and informal skills 
tudásbázis publikációs gyűjteménye. Letöltve 2019. Május 30-án a cedefop.europa.eu oldalról: https://www.cedefop.eu-
ropa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning 
201 OECD. (2014): Building an effective skills strategy for Austria. Letöltve 2019. Március 03-án az oecd.org oldalról: 
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Diagnostic-report-Austria.pdf  
OECD. (2014): OECD Skills Strategy Diganostic Report: Norway. Letöltve 2019. Március 03-án az oecd.org oldalról: 
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm 
OECD. (2015): OECD Skills Strategy Diganostic Report: Portugal. Letöltve 2019. Február 20-án az oecd.org oldalról:  

OECD. (2015): OECD Skills Strategy Diganostic Report: Spain. Letöltve: 2019. február 20-án, az OECD weboldaláról: 
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm  
OECD. (2017): OECD Skills Strategy Diganostic Report: The Netherlands. Letöltve: 2019. február 20-án, az OECD weboldaláról: 
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm 
OECD. (2018): OECD Skills Strategy Diganostic Report: Slovenia. Letöltve: 2019. február 20-án, az OECD weboldaláról: 
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm 
OECD. (2018): Skills Strategy Implementation Guidance for Portugal. Letöltve: 2019. február 20-án, az OECD weboldaláról: 
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm 
OECD. (2019): OECD Skills Strategy Flanders. Letöltve: 2019. február 20-án, az OECD weboldaláról: 
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm 
202 Kiemelten: European Commission. (2019). Taking stock of implementation measures: Commission Staff Working Docu-
ment. Brüsszel. Letölthető: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-
pathways_en.pdf 
203 Eurostat (elérhető: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database), OECD (elérhető: https://data.oecd.org/educa-
tion.htm), Cedefop (lásd 208. lábjegyzet) nyilvános releváns adatbázisai 
204 Elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Diagnostic-report-Austria.pdf
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm
http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/buildingeffectiveskillsstrategiesatnationalandlocallevels.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=EN
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7.2.2.1. A megvalósítás irányai 

Az Ajánlást megelőző Európai Bizottsági helyzetelemzések205 206 207 és kifejezetten az Ajánlás megvaló-
sításának tapasztalatairól szóló 2019-es jelentés208 egyaránt arra mutatnak rá, hogy a tagállamok leg-
nagyobb részében nem az egyes szakpolitikai elemek, eszközök megléte (például készségfelmérés, 
egyéni tanulási ajánlat és validációs eljárások) a kritikus pont. Sok esetben az Ajánlás háromlépcsős 
elemei közül bizonyos eljárások már léteznek, s így a kompetenciafejlesztési pályákra vonatkozó aján-
lás megvalósítását célzó törekvések a készségfelmérés, egyéni tanulási ajánlat és a validációs eljárás 
közül csak a hiányzó elem létrehozására irányulnak. Ezen hiányzó elemeken túl sokkal inkább a három-
lépcsős mechanizmusok közötti összefüggést támogató intézkedések kialakítása hiányzik, melyek az 
Ajánlás mögötti gondolkodásmódot ültetnék el a rendszerben.  

Az Ajánlás tagállami megvalósítási tapasztalataihoz kapcsolódóan fontos megkülönböztetni három na-
gyobb kategóriát az tagállamok tekintetében.  

• A tagállamok egy részében már korábbi, régóta végbemenő fejlesztések következményeképp 
kialakult az az integrált szemlélet, ahol az Ajánlásban szereplő háromlépéses megközelítés 
egyes elemei és a közöttük lévő kapcsolat is létrejöttek és hatékonyan működnek (például: 
Dánia209, Norvégia210). Dániában például az integrált rendszerszemlélet egyik eszköze az ún. 
háromoldalú egyezmény211, melynek értelmében a foglalkoztatást érintő szakpolitikai intézke-
dések a munkáltató szervezetek, a szakszervezetekkel és a dán Pénzügyminisztérium együtt-
működésén keresztül formálódnak. A háromoldalú egyeztetési modell a helyi önkormányzati 
rendszerek szintjén az alacsonyan képzett felnőtteknek meghirdetett kompetenciafejlesztési 
képzési utak kialakításában és a felnőttek szakképzési programjainak212 (AMU) irányításában 
is tükröződik. Ezen országokban az Ajánlás megvalósítása nem az egyes kompetenciafejlesztési 
pályák kialakítását jelenti, hanem azok minőségének továbbfejlesztését. Dániában az egyik cél 
a már jelentős képzési kínálat további növelése az egyéni igényeket célzó hatékony képzési 
programok differenciálása céljából (3200 elérhető képzés és további fejlesztések, módosítások 
a programokon). 

• A tagállamok egy további részében az Ajánlás egyes elemei már kialakultak, de egy részük 
vagy hiányos, vagy nem működik megfelelően, így az integrált szemlélet nem alakulhatott ki 
teljes mértékben. Ezen országokban a megvalósítás a már létező eljárások felülvizsgálatára 

                                                           
205 European Commission. (2015). Support for the work on policy guidance on basic skills for adults. Luxembourg.  
206 European Commission. (2015). Upskilling unemployed adults (aged 25 to 64): The organisation, profiling and targeting of 
training provision. European Employment Policy Observatory Review. Luxembourg. 
207 European Commission. (2016). Towards more effective adult learning policies: Helping adults develop the knowledge 
and skills they need. Luxembourg.  
208 European Commission. (2019). Taking stock of implementation measures: Commission Staff Working Document. Brüsszel. 
Letölthető: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf 
209 Cedefop. (2016). Country report: Denmark. 2016 update to the European inventory on validation of non-formal and infor-
mal learning. Letölthető: https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/2016_validate_DK.pdf 
210 Cedefop. (2016). Country report: Norway. 2016 update to the European inventory on validation of non-formal and informal 
learning. Letölthető https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/2016_validate_NO.pdf 
211 A háromoldalú egyeztetési eljárásról bővebb információk a Dán Munkaerőpiaci és Rekrutációs Hivatal  honlapján érhető 
el dán és angol nyelven egyaránt. Elérhető: https://www.star.dk/en/social-partners/tripartite-agreement/ 
212 Az AMU mozaikszó a dán munkaerőpiaci (tovább)képzésekre utal. Forrás: https://amukurs.dk/hvad-er-amu/ 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/2016_validate_DK.pdf
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/2016_validate_NO.pdf
https://www.star.dk/en/social-partners/tripartite-agreement/
https://amukurs.dk/hvad-er-amu/
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és a hiányzó elemek kialakítására koncentrál. Hollandiában például az élethosszig tartó ta-
nulás és az alacsonyan képzett felnőttek készségeinek (tovább)fejlesztésére 2018-ban három 
projektet indítottak az egyéni képzési utak közötti átjárhatóság, a készségfelmérés és tanács-
adás személyre szabottságának megalapozására, illetve a nyugdíjkorhatár feletti foglalkoz-
tatás támogatására. Németországban 2018 novemberében elfogadták azt a törvényt213, ami 
az alacsonyan képzett felnőttek számára biztosít lehetőséget készségeik fejlesztésére. Finnor-
szágban 2017-ben és 2018-ban több reformkezdeményezés célja volt egy egységes képzési út 
kialakítása, mely az írási és olvasási, számolási és digitális készségek fejlesztése mellett a mun-
kavállaláshoz szükséges képesítések megszerzését segítette elő a résztvevők számára.214 

• Végül pedig a tagállamok egy fennmaradó részében az Ajánlásban szereplő mechanizmusok és esz-
közök hiánya miatt azok kialakítása, tesztelése és bevezetése szükséges. Ezen országokban az imp-
lementációt célzó, 2018-2019-ben induló projektek kifejezetten az Ajánlásban foglalt tartalmi ele-
mek (készségfelmérés, személyre szabott képzési ajánlat és előzetesen megszerzett tudás 
elismerése, validációja) bevezetésének teszteléseként értelmezhetők. Bulgáriában az Ifjúsági Ga-
rancia hatálya alá már nem sorolhatóm, 29. életévét betöltött felnőtteket megcélzó projekt úgy-
nevezett készségfejlesztési utakat dolgoz ki. Csehországban az Ajánlás mindhárom lépését magá-
ban foglaló (készségfelmérés, egyéni tanulási ajánlat és validáció) fejlesztési projekt a digitális 
készségeket igénylő munkakörök hatékony betöltésére készítik fel a résztvevőket. Lengyelország-
ban az Ajánlás megvalósítását megalapozó projekt keretén belül helyi tudás- és oktatási központo-
kat hoznak létre (LOWE) olyan jellemzően jellemzően ipari vagy vidéki településeken élő felnőttek 
részére, akik valamilyen okból kifolyólag nehezen tudnak képzési programhoz csatlakozni. E tagál-
lamok tekintetében az Ajánlás megvalósításában a kihívást (csakúgy, mint az előző országcsoport 
esetében) a rendszer elemeinek bevezetésén túl egy összehangolt intézményi háttérmechanizmus 
kidolgozása jelenti. 

7.2.2.2. Fontosabb kihívások215 

Alapkészségek szerepe 

Az Európai Bizottság felé a tagállamok által leadott implementációs jelentésben az Ajánlás megvalósí-
tását célzó törekvésekben sok esetben nem volt explicit megnevezve az Ajánlás által  megfogalmazott 
három alapkészség mindegyike (írás-olvasási, számolási és digitális készségek) mint fejlesztési cél.  
E helyett sokszor inkább a szakmai készségek fejlesztésén volt túlnyomóan a hangsúly. Az alacsonyan 
képzett felnőttek készségfelmérése során és a tanulási ajánlatában mindazonáltal kiemelt szerepet 
kellene kapniuk az alapkészségeknek.  

Integrált szemlélet 

                                                           
213 A törvény szövege németül elérhető az alábbi linken: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanze-
iger_BGBl&jumpTo=bgbl118s2651.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B% 
40attr_id%3D%27bgbl118s2651.pdf%27%5D__1549553811322. 
214 European Commission. (2019). Taking stock of implementation measures: Commission Staff Working Document. Brüsszel. 
Letölthető: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf 
215 European Commission. (2019). Taking stock of implementation measures: Commission Staff Working Document. Brüsszel. 
Letölthető: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s2651.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%25%2040attr_id%3D%27bgbl118s2651.pdf%27%5D__1549553811322.
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s2651.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%25%2040attr_id%3D%27bgbl118s2651.pdf%27%5D__1549553811322.
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s2651.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%25%2040attr_id%3D%27bgbl118s2651.pdf%27%5D__1549553811322.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
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Az Ajánlás három eleme közötti összhang és az azok működéséért felelős intézmények közötti együtt-
működés kialakítása továbbra is kihívást jelent a legtöbb tagállamban. 

Ösztönzőrendszer 

A felnőttek kompetenciafejlesztési programokban való részvételi arányának növelése kulcsfontosságú az 
Ajánlás sikeres megvalósítása szempontjából. Az adatok216 jól tükrözik, hogy ahol hatékony ösztönző-
rendszer épült ki, ott magas a részvételi arány a felnőttek számára meghirdetett képzési programokban.  
Fontos látni, hogy az Ajánlás tartalma és a tagállami megvalósítás során tapasztalt kihívások nem előz-
mény nélküliek.217 218 219 Az alábbi kihívásokra adott különböző válaszok a tagállamok eltérő hátterét 
és fejlesztési környezetét is tükrözik. Ez ugyan összhangban van az Ajánlás alapvetően rugalmas javas-
lataival, azonban a sikeres megvalósításhoz több helyen is kiemelt szerepet kap a kezdeményezések 
összehangolásának fontossága, az Ajánlás háromlépéses elemeinek (készségfejlesztés, egyéni tanulási 
ajánlat, validáció) együttes megvalósítása és a vonatkozó eljárások összehangolása.220 

7.2.2.3. A megvalósítás eszközei és a felelősség megosztása 

Megállapítható, hogy a tanácsi ajánlás tartalmának kialakulásával párhuzamosan a tagállamokban tör-
ténő felnőttképzési és alapkészség-fejlesztési programok is folyamatosan változtak. A témában számos 
egymásra épülő jelentésből, szintetizáló és előkészítő kutatási anyagból lehet tájékozódni erről a fo-
lyamatról. A korábbi és az aktuális jelentésekből több, a készségek fejlesztésére vonatkozó szakpolitikai 
programok nemzeti implementációja során alkalmazott megközelítés azonosítható.  

A tagállamok vállalták, hogy az Ajánlás megjelenésétől (2016. december 19.) számított lehetőleg egy 
éven belül (de legkésőbb 2018. év közepéig) beszámolnak a nemzeti implementációra vonatkozó ter-
veikről, melyeket a már létező rendszerekre és pénzügyi keretekre alapozva állítanak össze. Mivel ezen 
rendszerek és a rendelkezésre álló pénzügyi források országonként eltérőek, a megvalósítás is többféle 
módon képzelhető el. Alapvetően négy különböző szakpolitikai eszközmechanizmust azonosíthatunk:  

Átfogó nemzeti stratégia részeként 
Az országok egy része a már meglévő nemzeti szintű élethosszig tartó tanulási stratégia cselekvési ter-
véhez kapcsolta a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítását, sok államban pedig más ágazatok át-
fogó stratégiáiba integrálták (például munkaerő-fejlesztés, oktatás). Előfordult az is, hogy teljesen új, 
kifejezetten a készségek fejlesztését célzó stratégiát hirdettek meg az Ajánlás végrehajtására.  

                                                           
216 European Commission. (2019). Who takes part in adult learning and how? Luxembourg. DOI: 10.2767/992537. 
217 European Commission. (2016). Towards more effective adult learning policies: Helping adults develop the knowledge 
and skills they need. Luxembourg. 
218 European Commission. (2015). Upskilling unemployed adults (aged 25 to 64): The organisation, profiling and targeting of 
training provision. European Employment Policy Observatory Review. Luxembourg. 
219 Cedefop. (2019). Preventing low skills through lifelog learning: Flexible learning pathways to keep youth at riskand low-
skilled adults in education or work. Briefing note. Thessaloniki. 
220 European Commission. (2019). Taking stock of implementation measures. Brüsszel. Letölthető: https://ec.europa.eu/ 
info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
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Stratégiák Tagállamok 
Élethosszig tartó tanulás stratégia Bulgária, Csehország, Észtország, Hollandia, Olasz-

ország, Szlovákia, Málta, Lengyelország, Litvánia 
 

A foglalkoztatási szektor stratégiája 
 

Egyesült Királyság (Wales), Finnország, Írország, 
Lettország, Szlovénia 

Oktatási és tudományfejlesztési stratégia 
 

Horvátország, Németország 

Készség- és szakképzés-fejlesztési stratégia Franciaország, Ausztria, Belgium (flamand), Spa-
nyolország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, 
Szlovákia, Szlovénia, Hollandia 
 

11. táblázat: Az Ajánlás implementációja átfogó nemzeti stratégiák részeként 

Már létező kezdeményezések kiegészítéseként 
Az itt következő kezdeményezések jellemzően már létező programokat takarnak, melyek kifejezetten 
a felnőttek alapkészség-fejlesztését célozzák és azt mutatják, hogy a felnőttképzési szektoron belül az 
ajánlásban megfogalmazott kihívásokra már az ajánlást megelőzően is születtek válaszok. A meglévő 
programokat jellemzően olyan elemekkel egészítették ki, melyek az Ajánlásban kiemelt szerepet kap-
tak (például: készségfelmérés, személyre szabott tanulási ajánlat és validáció), de az adott nemzeti 
felnőttképzési rendszerben nem voltak hangsúlyosan jelen. Ezen kezdeményezések részben uniós for-
rásokra (ESZA, Erasmus+) építenek, részben már létező átfogó intézkedések megerősítéseként tűnnek 
fel az egyes országokban. 
 

Kezdeményezések fókusza Tagállamok 
Előzetes tudás validációja Belgium (flamand) 
Személyre szabott tanulási 
ajánlat; tanácsadás 

Észtország, Hollandia 

Felnőttek alapkészség-fej-
lesztése 

Ausztria, Dánia, Finnország, Portugália, Svédország, Németország,  
Írország, Finnország 

12. táblázat: Néhány példa a már létező nemzeti rendszerek kiegészítésére 

Új nemzeti reformtervek, kezdeményezések részeként 
Előfordult az is, hogy az Ajánlás társadalmi szintű vitát indukált a munka természetének változásáról 
és a digitalizáció hatásairól, s ezek új reformprogramok kialakítását eredményezték. Egyes országok, 
mint például Németország a társadalmi párbeszéd és a konzultációs folyamatok eredményeire magas 
szintű szabályozási eszközök beiktatásával reagáltak. 
 

Tagállamok Reformintézkedések főbb irányai 
Hollandia 
 

Az élethosszig tartó tanulás és az alacsonyan képzett felnőttek készségei-
nek (tovább)fejlesztésére 2018-ban három projektet indítottak az egyéni 
képzési utak közötti átjárhatóság, a készségfelmérés és a tanácsadás sze-
mélyre szabottságának megalapozására, illetve a nyugdíjkorhatár feletti 
foglalkoztatás támogatására. A projektek célcsoportja: 45 év feletti munka-
vállalók. 
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Németország 
 

2018 novemberében elfogadták azt a törvényt221, ami az alacsonyan kép-
zett felnőttek számára biztosít lehetőséget készségeik fejlesztésére. Az új-
szabályozás olyan dolgozó felnőtteket érint, akik a digitalizáció miatt job-
ban ki vannak szolgáltatva a munkanélküliség veszélyének. 

Írország 
 

A Vállalkozások Növekedésének és a Foglalkoztatás Támogatása222 címen 
indult kezdeményezés az alacsony végzettségű munkavállalókat támogatja 
azal a céllal, hogy a foglalkoztatásban tudjanak maradni, vagy adott eset-
ben új munkalehetőségeket szerezhessenek.  

Finnország 
 

Finnországban 2017-ben és 2018-ban több reformkezdeményezés célja 
volt egy egységes képzési út kialakítása, mely az írási és olvasási, számolási 
és digitális készségek fejlesztése mellett a munkavállaláshoz szükséges ké-
pesítések megszerzését segítette elő a résztvevők számára. 

Egyesült Királyság 
(Wales) 
 

2019. január 1-től lépett életbe a Foglalkoztatási Terv223, amely egy átfogó 
motivációs és készségfejlesztő program minden korosztály részére, vég-
zettségre való tekintet nélkül annak érdekében, hogy kedvezményezettjei 
a munkaerőpiaci kihívásokkal szemben hatékonyabban tudjanak fellépni. 

13. táblázat: Néhány nemzeti reformintézkedés példája 

Pilot projektek 
A széleskörű társadalmi vita olykor pilot programok indítását eredményezte, melyek szintén új kezde-
ményezésekként tűnnek fel az országokban, jellemzően 2018-as és 2019-es projektkezdéssel. Ezek  
a projektek kifejezetten az Ajánlásban foglalt tartalmi elemek (készségfelmérés, személyre szabott 
képzési ajánlat és előzetesen megszerzett tudás elismerése, validációja) bevezetésének teszteléseként 
értelmezhetők.  
 

Tagállamok Pilot kezdeményezések főbb irányai 
Bulgária Bulgáriában az Ifjúsági Garancia hatálya alá már nem sorolható, 29. élet-

évét betöltött felnőtteket megcélzó projekt úgynevezett készségfejlesztési 
utakat dolgoz ki. A tapasztalatokat a projekt lezárása után becsatornázzák 
az Ajánlás implementációs programjába, amely a 2020 utáni élethosszig 
tartó tanulási stratégia részét fogja alkotni.  

Csehország Csehországban az Ajánlás mindhárom lépését magában foglaló (készségfel-
mérés, egyéni tanulási ajánlat és validáció) fejlesztési projekt a digitális 
készségeket igénylő munkakörök hatékony ellátására készíti fel a résztve-
vőket.  

                                                           
221 A jogszabály szövege elérhető német nyelven az alábbi portálon:  
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanze-
iger_BGBl&jumpTo=bgbl118s2651.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B% 
40attr_id%3D%27bgbl118s2651.pdf%27%5D__1549553811322.   
222 Angolul a program neve Supporting Working Life and Enterprise Growth. Elérhető: http://www.solas.ie/SkillsToAd-
vance/Documents/SupportingWorkingLives_EnterpriseGrowth_PolicyFramework_Sept2018.pdf.  

223 Angolul: Employability Plan. Elérhető: https://beta.gov.wales/employability-plan.  
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Lengyelország Lengyelországban az Ajánlás megvalósítását megalapozó projekt keretén 
belül helyi tudás- és oktatási központokat hoznak létre (LOWE) olyan, jel-
lemzően ipari vagy vidéki településeken élő felnőttek részére, akik valami-
lyen okból kifolyólag nehezen tudnak képzési programhoz csatlakozni. 

14. táblázat: Pilot jellegű kezdeményezések az Ajánlás implementációjának megalapozására 

Megfigyelhető, hogy a fenti négy megvalósítási mechanizmus közül a tagállamok akár többet is alkal-
maztak egymással párhuzamosan attól függően, hogy a nemzeti szakpolitikai környezetből milyen, az 
Ajánlás szempontjából fontos elemek hiányoztak. A jelentések szerint, ahol lehetett, ott a létező szak-
politikai elemek felhasználásával történt az Ajánlás megvalósítási koncepciójának kialakítása és inkább 
a hiányzó területek lefedésére indultak új programok224. A  megvalósítás mértéke országonként eltér, 
így vannak olyan tagállamok, ahol ez a folyamat a többi országhoz képest előrébb tart, mégis minden 
tagállamnak kihívást jelent az, hogy az Ajánlás háromlépéses megközelítését megvalósítsák oly módon, 
hogy az Ajánlás három fő eleme szervezesen kapcsolódjon egymással a rendszerben és ne elszigetelten 
jelenjen meg.  

Nemzetközi szervezetek támogatása 
A jelentések szerint több országban általános tapasztalat az is, hogy az új kezdeményezések fejlesztési 
irányait és eszközeit összehangolják a már meglévő programokéval, hogy a különböző forrásokat (pél-
dául: ESZA források) hatékonyabban tudják az államok felhasználni. Ennek érdekében meg kell terem-
teni a szakpolitikai programok közötti koherenciát, és a célkitűzéseket össze kell hangolni szemantikai, 
adminisztratív szempontból, valamint az illetékességi kérdéseket figyelembe véve225.  

Európai Szociális Alap 
A legfrissebb implementációs jelentések megközelítőleg 60 olyan létező ESZA programról számoltak 
be, melynek célja az Ajánlás megvalósítása226. Adatok támasztják alá ESZA finanszírozású kezdeménye-
zések sikerességét az alábbi esetekben227: 

1. a képzések elérhetőségének fejlesztése, 
2. a képzések számának és típusának kiterjesztése, 
3. a hiányzó elemek pótlása a képzési körképből (például kisvállalkozások számára meghirdetett 

képzések, ahol jelentős a készségek fejlesztésének igénye és a képzés haszna közvetlenül be-
folyásolja a vállalkozások hatékonyságát), 

4. a foglalkoztatási hivatalok közvetlen támogatása hátrányos helyzetű csoportok nemzeti képe-
sítésekhez vezető képzésbe történő bevonására, 

5. értékelési keretrendszerek kiépítése. 
 
Kihívást jelent azonban az ESZA finanszírozású programok eredményeinek gyakorlatba való átültetése, 
illetve az is, hogy a kezdeményezések eredményeit fenntartható módon integrálják az adott ország 

                                                           
224 European Commission. (2019). Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults: Taking stock 
of implementation measures. Commisssion Staff Working Document.  
225 European Commission. (2019). Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults: Taking stock 
of implementation measures. Commisssion Staff Working Document. 
226 European Commission. (2019). Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults: Taking stock 
of implementation measures. Commisssion Staff Working Document. 
227 European Commission. (2015). Upskilling unemployed adults (aged 25 to 64): The organisation, profiling and targeting of 
training provision. European Employment Policy Observatory Review. Social Europe. 
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rendszerébe. Így a projektek gyakran nem indukálnak komolyabb változtatást a felnőttképzési rend-
szerben228.  

Összességében elmondható, hogy a legtöbb tagállam összetett módon képzeli el az Ajánlás végrehaj-
tását, és gyakran akár több eltérő eszközzel is operál (stratégia-alkotás; létező programok újra értel-
mezése; már meglévő, de kevéssé hangsúlyos kezdeményezések megerősítése). A nemzeti és nemzet-
közi keretek sikeres újra értelmezése dinamikus szemléletet igényel, amiben a szakpolitikai szereplők 
a rendelkezésre álló nemzeti és nemzetközi forrásokat és lehetőségeket egyaránt figyelembe véve  
tudatosan alakítják ki az Ajánlás implementációs intézkedési tervét.  

Kiemelt célcsoportok és ösztönzőrendszerek 
A tagállamok beszámolói alapján különböző hangsúlyok azonosíthatók a bevonni kívánt célcsoportok 
terén és az elérni kívánt emberek számában is.  

Tagállamok A kezdeményezések célcsoportja 
Németország 120 000 fő (25-35 év között); további nevesített célcsoportok: 

alacsonyan képzett felnőttek, munkavállalók, 50 év felettiek,  
fogyatékkal élők.  

Dánia 80 000 felnőtt és 90 000 fiatal felnőtt (munkaviszony és képzett-
ség nélkül); további célcsoportok: munkavállalók  

Franciaország 1 millió 25 év feletti aktív munkakereső állampolgár; további cél-
csoportok: nem foglalkoztatott és sem oktatásban sem képzés-
ben nem részesülő állampolgár, alacsonyan képzett felnőtt, mun-
kavállaló 

Írország 40 000 munkavállaló; további célcsoportok: 100 000 migráns fel-
nőtt, fogyatékkal élő, munkavállalók (KKV szektorban) 

Észtország 86 000 felnőtt; további célcsoportok: migráns felnőttek, alacso-
nyan képzett felnőttek, munkavállalók 

Portugália 600 000 felnőtt és ’NEET’ (nem foglalkoztatott és sem oktatás-
ban, sem képzésben nem részesülő fiatalok) 

15. táblázat: Az Ajánlás megvalósításához köthető tagállami kezdeményezések indikátorszámai  
és kiemelt célcsoportjai általában 

Az tagállamokban működő ösztönzőrendszerek összehangolása kiemelt feladat, ugyanis az érintett tár-
sadalmi csoportok megszólítása, motiválása és tartós, fenntartható bevonása még mindig kihívás a leg-
több tagállam számára. A célcsoport tanulási-képzési programokon való sikeres részvételének szem-
pontjából elengedhetetlen, hogy motiváljuk és megértéshez segítsük a résztvevőket, hogy tudatosabb 
és informált döntéseket hozhassanak a saját életükről. Ez bármely implementációs terv fontos része 
kell, hogy legyen, és különböző szervezetek (például minisztériumok végrehajtó szervei, hivatalok, fog-
lalkoztatási, szociális, vagy képzési intézmények) széleskörű, kölcsönös tudásmegosztáson alapuló 
együttműködésén kell, hogy alapuljon.  

                                                           
228 European Commission. (2015). Upskilling unemployed adults (aged 25 to 64): The organisation, profiling and targeting of 
training provision. European Employment Policy Observatory Review. Social Europe. 
European Commission. (2019). Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults: Taking stock 
of implementation measures. Commisssion Staff Working Document. 
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Figyelemfelhívó kampányok és a célcsoport bevonása 

A felnőttoktatást és alapkészség-fejlesztést népszerűsítő médiakampány: Tedd Meg az Első Lépést 
(Take the first step) 
 
Az ír Nemzeti Ügynökség a Felnőttek Írás-olvasási Készségeiért (továbbiakban: NALA229) és az Állami 
Továbbtanulási és Képzési Hivatal (SOLAS230) az Oktatási és Képzési Bizottságok (Education and Trai-
ning Boards231) segítségével Tedd Meg az Első Lépést232 címmel, számos korábbi kezdeményezés 
után233, újabb országos népszerűsítő kampányt indított 2018 szeptemberében. A kampány a felnőtt-
képzés, és azon belül is kiemelten az alapkészségek fejlesztésnek fontosságát hirdette olyan az ok-
tatási és képzési rendszerből lemorzsolódó felnőttek részére, akiknek komoly nehézségeik voltak 
írás-olvasási, számolási készségek terén. 
 
A kampány az országos rádión, a televízión és a közösségi médián234 keresztül próbálta meg elérni 
célközönségét. A rádióban és a televízióban négy tanuló (38-tól 59 éves korig) személyes történe-
tein235 keresztül ismertette a képzéshez való visszatérés hasznát és azt, hogy miként kerültek jobb 
helyzetbe az alanyok a képzésben való részvételnek köszönhetően a munkaerőpiacon és hogyan 
erősödött társadalmi pozíciójuk. 
 
A 2018-as kampány nemcsak azért volt sikeres, mert egyértelműen mutatta be az alapkészség-fej-
lesztésnek az egyén életére gyakorolt pozitív hatását, hanem mert megfelelő csatornákat választott 
a népszerűsítésre236, és a célcsoport számára egyszerű kapcsolatfelvételi lehetőségeket biztosított 
(például a honlapon, telefonon és szöveges üzeneten keresztül). Tanulmányok kimutatták, hogy a 
leghatékonyabb kampányeszközök a felnőttek részére meghirdetett alapkészség-fejlesztő progra-
mok részvételi arányának növelésében a média (különösen a televízió) és a közösségi információs 
tevékenységek (például közösségi média, intézmények információs napjai), ahol célzottan a célcso-
port igényei és életkörülményei vannak a középpontban. 

 
Irányítás és felelősség 
Az implementációs intézkedésekhez tartozó felelősségi kört a legtöbb tagállamban a minisztériumok-
hoz rendelték, ahol a szabályozási folyamatokat egyébként is irányítják. A foglalkoztatásért és oktatá-
sért felelős minisztériumok általában munkacsoportokon és irányító testületeken keresztül dolgoznak 

                                                           
229 Angolul a szervezet neve: National Agency for Adult Literacy. (A szervezet hivatalos honlapja: https://www.nala.ie/) 
230 A szervezet hivatalos honlapja: http://www.solas.ie/Pages/HomePage.aspx 
231 A szervezet hivatalos honlapja: https://www.etbi.ie/ 
232 A szervezet hivatalos honlapja: https://www.takethefirststep.ie/ 
233 A 2018-as kampányt két korábbi előzte meg egy 2016-ban, és 2017-ben. A 2016-os figyelemfelhívó kampány értékelő 
tanulmánya (55. oldaltól) elérhető az alábbi linken: 
http://www.solas.ie/SolasPdfLibrary/National%20Literacy%20and%20Numeracy%20Awareness%20Campaign%20Evaluation
%202016.pdf 

234 E tevékenységeket kiegészítette a helyi szintű köztéri, a digitális marketing kampány is.  
235 Lásd: https://www.youtube.com/user/Takethefirststepnala  

236 EU Commission DG EMPL (2015). Support for the work on policy guidance on basic skills for adults: Report of findings from 
further literature search and analysis. European Commission: Brussels).  

 

http://www.solas.ie/Pages/HomePage.aspx
https://www.etbi.ie/
https://www.takethefirststep.ie/
http://www.solas.ie/SolasPdfLibrary/National%20Literacy%20and%20Numeracy%20Awareness%20Campaign%20Evaluation%202016.pdf
http://www.solas.ie/SolasPdfLibrary/National%20Literacy%20and%20Numeracy%20Awareness%20Campaign%20Evaluation%202016.pdf
https://www.youtube.com/user/Takethefirststepnala
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az Ajánlás megvalósításán. E téren átfogó tárcaközi egyeztetésekről és együttműködésekről csak kevés 
tagállam számolt be. 

A dán tanácsadási rendszer az alapkészségek és a kompetenciák fejlesztésére  

Az oktatási és képzési tanácsadási rendszernek kiemelt szerepe és törvénybe foglalt helye van Dániá-
ban. A tanácsadási rendszer irányítását az úgynevezett karrier központok (dánul: jobcenter237) látják 
el nemzeti238, regionális és helyi szinten személyes és IKT alapú szolgáltatásokon keresztül. A tanács-
adási rendszer hosszútávon, már 13 éves kortól elérhető az egyén részére, és kiterjed többek között 
a karrier tervezésre, szakmaválasztásra és az esetleges továbbképzési igényekre egyaránt.   

A támogatórendszer elemei: 

1. Pályaorientációs tantárgy alsó és felső tagozatban: „Oktatás és Munka” A dán iskolai ok-
tatás első kilenc évfolyamán kötelező tantárgyként szerepel az Oktatás és Munka, mely-
nek tanterve alapvetően a tudatos személyes választásra, az oktatás és munkaerőpiac kö-
zötti váltásra, és a munka világában való boldogulásra készíti fel a diákokat.239  

2. Szakmai tanácsadás a karrier központokban: Karriertanácsadók által összesen 91 köz-
pontban 240 (a helyi önkormányzatokban) valósul meg a szakmai tanácsadó szolgáltatás 
18 éven felülieknek és munkanélküli felnőtteknek. Ezen felül a központokon keresztül ál-
láshirdetések, aktív munkakeresők önéletrajzai, a munkakereséssel, továbbképzéssel és 
kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos további információk is elérhetők. 

3. e-Tanácsadás: Az úgy nevezett eGuidance 241 felület egy elektronikus úton (telefon, szö-
veges üzenetek, elektronikus levelezés, webináriumok és akár közösségi oldalak haszná-
latával) igénybe vehető szolgáltatás, melyet 2011-ben hozták létre személyes tanácsadási 
céllal és elérhető a hét minden napján a lakosság részére. 

4. Nemzeti Tanácsadási Portál: A portál242 egy olyan IKT alapú karriertanácsadási és infor-
mációs felület, amely széleskörű tájékoztatást nyújt az egyén számára, hogy a legmegfe-
lelőbb oktatási-képzési és karrierrel kapcsolatos gyakorlati döntéseket hozhassa meg. 

5. A tanácsadási rendszer minőségirányítása: Az oktatási tanácsadással foglalkozó szakem-
bereknek el kell végezniük egy egyetemi szintű képzést oktatási és szakmai tanácsadás 
szakon, vagy egy alapszakos képzést közigazgatási szakon. 

 

                                                           
237 Elérhető: https://info.jobnet.dk/mit-jobcenter 

238 A nemzeti szintű koordináció eleme egy az oktatási minisztérium által irányított fórum (dánul: Det Nationale Forum) 
239 Dánia Oktatási Minisztérium tantárggyal kapcsolatos ismertetője (dánul): https://arkiv.emu.dk/modul/uddannelse-og-job-

f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning# 
240 A foglalkoztatási központok honlapja: https://job.jobnet.dk/CV/frontpage 
241 A dán nyelvű honlap elérhető az alábbi linken: https://www.ug.dk/evejledning 
242 A dán nyelvű honlap elérhető az alábbi linken: https://www.ug.dk 

https://info.jobnet.dk/mit-jobcenter
https://arkiv.emu.dk/modul/uddannelse-og-job-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning%23
https://arkiv.emu.dk/modul/uddannelse-og-job-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning%23
https://job.jobnet.dk/CV/frontpage
https://www.ug.dk/evejledning
https://www.ug.dk/
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A tagállamok implementációs folyamatközi beszámolói alapján megállapítható, hogy a nemzeti felnőtt-
képzési és -oktatási rendszerek irányításában nagyfokú széttagoltság tapasztalható. Ez azzal is magya-
rázható, hogy a felnőttképzési ágazat sok országban nem egy egységes, jól azonosítható intézmény-
rendszeren keresztül, hanem több, egymástól gyakran függetlenül létező szektor és érdekcsoport 
bevonásán keresztül működik. Így gyakran a felelősség és a koordináció kérdése nincs tisztázva, ami 
széttagolt szabályozási környezethez vezet243.  

Az is előfordulhat, hogy a tagoltság azért alakul ki, mert a rendelkezések eltérő szinteket érintenek 
(nemzeti, regionális, helyi vagy intézményi), melyek között nincs átjárhatóság. Azokban az országok-
ban, ahol az implementációs kezdeményezések egy nemzeti szintű, szektorok közötti átfogó stratégia 
intézkedési tervének részeként kerülnek végrehajtásra, a koordináció és a szakpolitikai irányítás ke-
vésbé széttagolt. 

A háromlépéses megközelítés 
Csak a tagállamok kis részében van jelen az Ajánlás egyik legfőbb tartalmi eleme: a háromlépéses meg-
közelítés (készségfelmérés, személyre szabott tanulási ajánlat, validáció) mindhárom eleme, ezért az 
államok az implementációs terveik során a hiányzó elemek kidolgozására, tesztelésére és megvalósítá-
sára koncentrálnak. Vannak azonban olyan kezdeményezések is, melyek mindhárom lépést integrálják. 

Portugália – A Qualifica program 
A program egy 2000-ben indult kezdeményezésen alapul és alacsonyan képzett felnőtteknek, mun-
kanélkülieknek, NEET fiataloknak az úgy nevezett Qualifica hálózat regionális központjain keresztül 
tanácsadást, tájékoztató tevékenységet biztosít az egyén előzetes tudásának elismerési és validációs 
lehetőségeiről. A résztvevők személyes képzési ajánlatot kapnak. A megközelítőleg 300 központból 
álló hálózat egy online eszközt dolgozott ki Qualifica útlevél néven az egyén képesítéseinek és elsajá-
tított készségeinek nyomon követesére. Az online felületen a résztvevők abban is segítséget kapnak, 
hogy milyen képzési utakon keresztül tudnak képesítést szerezni. A nemzeti kreditrendszert az euró-
pai szakképzési kreditrendszerrel (ECVET) összhangban használják a nem-formális és informális kör-
nyezetben megszerzett tudás elismerésére, validálására, amely így konkrét kreditszámban is kifejez-
hetővé válik. Ez hozzásegít a rugalmas képzési ajánlat kialakításához, figyelembe véve azt, amit az 
egyén már tud és amire képes. 

Készségfelmérés 
A tagállamok beszámolói alapján elmondható, hogy a készségfelmérés készségprofilok elkészítésén ke-
resztül történik az alacsony készségszinttel rendelkező felnőttek esetében egy adott képzés megkez-
désénél. Csak kevés esetben mérik fel a készségeket kifejezetten az alapkészségek hiányosságainak 
feltérképezése céljából. Pár ország példájától (Ausztria, Görögország, Horvátország, Olaszország) elte-
kintve ritka az is, hogy mindhárom alapkészséget célzó felmérést végezzenek a tagállamokban. 
Az egyén alapkészség igényének és a tanulással kapcsolatos tágabb értelemben vett nehézségeinek 
előzetes felmérése kulcsfontosságú szerepet játszik a képzési programok hatékonyságában és a diffe-
renciált képzési pályák kialakításában (MacLeod & Straw, 2010). A készségfelmérés legmegbízhatóbb 
eszközei közé sorolható a készségfejlesztésre vonatkozó egyéni cselekvési tervek kialakításának mód-
szere (Bimrose et al. 2007). A készségfelméréshez és egyéni cselekvési tervek kialakításához használt 
                                                           
243 European Commission (2019): Adult Learnig policy and provision in the Member States of the EU. A synthesis of reports 
by country experts  
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eszközök implementálása során elengedhetetlen, hogy a tanulók, a képzők és a képzőintézmények ve-
zetői is meggyőződjenek az eszközök hatékonyságáról, hogy a készségfelméréssel kapcsolatban gyak-
ran rossz tapasztalatokkal rendelkező felnőttek fenntartásait fel tudják oldani a sikeres továbblépés 
érdekében. Fontos, hogy a készségfelmérés ne egyszeri esemény legyen a tanulók képzési előmenetele 
és a tanácsadás során, hanem a folyamat több pontján jelentkező potenciális lehetőség244.  

Látható, hogy a háromlépcsős megközelítés egyes elemei nem választhatók külön sem időben, sem 
pedig térben, így feltételezhető az is, hogy az e tevékenységeket megvalósító szervezet(ek)nek szoros 
együttműködésben kell állniuk. 

Franciaország: tanácsadás és készségfelmérés 

Támogatás 
A francia nemzeti közszsolgáltatói központok hálózata (CNFPT245) kiadott egy Útmutatót246 az ön-
kormányzatok részére, hogy felhívja a figyelmet az analfabetizmusra és segítsen azonosítani az alap-
készség-fejlesztésre rászorulókat. E kiadvány készségfelmérést támogató része előre meghatározott 
indikátorokra és felmérési eszközökre épül, melyek során a felmérésben résztvevők képesek azono-
sítani a készséghiány mértékét. Az útmutató tartalmaz továbbá egy a képzések sikerességét és ha-
tékonyságát elősegítő ellenőrző listát is. 

A felmérés fókusza 

A készségfelmérés (bilans de competences) fő célcsoportjaként azonosíthatók a munkavállalók és 
munkakeresők is. A felmérés célja, hogy az egyén elemezni tudja személyes és szakmai kompeten-
ciáit, motivációját, erősségeit egy esetleges átképzéshez. Ennek megfelelően a felmérés meglehető-
sen egyénre szabott, és ezen a ponton a felmérés eredménye még nem kapcsolódik standard képe-
sítésekhez. 

A felmérés részei 

A felmérés három szakaszból áll: előzetes felmérés, kutatás és végül egy döntés/következtetés, va-
lamennyit egy külső akkreditált szolgáltató bonyolítja le. A folyamat három héttől három hónapig 
terjedő időszaka összesen tíz órányi személyes interjút is magában foglal egy képzett tanácsadóval. 
A készségfelmérés eredménye a szintetizáló dokumentum, melyet a tanácsadó állít össze, és két-
három karrierfejlesztési utat, valamint az azokhoz tartozó cselekvési terveket tartalmazza. A cselek-
vési tervekhez kapcsolódóan az egyén igénybe veheti a tanácsadó segítségét is.  

Értékelés és eredmények 

Bár az általánosításhoz nem áll rendelkezésre elegendő adat247, kutatás bizonyítja (MacLeod & 
Straw, 2010), hogy a fent bemutatott készségfelmérő modell az alábbi pozitív eredményeket hozta 

                                                           
244 EU Commission DG EMPL (2015). Support for the work on policy guidance on basic skills for adults: Report of findings from 

further literature search and analysis. European Commission: Brussels). 
245 Franciául: Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Elérhető: www.cnfpt.fr  
246 Az útmutató letölthető: http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Autre-outil/Illettrisme-guide-a-l-usage-des-collectivites-
territoriales- pour-sensibiliser-reperer-et-s-engager-dans-une-demarche-formation-.-Guide-du-CNFPT  
 

247 1,460 válaszadói szám Kanadából és Franciaországból diákok, foglalkoztatásban levők és munkanélküliek egyaránt.  

http://www.cnfpt.fr/
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diákok, munkavállalók és tartósan munkanélküliek esetében. Növelte az önismeret mértékét; elkö-
teleződést váltott ki egy adott képzés mellett; segítette a karriertervezést; megkönnyítette a kész-
ségek elismerését, és a munkahelyváltást; egyszerűbbé tette a munkahely megválasztását; bizto-
sabb foglalkoztatást eredményezett; javult a munkavégzés minősége; allokálhatók lettek további 
felelősségi körök a munkahelyen; elérhetővé vált a fizetésemelés. 

 
Személyre szabott képzési ajánlat 
 

Norvégia: A képzésszervezés és a keretrendszerek az alapkészség-fejlesztésben 

Kompetencia Célok 
A minisztériumi és társadalmi partnerek együttműködéséből származó Norvég Készségpolitikai Stra-
tégia248 egyik fontos gyakorlati eszköze a Kompetencia Célok.249 Ez nem más, mint a felnőttek alap-
készségeit három szintre sorolt leírókkal250 (ún. deskriptorokkal) bemutató keretrendszer, mely a 
2006-ban fejlesztett és iskoláskorúak alapkészségeire vonatkozó keretrendszer felnőttekre adaptá-
lásával született meg. Négy alapkészséget fogalmaz meg és mindegyik alapkészségre vonatkozóan 
szintekre bontva, kimeneti jelleggel fogalmaz meg tanulási-képzési célokat, úgy mint: 

1. írás-olvasás,  
2. számolás,  
3. digitális készségek és  
4. szóbeli (verbális) készségek. 

A célokat általános képzési környezetre (például egy tantermi foglalkozás kimeneti céljaiként), és a 
mindennapi életben előforduló szituációkra vonatkozóan fogalmazza meg a keretrendszer. E kettős 
megfogalmazás támogatja a formális és nem-formális környezetben történő alapkészség-fejlesztés 
helyi tanmeneteinek kialakítását akár a képzőintézmények, akár a munkáltatói szervezetek által 
meghirdetett képzések esetében. A képzések tartalmi kidolgozását, a készségek értelmezését, azok 
felmérését, nyomon követését és fejlesztését egy kézikönyv251 is segíti. 

Példa a Kompetencia célok szintleíróira írás-olvasás készségek esetében 

                                                           
248 Norvégia Kormánya (2017): Norvég Készségpolitikai Stratégia 2017-2021. A stratégia szövege elérhető: https://www.reg-
jeringen.no/contentassets/3c84148f2f394539a3eefdfa27f7524d/strategi-kompetanse-eng.pdf 
249 VOX (2013), Competence goals for basic skills: Examples of local curricula in reading and writing, numeracy, digital skills 
and oral skills. Teljes terjedelemben elérhető: https://www.kompetansenorge.no/contentas-
sets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/lm_publ_engelsk_siste.pdf 

250 A leírkat összesen 4 szintre sorolva mutatja be a rendszer, melyben az első két szint leírói megegyeznek. Ez a könnyebb 
átjárhatóságot hivatott biztosítani az eredetileg 2006-ban fejlesztett keretrendszer és az aktuális keretrendszer között, hiszen 
a korábbi négy szintet azonosított.  
251 VOX (2013): Guidelines – competence goals for basic skills for adults. Teljes terjedelemben elérhető: https://www.kom-
petansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3c84148f2f394539a3eefdfa27f7524d/strategi-kompetanse-eng.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3c84148f2f394539a3eefdfa27f7524d/strategi-kompetanse-eng.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/lm_publ_engelsk_siste.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/lm_publ_engelsk_siste.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
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16. táblázat: A norvég Kompetencia Célok szintleírói írás-olvasási készségekre vonatkozóan 

Szakmaspecifikus készségprofilok 

Egy további eszközként szolgálnak az alapkészség-fejlesztő kurzusok tartalmi kidolgozásához, illetve 
alkalmazhatók a munkáltatók tájékoztatására is a képzések fejlesztési céljaival kapcsolatban az ún. 
készségprofilok252, melyek szakmákra vonatkoztatva fogalmazzák meg a fent bemutatott keretrend-
szer négy alapkészségét. A profilokat tanárok, pedagógusok dolgozták ki szoros együttműködésben 
a piaci szereplőkkel, vállalatokkal. 

Egy 30 kredites pedagógus továbbképzési modell is kidolgozásra és bevezetésre került a 2009/2010-
es tanévben, ami kifejezetten a felnőttek alapkészség-fejlesztésére készíti fel a tanárokat formális 
képzésük során. A továbbképzés egy távoktatásban végezhető elméleti és gyakorlati elemeket öt-
vöző két féléves akkreditált program. A Skills Norway253 szervezet ezen kívül évente megrendezi 
egynapos műhelymunka-sorozatát a képzők szakmai fejlesztéséért, s ezzel a Kompetencia Célok kép-
zések során történő alkalmazását és egyéb módszertani elemek elsajátítását segíti. 

Kompetencia célok: Írás és olvasás 
Szintek Írás és olvasási stratégiák 

 
Olvasás és értelmezés 
 

Írás és kommunikáció 
 

1-2. szint A felnőttek ezen a szinten 
képesek alapvető stratégiák 
alkalmazására a mindennapi 
szituációkban olvasott 
szövegek dekódolásához és 
kulcsszavak betűzéséhez.   

A felnőttek ezen  
a szinten képesek 
gyakran használt,  
ismerős szavakat  
tartalmazó rövid 
szövegek olvasására 
és értelmezésére.  

A felnőttek ezen a szinten 
képesek személyes céllal 
vagy ismert fogadó ré-
szére olvasható írásképpel 
egyszerű szövegeket írni. 

3. szint A felnőttek ezen a szinten 
képesek egy bizonyos mé-
rtékben egy külső médi-
umhoz, fogadóhoz és 
szituációhoz viszonyítva ala-
kítani.  

A felnőttek ezen a 
szinten képesek jól 
strukturált, közvetlen 
és egyértelmű 
szövegek olvasására.  

A felnőttek ezen a szinten 
képesek digitális 
eszközökkel vagy 
funkcionális kézírással, fol-
yamatosan egyenletes 
sebességgel írni.  

4. szint A felnőttek ezen a szinten 
képesek írás-olvasási 
tevékenységeit a médi-
umhoz, környezethez és 
igényekhez igazítani. 

A felnőttek ezen  
a szinten képesek 
különböző céloknak 
és igényeknek 
megfelelően hatékon-
yan felhasználni az ol-
vasott szövegeket.  

A felnőttek ezen a szinten 
képesek technikai 
szövegek írására 
megfelelő terminológia  
alkalmazásával. 
 

                                                           
252Az alábbi oldalon elérhetők a készségprofilok leírásai angol nyelven: https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-
skills/#ob=9920 
253 A szervezet honlapja angol nyelven elérhető: https://www.kompetansenorge.no/English/ 

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/%23ob=9920
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/%23ob=9920
https://www.kompetansenorge.no/English/
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7.2.3 Nemzetközi esetbemutatások  

7.2.3.1 Alapkészégek Norvégiában 

Helyzetkép az alapkészségekről 
A PIAAC felmérések254 2011-2012-es adatfelvétele alapján (a skandináv állam az 1. felmérési ciklus első 
körében vett részt) megállapítható, hogy Norvégia a 16-65 év közötti populációban az írás-olvasási és 
a számolási készségek területén jelentősen a résztvevő országok átlaga feletti eredményt ért el. A re-
latív magas eredmények ellenére az országban mégis megközelítőleg 400 000 felnőtt az olvasási, és 
500 000 felnőtt (az akkori teljes lakosság mintegy 10-12%-a255) a számolási készségek esetében egyes 
szinten vagy az alatt helyezkedik el. Az IKT környezetben történő problémamegoldás eredményei sze-
rint 43,2% 1-es vagy annál alacsonyabb szinten van. 

A legfiatalabbak (25 év alatti felnőttek) számolás és szövegértés tekintetében gyengébben teljesítenek, 
mint a teljes felnőtt lakosság, ezen kívül az is kimutatható, hogy az életkor előrehaladtával nő az ala-
csonyabb alapkészség szinten lévő emberek száma: a norvég felnőttek közül a leggyengébben mind-
három vizsgált alapkészség területen az 55 év felettiek teljesítenek.256 

Irányítás és felelősség 
Kormányzati kezdeményezések 

A PIAAC első eredményei257 és az OECD Nemzeti Készségstratégia 2012-2014258 259 projekthez való 
csatlakozása megalapozta azt az átfogó stratégia-alkotási folyamatot, melynek eredményeképp meg-
született a Norvég Készségpolitikai Stratégia 2017-2021260. A kormányzatnak a korszerű készségpolitika 
kialakítása melletti elköteleződését az is mutatja, hogy az OECD javaslataira támaszkodva az alábbi in-
tézkedéseket foganatosította:261 

• A szektorok és tárcák (az oktatásért; a foglalkoztatásért és szociális ügyekért; továbbá a gyermek-
jóléti és egyenlőségért és társadalmi egységért felelős minisztériumok) közötti együttműködést 
megalapozó Fehér könyv megalkotása az alacsony készségű felnőttek élethosszig tartó tanulásá-
nak támogatására. 

• Egy bizottság felállítása egy minőségi és mindenki számára elérhető átfogó karrier tanácsadási 
rendszer kialakítása érdekében. 

• Nemzeti statisztikai és adatelemző kutatórendszer felállítása a készségekre vonatkozó munkaerő-
piaci előrejelzés céljából. 

                                                           
254 Bővebben lásd: http://www.ssb.no/en/utdanning/statistikker/piaac  

255 Bővebben lásd: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15npms&lang=en 
256Lásd: Statistics Norway (Norvég Statisztikai Központ) 2012-es adataira vonatkozó táblázatok az alábbi linken: 
https://www.ssb.no/en/utdanning/statistikker/piaac 
257 OECD (2013): Country Note Norway: http://www.oecd.org/skills/piaac/Country%20note%20-%20Norway.pdf 

258 OECD (2014): Skills Strategy Executive summary: Norway. 
259 OECD (2014): Skills Strategy Action Report: Norway. 

260Norvégia Kormánya (2017): Norvég Készségpolitikai Stratégia 2017-2021. A stratégia szövege angol nyelven elérhető:  
https://www.regjeringen.no/contentassets/3c84148f2f394539a3eefdfa27f7524d/strategi-kompetanse-eng.pdf 

261 Royal Norwegian Ministry of Education and Research (2016): Towards an effective Skills Strategy for Norway: The Nor-
wegian experience working on a national SKills Strategy 

http://www.ssb.no/en/utdanning/statistikker/piaac
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15npms&lang=en
https://www.ssb.no/en/utdanning/statistikker/piaac
http://www.oecd.org/skills/piaac/Country%20note%20-%20Norway.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3c84148f2f394539a3eefdfa27f7524d/strategi-kompetanse-eng.pdf


 

167 

A Stratégia széleskörű társadalmi összefogás segítségével és többszereplős egyeztetési folyamatok 
eredményeként jött létre, ami nemcsak az érintett minisztériumok együttműködését, hanem számos 
egyéb szociális és szakmai szervezet bevonását is magába foglalta.  

Minisztériumok, 
Kormányzati 
egységek 

 Oktatásért és Kutatásért Felelős Minisztérium 
 Foglalkoztatásért és Szociális Ügyekért Felelős Minisztérium 
 Igazságügyi és Közbiztonságért Felelős Minisztérium 
 Önkormányzatokért és Modernizációért Felelős Minisztérium  
 Gazdaságért, Iparért és halászatért Felelős Minisztérium 
 Számi Parlament 

Társadalmi part-
nerek és érdek-
képviseleti szer-
vezetek 

 SPEKTER Munkáltatói Szövetség 
 Helyi és Regionális Közhivatalok Norvég Szövetsége (KS) 
 Norvég Vállalkozói Konföderáció (NHO) 
 Norvégia Vállalati Szövetsége (Virke) 
 Norvégiai Szakmai Szervezetek Szövetsége (Akademikerne) 
 Norvég Szakszervezetek Szövetsége (LO) 
 Szakmai Szakszervezetek Uniója (Unio) 
 Szakmunkás Unió (YS) 
 Norvég Felnőttképzési Szövetség (VOFO) 

17. táblázat: Kormányzati és társadalmi felelősségmegosztás a Norvég Készségpolitikai Stratégia 2017-2021 megalkotására 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Stratégiában megfogalmazott prioritások (összesen három) körében további konkrét célkitűzések 
kerültek kidolgozásra, melyek mind szorosan kapcsolódnak az OECD által megfogalmazott készség-
stratégia ajánlásokhoz. A következőkben a célkitűzésekhez kapcsolódó eredményeket mutatjuk be 
három tematikus egységben: az alapkészség-fejlesztés eszközeit, a támogató és ösztönzőrendszer 
elemeit, és a kompetenciafejlesztési pályákról szóló ajánlás (továbbiakban: Ajánlás) háromlépcsős 
elemeit azonosítva. 
 

28. ábra Társadalmi összefogás: a Norvég Készségpolitikai  
Stratégia stratégia-alkotó szervezetek vezetőinek aláírása. Forrás: Stratégia 
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Az alapkészség-fejlesztés eszközei 
Fontos megemlíteni, hogy az Ajánlásban is megfogalmazott irányelvnek megfelelően (miszerint a már 
létező eszközöket felhasználva javasolt a nemzeti megvalósítás lépéseit kidolgozni) néhány alább be-
mutatott eszköz Norvégia saját kezdeményezéséből fakadóan az Ajánlás megjelenése előtt is létezett, 
hiszen a készségpolitikára vonatkozó stratégia-alkotó folyamatok Norvégiában az Ajánlás megjelenése 
előtt elkezdődtek az OECD-vel történő együttműködés keretében.  
 

Kompetencia Célok:  
Keretrendszer A Felnőttek Alapkészségéhez262 

 
Szakmaspecifikus készségprofilok 

Az alapkészség-fejlesztő kurzusok tartalmi kidolgozásához, illetve a munkáltatók tájékoztatásához is 
használható eszközök az ún. készségprofilok263, melyek szakmákra vonatkoztatva fejtik ki a fent bemu-
tatott keretrendszer négy alapkészségét. 
 

Alapkészség-fejlesztő  
tananyagok 

Az alapkészség-fejlesztést támogatják a Skills Norway által kidolgozott webes elérésű, interaktív alkal-
mazások is, melyek esetenként támogatják az önálló tanulási ciklusokat is.  

1. számolás: Maths Aid264 („Mateksegéd”) 

Olyan internetes elérésű ingyenes, az otthoni tanulást kiegészítő feladatgyűjtemény, amely három 
kategóriába rendezve (munka és a mindennapi élet; életstílus; utazás) összesen 39 témában szol-
gál feladatokkal. Egy példa a munka és mindennapi élet kategória feladataira a munkaidő nyilván-
tartás alapján történő munkaórák kiszámolása. 

2. írás-olvasás: ABC pc265 

ABC pc egy olyan internetes elérésű ingyenes kurzus, ami a számítógép-használat alapjait dolgozza 
fel négy modulon keresztül: egér és billentyűzet; írás- és szövegszerkesztés a számítógépen; elekt-
ronikus levelezés; az Internet. Az alkalmazás ango és norvég nyelven is elérhető. 

3. szóbeli készségek: InterAct266 
Az InterAct egy olyan internetes elérésű rövid problémamegoldó, szituációs és szerepjáték foglal-
kozásokat tartalmazó gyűjtemény, ami munkahelyi vagy formális iskolarendszerű képzésekhez ké-
szültek.  

4. négy alapkészség: Alapkészség-fejlesztő program elítéltek számára267 

                                                           
262 Részletesen kifejtett leírást a norvég Kompetencia célokról lásd a „Norvégia: A képzésszervezés és a keretrendszerek az 
alapkészség-fejlesztésben” című részben tüntettük fel. 
263 Angolul elérhető szakmaspecifikus készségprofilok például: autóbusz-vezető, villanyszerelő, taxisofőr stb. 
264 Lásd bővebben angol nyelven: http://www3.vox.no/Mathsaid/  
265 Lásd bővebben angol nyelven:  http://www.abcpc.no/english/  
266 Lásd bővebben angol nyelven: http://www.statvoks.no/interact/  
267 Lásd bővebben angol nyelven: https://www.kompetansenorge.no/contentas-
sets/f3a2be48fa144859bfa1d57bc76df8c7/learning_basic_skills_while_serving_time2.pdf 
 

http://www3.vox.no/Mathsaid/
http://www.abcpc.no/english/
http://www.statvoks.no/interact/
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/f3a2be48fa144859bfa1d57bc76df8c7/learning_basic_skills_while_serving_time2.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/f3a2be48fa144859bfa1d57bc76df8c7/learning_basic_skills_while_serving_time2.pdf
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Elítéltek számára szervezett alapkészség-fejlesztő programok, ami a norvég Bastøy börtönben va-
lósítottak meg. A képzési programok az írás-olvasási és számolási készségek fejlesztését célzó fog-
lalkozásokat tartalmazott, mely sok esetben IKT eszközök bevonásával történt.  

A támogató és ösztönzőrendszer elemei 

SkillsPlus kezdeményezés 
A SkillsPlus egy olyan 2006 óta működő finanszírozási és támogatási rendszer, ami eddig összesen 
30 000 alacsony készségekkel rendelkező felnőtt munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő képzését tá-
mogatta. Kulcsfontosságú, hogy a képzések a munkahelyi tanulás által történő alapkészség-fejlesztést 
célozzák, és hogy kapcsolódjon a Kompetencia Célokban is megfogalmazott négy alapkészséghez (írás-
olvasás, számolás, digitális és szóbeli készségek). Bármely állami és magánvállalat pályázhat a rend-
szerben, de a kis- és középvállalkozások, illetve a jellemzően alacsony készségű felnőtteket foglalkoz-
tató iparágakból jövő cégek aktivizálására fektetett különös hangsúlyt a koordináló szervezet (Skills 
Norway).  

Norvég példa a munkahelyi képzésre 

Digitális osztályterem (Norvégia) 

A tradicionális iparágakban működő munkaadók számára az egyik legnagyobb kihívást a hagyományos, 
kézzel végzett munkáról a modern, digitalizált munkafolyamatokra történő átállás jelenti. Az alacsony 
képzettségű munkavállalók számára ez fokozott kihívást jelent. A hagyományos osztálytermi tanítás 
nem megfelelő megoldás számukra. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a képzés beépül a vállal-
kozás, és így a munkavállaló mindennapi életébe, azaz a munkahelyen történik. A Folkeuniversitetet 
Dél-kelet Norvégiában (FUSO) számos sikeres online oktatással kombinált munkahelyi képzés megva-
lósítója. Innovatív tanulási elgondolásuk a Digitális Osztályterem268, amely hibrid (vegyes) oktatási ke-
retben a hagyományos tanítási órákat bőséges online audio és video instrukciókkal egészíti ki. Ezekhez 
az újonnan kialakított munkahelyi folyamatok során mobil eszközükön szükség szerint bármikor hoz-
záfér a dolgozó, így a releváns tanulási tartalmak egy adott szituációban mindig rendelkezésre állnak. 
Ily módon zsebükben van a digitális osztályterem. A vállalati folyamatokban alkalmazott digitális tech-
nológiák adott munkakörhöz kapcsolódó gyakorlati használatát így szinte a munkavégzés során sajátít-
ják el. A munkahelyi alapkészségek fejlesztését célzó képzések résztvevői sokszor a vállalat különböző 
telephelyein párhuzamosan, vagy otthonukban kiscsoportokban összegyűlve is tanulnak, egymással és 
az oktatóval a közösségi médián keresztül kommunikálnak.  

Pedagógus továbbképzési modell 

Egy 30 kredites pedagógus továbbképzési modell került kidolgozásra és bevezetésre a 2009/2010-es 
tanévben, ami kifejezetten a felnőttek alapkészség-fejlesztésére készíti fel a tanárokat formális képzé-
sük során. A továbbképzés egy távoktatásban végezhető elméleti és gyakorlati elemeket ötvöző két 
féléves akkreditált program.  

                                                           
268 További információ elérhető az alábbi weboldalon: https://ec.europa.eu/epale/en/content/digital-classroom 
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A Skills Norway269 szervezet ezen kívül évente megrendezi egynapos műhelymunka-sorozatát a képzők 
szakmai fejlesztéséért, s ezzel a Kompetencia Célok képzések során történő alkalmazását és egyéb 
módszertani elemek elsajátítását segíti. 

A megvalósítás hatékony eszközei 

• tárcaközi és szektorok közötti együttműködések a kormányzati szervezetek között, 
• együttműködés releváns társadalmi szervezetekkel nemzeti, regionális és tágabb értelemben 

vett nemzetközi szinten, 
• következetes és egymásra épülő stratégia-alkotás és megvalósítási folyamat, 
• fenntarthatóság a fejlesztési eszközök felhasználásában, 
• átláthatóság és kontinuitás a felelősségi viszonyokban és a feladatkijelölések terén, egyértelmű 

hatáskörök, 
• valós igényekre reflektáló eszközök (pl.: szakmaspecifikus kompetencia ajánlatok, helyi képzé-

sekhez tanmenet-javaslat és keretrendszer). 

7.2.3.2 Alapkészségek integrálása az ír felnőtt- és szakképzési rendszerbe 

Az ír Nemzeti Ügynökség a Felnőttek Írás-olvasási Készségeiért (továbbiakban: NALA270)  kiemelt sze-
repet vállal a szakképzési és továbbképzési rendszer írás-olvasási készségek iránti érzékenyítésében és 
rendszerbe történő integrálásában. A szervezet egyfajta tudásbankként, tanácsadóként és forrásként 
is funkcionál, mely pozíció meglehetősen hatékonynak bizonyult271 az alacsony szintű készségekkel 
rendelkező felnőttek tanulmányi eredményeinek fejlesztésében. Az Ügynökség az alábbi kiemelt tevé-
kenységein keresztül támogatta az írás-olvasási készségek integrálását.  

Szakképző és munkahelyi képzési programok módszertani támogatása 
2013-ban megjelent egy módszertani útmutató272 a továbbképző központok számára az írás-olvasási 
készségek képzési programokba történő integrálásáról. A kiadvány nemcsak a képzési tanmenet átala-
kítására tesz kísérletet gyakorlat-központú megoldásokkal, hanem az intézményi és rendszerszintű vál-
toztatásokra is konstruktív javaslatokkal szolgál. 2016-ban a szak- és munkahelyi képzések kialakítását 
támogató kiadványával273 támogatta a képzőintézmények munkáját a NALA. Az útmutató összesen 
nyolc gyakorlati javaslatot tesz a képzések átdolgozására, melynek célja, hogy az írás-olvasási készsé-
gek terén kihívásokkal küzködők részvételét akadályozó tényezőket akadályok lecsökkentse vagy meg-
szűntesse.   

1. A képzés során felmerülő potenciális nyelvi, írás-olvasási és számolási készségekkel kapcsola-
tos igények és kihívások azonosítása 

2. A képzés keretében a legfontosabb írás-olvasási tevékenységekkel kapcsolatos elemeinek azo-
nosítása 

                                                           
269 https://www.kompetansenorge.no/English/ 
 
270 National Agency for Adult Literacy (angolul). A szervezet hivatalos honlapja: https://www.nala.ie/ 
271Lásd: https://www.nala.ie/sites/default/files/publications/Literacy-
friendly%20further%20education%20and%20training%20report%202009_2.pdf 
272 https://www.nala.ie/sites/default/files/publications/integrating_web_1.pdf 
273https://www.nala.ie/sites/default/files/publications/integrating_literacy_guidelines_for_voc_workplace_trainers_update
d_2016.pdf 

https://www.kompetansenorge.no/English/
https://www.nala.ie/
https://www.nala.ie/sites/default/files/publications/Literacy-friendly%20further%20education%20and%20training%20report%202009_2.pdf
https://www.nala.ie/sites/default/files/publications/Literacy-friendly%20further%20education%20and%20training%20report%202009_2.pdf
https://www.nala.ie/sites/default/files/publications/integrating_web_1.pdf
https://www.nala.ie/sites/default/files/publications/integrating_literacy_guidelines_for_voc_workplace_trainers_updated_2016.pdf
https://www.nala.ie/sites/default/files/publications/integrating_literacy_guidelines_for_voc_workplace_trainers_updated_2016.pdf


 

171 

3. A képzés tevékenységeinek kialakítása során javasolt az írás-olvasási készségektől eltérő, to-
vábbi készségek alkalmazását igénylő alapuló feladatok kialakítása 

4. A képzésben résztvevők előzetesen megszerzett tudásának és tapasztalatainak felmérése  
5. Nyelvi támogatást és fejlesztést biztosító elemek integrálása a képzésben résztvevők számára 
6. Az olvasást segítő támogató tevékenységek integrálása a képzésbe 
7. Az írást segítő támogató tevékenységek integrálása a képzésbe 
8. A további tanulási-képzési lehetőségekkel kapcsolatos információk felderítése a képzésben 

résztvevők számára 

A javaslatok többek között a képzések tanmenetének kialakítására, nyelvhasználatára, a képzési fel-
adatok esetleges kihívásaira hívják fel a figyelmet az alapkészség hiányos tanulók szempontjából. To-
vábbi videó alapú módszertani források is elérhetők a szervezet közösségi videómegosztó oldalán.274  

Módszertani támogatás nyelvhasználati szempontból 
Az Ügynökség által létrehozott SimplyPut honlap275 és Módszertani útmutató276 a képzési programok 
és tananyagok nyelvi szempontú kialakítását vagy átdolgozását segíti elő, hogy az olvasási nehézségek-
kel küszködők is első olvasásra és könnyebben megértsék az írott szövegeket.  

Tananyagbázis 
A szervezet honlapján elérhetők a tanulók önálló készségfejlesztését támogató alkalmazások listái277 
és oktatási segédanyagai278 is. 

Írás-olvasási készségfejlesztés a családban 

A NALA279  egyik kiemelt feladatának a családon (és közösségen) belüli alapkészség-fejlesztés280 támo-
gatását tekinti. A szervezet a családi tanulást a következőképp határozza meg: 

• olyan családi és közösségi írás-olvasási és számolási készségeket fejlesztő tevékenységek ösz-
szessége, melyek két-három generáció bevonásával valósulnak meg, 

• alapkészség-fejlesztő tanulási programok családi kontextusban. 
 
A családi készségfejlesztő programok nemcsak a gyerekek iskolai teljesítményére vannak pozitív hatás-
sal, hanem a szülők készségfejlesztését is jelentősen támogatják. A NALA szakmai meggyőződése281, 
hogy a családi készségfejlesztő programoknak úgy a felnőtt és közösségi képzőrendszerekben, mint a 
gyermekek nemzeti készségfejlesztő stratégiájában is szerepet kell kapniuk. A szervezet az alábbi te-
vékenységekkel támogatja e célok elérését.  

                                                           
274 https://www.youtube.com/playlist?list=PLnE6Lf6LJD_Vimjarp8GYcU9qiM5p0rc1 
275 http://www.simplyput.ie/ 
276 http://www.simplyput.ie/downloads/writing_and_design_tips.pdf 
277 http://resources.writeon.ie/ 
278 https://www.nala.ie/resources/131 
279 National Agency for Adult Literacy (angolul). A szervezet hivatalos honlapja: https://www.nala.ie/ 

280 angolul: family literacy, family learning programs 
281 https://www.nala.ie/what-we-do/advance-policy/family-literacy 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnE6Lf6LJD_Vimjarp8GYcU9qiM5p0rc1
http://www.simplyput.ie/
http://www.simplyput.ie/downloads/writing_and_design_tips.pdf
http://resources.writeon.ie/
https://www.nala.ie/resources/131
https://www.nala.ie/
https://www.nala.ie/what-we-do/advance-policy/family-literacy
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Weboldal szülők részére: Help My Kid Learn (Segítsd a gyermekem tanulását)282 
A honlap 1-12 éves kor közötti gyermekek szüleit látja el otthoni készségfejlesztő tevékenységekkel 
beszédközpontú, játékalapú, írás-olvasási és számolási készségeket fejlesztő, differenciált forrásokkal. 
A tevékenységek előtt a szülők részletes tájékoztatást találnak a forrásokhoz kapcsolódó célokról és 
útmutatót további ötletekhez.  

Tematikus források 

• Tanulmány283 és kiskönyv284 a családi írás-olvasási készségfejlesztés koncepcionális ismertetésére, 
és útmutató a tanulási programok kidolgozására. 

• Televíziós programok (2013-2014 között) a Család Projekt285 (The Family Project) címmel. A prog-
ram hat inspiráló történetet mutat be, ahol családok különböző kihívásokkal küzdenek meg 
együtt.  

Kutatási eredmények, tanulmányok 

• Kutatás a családi tanulási programok hasznáról a felnőttek és a gyerekek vonatkozásában.286 
• Családi tanulási programok áttekintése, javuló kapcsolat a család és iskola között.287 
• Szülői tapasztalatok szintézise az otthoni tanulásról.288 
• Összegző tanulmány 41 család tanulási tapasztalatairól az alkalmazott módszerekre koncent-

rálva.289 

7.2.3.3 A könyvtárak szerepe a felnőttek (és családok) alapkészség-fejlesztésében: a The Library 

and Basic Skills kezdeményezés290 

Ez a projekt a Count on Skills program291 keretében valósult meg Hollandiában, és a Nemzeti Könyvtár 
szervezésében 45 000 felnőtt bevonását célozta meg, akik írás-olvasási, számolási és digitális készségeik 
területén nehézséggel küzdöttek (például bevándorlók, menekültek, munkanélküliek, idősek, digi-tálisan 
alulképzett felnőttek). A kezdeményezés lehetővé tette a könyvtárak infrastrukturális fejlesztését, ami-

                                                           
282 http://www.helpmykidlearn.ie/ 
283 Working together: approaches to family literacy (September 2004) 
284 https://www.nala.ie/resources/home-family-learning-fun-and-useful-ways-improve-reading-writing-and-maths-skills-all 
285 Egy TV csatorna bemutatója a programról: https://www.youtube.com/watch?v=jhebQp19YMg 
286 NALA Research Briefing Paper: Family Literacy in Ireland in 2011. Elérhető: https://www.nala.ie/resources/family-lite-
racy-briefing-paper 
287 Family literacy in action: an overview of family learning programmes. Elérhető: http://www.nala.ie/resources/family-
learning-action  
288 Taking care of family literacy work. Elérhető: https://www.nala.ie/resources/taking-care-family-literacy-work 
289 A home with family literacy: a study of family literacy practices. Elérhető: https://www.nala.ie/resources/home-family-
literacy-study-family-literacy-practices 
290 A Könyvtár és az Alapkészségek program magyarul.  

 
A Count on Skills című tárcaközi kezdeményezés három holland minisztérium összefogásával valósult meg 2016 és 2018 között 
(az Oktatási, Kulturális és Tudományos Minisztérium; az Egészségügyi, Jóléti és Sportügyi Minisztérium; és a Közügyekért és 
Foglalkoztatásért felelős Minisztérium). Részletes angol nyelvű projektismertető tanulmány: http://library.ifla.org/1759/1/138-
langendonk-en.pdf; és egy további prezentáció angol nyelven: file:///Users/harangozotamas/Downloads/Presentation%20Ad-
riaan%20langendonk%20L&R%20IFLA%20WLIC%202016%20Aug%20voor%20de%20website.pdf 

http://www.helpmykidlearn.ie/
https://www.nala.ie/resources/home-family-learning-fun-and-useful-ways-improve-reading-writing-and-maths-skills-all
https://www.youtube.com/watch?v=jhebQp19YMg
https://www.nala.ie/resources/family-literacy-briefing-paper
https://www.nala.ie/resources/family-literacy-briefing-paper
http://www.nala.ie/resources/family-learning-action
http://www.nala.ie/resources/family-learning-action
https://www.nala.ie/resources/taking-care-family-literacy-work
https://www.nala.ie/resources/home-family-literacy-study-family-literacy-practices
https://www.nala.ie/resources/home-family-literacy-study-family-literacy-practices
http://library.ifla.org/1759/1/138-langendonk-en.pdf
http://library.ifla.org/1759/1/138-langendonk-en.pdf
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nek köszönhetően különböző nem-formális oktatási-képzési programokat szervezhettek a könyvtár te-
rületén. Fontos volt, hogy a tanulási programok helyszínei minden felnőtt számára elérhető távolság-
ban legyenek (átlagosan kb. 1,9 km-re) és hogy a csoportos tevékenységek mellett gyakran egyéni, 
személyes foglalkozások is valósuljanak meg. Jellemzőek voltak a felnőttek egyéb formális tanulási 
programjait kiegészítő, kurzus alapú csoportos foglalkozások is. 

A projekt keretében a nemzeti könyvtárhálózat országos képzési funkciót látott el292. A szociális jóléti 
hivatalok egyenesen a könyvtárakhoz irányíthatták az alapkészségek terén kihívásokkal küzdő felnőt-
teket. A könyvtárak számos készségfejlesztő tevékenységet biztosítanak: digitális készségfejlesztés, on-
line dokumentumkitöltők használata, alapszintű internethasználat, idegennyelvi cafék, álláshirdetésekre 
történő jelentkezés, kapcsolatépítő rendezvények munkakeresőknek. Ezen kívül a könyvtárakban to-
vábbi elektronikus kormányzati szolgáltatásokról, munkaügyi kérdésekről, vagy szociális és egészség-
ügyi segélyek hivatali hátteréről kapnak közvetlen felvilágosítást a felnőttek.  

A holland Nemzeti Könyvtár és az Adóhivatal megállapodása szerint az Adóhivatal összesen 1.9 millió 
eurós támogatást nyújtott az állami könyvtárakon keresztül, hogy így segítse azon állampolgárok digi-
tális adóbevallással kapcsolatos tevékenységeit, akiknek alacsonyszintű digitális készségeik ezt nem te-
szik lehetővé. A támogatási összeg az alábbi célokra használható fel: 

• IKT infrastruktúra biztosítása állampolgárok számára a könyvtárakban, 
• ingyenes digitális készségfejlesztő programok állampolgárok számára, 
• információs előadások és konzultációk biztosítása a szociális és jóléti rendszer lehetőségeiről. 

7.2.4 Következtetések, konklúziók 

Felnőttképzési szakpolitika hatékonyság 

• a felnőttképzési programokban való részvétel alacsony – növelni kell a résztvevők számát, külö-
nösen azokét, akik nehezebben férnek hozzá a képzésekhez, 

• a döntéseket az értékelés, a nyomon követés, és a tervezés során gyűjthető adatokra kell ala-
pozni. 

Kulcstényezők a sikeres felnőttképzési szakpolitikai programok esetében 

• nélkülözhetetlen, hogy a munkáltatók befektessenek a képzésekbe, 
• olyan képzési céloknak és tartalmaknak kell előtérbe kerülniük, melyek a tanulók (munkavál-

lalók) és a munkáltatók érdekeit egyaránt szolgálják, 
• minőségi felnőttképzési programokat kell kidolgozni, 
• az LLL szakpolitikákat össze kell hangolni az alapkészség-fejlesztő kezdeményezésekkel, haté-

konyságukat növelni szükséges. 

EU szintű kihívások a felnőttképzés területén, melyeket hatékony szakpolitikai intézkedésekkel 
lehetne orvosolni 

• a részvételi arány alacsony, 
                                                           

292 A program részletes bemutatása elérhető egy angol nyelvű tanulmányban: http://library.ifla.org/1759/1/138-langendonk-
en.pdf 

http://library.ifla.org/1759/1/138-langendonk-en.pdf
http://library.ifla.org/1759/1/138-langendonk-en.pdf
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• elkerülhetetlen a gazdasági szempontból inaktív, munkanélküli, idősebb alacsonyan képzett 
felnőttek bevonása a képzési rendszerbe, 

• indokolt az írás-olvasási készségek és a számolási alapkészségek fejlesztése. 

Tagállami szinten tipikusan az alábbi kihívások jelentkeznek 

• a programok elérhetőségét minden tagállamnak fejlesztenie kell, 
• meg kell oldani a felnőttképzési programok összekapcsolását a megfelelő finanszírozási sémák-

kal, illetve egyéb központi gazdasági és társadalmi szakpolitikai programokkal, 
• javítandó a felnőttek tanuláshoz-képzéshez fűződő viszonya,  
• fontos lenne a képzések hasznosságával és megtérülésével kapcsolatos résztvevői és szakpoli-

tikai döntéshozói tudatosság növelése, 
• célzott tanácsadásokra van szükség, 
• kívánatos volna a társadalmi partnerek bevonása a tervezésbe és a promócióba, 
• elodázhatatlan a munkáltatói befektetések növelése, 
• pénzügyi forrásokat kell teremteni a munkáltatók részére annak érdekében, hogy újra képez-

zék a munkaerőt, 
• szorgalmazni kell a munka alapú tanulási modellek kidolgozását,  
• biztosítani kell a képzési programokhoz való hozzáférést,  
• nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni az alapkészség-fejlesztésre,  
• fontos az előzetes tudás elismerése, 
• a munkáltatók és munkavállalók számára egyaránt releváns képzési célok megfogalmazásának 

van csak értelme, 
• kihagyhatatlan az egyéni szükségletek és motivációs tényezők felmérésének lépése, 
• fel kell mérni és meg kell határozni a jelenlegi és jövőbeli készségigényeket,  
• innovációra és rugalmasságra van szükség a képzés megvalósítása során, 
• előmeneteli lehetőséget kell teremteni a nemzeti képesítések rendszerében, 
• növelendő a képzések minősége általában,  
• hasznos lehet a minőségirányítási keretek és nyomon követő rendszerek bevezetése a felnőtt-

képzési programok értékelésére, 
• felnőttképzési ismeretekre van szükség a tanárok részéről és nem halogatható a kötelező szak-

mai továbbképzési rendszer bevezetése, 
• meg kell valósítani az LLL koordinációt és a felnőttképzési szakpolitikai stratégiák összehango-

lását egyéb LLL vagy szektorális stratégiákkal, nemzeti szinten, 
• helyi és regionális szintű egyeztető és együttműködési mechanizmusokat kell létrehozni, 
• nélkülözhetetlen lenne egy, a felnőttképzésre vonatkozó tudásbázis. 

 
Szakpolitikai javaslatok: nemzetközi körkép 

a) Szektorok közötti együttműködések kulcsszerepet játszanak az alapkészség-fejlesztő programok 
hatékonyságában. Ez azt is jelentheti, hogy a programok különböző folyamatait (például: érté-
kelés, forrástervezés, megvalósítás) közösen látják el az érintett szervezetek.  
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b) Támogatni kell a munkáltatói szektor bevonását az alapkészség-fejlesztő programokba a kurzusok 
tervezésénél, különös tekintettel a munkahelyi feladatok szempontjából releváns képzési tartal-
mak meghatározására. Továbbá fel kell hívni a munkáltatók figyelmét az alapkészségek fejleszté-
sének fontosságára és hasznára.  
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8. Konklúziók 

Hazánkban az ajánlás megvalósítása mind gazdaságpolitikai, mind társadalompolitikai szempontból rele-
váns és aktuális, és illeszkedik a kiemelt kormányzati célokhoz, törekvésekhez. A gazdaságpolitikát meg-
határozó célkitűzés a gazdasági bővülés fenntartása, a GDP európai uniós átlagának folyamatos, legalább 
2% ponttal történő meghaladása. Ennek érdekében a kormányzati törekvések és intézkedések kiemelt 
célterülete a gazdaság versenyképességének növelése, amin belül meghatározó tényező a munkaerő ter-
melékenysége és képzettsége. Az elmúlt években a hazai termelékenység elmaradt a környező országok 
növekedésének átlagától, és ezen a területen a kis- és középvállalkozások néznek szembe a legnagyobb 
kihívásokkal és igénylik a munkaerő hatékonyságának és produktivitásának jelentős növelését293.  

További kormányzati törekvés a családok támogatása és a bérjövedelmek fenntartható növekedésének 
biztosítása, ami feltételezi a munkaerő termelékenységének párhuzamos javulását.  

A gazdaság versenyképességének növelését nemcsak a munkaerő termelékenysége és az azzal szorosan 
összefüggő képzettségi és készségszintje nehezíti, hanem a munkaerőhiány is. A munkaerő tartalékok ak-
tiválása, az inaktív csoportok (60 év felettiek, kisgyermekes anyák, fiatalok) valamint a munkanélküliek és 
közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacra való bekapcsolása szintén jelentős készségfejlesztési 
igényt támasztanak, különösen az alapkészségeik és iskolai végzettségük alacsony szintje, vagy elavult tu-
dása és készségtára miatt nehezen foglalkoztatható csoportok tekintetében. Az inaktívak, munkanélküliek 
és közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci integrációja támogatja a költségvetéspolitika egyensúlyának fenn-
tartását is.  

A gazdaság és a vállalkozások digitalizációja, a termelési folyamatok automatizációja és az azokat magában 
foglaló ipar 4.0 átalakulás az előrejelzések szerint a hazai munkahelyek 60%-át érinti, ami megköveteli  
a képzési- kompetenciafejlesztési stratégiák teljes újragondolását. A kompetenciapályák kialakítása lehet 
a legfőbb eszköz az átalakuló vagy megszűnő munkahelyek és szakmák miatt váltani, vagy továbbtanulni 
kényszerülő munkavállalók támogatására.  

A hátrányos helyzetű, alacsony szintű alapkészségekkel rendelkező csoportok képzettségi szintjének eme-
lése, foglalkoztathatóságának javítása, a modern, digitalizálódó társadalmi-közösségi életben való rész-
vételének biztosítása támogatja a társadalmi felzárkóztatásra és a szegénység felszámolására, a teljes fog-
lalkoztatottságra, az állampolgárok egészségi állapotának és életminőségének javítására, valamint a digi-
tális átalakulás menetrendjének megvalósítására irányuló kormányzati erőfeszítéseket. 

A okmpetenciafejlesztési pályák megvalósítása hatékonyan támogatja a kormányzat 2019. februárjában 
elfogadott Versenyképesebb Magyarországért Programját.  

Hazánkban a 25-64 éves korú lakosságot tekintve 15,1%, azaz több mint 800 százezer fő legfeljebb alap-
fokú iskolai végzettséggel rendelkezik. Az alacsony alapkészségeik, illetve alacsony szintű, vagy elavult 
szakmai képesítésük miatt nehezen foglalkoztatható, fejlesztésre szoruló, vagy a jövőben állásuk elvesz-
tésében veszélyeztetett munkaképes korú felnőttek száma ennél jelentősen nagyobb lehet. Pontosabb 

                                                           
293 Magyar Nemzeti Bank: Versenyképességi jelentés 2017, 20.o. Letöltve 2019. Május 30-án az mnb.hu 
oldalról: https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/versenykepessegi-jelentes  

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/versenykepessegi-jelentes
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számadatokat az OECD PIAAC felmérés eredményének publikálását követően (2019 november) lehet 
majd megismerni. A CEDEFOP 2019-es becslése szerint hazánkban körülbelül 1,7-2,2 millióra tehető a 
kompetenicafejlesztési pályák ajánlás célcsoportja Magyarországon, ez a felnőtt népesség 31,6-40,4%-
át teszi ki. 

A célcsoport nagysága, eltérő szükségletei és elérhetőségének nehézsége, a probléma jelentősége és 
komplexitása stratégiai, átfogó és rendszerszerű megközelítést igényel. Emiatt az ajánlás hazai megvaló-
sítása a meglévő szakpolitikai és intézményi keretekbe integrált módon kialakítandó „készségfejlesztési 
rendszerben” képzelhető el. A „kompetenciafejlesztési pályák” kifejezés az angol „Upskilling Pathways”-
el ellentétben a magyar nyelvben nehezen használható és nem utal a kifejezés mögött meghúzódó sajátos 
és komplex szolgáltatási koncepcióra.  

A korábban megjelent hivatalos dokumentumokban a „Készséggarancia”, illetve „Alapkészség-fejlesztési 
Rendszer” kifejezések szerepelnek ennek érzékeltetésére. A megfelelő nyelvhasználat gondos kommuni-
kációs megfontolásosokat is igényel, erre jelen tanulmány keretében nem vállalkozunk, így a Tanácsi aján-
lás hazai megvalósítását a „kompetenciafejlesztési pályák kiépítése” kifejezéssel írjuk le, illetve használjuk 
a „okmpetenciafejlesztési pályák ökoszisztémája” kifejezést utalva az ajánlásban kiemelt támogató és 
egyéb funkciók szükséges fejlesztésére. Továbbá ajánlá-saink között javasoljuk egy egységes fogalmi keret 
kialakítását és az új fogalmakat tekintve a bevont szereplők által legmegfelelőbb elnevezések megtalálását 
és használatát, valamint kommunikációs irányelvek kidolgozását.     

A kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének  építőkövei és kihívásai 

A Tanulmány keretében feltérképezésre kerültek a kompetenciafejlesztési pályák fő célcsoportja számára 
elérhető kompetenciafejlesztési lehetőségek, az Ajánlás hazai megvalósítás szempontjából releváns  

• legfontosabb intézmények, szolgáltatók, állami és nem állami szereplők, 
• a jogszabályok által meghatározott ellátások és szolgáltatások, 
• megvalósult és folyamatban lévő vagy tervezett programok által nyújtott lehetőségek és kifej-

lesztett eszközök, 
• a résztvevő szakemberek elérhetősége, felkészültsége, továbbképzési lehetőségeik.  

A fentiek legfontosabb eredményeit a hazai megvalósítás három fő perspektívája: 

• meglévő építőkövek,  
• megújítandó, további fejlesztést igénylő területek,  
• és kialakítandó elemek 

szerinti csoportokban kerültek feltüntetésre, ezzel is segítve az adott területen szükséges beavatkozás 
mértékékének meghatározását.  

Építőkövekként azonosítottuk azokat a meglévő rendszereket, stratégiákat, eszközöket, intézménye-
ket, szolgáltatásokat, amelyek a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének  kialakítá-
sához már rendelkezésre állnak, és amelyek stabilan felhasználhatók a rendszer hazai felépítésére. 
Megújítandó, további fejlesztést igénylő területekként azonosítottuk azokat az elemeket, amelyek 
már valamilyen módon és szinten rendelkezésre állnak, de esetükben megújításra vagy továbbfejlesz-
tésre van szükség. 
Kialakítandó elemekként azonosítottuk azokat a hiányokat, amelyek teljes kidolgozása, kialakítása 
szükséges. 
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A Tanácsi Ajánlás megvalósításával kapcsolatos hazai feltételrendszer elemzése során a következő fonto-
sabb építőköveket azonosítottuk: 

Stratégiai dokumentumok 

• Szakképzés 4.0: A „Szakképzés 4.0 – a szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú 
szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívá-
saira” című stratégia a szak- és felnőttképzés továbbfejlesztését és rendszerszintű megújításá-
nak irányát, intézkedéseit határozza meg.  

• DOS – Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája: 2016 nyarán született meg a DOS – Ma-
gyarország Digitális Oktatási Stratégiája, mely a végbemenő digitális átalakulás, az állampolgá-
rok és vállalkozások kihívásainak kezelése, a digitális technológiák biztosította új lehetőségek 
kihasználása a felnőttképzésben, és a társadalmi különbségek mérséklése érdekében fogalmaz 
meg a digitális inklúzó és a digitális kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseket. A 
DOS célul tűzi ki az alapvető digitális készségek elsajátításának biztosítását az állampolgárok 
számára a lakóhelytől nem messzebb mint 30 km-es távolságon belül a Digitális Jóléti Pontok 
Hálózatának fejlesztésén keresztül. 

 
• A meglévő többoldalú egyeztető, konzultációs és koordinációs mechanizmusok és keretek meg-

felelő alapot biztosíthatnak a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerével kapcsola-
tos egyeztetésekhez és szakpolitikai koordinációhoz.  

- Nemzeti Versenyképességi Tanács: A magyar kormány által 2016 októberében létreho-
zott Nemzeti Versenyképességi Tanács fő feladata Magyarország versenyképességének erő-
sítése és a különböző állami szolgáltatások javítása.  

- Szakképzési Innovációs Tanács: A Szakképzési Innovációs Tanács az ITM által 2018. szept-
ember 7-én létrehozott szakmai javaslattevő szerv. A testület fő célja, hogy megfelelő fóru-
mot biztosítson a kormányzat és a szakképzési rendszer meghatározó szereplőinek párbeszé-
déhez.  

- Ágazati Készségtanácsok: A Készségtanácsok feladata az egyes ágazatok képzésekkel kapcso-
latos elvárásainak megfogalmazása. Ennek fényében többek között időszakonként áttekinti 
az adott ágazathoz kapcsolódó szakképesítések rendszerét, szakmai követelményeit és tan-
anyagtartalmát, belépési követelményeit, a más szakképesítésekbe való beszámíthatóság le-
hetőségeit, a szakemberektől elvárható készségek és kompetenciák halmazát.294  

- Megyei és helyi foglalkoztatási paktumok: fontos eszközei az adott térség munkaerő-
piaci szereplői közötti hatékony együttműködésnek.  

• Az elmúlt években kifejlesztett szakpolitikai eszközök közül különösen releváns a Magyar Képesí-
tési Keretrendszer és a képesítésekhez, képzési programokhoz kapcsolódó tanulási eredmény 
alapú leírások, az Infokommunikációs Egységes Referenciakeret és a központilag kifejlesztett IKER 
1-4 képzési programok. (Ennek folyományaként a Kormány 1341/2019. (VI. 11.) Korm. Határozata 
döntött a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről). 

                                                           
294 213/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet az ágazati készségtanácsokról 
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• Az elmúlt években megvalósult és jelenleg futó fejlesztési programok eredményei és tapasztalatai 
felhasználhatók a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszere eszközrendszerének ki-
alakításához, például a validációs koncepció terv, a Nyitott Tanulási Központok Hálózata kereté-
ben kidolgozott, kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló tanulási programok és módszertani el-
járások. 

• Szervezeti kompetenciák és kapacitások, tudásközpontok tekintetében a kiemelt fejlesztési pro-
jektek megvalósítását irányító szervezetek, különösen a Belügyminisztérium, a Pénzügyminiszté-
rium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Nyitok Tudásközpont jelentős tudással és 
tapasztalatokkal rendelkeznek. 

 
Ugyanakkor a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének  kereteinek meghatározásához 
és funkcionális kiépítéséhez szükséges a meglévő gyakorlat megújítása és új, mindeddig hiányzó elemek 
kiépítése is: 
 

• Az alacsony szintű készségekkel, iskolai végzettséggel bírók fejlesztésére irányuló stratégiák, in-
tézkedések és kezdeményezések összehangolása; 

• Az alapkészség-fejlesztés átfogó stratégiájának, rendszerének, tudás- és kapacitásbázisának ki-
alakítása; 

• A felnőttek számára a különböző jogszabályok alapján kialakított karrier- és tanulási tanácsadási 
szolgáltatások egységes keretbe foglalása, megújítása és széleskörű elérhetővé tétele;  

• A készségfelmérés eszköztárának bővítése, az alapkészségek felmérésének, valamint az előzetes 
tudás elismerésének gyakorlatának széleskörű bevezetése; 

• A munkahelyi tanulás és készségfejlesztés feltételrendszerének fejlesztése és gyakorlatának kiala-
kítása és elterjesztése; 

• A validációs rendszer:  GINOP-6.2.4-16 „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, 
valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt keretében kidolgozásra került az országos 
egységes validációs rendszerterv. Amennyiben a kidolgozásra került validációs rendszermodellt  
a szakpolitikai döntéshozók jogalkotási folyamat során bevezetik és kellő finanszírozási háttérrel 
ellátva, megfelelő személyi feltételekkel és felelősségi viszonyrendszer kialakításával működőképes 
rendszerként fenntartják, az többek között a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rend-
szerének stabil építőelemeként is működhet majd. 

Mindemellett a kompetenciafejlesztési pályák ökoszisztémájának kialakítása megkívánja a felnőttkép-
zés szemléletének és gyakorlatának általános megújítását, képessé tételét a 21. század elvárásainak 
való megfelelésnek. A felnőttképzés rendszerének és gyakorlatának megújítása túlmutat a kompeten-
ciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének kiépítésén, de ha Magyarország a régión belül kiemel-
kedő fejlődési pályát akar elérni, és az európai átlagot meghaladó növekedési ütemet fenntartani, szé-
lesebb spektrumú reformok nélkül nem képzelhető el olyan megoldás, amely adekvát választ lenne 
képes nyújtani a jelentős számú alacsony készségekkel bíró felnőttek készségfejlesztési szükségleteire 
a következő évek munkaerőpiaci elvárásainak kontextusában. Ezen átalakulás középpontjában kell len-
nie, hogy a jelenleg domináns, egymástól sokszor elkülönülten működő, azonban célcsoportjában vagy 
céljában átfedő határozott idejű programokon és projekteken keresztül biztosított ellátások helyett  
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a fenntartható szakmai kapacitásépítést, komplex megközelítést és a kiszámítható, részben folya-
matosan elérhető ellátásokat szükséges preferálni, amelyhez nélkülözhetetlen a folyamatos pénz-
ügyi támogatottság biztosítása. Jelenleg a megvalósuló programok és projektek fejlesztési tapaszta-
latai és eredményei nem épülnek be széleskörűen és fenntarthatóan a felnőttképzés gyakorlatába, 
s így az érintett célcsoportok számára, beleértve a munkaadókat és vállalkozásokat is, nem kiszámít-
hatók és tervezhetők a támogatások és kompetenciafejlesztési lehetőségek.  
A kínálat vezérelt felnőttképzési rendszer helyett a vállalkozások és a célcsoportok számára szükséges 
kompetenciák elsajátításának rugalmas biztosítására van szükség. Különösen fontos a képzési rend-
szer áthangolása a tanuló központú megközelítésre, a személyreszabott támogatás és az egyén mun-
kaerőpiaci előrelépése szempontjából releváns tanulási lehetőségek biztosítása és a rugalmas, szük-
ség szerinti elérhetővé tétele.  
A mennyiségi indikátorok nyomása alatt kényszerpályára és kompromisszumos megoldásokba terelt 
projektvégrehajtás helyett a minőségi szolgáltatásnyújtás előtérbe kerülése, és az ezzel összhangban 
álló ösztönzőrendszer kialakítása létfontosságú. Mindemellett a fenti folyamatokban a digitális tech-
nológiák kínálta lehetőségek maximális kihasználására kell törekedni, Ebben a tekintetben is szinergiák 
építhetők azon kormányzati kezdeményezésekkel, melyek Magyarország élenjáró szerepvállalását kí-
vánják elősegíteni ezen technológiák fejlesztésében és kihasználásában. 
 
Meghatározó kihívások a Kompetenciafejlesztési pályák ökoszisztémájának  kiépítése tekintetében: 

• Ugyan 2014 óta a felnőttképzésben való részvétel adatai emelkedtek Magyarországon (3,3 -
ról 5,9%-ra MO/10,8-ról 11,1%-ra EU 2018-ra295), ez jórészt az Európai Uniós támogatású 
programok megvalósításának köszönhető.  

• Magyarországon alacsony a felnőttkori tanulás presztízse, a magyar felnőttek meghatározó ré-
sze úgy gondolja, hogy számára a képzésben való részvétel nem jár haszonnal. A képzéstől való 
távolmaradás további okai között első helyen szerepel „a korábban szerzett negatív tapaszta-
latok” indoka. Jelentős kihívás tehát a képzés hasznosságának széleskörű tudatosítása, a kép-
zésekkel szembeni negatív attitűdök megváltoztatása, hogy a képzésekben való részvétel saját 
belátáson alapuljon, különösen az alacsony iskolai végzettségűek esetében. 

• Magyarországon a munkahelyi továbbképzésekben résztvevők aránya elmarad az EU-s átlagtól 
és a V4-es országokétól, ez az arány a 10-49 főt foglalkoztató kisvállalkozások esetében har-
mada az európainak. A képzésekkel kapcsolatos szkeptikus hozzáállás a cégvezetők körében is 
tettenérhető. A munkaadók, különösen a kkv-k bevonása a munkavállalóik képzésébe a kö-
vetkező évek igen fontos feladata. 

• Ugyan a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak irányában kialakultak az elérési és toborzási 
csatornák, jelentős kihívást jelent az alacsony alapkészségekkel rendelkező munkavállalók azo-
nosítása, elérése, és meggyőzése a képzés fontosságáról. Ehhez a munkaadók tájékoztatása, 
meggyőzése és szemléletének alakítása, valamint a vállalkozások közreműködését támogató 
megközelítések és eszközök is szükségesek.  

• A kompetenciafejlesztési pályák kiépült rendszere új előrelépési perspektívákat és újszerű tá-
mogatásokat ajánljon fel a korábbi programokban résztvevők számára is, akiknek az elsődleges 

                                                           
295 Eurostat, Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex and age http://appsso.eurostat.ec.eu-

ropa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_01&lang=en   

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_01&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_01&lang=en
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munkaerőpiaci integrációja nem volt ezidáig sikeres, és emiatt a képzések hatékonysága tekin-
tetében meglehetősen szkeptikussá váltak.   

• Az elérhető képzések nehezen átláthatók, a különféle programok saját ütemezések és bevo-
nási stratégiáik szerint ajánlják fel képzéseiket. A képzések kínálata, tartalma, hossza és hozzá-
férhetősége nehezen adaptálhatók az egyéni igényekre. 

• A okmpetenciafejlesztési pályák háromlépéses megközelítése és integrált megvalósítása a 
személyre szabott megoldások biztosításának egyik garanciája. A kezdeti készségfelmérés 
(beleértve a három legfontosabb alapkészség felmérését) a testre szabott tanulási ajánlat meg-
valósítása, az informális és nem-formális tanulás során szerzett kompetenciák felmérése és 
validálása rendkívül komplex, sokféle szakértelmet feltételező tevékenységrendszer, amely az 
esetek túlnyomó részében csak többféle szolgáltató együttműködésével lehetséges. A külön-
féle együttműködésekben megvalósuló tevékenységrendszer szakszerűvé tétele, a szükséges 
kapacitások kialakítása és minőségbiztosítása jelentős kihívás. 

• Az alapkészségek felnőttkori fejlesztése önálló szakmai területet képvisel mind stratégiai, 
szakpolitikai, mind pedig oktatói szempontból. A felnőttkori alapkészség-hiányok sokféle okra 
vezethetők vissza, ennek megfelelően a felmérésük és fejlesztésük eltérő megközelítéseket és 
egyénre szabott módszereket igényel. Eltérő a három legfontosabb alapkészség (írás-olvasás, 
számolás és digitális készségek) didaktikai megközelítése is. Hazánkban igen kevesen vannak 
azok, akik ezen a szakmai területen megfelelő felkészültséggel rendelkeznek. 

• A kapacitásépítés a Kompetenciafejlesztési pályák ökoszisztémájának kialakításához stratégiai 
megközelítést igényel, figyelembe véve a célcsoport nagyságát, szükségleteinek sokrétűségét 
és a feladat komplexitását: 

Humán-kapacitások fejlesztése:  
Az irányításban és koordinációban közreműködő felelős vezetők és szakemberek: szakpolitiku-
sok, szakértők, a társadalmi partnerek, mint munkaadói szervezetek, szakszervezetek, önkor-
mányzati szövetségek stb. képviselői és szakemberei.  
A szolgáltatásnyújtást biztosító intézményrendszerben dolgozó szakemberek: a nemzeti fog-
lalkoztatási szolgálat, szociális és egészségügyi szolgáltatásokban dolgozók, helyi önkormány-
zatok munkatársai, büntetésvégrehajtás munkatársai stb. 

A célcsoport közvetlen támogatásában közreműködő karrier- és tanulási tanácsadók, oktatók, 
mentorok stb. 

Intézményi kapacitások fejlesztése: koordináció (platformok, fórumok, mechanizmusok), 
együttműködés, partnerség (közös szolgáltatásnyújtás), speciális intézményi kompetenciák ki-
alakítása. 

Szolgáltatási kapacitások fejlesztése és elérhetővé tétele: például karrier- és tanulási-tanács-
adási szolgáltatás, alapkészség-fejlesztés, mentorálás. 

A kapacitásépítés magában foglalja a szükséges és releváns tudás, ismeretek, szakmai kompe-
tenciák, megfelelő motiváció biztosítását, szerepmegosztás és felelősségviselés kialakítását,  
a hálózati együttműködésre, értékelésre és reflexióra való képesség kiépítését. 
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Összegezve a kompetenciafejlesztési pályák rendszerét úgy érdemes kialakítani, hogy az hatékonyan 
hozzájáruljon: 

• az alacsony iskolázottságú, alacsony szintű készségekkel élő felnőttek élethelyzetének, életminő-
ségének és perspektíváinak javításához; 

• az érintett felnőttek személyes kibontakozásához, aktív közösségi részvételéhez, teljesebb éle-
téhez; 

• a munkaerő tartalékok mozgósításához, munkaerő állomány bővítéséhez, a munkaerőhiány mér-
sékléséhez (az inaktívak aktivizálása és a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacra történő 
integrációja ) 

• a munkaerőpiaci elhelyezkedés támogatásához, a munkaerő változó munkaerőpiaci igényekhez 
való alkalmazkodásának elősegítéséhez (elhelyezkedés, munkahely- és karrierváltás támogatása), 
a karrieren belüli tanulás és fejlődés elősegítéséhez; 

• vállalatok versenyképességének javításához a munkaerő termelékenységének és a munkavégzés 
minőségének javításán keresztül (a munkavállalók munkahelyi pozícióinak megerősítése, 
munkahelyi előrelépésének és előmenetelének támogatása); 

• a technológiai fejlődés és ipar 4.0 következtében átalakuló munkahelyekhez való alkalmazko-
dáshoz, a megszűnő munkakörök miatt felszabaduló munkaerő új munkahelyeken történő elhe-
lyezkedéséhez, valamint a munkaerő hatékony közreműködéséhez a kreatív- és vállalati innovációt 
segítő folyamatokban;  

• a társadalmi felzárkózáshoz és a szegénység felszámolásához; 

A fenti szempontoknak való megfeleltetés biztosítja a fejlesztések nemzetpolitikai célokhoz való 
hozzájárulását és indokolja a középtávú, rendszerszemléletű megközelítést. 

 
 
  



 

183 

9. Ajánlások megfogalmazása  

Az ajánlások megfogalmazásának célja e tanulmányban a jövőbeni, a Tanácsi Ajánlás megvalósításához 
kapcsolódó konzultációs, stratégiaalkotási és döntéselőkészítési folyamatok támogatása, valamint té-
mában érintett szervezetek és felelősök informálása.  

Ebből fakadóan a tanulmány a kompetenciafejlesztési pályák nemzeti szintű implementációját támo-
gató szisztematikus megközelítés kialakítását, a szükséges beavatkozási területek azonosítását, a hazai 
kihívások szempontjából szakmailag adekvát, nemzetközi kutatások és fejlesztések által is igazolt meg-
közelítési módok és lehetséges gyakorlati megoldások feltárását és bemutatását vállalta, nem pedig 
konkrét célok és lépések meghatározását. Célunk, hogy ezek ismertetésével segítsük a döntéshozókat 
és a hazai kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének kialakításában érintett szerveze-
teket, hogy a tervezés és megvalósítás adott, konkrét kihívásai, környezeti feltételei és aktuális politikai 
prioritásai közepette konstruktív párbeszédet tudjanak folytani és informált döntéseket tudjanak hozni. 
Csak azok a megoldások lesznek eredményesek, amelyek megfelelőségéről és hasznosságáról minden 
érintett fél meg van győződve, és amelyeket elkötelezetten valósít meg.  

Az ajánlások megfogalmazása során figyelembe vettük a Versenyképességi Tanács 2019 februárjában 
nyilvánosságra hozott Versenyképesebb Magyarországért Program javasolt intézkedéseit, valamint 
arra törekedtünk, hogy építsünk a kormányzat által nemrégiben elfogadott Szakképzés 4.0 felnőttok-
tatási- és képzési vonatkozású beavatkozásaira, Digitális Munkaerő Program és a Digitális Oktatási 
Stratégiai felnőttkori tanulás pillére. Egy jövőben kialakítandó kompetenciafejlesztési pályák megvaló-
sítási rendszer nagymértékben képes támogatni a Szakképzés 4.0 törekvéseit, illetve számos ponton 
tud a stratégia által megfogalmazott beavatkozásokra építeni. 

A kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszere jelentős hozzáadott értéket tud biztosítani a 
Szakképzés 4.0 megvalósulásához, hiszen az alacsony szintű készségekkel rendelkezők munkaerőpiaci 
szempontból releváns szakképesítésének megszerzését támogatja. Szisztematikusan és célirányosan 
építi ki azokat a támogató funkciókat és koordinációs mechanizmusokat, amelyek a célcsoport ered-
ményes szakmaszerzése akadályainak a lebontását segítik. Ily módon a kompetenciafejlesztési pályák 
megvalósítási rendszere a Szakképzés 4.0 integráns részekén, annak alacsony készségűekre vonatkozó 
beavatkozásainak kiemeléseként és hangsúlyossá tételeként értelmezhető.  

 Az ajánlások megfogalmazásánál egy rövid távú és egy középtávú időperspektívát alkalmaztunk. Ennek 
okai között szerepel, hogy az OECD PIAAC eredmények egy új helyzetet teremtenek a felnőtt lakosság 
készségeiről alkotott hiánypótló és részletes kép bemutatásával. Az eredmények szükségessé teszik az 
elemzést és értékelést, a konzultációt a felnőttkori kompetenciafejlesztésben érintett szereplőkkel és 
társadalmi partnerekkel. Ezek az eredmények alapot biztosítanak a kompetenciafejlesztési pályák meg-
valósítási rendszere prioritásainak és további beavatkozások meghatározásához, illetve egy önálló fel-
nőttkori készségstratégia kialakításához, amely magában foglalja a kompetenciafejlesztési pályák teljes 
ökoszisztémája kiépítésének implementációs lépéseit.  

A másik lényeges szempont ebben a megközelítésben, hogy a rövid távon a meglévő forrásallokációk 
keretében a már elindított kezdeményezésekre építve érdemes releváns és reálisan megvalósítható 
lépéseken gondolkodni. Közép távon lehetőség nyílik források allokációjára, akár az európai uniós tá-
mogatások soron következő, 2021-27-es ciklusának tervezése keretében, akár pedig a Szakképzés 4.0 
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stratégia megvalósításához biztosított hazai forrásokra gondolva. Közép távon lehetséges a meglévő 
rendszerelemek összehangolása szabályozási változtatásokkal, intézményfejlesztés, illetve a Kompe-
tenciafejlesztési pályák hatékonyan működő ökoszisztémája feltételrerndszerének átfogó megterem-
tése is.  

Kiemelten fontos a kompetenciafejlesztési pályák jelentőségének, potenciáljának és szükségességének 
reális értékelése a kapcsolódó kormányzati ambíciók kialakításakor. A kompetenciafejlesztési pályák 
megfelelően megtervezett, rendszerszerű, és hatékonyan működő kialakítása hozzájárul Magyarország 
fenntartható, inkluzív gazdasági növekedésének elősegítéséhez, a válságállóképesség erősítéséhez. 

Célterületei: 

• Vállalatok versenyképességének javítása a munkaerő termelékenységének és a munkavégzés 
minőségének javításán keresztül (a munkavállalók munkahelyi pozícióinak megerősítése, 
munkahelyi előrelépésének és előmenetelének támogatása); 

• A munkaerőpiaci elhelyezkedés, a munkaerő alkalmazkodásának elősegítése változó 
munkaerőpiaci igényekhez (elhelyezkedés, munkahely- és karrierváltás elősegítése), a karrieren 
belüli tanulás és fejlődés elősegítése; 

•  A munkaerő állomány bővítése, a munkaerőhiány enyhítése (az inak�vak ak�vizálása és  
a közfoglalkoztatotak elsődleges munkaerőpiacra történő integrációja ) 

Amíg rövid távon (1-3 év) kiemelten hangsúlyos a munkaerőhiány enyhítésében betölthető szerep 
részben a tartalék-munkaerő aktiválásával, részben a munkavállalók termelékenységének javításával, 
addig közép távon az átalakuló munkakörök és készségigények változásának követése, a munkaerő  
rugalmasságának és alkalmazkodó képességének erősítése különösen az Ipar 4.0 kontextusában.  

Továbbá a Kompetenciafejlesztési pályák kialakítása  hatékony eszközrendszert biztosít a szegénység 
elleni küzdelemhez, a társadalmi egyenlőtlenségek mérsékléséhez, valamint hozzájárul a közkiadások 
fenntarthatóságához (szociális transzferek csökkenése). 

Hozzájárulás a felnőttképzés szemléletének és gyakorlatának megújításához 

Az életen át tartó tanulás perspektívájában kritikus a tanulóközpontú szemlélet érvényesítése, a támo-
gatások és szolgáltatások kialakításának oly módja, hogy azok az egyéni szükségletekből induljanak ki 
és személyreszabott megoldásokat, kompetencifejlesztési utakat biztosítsanak, és végsoron az egyén 
előre lépését, kiteljesedését, boldogulását szolgálják. Ehhez igazodva szükséges a felnőttképzési szol-
gáltatások kialakítása, valamint a tanulási lehetőségek biztosítása. 

Személyreszabottság és a tanulás individualizációja a 21. századi felnőttkori tanulás jellemző attribú-
tumai. A tanulási tevékenység folyamatos és sok rövid tanulási ciklusból építkezik „patchwork” sze-
rűen, a tanulást mindig az aktuális szükségletek és érdeklődés határozzák meg. Figyelembe kell venni, 
hogy a felnőttek probléma orientáltan tanulnak, nem tantárgyak határvonalai jelentette ismeretek és 
módszerek keretei között. A tanulás tartalmának kialakítása nem egy konkrét, egyértelműen megha-
tározott tananyag mentén történik, sokkal inkább a tanulási eredmények és elvárások a meghatáro-
zottak, az út azok eléréséig változatos és egyénre szabott. A megszerzett kompetenciákról a tanulók 
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igazolásokat kapnak, amelyek önállóan is értékelhetőek és beszámíthatóak magasabb szintű képesíté-
sek megszerzéséhez. A tanulók leginkább egymástól vagy egymással interakcióban tanulnak, egymás 
tapasztalatai forrásanyagként hasznosítható. A tanulás nagyon sokféle fizikai és virtuális tanulási tér-
ben és kontextusban történik, nem hagyományos osztályteremben. A tanulási folyamatban az intéz-
ményi határok elmosódnak. A tanultak a gyakorlatba való átültetéssel és alkalmazással válnak igazán 
tőkévé, az értékelés a az elsajátított kompetenciákra irányul, nem tudásra. Amikor a kompetenciafej-
lesztési pályák rendszeréről és ökoszisztémájáról gondolkodunk, a modernkori felnőttkori tanulás att-
ribútumait kell figyelembe venni. Ezen a módon a kompetenciafejlesztési pályák kialakításának fontos 
hozzájárulása lehet a hazai felnőttképzés szemléletének és gyakorlatának megújításához.    

Képessé tétel: önállóság, öngondoskodás és a fenntartható életmód ösztökélése és elősegítése az 
egyén, a család, a munkahelyi és a helyi közösség életében 

Az alapkészségek fejlesztése és átfogóan a készségszint emelése nemcsak önbizalmat ad és megerősíti 
az egyént abban, hogy képes saját sorsának alakítására, hanem segít előrelépni abban, hogy a minden-
napi kihívások közepette nagyobb önállósággal oldja meg problémáit, munkahelyi feladatait, nagyobb 
felelősséget vállaljon az önmagáról és családjáról való gondoskodásban, és elősegíti a tudatosabb, tár-
sadalmilag, gazdaságilag és ökológiailag fenntarthatóbb életmód kialakítását. Különösen fontos ez a 
klímaváltozás következtében szükséges folyamatos adaptáció és életmódváltás, valamint a környezet-
tudatos magatartás kialakítása illetve fejlesztése tekinteténben, mind a magánéletben, a családi és kö-
zösségi térben, mind pedig a munkahelyen.  

Tevékeny állampolgár - hatékony állam 

Az alapkészségek fejlesztése, köztük az írás-olvasás, kommunikáció és digitális készségek fejlesztése 
erősíti az tevékenyebb részvételt a közösség életében és a közösségi kezdeményezésekben, ösztönzi 
és elősegíti a digitalizációnak köszönhetően terjedő közösségi szolgáltatások és közösségi gazdaság 
(sharing economy) lehetőségeinek igénybevételét, valamint a környezeti fenntarthatósági szempont-
ból elengedhetetlen körkörös gazdaság (circular economy) térnyerését. Az egyre digitalizálódó közszol-
gáltatások, az e-kormányzás és e-egészségügy hatékonysági potenciáljának kiaknázása, a digitálisan 
összekapcsolt személyes egészséggondozás és jóléti szolgáltatások használata és terjedésése nagymér-
tékben függ az ezekhez szükséges alapkészségek, különösen a digitális készségek magabiztos és szük-
séges szintű használatától. Ezért a kompetenciafejlesztési pályák kiépülése hatékonyan támogatja  
a közszolgáltatások modernizálását és hatékonyabb állami- és önkormányzati szolgáltatási rendszer 
megvalósulását.  

 Rövid távra vonatkozó ajánlások 

A rövid távra vonatkozó ajánlások köre a 2019-2020 periódusra vonatkozik. Ebben az időszakban je-
lennek meg a PIAAC felmérés eredményei. Számos olyan európai uniós finanszírozású program valósul 
meg, amelyek kapcsolódnak a kompetenciafejlesztési pályák folyamatához. Elindul a Szakképzés 4.0 
stratégia és Cselekvési Terv megvalósítása. 
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9.1.1 Kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének előkészítésére irányuló 
koordinációs mechanizmusok kialakítása 

Érintett szakpolitikai területek közötti koordináció megteremtése, felelősségek meghatározása 

A Felnőttkori Tanulás Menetrendje keretében támogatott National Coordinators for the Implementa-
tion of the European Agenda for Adult Learning projekt megtette az első lépéseket az érdekeltek fel-
tárásában és a koordinációs kapcsolatok kiépítésében. Ennek folyománya lehet a projekt hátralévő 
szakaszában egy magasabb szintű kapcsolatfelvétel és megállapodás a koordinációs keretek meghatá-
rozására a projekt lezárását követő időszakban. Mindenekelőtt javasoljuk a kormányzaton belüli sze-
repek és felelősségek meghatározását (ha időközben ez nem történt meg). Fontos meghatározni a ko-
ordináció szintjeit és fórumait, ennek részeként javasoljuk egy önálló, országos hatáskörű intézet 
létrehozását, melynek szerepe a koordináció mellett az alapkészségek fejlesztése minden társadalmi 
korosztály és érintett számára. Szerepe lenne a már elkészült fejlesztések eredményeit tartalmazó ön-
álló tudásbázis létrehozása, működtetése, valamint a következő időszakban (2021-2027) a kapcsolódó 
operatív programok fejlesztéseinek szakmai támogatása. Az intézet feladata lenne a már kialakított 
egyeztetési mechanizmusok és testületek tudásának becsatornázása a következő uniós költségvetési 
ciklus fejlesztéseibe, és az alapkészségfejlesztés területén résztvevő szereplők közötti koordináció tá-
mogatásában. Az alapkészségfejlesztésbe leginkább érintett szakpolitikai területek a szak- és felnőtt-
képzés mellett a versenyképesség, foglalkoztatás, oktatás-, infokommunikáció, a társadalmi felzárkó-
zás és szociálpolitika, melyek kapcsolódnak még a fejlesztéspolitika, és az önkormányzati politika 
részterületei is.  

Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT) intézményéhez kapcsolódóan külön Kompetenciafejlesztési 
Pályák Tanács (munkacsoport) létrehozása 

A Kompetenciafejlesztési pályák megvalósításának megvitatására és nyomonkövetésére az egyik le-
hetséges szereplőnek tekinthető a Szakképzési Innovációs Tanács. A SZIT feladata, hogy elősegítse a 
munkaerő-piaci igények és a képzési rendszer összhangjának megteremtését, valamint véleményezési, 
illetve javaslattételi munkával hozzájáruljanak a szakképzési és felnőttképzési rendszer működtetésé-
hez, szükséges átalakításának folyamatához. A létrehozandó testület – egy munkacsoport – mind az 
érintett tárcák, valamint a munkaadók és munkavállalók képviselőit egyaránt integrálja, különösen 
azon ágazatokból, amelyekben az alacsony készségekkel / iskolai végzettséggel rendelkezők különösen 
nagy számban vannak jelen. 

A vonatkozó időszakban a kompetenciafejlesztési pályák kialakításának előkészítése: 

• Egy önálló szakmai intézet létrehozása az alapkészségfejlesztése céljára;  
• A kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének potenciáljának és kihívásainak közös 

értelmezése, közösen használt fogalmak és nyelvezet kialakítása;  
• Annak vizsgálata, hogy a Szakképzés 4.0 stratégiai a felnőtképzésre irányuló intézkedéseit hogyan 

tudja támogatni a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének kiépítése; 
• A megvalósítás alat álló kapcsolódó programok (releváns EFOP, GINOP, TOP, VEKOP programok) 

eredményeinek vizsgálata és a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének 
kiépítésében való hasznosíthatóságuk felmérése 
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• A kapcsolódó megvalósuló fejlesztések, futó európai uniós programok eredményeinek összesítése, 
nyomonkövetése, elterjesztése; 

• A többi európai uniós tagállamban megvalósuló kompetenciafejlesztési pályák kezdeményezések 
figyelemmel kísérése a készülő tájékoztató anyagok és jelentések megismerésén keresztül; 

• PIAAC eredmények megtárgyalása, javaslatok megfogalmazása; 
• Javaslatok megfogalmazása a Kompetenciafejlesztésik pályák megvalósítási rendszerének 

kialakítására vonatkozó lépésekkel kapcsolatban, összhangban a Szakképzés 4.0 megvalósulásával. 
Javaslatok a kísérle� programok eredményeinek felhasználására. 

9.1.2 Érintett szakmai szervezetek és érdekképviseletek,  
társadalmi szervezetek tájékoztatása és figyelemfelkeltés 

A PIAAC eredmények és a Tanácsi Ajánlás bemutatása illetve fórumok biztosítása ezek megvitatására. 
Fontos a kamarák, munkaadói és munkavállalói szervezetek, önkormányzati szövetségek, szakmai szer-
vezetek, a célcsoportokat reprezentáló szervezetek tájékoztatása és bevonása.  

A kezdeményezés keretében szervezett alkalmak a következő szerepet töltik be: 

• figyelemfelhívás és érzékenyítés a felnőtkori alapkészséghiányok problémakörére a hazai adatok 
tükrében,  

• az alapkészségek jelentőségének tudatosítása, az alapkészségek és a vállala� termelékenység és 
versenyképesség, valamint az alapkészségek és az egyéni boldogulás összefüggéseinek 
megismerése a jelenkori magyarországi gazdasági- és társadalmi kihívások kontextusában, hazai 
és nemzetközi kutatások tükrében, 

• a kompetenciafejlesztési pályák szükségességének, potenciális hozadékának és jelentőségének 
kommunikálása és megvitatása; 

• a rendszer kiépítésének és az alapkészségek fejlesztésének kihívásai, az érintetek 
összefogásának és együtműködésének szükségessége és perspek�vája.  

9.1.3 A kialakítás alatt álló Validációs rendszer  
és a kompetenciafejlesztési pályák kapcsolódási lehetőségeinek feltárása 

A GINOP-6.2.4 - VEKOP/16 keretében megvalósuló validációs rendszer fejlesztése biztosítja az állam-
polgárok nem formális és informális tanulás útján megszerzett tudásának, készségeinek és kompe-
tenciáinak elismerését. A program keretében 2018 végéig megtörtént a helyzetelemzés és szükség-
letfeltárás, elkészült a validációs rendszerterv és folyamatleírás, valamint a validációs szakértők 
felkészítése. 2019-ben két pilot kezdeményezés keretében tesztelik és tökéletesítik a kidolgozott el-
járásokat.  

Az első pilot 300 felnőtt bevonásával az építőipari és közlekedésgépész ágazatban valósul meg munka-
tapasztalataik felmérése és hozott tudásuk elismerése céljával, amelynek eredményeképpen felmen-
tés adható a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés egyes tanulási egységei alól.  

A második pilot kezdeményezés 400 felnőtt munkatapasztalatainak és tudásának a felmérésével való-
sul meg, amelynek célja a munkaadók számára értékelhető és elismerhető igazolás kiállítása. 
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A két pilot lehetőséget nyújt a validációs rendszer és a kompetenciafejlesztési pályák kialakításának 
összekapcsolási lehetőségeinek feltárására. Különösképpen azoknak a kérdéseknek a megválaszolá-
sára, hogy 

• hogyan lehet a kiépülő validációs rendszer lehetőségeit a kompetenciafejlesztési pályák 
kialakításában hasznosítani? Milyen módon kommunikálható az a kompetenciafejlesztési pályák 
lehetőségeit kihasználó felnőtek számára? 

• mely szereplők és milyen szerveze� szerepek, funkciók és kapacitások kínálnak lehetőséget a 
validációs és kompetenciafejlesztési pályák kapcsolatának kialakítására? 

• hogyan alakítható ki kapcsolat a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszer kezde� 
készségfelmérési eleme és a validáció közöt? Lehet-e úgy alakítani a készségfelmérést, hogy 
annak eredményei értékelhetők a validációs folyamatban is? 

• hogyan aknázhatók ki a validációs rendszerben fejlesztet felmérési megközelítések és eszközök  
a kompetenciafejlesztési pályák keretében megvalósuló előzetes tudásfelméréshez? (amelyek 
nem tanúsítási céllal valósulnak meg). 

• hogyan aknázhatók ki a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerhez szükséges 
fejlesztések a validációs rendszer működtetésében? 

Az „Nemze� Alapkészségfejlesztési Intézet” (lehetséges fantázianevű állami szereplő) irányításával és 
a keretei közöt a SZIT-ben létrehozandő „Kompetenciafejlesztési Pályák” munkacsoport 
véleményének ismeretében javasoljuk a fen� kérdések megvitatását. 

 Középtávra vonatkozó javaslatok: a kompetenciafejlesztési pályák kialakításának 
rendszerszerű megközelítése (2021-27 időszak) 

A célcsoport nagysága, összetettsége, azonosításának és elérhetőségének kihívásai, szükségleteik és 
támogatásuk komplexitása, az érintett szakpolitikák sokfélesége folytán a Kompetenciafejlesztési 
Pályák kiépítése széleskörű összefogást, átfogó, integratív, rendszerszerű megközelítést és közép-
távra megfogalmazott stratégiát igényel, melynek fontos bázisa lehetne egy állami, önálló, országos 
hatáskörű intézet. 

Az ipar 4.0 időszakában a kompetenciafejlesztés folyamatos szükség, szinte a munkaerőpiac teljes ver-
tikumában. A Kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének integrált működése (készség-
felmérés, alapkészségfejlesztés, validáció eljárása stb.) jelentős új tudást és kapacitásokat feltételez a 
megvalósítás szereplőitől. A fejlesztési igény volumene és a folyamatos tudásépítés azt kívánja meg, 
hogy a Kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszere ne csak elszigetelt projektek formájában 
valósuljon meg, hanem jöjjön létre annak állandó ökoszisztémája (támogató szabályozás, illetve ösz-
tönzés, tudásbázis és eszköztár, intézményi kapacitások, kompetens szakemberek) formájában.  

A következő évek, illetve évtized kiemelt kihívása lesz az alacsony alapkészségekkel rendelkezők és 
alacsony iskolázottságúak foglalkoztathatóságának és termelékenységének javítása, valamint a gyors 
technológiai fejlődés és termelési folyamatok átalakulása miatt egyre elavuló készségekkel illetve ké-
pesítéssel bírók készségeinek folyamatos frissítése és átképzésük. Emiatt a kompetenciafejlesztési pá-
lyák megvalósítási rendszere nem veszti funkcióját és jelentőségét, hanem egyre inkább beágyazódik 
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és integráns részévé válik a foglalkoztatás- és készségpolitika eszközrendszerének, amely folyamatos 
innovációt és technológiai- és módszertani fejlesztéseket igényel.  

A rendszerszerű fejlesztés az érintett szektorok és szereplők bevonásával, szektorokon és kormányzati 
felelősséghatárokon átívelően valósulhat meg, beintegrálódva a meglévő jogszabályi-, szakpolitikai- és 
intézményrendszerbe.  

A kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének kiépítése jelentős kihívás az aktuális fel-
tételrendszer és szükségletek figyelembevételével. A fejlesztés pontos irányait és a szükséges kapaci-
tásokat alapvetően a PIAAC felmérés eredményének ismeretében célszerű meghatározni, indokolt 
esetben egy, a Szakképzés 4.0-át kiegészítő Készségstratégia kidolgozásával.  

A kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének fejlesztése átfogó, vagyis minden érintett 
szakpolikáért felelős tárca és testület bevonására épülő, integrált és koherens kormányzati megköze-
lítésben hatékony és hatásos. Így érinti mindenekelőtt a társadalmi felzárkóztatás, a versenyképesség, 
a foglalkoztatás (beleértve a közfoglalkoztatást), a szak- és felnőttképzés és oktatás, a szociálpolitika 
területeit, a fejlesztés politikáért, az adó- és költségvetéspolitikáért felelős kormányzati szereplőket, 
az önkormányzati szektor képviselőit, illetve társadalmi partnereket, gazdasági-, civil és egyházi sze-
replőket is integráló tanácsadó- és érdekegyeztető testületeket.  

A kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének kiépítése csak azon a közös meggyőződé-
sen alapulhat, hogy a mindennapi megélhetéshez és boldoguláshoz, a személyes problémák és kihívá-
sok megoldásához elégséges alapkészségekkel és munkaerőpiac által igényelt készségekkel nem ren-
delkező felnőttek társadalmi költsége igen jelentős, ezért senkit sem hagyhatunk „lemaradni” illetve 
kimaradni a társadalmi- gazdasági aktivitásból. A kutatások azt mutatják, hogy a készségfejlesztésre 
fordított befektetések többszörösen megtérülnek, a termelékenység növekedése és a versenyképes-
ség javulása, a szociális és egészségügyi költségek csökkenése formájában. A digitális készségek elen-
gedhetetlen feltétele az e-kormányzás hatékony formában való megvalósításának és széleskörű elter-
jedésének. Emellett az alapkészségek fejlesztése szoros korrelációt mutat a visszaeső bűnelkövetők 
számának csökkenésével.  

9.2.1 A kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének javasolt fejlesztési mo-
dellje 

A Tanácsi ajánlásban foglaltak megvalósíthatóak néhány kiválasztott célcsoportra korlátozva, program-
szerűen elszigetelt intézkedésekként, de ennek a megközelítésnek hatékonysága és hatásossága rend-
kívül alacsony. A kompetenciafejlesztési pályák rendszerszerű kiépítését elsősorban a gazdaság dina-
mikus változása és növekedése, a kihívás illetőleg a problémakör nagysága és összetettsége, valamint 
az alacsony alapkészségekkel rendelkezőkkel kapcsolatos társdalompolitikai és foglalkoztatáspolitikai 
célok megvalósítása indokolja. A rendszer működésének specifikus céljait, preferált célcsoportjait és  
a kapcsolódó intézkedéseket, a megvalósítás kapacitás paramétereit és releváns kontextusait a szük-
ségletek mélyebb ismerete, azaz a PIAAC eredmények feldolgozása után célszerű kialakítani.  

A hazai kompetenciafejlesztési pályák középtávú kiépítésére kialakított fejlesztési keret (modell) a kö-
vetkező megfontolásokra épül: 
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• A gazdaság, a vállalkozások és a társadalmi részvétel készségigényeinek rohamos változása 
elkerülhetetlenné teszi az alacsony iskolai végzetséggel vagy alacsony alapkészségekkel rendel-
kezők nagyszámú kompetenciafejlesztését, illetve új formális képesítések megszerzésének támo-
gatását. Ez a kompetenciafejlesztési pályák rendszerszerű kialaktásával és az érintet szakpoli�kai 
területekbe és ellátórendszerekbe történő integrációval lehetséges. 

• A javasolt fejlesztési keretnek biztosítania kell, hogy a fejlesztések építenek a meglévő és jól 
működő, a továbbiakban a kompetenciafejlesztési pályák kiépítésében felhasználható elemekre, 
mint „építőkövekre”, többek közöt az elkészült releváns stratégiákra (Szakképzés 4.0, Digitális 
Munkaerő Program, Digitális Oktatási Stratégia. Versenyképesebb Magyarországért Program) és 
az azokban megvalósuló intézkedésekre. Ugyanakkor biztosítják a szükségletek és az adekvát 
lépések azonosítását a jelenlegi rendszer megújítását illetően, illetve a jelenleg még hiányzó ele-
mek kialakításához. 

• Holisz�kus megközelítést biztosít, egyszerre teszi lehetővé rendszerfejlesztési szükségletek illetve 
célzot programok, projektek szükségességének azonosítását. 

• A keret jelen formájában egyútal impulzusokat és inspirációkat kíván adni egy kompetencia-
fejlesztési pályák hazai rendszerére irányuló vízió megalkotásához, a PIAAC eredmények ismere-
tében a kialakítot elemzési - tervezési szempontrendszer támogatja majd a konkrét intézkedések 
megfogalmazását. 

 

29. ábra: Kompetenciafejlesztési Pályák Fejlesztési Model, saját ábra 

A keret 5 pillért és 4 fő beavatkozási területet azonosít.  

A pillérek a kompetenciafejlesztési pályák nemzeti szintű megvalósítása perspektívájából azokat a te-
rületeket jelölik ki, amelyek együttes és egymásssal összehangolt fejlesztése elengedhetetlen a kom-
petenciafejlesztési pályák mechanizmusok integrált kialakítása és működtetése szempontjából. Ezek a 
területek a jelenleg a célcsoportra irányuló intézkedések tekintetében a helyzetfeltárás alapján olyan 
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diszfunkciókat, hiányosságokat mutatnak, amelyek együttes orvoslása nélkül nem lehet a jövőben ha-
tékony beavatkozásokat eszközölni. Ezek: 

• KOHÉZIÓ: a különféle szakpoli�kák horizontális és ver�kális összehangolása, koordinációs mecha-
nizmusok és szinergiák biztosítása; 

• MOTIVÁCIÓ: érdeklődés felkeltése, mo�válás, a készségarancia célok elérését biztosító á�ogó 
ösztönző rendszer; 

• RELEVANCIA: az egyéni szükségletek és a munkaerőpiaci/munkaadói elvárások szempontjából 
egyaránt releváns kompetenciafejlesztési utak; 

• HOZZÁFÉRÉS: a képzések és szolgáltatások rugalmas, szükség szerin� elérhetőségének biztosítása, 
törekvés az egyenlő hozzáférés akadályainak felszámolására; 

• MINŐSÉG: színvonalas képzések és szolgáltatások a Kompetenciafejlesztési pályák eredményes-
ségének és hatásosságának biztosításához. 

• A beavatkozási területek a kompetenciafejlesztési pályák ökoszisztéma kiépítésének legfontosabb 
közegei, kontextusai: kompetenciafejlesztési pályák a munkaerőfejlesztésért – a munkavállalók 
fejlesztése a vállala� kontextusban, munkahelyi elvárásokhoz kapcsolódóan, különösképpen a 
hazai KKV-k versenyképességének javításának összefüggésében; 

• Kompetenciafejlesztési pályák a munkaerőpiaci elhelyezkedés és alkalmazkodóképesség 
fejlesztéséért – a munkaerőpiacon elhelyezkedni vagy váltani kívánók, illetve az elavuló készségeik 
miat munkanélkülivé válók támogatása; 

• Kompetenciafejlesztési pályák a munkaerőpiaci ak�válásért – a tartós munkanélküliek és inak�v 
személyek, közfoglalkoztatási programok támogatotjainak ak�vizálása és elsődleges munkaerő-
piaci elhelyezkedésük támogatása; 

• Á�ogó stratégia fejlesztések, rendszerszerű működés keretei – a fen� három megvalósítási 
kontextust á�ogóan érintő, azok felet álló stratégiai intézkedések (pl. önálló szakmai intézet segít-
ségével), irányítás és koordinációs tevékenységek, valamint rendszerfejlesztés a kompetencia-
fejlesztési pályák ökoszisztéma létrehozása érdekében. 

Közös vízió 

A kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének sikerrevitelének kulcsa egy közös vízió ki-
alakítása a kompetenciafejlesztési pályák rendszerének teljes ökoszisztémájáról, annak szerepéről 
hazai társadalom- és gazdaságpolitikai célkitűzéseket, a célcsoportokat és megvalósítási kontextusokat 
illetően. A fenti fejlesztési keret bemutatása egyúttal insprálni kívánja az érintettek gondolkodását és 
párbeszédét, hogy hogyan alakítható ki a hazai igényeknek és szükségleteknek megfelelő, fenntartható 
kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszer.  

A kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszere korszerű és újszerű megközelítéseket és tech-
nológiákat felvonultató megvalósítása feltétlen megköveteli a nagyon sokféle érdekelt szereplő szá-
mára a kihívások és megoldások közös értelmezését, valamint egy fogalomtár kialakítását, amely tük-
rözi a felek megállapodását a használatos (új és régi) fogalmakról és azok jelentéséről. Csak így 
biztosítható az egyértelmű és hatékony kommunikáció egy dinamikusan fejlődő területen.  
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9.2.1.1 A fejlesztési keret pilléreinek részletes bemutatása és indoklása 

A kompetenciafejlesztési pályák rendszerszerű fejlesztéséhez sok egymással összefügő beavatkozásra 
van szükség. A rendszerszerű fejlesztéshez a helyzetelemzés konklúziói figyelembe vételével öt terüle-
tet emeltünk, amelyek együttes fejlesztése elengedhetetlen egy eredményesen és hatékonyan mű-
ködő kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerhez. Ezek a területek: szakpolitikai kohézió, 
hatékony motivációs és ösztönző rendszer, releváns tanulás, rugalmas hozzáférés és minőség. 

1.  Szakpolitikai kohézió 

A szakpolitikai kohézió magában foglalja az integrált megközelítést, a koherencia és koordináció bizto-
sítását a különféle szakpolitikai kezdeményezések között az eredményesség, a hatásosság, a szinergiák 
építése és a források optimális felhasználása érdekében. Az alacsony készségekkel rendelkezők cso-
portja rendkívül heterogén, különféle kontextusokban érhetőek el, sokszor nehezen azonosíthatók, és 
különféle szükségletekkel és komplex problémákkal küzdenek, ezért számos szakpolitikai intézkedés 
irányul rájuk és éri el őket. Ezek az intézkedések / programok gyakran egymással átfedésben vannak, 
és egyszerre egymástól függetlenül próbálják elérni céljaikat, előfordul, hogy egymás kárára.  

Az életen át tartó tanulás perspektívájában a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszeré-
nek víziója feltételezi, hogy célzottan és koordináltan érik el a célcsoportokat, és mindig a szükségle-
teknek megfelelő kompetenciák elérhetővé válnak. A különféle támogatások és eszközök egymást ki-
egészítve, összehangoltan biztosítják azt, hogy a sokféle kihívással szembe néző hátrányos helyzetű 
emberek elérhetővé és motiválhatóvá válnak a számukra releváns és személyre szabott kompetencia-
fejlesztésre, megszerzett tudásuk és készségeik elismerésére illetve adott esetben szakképzettség 
megszerzésére.  

Ehhez szükséges, hogy az érintett szereplők és szakpolitikai felelősök megállapodjanak egy közös stra-
tégiában a kompetenciafejlesztési pályák megvalósításának rendszerszerű, koordinált és koherens ki-
alakítására vonatkozóan. Ezt a célt kiemelten tudná szolgálni egy önállóan erre a célra létrehozott ál-
lami intézet, mely országos hatáskörű szervként tudná befolyásolni a szakmai folyamatokat. 

Kohezív megközelítés a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszer kialakításában feltételezi 
mind a horizontális, mind a vertikális kohéziót. Horizontális kohézió alatt értjük az alacsony iskolázott-
ságú, alacsony készségekkel élők különféle csoportjaira irányuló stratégiák és kormányzati kezdemé-
nyezések összehangolását, illetve a társadalmi partnerek bevonását. Vertikális kohézió alatt a kompe-
tenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének megvalósulásának országos, megyei és helyi szintű 
koordinációját jelenti, integrálását a megyei és helyi tervezési folyamatokba és programokba (pl. me-
gyei fejlesztési tanácsok, helyi foglalkoztatási paktumok). 

A kompetenciafejlesztési pályák mint rendszer, a szektorális, államigazgatási, szakpolitikai, ellátási és 
intézményi határokon átívelően, a meglevő rendszerekbe beágyazódik és biztosít egy integrált és ko-
ordinált rendszerszerű működést a célcsoportok kompetenciafejlesztése érdekében. Íly módon mini-
malizálhatók az átfedések, azonosíthatók a hiányterületek, vagyis azok a csoportok, ahova nem jutnak 
el az adekvát kompetenciafejlesztési lehetőségek. Ugyanakkor a rendszer közös erőforrásokat hatéko-
nyan tudja kiaknázni, és rugalmasan alkalmazkodik a kompetenciaigények változásaihoz.  
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2.   Motivált résztvevők és megvalósítók 

A felnőttkori tanulás sikerességének egyik alapvető tényezője, hogy annak szüségességségéről, értel-
méről és potenciális hasznáról a tanuló meggyőződött. Az alacsony készségekkel rendelkezők ritkán 
vannak tisztában, hogy készségeik hiánya akadálya személyes boldogulásuknak, munkaerőpiaci előme-
netelüknek. A tanulás potenciális haszna, életminőség-változtató hatása, a készségfejlesztés és rele-
váns középfokú képesítés megszerzésének előnyei még kevésbé ismert. A felnőttképzés presztízse na-
gyon alacsony az egész társadalomban, és az alacsony iskolázottságúak identitásának nem része, hogy 
potenciális tanulóként tekintsenek önmagukra. Ha lehetőség kínálkozik képzésbe való bekapcsoló-
dásba, az önbizalom hiánya az egyik meghatározó akadály, ami sokszor párosul további gátakat képező 
szégyenérzettel a készséghiányok felismerésekor. A kötelező képzések hatásfoka a nemzetközi felmé-
rések és a hazai tapasztalatok alapján is nagyon alacsony, akik kényszerűen iratkoznak be vagy kizáró-
lag a jövedelmet jelentő képzési támogatás miatt, azok ritkán köteleződnek el a valós tanulás mellett, 
nagyon keveset hasznosítanak az adott képzésből. A legfontosabb motiváló tényező, ha a képzéseknek 
közvetlen praktikus alkalmazhatósága és hasznosítási lehetősége van a munkahelyen, vagy a magán-
életben a családi közegben (pl. gyermekek nevelése vagy hozzátartozó gondozása, támogatása). A 
munkahelyen megvalósuló képzések a leghatékonyabbak, mert az ismeretek közvetlenül alkalmazha-
tók, a megszerzett készségek gyakorlással elmélyíthetők, a nagyobb szakértelmet, növekvő munkahelyi 
teljesítményt vagy a hibák előfordulásának csökkenését eredményező kompetenciák egyúttal maga-
biztossággal töltik el a munkavállalót. További megerősítést jelent a szakképzettség megszerzésével 
együtt járó fizetésemelkedés. A felnőttképzés értékének és hasznának közvetítése a helyi közösségben 
és az országos médiákban mérséklik a taboo érzetet és növelik a hajlandóságot a képzésekbe való be-
csatlakozásra. A kompetenciafejlesztési pályák, a kompetenciafejlesztés pozitív hatásainak elismerése 
éppolyan fontos a munkaadók körében, mint a potenciális tanulók között. A kompetenciafejlesztési 
pályák megvalósítási rendszerének működőképességét és hatékonyságát a minden érintett szereplőre 
(célcsoport, képző, munkaadó) kiterjedő ösztönző rendszer biztosítja. A a leghatékonyabban működő 
felnőttképzési rendszerek nemzetközi példái alapján kijelenthető, hogy a tanulással szembeni belső 
akadályok és gátak lebontása, az egyéni pálya- és tanulási célok, illetve a személyreszabott kompeten-
ciafejlesztési pálya kialakítása különösen az alacsony készségekkel rendelkezők esetében csak magas 
színvonalon működő karrier- és tanulási tanácsadási szolgálat közreműködésével lehetséges.  

A hatékony motiválás és ösztönzés egyaránt épít külső és belső tényezőkre, kemény és szoft eszkö-
zökre, célja pedig:  

• Érdeklődés felkeltése, a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének keretében 
nyújtot tanulás hasznának és hozadékának ismerete és elismerése, a pozi�v diszpozíció és 
nyitotság kialakítása.  

• Érdekeltség megteremtése, minden érintet szereplőre kiterjedő ösztönző rendszer. 
• Munkadói elköteleződés és invesz�ciók biztosítása (pl. bátorítás, ösztökélés, munkaidő 

hozzájárulás biztosítása, megszerzet készségek használatának elősegítése). 
• Társadalmi partnerek, munkaadói és munkavállalói szervezetek, egyházi- és civil szervezetek 

közreműködése a célcsoportok elérésében és meggyőzésében, hiteles példák, sikeres tanulók 
eseteinek bemutatása. 
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Nagy országos kampányok hozzájárulnak ahhoz, hogy felismerjék, hogy milyen sokakat hátráltat a min-
dennapi életben az alapkészségek hiánya vagy elégtelen volta. Ezek segítenek az alapkészségfejlesztő 
kurzusok megbélyegző jellegének eloszlatásában is.  

Az érdeklődés felkeltése és motiválás tekintetében a felnőttkori tanulás álalános társadalmi presztízs-
ének emelése egyik kiemelkedő szakpolitikai kihívás. Az európai összehasonlító adatok azt mutatják, 
hogy a magyarok estében a képzésektől távol maradó felnőttek körében kimagasló arányban vannak 
azok, akik nem látják maguk számára a képzések szükségességét és hasznosságát, nem érzékelik, hogy 
a céltudatos tanulás hatékony eszköz lenne boldogulásukhoz és életminőségük javításához. Ami még 
elgondolkodtató információ, hogy a képzéseken részt vettek körében más országokhoz képest sokkal 
magasabb az aránya azoknak, akik nem kívánnak további képzéseken részt venni. Ez az információ arra 
mutat rá, hogy az érdeklődés felkeltése és fenntartása csak akkor lehet eredményes, ha a felnőttek 
munkahelyi kihívásaiban és mindennapi életben való boldogulásában valós segítséget nyújtó, magas 
színvonalú képzésekbe tudnak bekapcsolódni.  

Az első jó tanulási élmények megszerzése, és a tanulás eredményének azonnali használhatóságának 
megtapasztalása döntő jelentősége az érdeklődés és motiváció fenntartása, az első képzés után újabb 
képzésben való részvétel vállalása szempontjából. A NYITOK program koncepcionális fejlesztésében 
kiemelt szerepet kapott a tanulással és képzésekkel kapcsolatosan korábban kialakult résztvevői elkép-
zelések és vélekedések újraformálása, kezdeti jó élmények megszerzésének támogatása az első beve-
zető tanulás során. 

3. Releváns tanulás 

A Tanácsi ajánlás a kompetenciapályák megvallósítására egy egységes megközelítést és egy gondosan 
összeállított tevékenységrendszert fogalmaz meg, amelynek alapvető célja, hogy a nyújtott támogatá-
sok eredményeként az egyén számára kézzelfoghatóan változzon munkaerőpiaci helyzete és perspek-
tívái. Ebben a tekintetben a releváns tanulási lehetőségek azt biztosítják, hogy az adott élethelyzetben 
közvetlenül használható tudást, készségek és kompetenciák elsajátítását teszik lehetővé. Ehhez szük-
sges az egyén élethelyzetének és egyéni ambícióinak megismerése, meglévő készségeinek feltárása,  
a munkáltatói illetve helyi munkaerőpiaci szükségletek és elvárások figyelembe vételével egyéni tanu-
lási célok és pályák azonosítása. A tanulás relevanciáját a következő módokon lehet elősegíteni: 

Relevancia biztosítása a Tanácsi Ajánlásban javasolt 3 lépéses modell integrált alkalmazásával 
A készségfelmérésre épülő tanulási ajánlat az egyén élethelyzetéből indul ki és annak megfelelően kínál 
fel tanulási lehetőségeket. A relevanciát biztosítja a rögön használható és gyakorlatba átültethető kész-
ségek elsajátítása. 

Alapkészségfejlesztés a felnőttek számára releváns módon: kontextualizálás és beágyazás 
A nemzetközi kutatások tucatja erősíti meg, hogy a felnőttek alapkészségfejlesztése lényegesen haté-
konyabb, ha valamilyen számukra napi kihívásokat jelentő életterületen, kontextusban történik. A fel-
nőttek sokkal inkább problémacentrikusan, mint tantárgy centrikusan tanulnak. Ha a számukra rele-
váns problémáik kezeléséhez és megoldásához kapcsolódik a tanulás, akkor sokkal motiváltabban 
vesznek részt abban, és közvetlenül megtapasztalják annak hasznát. Ebből kifolyólag a nemzetközi gya-
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korlatban legelterjedtebb módja az alapkészségfejlesztésnek a fejleszteni kívánt egyének vagy csopor-
tok számára meghatározó életszínterek feltárása, és azoknak megfelelően a képzési program és tan-
anyag kontextualizálása és a tanulási folyamat beágyazása. A leggyakrabban felmerülő kontextusok: 

• Szakma tanulás: A szakmai képzésekben való részvételnek gyakran akadálya az alapkészség 
hiányok. A tanuló a tanayag elsajá�tása folyamán szövegértési, írás- vagy számolási készségeinek 
elégtelen volta miat számára akadályokba ütközik, ezeknek az áthidalásához kapcsolódik az 
alapkészségfejlesztés programja. Gyakorla�lag a szakképzési program folyamatába ágyazódik az 
alapkészségfejlesztés, tartalmilag pedig a szakképzési program kontextusába és témáihoz 
illeszkedik. Az alapkészségfejlesztés célja, egy másik tanulási cél, a szakma elsajá�tása és a 
szakképzési program sikeres befejezése.  

• Munkahely: A munkahelyi tanulás a munkavégzés kontextusában, a tanulók által betöltöt munka-
körökben felmerülő feladatokhoz, vagy új munkahelyi eljárások vagy technológiák bevezetéséhez 
kapcsolódik. Az alapkészségfejlesztés ebben az esetben is rögtön alkalmazható tudást és képes-
séget biztosít, ami megkönnyí� munkavégzést, az elvárásoknak történő megfelelést és a munka-
társakkal való együtműködést. Ennek köszönhetően a munkavállaló sikeresebbnek, képesebbnek 
érzi magát, magabiztosabbá válik. 
Digitális készségek (előre jelzések szerint - ipar 4.0): A digitális készségek a vállalkozások túlnyomó 
részét érin�k, Az IPAR 4.0-val fémjelzet átalakulása a termelési folyamatoknak pedig a munka-
körök átalakulását, a digitális kompetenciák nélkülözhetetlenségét hozza magával.  

• Család: A családi élet számtalan olyan helyzetet teremt, amikor az alacsony alapkészségekkel bíró 
emberek kudarcot és frusztrációt élnek meg, mert nem tudják szerepüket betölteni. A gyerme-
kekhez, hozzátartozókhoz kapcsolódó érzelmek és felelősségérzet nagyon erős mo�vációvá 
formálódhat a tanulás tekintetében. A családi tanulás a családi életérhez kapcsolódóan történik. 
A család kontextusában egyik legfontosabb terület a gyermekek segítése fejlődésükben, különö-
sen felolvasás, a házifeladatok megoldása és általában az iskolai előmenetelük támogatása. A 
másik fontos terület a beteg, fogyatékos vagy idős hozzátartozó gondozásához kapcsolódó tudás 
elsajá�tása. Az intergenerációs tanulás a családtagok közös tanulásához vagy egymástól 
tanulásához biztosít kereteket. Különösen nagy jelentősége van a családi tanulásnak az első 
lépések megtételében a tanulás terén, a kellő magabiztosság megszerzését biztosítja ahhoz, hogy 
más képzési programba vagy szakmatanulásra vállalkozzon a felnőt. Emellet a megszerzet 
kompetenciák, pl. digitális kompetenciák, transzferálhatóak más kontextusokba, pl. munka 
világába.  

• Személyes pénzügyek kezelése, háztartásvezetés, családi gazdálkodás: A pénzügyi műveltség 
fejlesztése, nemcsak az általános banki és pénzügyi ismereteket jelen�, hanem lehetőséget biztosít 
a személyes stratégiák feltárása a munkavállalói életpálya, a nyugdíj és életbiztosítás, a családi 
költségvetés kézbentartása területein, az életvezetés és gazdálkodási kérdések megvitatásán 
keresztül számolási, digitális és írás-olvasási készségek  

• Egészség: Egészségműveltség tág terület, amelyben az egyének- csoportok számára élethelyze-
tüknek megfelelően lehet releváns témákat találni az egészséges életmód, betegségmegelőzés, 
munkahelyi egészségvédelem, az egészségügyi ellátások és az egészségbiztosítási ügyekben való 
kiigazodás, a családtagok támogatása és a betegségekre való felkészülés (házi patika), on-line 
források kritikus használata stb tárgyköreiből. A cél az írás-olvasási, számolási, digitális készségek, 
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valamint média írástudás és annak részét képező kritikus gondolkodás fejlesztése az egészség-
tudatosság és az egészséggondozás képességének fejlesztésével egyidejűleg. A digitális jóléti és 
egészségügyi technológiák fejlődésével az egészségműveltségnek és a digitális írástudásnak egyre 
nagyobb szerep jut a személyes egészégmenedzsment, a hozzátartozók ápolásában és gondozásában 
való nagyobb szerepvállalás tekintetében.  

• Önkéntesmunka, hobbi, sport vagy más személyes érdeklődési terület kontextusában szervezett 
tanulás és alapkészségfejlesztés: Sokak számára mo�váló a közösség érdekében vagy mások 
segítésében végzet önkéntes munka. Az személyes érdeklődés, hobbi és sport tevékenységek is 
hálás kontextusai az alapkészségfejlesztésnek, hiszen nagyon erős mo�vációs faktorra lehet 
építeni. A nemzetközi gyakorlat számtalan jó példát mutat olyan programok krea�v kialakítására, 
ahol ezekre a mo�vációs erőkre építenek, ugyanakkor végső soron az elsajá�tot készségek más 
élethelyzetekben is jól használhatók, különösen a munkaerőpiaci kontextusban. 

4. Egyenlő- és rugalmas hozzáférés elősegítése 

A képzési lehetőségek projektek keretében történő biztosításának jelentős korlátjai vannak, így például 
időbeni és térbeni, de sokszor a képzések tartalmi elemei és a kapcsolódó szolgáltatások is meghatá-
rozottak. Emiatt a felnőttek számára ezek a lehetőségek rugalmatlanok, hiszen a felnőttek életében a 
magánéleti-, megélhetési- és munkahelyi körülményeik alakulása egyaránt befolyásolja a képzésbe tör-
ténő belépést. Nem könnyű döntés ez különösen azok számára, akik több tíz éve fejezték be tanulmá-
nyaikat, és azóta nem voltak oktatási- képzési helyzetben, és bizonytalanok, hogy tudnak egy ilyen 
számukra ismeretlen folyamatban részt venni, meg tudnak felelni a tanulmányokkal kapcsolatos elvá-
rásoknak.  
A földrajzi/fizikai elérhetősége a képzéseknek és szolgáltatásoknak tovább nehezíti a szükség szerinti 
hozzáférést. Fontos a távoli, nehezen elérhető kistelepülések közösségeihez is eljutni országos hálóza-
tok csatornáinak kiaknázásával, ideértve az életen át tartó tanulás elérhetővé tételében egyre nagyobb 
szerepet kapó könyvtárak, művelődési házak és digitális jóléti pontok hálózatára építve. (Az alacsonyis-
kolázottságúak jelentős része gyerekkori kudarcélményeik, vagy az iskola funkciójával kapcsolatosan 
kialakult nézetei miatt - nem szívesen tér vissza az általános- vagy középiskolába. Az iskolai épület és 
berendezés sem támogatja általában a felnőttek hatékony tanulásához szükséges vonzó és komfortos 
tanulási környezet létrehozását és a megfelelő atmoszféra megteremtését. Ezért a köznevelési rend-
szer intézményei által kínált tanulási infrastruktúrára csak ott érdemes építeni, ahol semmilyen más 
lehetőség nem maradt.)  



 

197 

A kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszer kiépítésének egyik fontos szempontja, hogy 
minél közelebb vigye a lehetőségeket időben és térben a célcsoportok tagjaihoz, és kifejezett törekvés, 
hogy az akciók és programok, projektek mellett közép távon - különösen a digitális technológiák segít-
ségével - biztosítsa, hogy mindenki, lehetőleg a lakóhelye közelében vagy on-line akkor érje el a kom-
petenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszere nyújtotta szolgáltatásokat és képzéseket, amikor 
számára az szükséges és aktuális. A rugalmasságot abban is biztosítani kell, hogy a tanulók élethelyze-
tüktől függően, munkahelyi és családi kötelezettségeik mellett akár munkaidőben, vagy éppen munka-
időn kívüli alkalmas időszakokban és időpontokban tudjanak élni a készségarancia rendszer lehetősé-
geivel. A KKV alkalmazottak számára biztosított szolgáltatásoknak pedig a termelési intenzitáshoz és a 
vállalati termelési ciklusokhoz, munkaidőhöz kell alkalmazkodnia, vagy pedig éppen a mobil tanulási 
technológiákat kihasználva a munkavégzés megfelelő szakaszaiban kell hozzáférést biztosítania az 
adott munkahelyi feladatok szakszerű elvégzését támogató tudásanyaghoz. 

Az egyenlő hozzáférés biztosítására való törekvés része, hogy személyre szabottan elérhetőek legye-
nek azok az elengedhetetlenül szükséges támogatások, amelyek a tanulásba történő bekapcsolódást, 
a fizikai, szociális, mentális és pszichológiai akadályok lebontását, az alapkészségek, köztük a tanulási 
készségek és a szükséges digitális kompetenciák elsajátítását biztosítják. 

5.  Minőség javítása  

Gyakran hangzik el a hazai felnőttoktatás- és képzés teljesítményével kapcsolatban, hogy nem meny-
nyiségi, hanem minőségi problémákat kell orvosolni. A minőség kérdése kiemelkedően fontos a kép-
zések tekintetében, hiszen a tanulás rendkívül sok erőfeszítést, időt és energiát kíván a tanulótól, je-
lentős invesztíció a finanszírozók számára, alcsony minőség esetén mindezek kárba veszhetnek vagy 
nagyon alcsony szinten kamatozódnak. Közpénzből történő finanszírozás esetén ez a társadalom szá-
mára jelentős veszteség, mindemellett a résztvevők és munkáltatóik hosszú távra elveszthetik képzé-
sekbe vetett hitüket és motivációjukat.  

Ezért a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének sikerrevitele szempontjából döntő 
jelentőségű annak biztosítása, hogy a tanuló felnőttek számára kézzelfogható eredménye és hozadéka 
legyen a befektetett energiáknak, valamint a munkáltatók számára is érzékelhető legyen a képzések 
hasznossága. Akkor tud a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszere egy új perspektívát 
nyújtani a magyar társadalomban, a munkavállaló állampolgárok és a foglalkoztató vállalkozások szá-
mára, ha bevezetése egyúttal egy új szemléletet, minőségi elkötelezettséget hoz a felnőttképzések vi-
lágába, és mind a képzéseket, mind a kapcsolódó szolgáltatásokat a magas színvonal fémjelez. Ehhez 
szükség van minden érdekelt fél, döntéshozók, szakpolitikusok, képző- és más szakmai szervezetek, 
oktatók képviselőinek magas fokú elköteleződésére a minőségi megvalósítás iránt. 

A minőségtudatosságnak és a minőség iránti elköteleződésnek át kell hatni az egész rendszerfejlesz-
tést, és ennek elősegítésére célszerű kialakítani a kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rend-
szerének minőségkeretét, amely biztosítja az elvárható minőség meghatározását és kommunikálását, 
a minőség ellenőrzésének és értékelésének folymatba épülését. Szükséges meghatározni a minőség és 
a kompetenciafejlesztési pályák erdményessége szempontjából leginkább meghatározó tényezőket és 
azoknak biztosítani kiemelt prioritást. 
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Ebből a szempontból megkülönböztetetten fontos az oktatók, képzők és támogató szolgáltatásokat 
nyújtó tanácsadók és mentorok szakmai felkészültsége. Magyarországon a felnőttoktatókkal és kép-
zőkkel kapcsolatos elvárások szabályozása rendkívül liberális és hiányos. Nincs elvárás a felnőttek ok-
tatásával kapcsolatos pedagógiai, didaktikai és módszertani felkészültség tekintetében, ennek követ-
keztében az OKJ-s; a nem OKJ-s, a Felnőttképzési törvén hatálya alá tartózó egyéb képzéseken és nyelvi 
képzéseken kívül eső felnőttképzési programokban gyakorlatilag mindenféle előképzettség és tapasz-
talat nélkül is bárki képzőként közreműködhet.  

Az oktatás-képzés minősége legelsősorban az oktató-képző felkészültségétől és kompetenciáitól függ. 
A világ egyik leghatékonyabbnak tartott felnőttképzési rendszere, a svájci felnőttképzés egyik alappil-
lére, hogy mindenki, aki valamilyen felnőttoktatói-képzői feladatot lát el, akár csak munkakörének 
egyik részfeladataként, mint például az újonnan felvett munkavállalók betanítása, annak rendelkeznie 
kell a svájci felnőttképzők szövetsége által kiállított SVEB 1. szintű tanusítvánnyal, amely a felnőtteket 
oktatóktól és képzőktől minimálisan elvárható kompetenciákat garantálja.  

 Az alacsony iskolai végzettségűek, az alacsony alapkészségekkel rendelkezők tanulásba vonása, moti-
válása és tanulásának támogatása a felnőttképzésen belül a legnagyobb szakmai kihívással járó oktatói 
feladat. Nemcsak amiatt, hogy általában olyan hátrányos helyzetű emberek képzéséről van szó, akik-
nek szociális, mentális, pszichológiai és anyagai tényezők is akadályozzák a képzésbe vonását, hanem 
a korábban szerzett negatív oktatási tapasztalatokat is eliminálni kell. A felnőttek számára az alapkész-
ségek elsajátítása teljesen más módon történik, mint a gyermekek esetében, az írás-olvasás, számolás 
és digitális készségek tanulásának támogatása egymástól is teljesen eltérő didaktikai alapelvek szerint 
oktatható magas színvonalon. A köznevelési rendszerben dolgozó pedagógusoknak ugyan módjukban 
áll felnőttképzéshez kapcsolódó továbbképzési programon részt venni, a gyakorlat azt mutatja, csak 
nagyon kevés pedagógus képes szinte két különböző pedagógusi identitással és módszrtani eszköztár-
ral mind a két közegben magas színvonalon teljesíteni.  

A felnőttek alapkészségfejlesztéshez szükséges speciális tanári kompetenciák elsajátítására egyelőre 
nincs lehetőség az oktatási rendszerben. Hiányos a tanácsadási és mentorálási tevékenységekhez kap-
csolódó szakmai kompetencifejlesztés kínálata is. A gyakorló szakemberek szakmai tapasztalatcseréjét 
támogató platformok, szakmai fórumok és rendezvények szükségesek a szakmai minőség kritériumai-
nak kikristályosításához és széleskörű tudatosításához az oktatók és szakemberek körében.  

A programok, szolgáltatások, képzések és egyéb kapcsolódó tevékenységek eredményességének és 
hatásosságának folyamatos értékelése és az értékelési eredmények visszacsatolása a gyakorlat és szak-
mai munka és a szakpolitikai tervező munka fejlesztésébe elengedhetetlen a közpénzek hasznosulásá-
nak biztosítása szempontjából.  

9.2.1.2 A kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási kontextusai – a fejlesztési modell beavatko-
zási területeinek indoklása 

A fejlesztési keret másik dimenziója a kompetenciafejlesztési pályák célcsoportjának, az alacsony szintű 
alapkészségekkel, iskolai végzettséggel rendelkezők heterogén jellegéhez kapcsolódik. A célcsoporton 
belül számos módon lehet alcsoportokat azonosítani. Rendszerfejlesztés szempontjából a Kompeten-
ciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének 3 meghatározó funkcióját/szerepét vettük alapul, 
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amely 3 eltérő csoporthoz, eltérő szakpolitikákhoz, kormányzati felelősségi körökhöz és érintett sze-
replőkhöz kapcsolódnak. Ezek a funkciók: a munkaerőpiaci aktiválás (inaktívak, tartós munkanélküliek 
és közfoglalkoztatottak), az elhelyezkedés és pálya-váltás támogatása (álláskeresők, veszélyeztetett 
helyzetben lévő munkavállalók, akiknek munkahelye leépítés vagy technológiai fejlesztések miatt meg-
szűnhet vagy megszűnik, stb.). A harmadik szerep pedig a vállalatok versenyképességének javítása  
a munkaerő termelékenységének javításával, a technológia váltásokhoz szükséges készségfejlesztés-
sel, a frissen felvett alkalmazottak fogllkoztathatóvá tételének elősegítésével.  

A kompetenciafejlesztési pályák kialakítása szempontjából meghatározó, hogy a belépő felnőtt mun-
kanélküli rendelkezik-e korábbi munkaviszonnyal. Amennyiben inaktív vagy tartósan munkanélküli 
(ideértve a közfoglalkoztatottak többségét) munkaerőpiaci aktiválása komplex támogatást igényel, 
foglalkoztathatóvá tétele pedig tipikusan jelentős készséghiányok pótlásával biztosítható, amely sok-
rétű és időben is elhúzódó folyamat eredménye. Ebben a kontextusban a társadalmi felzárkóztatás,  
a szociál- és foglalkoztatás politikai eszközeinek szerves összekapcsolásáról van szó.  

 Az álláskeresők, leépítéssel fenyegetettek és pályaelhagyók esetében a Kompetenciafejlesztési pályák 
olyan kompetenciák illetve képesítés megszerzésére nyújt lehetőséget, amely az egyén számára vonzó 
álláslehetőségek elérését illetve a pályamódosítást, munkahelyváltást biztosíthatja. Ebben a kontex-
tusban mindenképp a munkaügyi renszer látja el a legfőbb szerepet.  

Az alkalmazottak számára a Kompetenciafejlesztési pályák lehetősége a munkaadói elvárásokhoz való 
alkalmazkodást és azoknak való megfelelést támogatja. Ez a munkavállaló szempontjából munkahelyi 
státuszának megerősítését, a technológiai váltásokkal való lépéstartást, a munkahelyi előmenetelt se-
gíti elő, és akár magasabb bérekhez, juttatásokhoz, vagy kedvezőbb munkavégzési feltételekhez segít 
hozzá. Mindez a vállalkozások számára a munkaerő termelékenységének, a munkavállalók teljesítmé-
nyének javulását eredményezi, ami végső soron kedvezően járul hozzá a munkaerő megtartásához és 
a versenyképesség növeléséhez. 

Természetesen a valóságban nagyon sok további szempont és megközelítés van további adekvát kon-
textusok azonosításához, mégis a fenti három legtipikusabb funkciókat bemutató kompetenciafejlesz-
tési pályák elegendő egy jövőbeni rendszer körvonalainak felvázolásolásához. Ennek érdekében azo-
nosítjuk azokat az átfogó stratégiai szempontokat, szakpolitikai eszközöket és fukciókat, amelyek a 
forrásfelhasználás optimalizálása valamint a kompetenciafejlesztési pályák intézményesülése és fenn-
tarthatóságának biztosítása végett központilag, mind a három „Kompetenciafejlesztési pályák megva-
lósítási alrendszer”-t támogatóan érdemes kialakítani.  

A bemutatott három fő kontextusban a kompetenciafejlesztési pályák keretében nyújtott szolgáltatá-
sok eltérő hangsúllyal valósulnak meg, azonban vannak olyan szerepek és elemek, amelyeket az erő-
források maximális kihasználhatósága érdekében átfogóan szükséges kialakítani.  
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A kompetenciafejlesztési pályák szerepe különböző élethelyzetekben 

A kompetenciafejlesztési pályák különböző élethelyzetekben különböző szerepet tölthet be és há-
rom különböző szakpolitikai cél megvalósításához is hozzá járulhat.  

Munkaerőpiaci aktiválás 
Azok számára, akik akár a munkahelyet, egészségi állapotot és magánéletet érintő komplex prob-
lémákkal küzdenek, a problémák kezelésére mindhárom területet érintő összehangolt megoldási 
módszerre van szükség. Ebben a kompetenciafejlesztési pályák csak egy elem, mint például a le-
romlott egészségi és mentális állapotban lévő tartós munkanélküli vagy inaktív számára nyújtott 
segítség. Ilyen esetben a megfelelő egészségügyi rehabilitáció, a kompetenciák fejlesztése és a 
mentorálás egyszerre szükséges ahhoz, hogy ne csak esélye legyen a munkanélküli/inaktív számára 
a megfelelő munkahely megtalálására, de a megszerzett pozícióban hosszútávon is helyt tudjon 
állni. A kompetenciafejlesztési pályáknak ez a szerepe az „munkaerőpiaci aktivizálás” elnevezést 
kapta, mert főleg a munkaerőpiacon inaktív vagy tartósan munkanélküli személyek esetében lenne 
szükséges, akik a segítségig nem tesznek erőfeszítéseket állapotuk javítása érdekében. Ebben az 
esetben a kompetenciafejlesztési pályák a meglévő munkaerőtartalék aktivizálásával a munkaerő-
hiány csökkentésének egyik lehetséges eszközévé válhat.  

Munkaerőpiaci elhelyezkedés, alkalmazkodóképesség fejlesztése  
Amikor az álláskeresőknek az elhelyezkedéshez vagy munkahelyváltáshoz van szükségük kompe-
tenciafejlesztésre, új szaktudás megszerzésére, a kompetenciafejlesztési pályák a váltást elősegítő 
szerepben nyújt segítséget. A segítségnyújtás ilyenkor a karriertanácsadásra és a személyre szabott 
képzési ajánlatra fókuszál. Legjellemzőbb célcsoportját azok a személyek alkotják, akik nem talál-
nak meglévő végzettségüknek megfelelő állást, így átképzésre szorulnak; meglévő munkahelyük 
megszűnik, az új vagy számukra jobb munkahelyhez továbbképzés vagy átképzés segítségével jut-
hatnak hozzá. Ebben a szerepben a kompetenciafejlesztési pályák növeli a munkaerő munkahely-
váltó-képességét és alkalmazkodóképességét és csökkenti a strukturális munkaerőhiányt.  

Munkaerőfejlesztés 
Az alkalmazottak számára a beilleszkedésben, munkahelyi előmenetelben, a termelékenység nö-
velésében vagy a technológiaváltáshoz való alkalmazkodásban a kompetenciafejlesztési pályák  
a haladást segítő szerepben működik közre. Tekintettel arra, hogy a versenyképesség növekedésé-
hez, az automatizáció okozta változásokhoz és a magasabb kompetenciaigénynek való megfeleléshez 
minden munkavállalónak alkalmazkodnia kell, a kompetenciafejlesztési pályák itt érinti a legszé-
lesebb célcsoportot. A termelékenység és a versenyképesség növelésének egyik kulcsfontosságú 
összetevője a megfelelő kompetenciákkal rendelkező humánerőforrás. A kompetenciafejlesztési 
pályák ebben a szerepében a termelékenység növeléséhez járul hozzá. 
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9.2.1.3 A kompetenciafejlesztési pályák ökoszisztémájának kialakítása: javaslatok a fejlesztés fon-
tosabb komponenseire 

A javasolt fejlesztési keret felhasználásával meghatároztuk azokat az elemeket, amelyek a Kompeten-
cipályák Ökoszisztémájának a kialakulásához és rendszerszerű működéséhez vezetnek. 

1.) Nemzeti készségstratégia kidolgozása a PIAAC erredmények felhasználásával 
2.) Az Irányítás, a felelősségrendszer és a koordinációs mechanizmusok kialakítása és működte-

tése, egy önálló szakmai intézet létrehozása 
3.) Kapacitásfejlesztés: humán, intézményi és ellátási kapacitások fejlesztése, a megvalósítást tá-

mogató tudásbázis céltudatos kiépítése 
4.) Az ökoszisztéma ugynevezett támogató funkcióinak működtetése 
5.) A háromlépéses modell megvalósítása különféle kontextusokban 
 

Minden fejlesztési komponenshez megfogalmaztuk javaslatainkat illetve azokat a szempontokat, ame-
lyek mérlegelése feltétlenül szükséges less akár a vízió kialakításában, akár a stratégiai döntések 
meghozatalakor, illetve a fejlesztési projektekés programok vázlatainak kidolgozásakor. Egyúttal szem-
pontokat jelentenek az érintett partnerek közötti egyeztetések és viták lefolytatűásához, a széleskörű 
rálátás ls holisztikus szemlélet biztosításához. 

 

30. ábra: Kompetenciafejlesztési Pályák Fejlesztési modell a fejlesztés fontosabb komponenseivel, saját ábra 

1.) Nemzeti készségstratégia kialakítása  

A PIAAC eredmények elemzése mélyebb ismeretekre vezet az alacsony alapkészségekkel bírók csoport-
jával, szükségleteivel kapcsolatosan. A PIAAC eredmények lehetővé teszik az alacsony iskolázottságú fel-
nőttek, alacsony alapkészséggekkel rendelkezők élethelyzetének, szociológiai és gazdasági összefüg-
géseinek mélyebb elemzését és megértését. Ez jó lehetőség a PIAAC által létrehozott tudás és a kom-
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petenciafejlesztési pályák kialakításához kapcsolódó igények összekapcsolására, és adatokkal megalapo-
zott stratégia kialakítására. A nemzeti készségstratégia szinergikusan kell illeszkedjen a Szakképzés 4.0 
által kijelölt reformtörekvésekhez és meghatározott intézkedésekhez, de elsődleges célja a felnőttkorú 
lakosság szükséges készségeinek biztosítása, kiemelt figyelemmel az alapkészségek fejlesztésére és a 
kompeteciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének kialakítására. Javasoljuk, hogy a stratégia elne-
vezését, pontos fókuszát és a kapcsolódó ambíciókat a Szakképzési Innovációs Tanács határozza meg. 

A kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének kiépítéséhez szisztematikus, éveken át 
tartó és tudatos tudás- és kapacításépítésre van szükség. Az izolált intézkedések csak kevés eredményt 
hoznak, az intézkedések tervezésénél törekedni kell az összekapcsoltságra és az egymásra építésre, 
ami biztosítja a rendszerfejlődést, az eredmények és tapasztalatok beépülését a folymatosan fennma-
radó szervezeti kapacitásokba és szervezeti tudásba.  

A holisztikus megközelítés és átfogó stratégia kialakítása biztosítja a kompetenciafejlesztési pályák 
megvalósítási rendszerének összehangolt működését,  a szinergiák kialakulását a egymást kioltó hatá-
sok helyett, valamint  a kapacitások kiépítésének és az erőforrás felhasználásának optimalizálását. 

A középtávú perspektíva lehetővé teszi a fejlesztések időbeni ütemezését a prioritások és az elérhető 
források, valamint az ország aktuális teherbíró képességének függvényében. Fontos továbba a fokoza-
tosság elvének alkalmazása, a kísérleti fejlesztések tapasztalatait követően a széleskörű bevezetés és 
kiterjesztés megvalósítása, valamint a rendszerszintű tudás és kapacitások kiépítése, mindezekhez 
hosszabb távú időperspektívára van szükség. A 2021-27-es többéves pénzügyi keret felhasználásának 
tervezése és az azzal kapcsolatos tárgyalásokhoz is meggyőző alátámasztást biztosíthat egy jól kidol-
gozott stratégia. 

A stratégiakészítés folyamata legallább olyan fontos, ha nem fontosabb mint az elkészülő dokumen-
tum: alkalmat a kihívások és problémák tudatosítására, társadalmi és gazdasági partnerek bevonására 
és szerepvállalásuk ösztökélésére, a legfontosabb üzenetek kommunikálására az érintett szervezetek 
és intézmények, a közreműködő szakemberek, valamint a nyilvánosság számára. 

Készségstratégia készítésének folyamata magában foglalja közös állásfoglalás és megállapodás ki-
alakítását az alábbi területeken: 

- célcsoportok azonosítása, szükségletek és kihívások mértékének megvitatása; 
- ambíció mértéke – annak értelmezése, hogy milyen volumenű problémával állunk szemben, 

és ennek fényében milyen célokat és elvárásokat, milyen mértékű és volumenű intervenciókat 
határoznak meg az érdekelt felek; 

- hatékony kommunikációhoz közös fogalomtár és nyelvhasználat kialakítása (folyamatosan be-
építve a tárgykörhöz kapcsolódóan megjelenő új fogalmakat)  

- közös vízió kialakítása a kompetenciafejlesztési pályák ökoszisztémájára vonatkozóan; 

A stratégiakészítés további ajánlott szempontjai: 
- minden érintett kormányzati szereplő és társadalmi partner bevonása, országos, regionális és 

helyi szintek képviselete; 
- építés a meglévő koordinációs mechanizmusokra (Szakképzési Innovációs Tanács, Versenyké-

pességi Tanács, ágazati készségtanácsok, megyei és helyi foglalkoztatási paktumok) 
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- érintettek tájékoztatása, felkészítése;a beavatkozási területeknek megfelelően átfogó és az 
egyes kontextusokon belüli koordináció, országos, megyei és helyi szinteken 

- felelősségi rendszer, vezetőszerepek  kialakítása – átfogóan és az egyes beavatkozási terüle-
teknek (kontextusoknak) megfelelően  

Célcsoportok elemzésével és meghatározásával kapcsolatos szempontok és ajánlások: 
A PIAAC eredmények és az aktuális munkaerőpiaci kompetencia-igények figyelembevételével lehetsé-
ges a kompetenciafejlesztési pályák célcsoportjait kiválasztani. Célcsoporton belüli alcsoportok azo-
nosítása segít a célzott és ennél fogva sokkal hatásosabb beavatkozások meghatározásában. Ebben a 
meghatározó szempontok:  

- kívánatos előrelépés, változások meghatározása (pl. inaktívból aktív munkavállaló); 
- azonos szükségletek, integrációs akadályok illetve elérési kontextusok szerint; 

Stratégiai megállapodás szükséges a célcsoporti prioritásokról / elérhető források függvényében. 

A munkaerőfejlesztés kontextusában a munkavállalói célcsoportok és szükségleteik azonosításához 
ajánlott elemzési szempontok: 

- Vállalat mérete (kkv/nagyvállalatok)  
-  Munkavállalói korcsoportok (pl. fiatalok / idősebb munkavállalók) 
- Iparág/szakma/munkakör/munkahelyek minősége  
- Technológiai kihívások/automatizálás/átalakuló munkakörök 
- Megváltozott elvárások/munkakör betöltésére vonatkozó előírások/új munkakörök 

Az álláskeresők, karrier- és munklahelyet váltók tekintetében a munkaerőpiaci kereslet/kínálat válto-
zásainak figyelembevételével érdemes az elemzéseket elvégezni: 

- Iparág (ahol nagy a kereslet, vagy ahol leépítések várhatóak) 
- Földrajzi/helyi – regionális szempontok/nemek és korcsoportok 
- Jelentős beruházások, térségfejlesztési programok munkaerőszükséglete 
- Technológiaváltás, digitalizáció és automatizáció 

A munkaerőpiaci aktiválás tekintetében a különböző inaktív és hátrányos helyzetű csoportok szükség-
leteinek elemzése, a kompetenciafejlesztési pályák által nyújtható új perspektívák különböző mikro 
kontextusokban: 

- tartós munkanélküliek, közfoglalkoztatottak szempontjából; 
- inaktívak szempontjából; 
- területi alapú, hátrányos térségekre irányuló komplex fejlesztési programok lehetőségei szem-

pontjából; 
- komplex problémákkal küzdő célcsoportok (megváltozott munkaképességűek, roma közösségek, 

hajléktalanok, fogvatartottak, fogyatékos emberek) társadalmi és munkaerőpiaci integrálása 
szempontjából  

hogyan hozhatnak új megoldásokat a kompetenciafejlesztési pályák? 

2.) Irányítás és koordinációs mechnizmusok meghatározása 

Többszintű irányítási és koordinációs struktúra 
Az érintettek széleskörű bevonására és partneri együttműködésére épülő többszintű irányítási és 
koordinációs struktúra javasolt, amely figyelembe veszi a már kialakított és jól működő koordinációs 
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mechanizmusokat és többoldalú együttműködéseket az oktatás és képzés, a munkaerőpiac és a tár-
sadalmi felzárkóztatás területén (Versenyképességi Tanács, Szakképzési Innovációs Tanács, ágazati ké-
szségtanácsok, megyei és helyi foglalkoztatási paktumok stb.). Mivel a kialakításra kerülő készség-
fejlesztési stratégia hosszú távú, valamint a tanácsi ajánlás megvalósítása is hosszú távra szól, így java-
solt ezen pont „nyitva tartása” az időközben esetlegesen megjelenő és a téma szempontjából releváns 
új szereplők, egyeztetési fórumok előtt. Kulcsfontosságú az átfogó irányításért és koordinációért fele-
lős kormányzati szerv nevesítése, akinek feladata a különböző beavatkozási területeken (munkaerő-
fejlesztés, munkaerőpiaci elhelyezkedés és munkaerőpiaci aktiválás) és szinteken működő tanácsok 
tájékoztatása, bevonása és feladataik nevesítése is. Így valósul meg a célcsoportokat érintő különféle 
szakpolitikák és kapcsolódó intézkedések horizontális és vertikális (országos, megyei és helyi szintű) 
összehangolása és optimalizálása, annak érdekében, hogy a különféle törekvések, intézkedések és prog-
ramok ne egymás hatásosságának rovására, hanem egymást kiegészítve és szinergikusan érjenek cél-
ba. A koordináló testületek feladatai közé tartozik a stratégia megvalósulásának nyomonkövetése, az 
intézkedések hatásosságának és eredményességének értékelése, valamint a készségfejlesztéssel 
kapcsolódó változó igények és elvárások vizsgálata és beépítése az aktualizált intézkedési körbe.  

Adatgyűjtési-, monitoring- és értékelési rendszert  
Az irányítási és koordinációs feladatok támogatására ki kell alakítani a stratégia megvalósulását követő 
adatgyűjtési-, monitoring- és értékelési rendszert, amely informálja a különböző szinteken működő 
szerveket arról, hogy kompetenciafejlesztési pályák mennyiben támogatják a készsségszintemelési 
törekvéseket, mennyiben válaszolnak a gazdaság készséigényére. Szükséges értékelési terv kialakítása 
is, amely meghatározza a legfontosabb kédéseket a kompetenciafejlesztési pályák hatásosságának és 
eredményességének felméréséhez, hatékonyságának vizsgálatához. Fontos megfelelő adatokat gyűj-
teni arról , hogyan a különféle célcsoportok tagjai számára menyiben és hogyan nyújtottak előrelépést 
a kompetenciafejlesztési pályák (KSH, OSAP, NFSZ, stb adatgyűjtés célzott fejlesztése) 

a) A felnőttkori tanulással kapcsolatos adatszolgáltatás és monitoring rendszer megújítása (Ver-
senyképes Magyarországért Program tervezett intézkedése keretében) 

A technológiai fejlődés, illetve a digitális tanulás fogalmi rendszerének ezzel párhuzamosan zajló nem-
zetközi és hazai megújulása kikényszeríti a (folyamat)szabályozás, adatgyűjtési és monitoring rend-
szer(ek) felülvizsgálatát. A felülvizsgálat biztosítja a tervezéshez, végrehajtáshoz, értékeléshez és vissza-
csatoláshoz kapcsolódó elvárásoknak való megfelelést, szem előtt tartva az érintettek adminisztrációs 
terheinek csökkentését, az adatszolgáltatás hatékonyságának növelését új megoldások és tanulás-
analitikai eszközök alkalmazásával.  

b) A képzettséget szerzettek, a képzéseket sikeresen befejezők előmenetelének és elhelyezkedé-
sének követése, képzések eredményességének nyomonlövetése 

A kompetenciafejlesztési pályák keretében nyújtott képzések hatékonyságának és eredményességé-
nek mérése központi informatikai rendszer felállításával (Digitális Munkaerő Program és a Szakképzés 
4.0 stratégiában tervezett monitoring rendszer keretében) 

3.) Kapacitásfejlesztés: humán-, intézményi- és ellátási kapacitások, tudásbázisok  fejlesztése 

A humán-kapacitások fejlesztése minden szinten és kontextusban elősegíti az elköteleződést és a sza-
kértelmet a magas színvonalú megvalósításhoz:  
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Az irányításban és koordinációban közreműködő felelős vezetők és szakemberek: szakpolitikusok, 
szakértők, a társadalmi partnerek, mint munkaadói szervezetek, szakszervezetek, önkormányzati 
szövetségek stb. képviselőinek és szakembereinek tájékoztatása és felkészítése.  

A szolgáltatásnyújtást biztosító intézményrendszerben dolgozó vezetők és szakemberek: a nemzeti 
foglalkoztatási szolgálat, szociális és egészségügyi szolgáltatásokban dolgozók, helyi önkormányzatok 
munkatársai, büntetésvégrehajtás munkatársai stb. 

A kompetenciafejlesztési pályák eredményessége nagymértékben múlik a célcsoportok közvetlen 
támogatásában közreműködő karrier- és tanulási tanácsadók, oktatók, mentorok stb. felkészült-
ségén, emiatt szükséges a felsorolt szakemberek képzési és továbbképzési rendszerének és karrier-
pálya építési lehetőségeinek átgondolása, korszerű módszertani- és tudásbázisuk megteremtése, val-
amint szakmai közösségük kialakulásának és fejlődésének támogatása. 

Intézményi- és szolgáltatási kapacitások fejlesztése: karrier- és tanulási-tanácsadási szolgáltatás, alap-
készség-fejlesztés, mentorálás tekintetében a kapacitások célirányos mennyiségi és minőségi fejlesz-
tése, jelenleg hiányzó vagy korlátozottan elérhető ellátások ill. szolgáltatások kiépítése. 

A kapacitásépítés magában foglalja a jelenlegi helyzet és szükségletek felmérését követően a szükséges 
és releváns tudás, ismeretek, szakmai kompetenciák, megfelelő motiváció biztosítását, szerep-
megosztás és felelősségviselés kialakítását, a hálózati együttműködésre, értékelésre és reflexióra való 
képesség kiépítését. 

Tudásközpontok kialakítása 

A kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó tudásbázis 
rendkívül szerteágazó, sok esetben ezeken a területeken Magyarországon magas színvomalú tudás 
egyelőre nagyon nehezen érhető el. A hiányterületeken szükség van tudásközpontok kialakítására, 
amelynek feladata a nemzetközi élenjáró gyakorlatok begyűjtése és értékelése, a hazai fejlesztések és 
innovációk katalizálása. A Tudásközpontok kialakítása a tudáskoncentrációt és hatékonyabb tudásge-
nerálást és tudásmegosztást is szolgálja. Különösen releváns területek az alapkészségfejlesztés terü-
lete, a kapcsolódó stratégiaalkotás, alapkészségfejlesztés szakmai – módszertani tudásának összegyűj-
tése és megosztása a közreműködő szakemberek számára, kapcsolódó készségfelmérő eszközök, 
tanulási programok és segédanyagok, digitális eszközök stb. Hasonlóan fontos terület a munkahelyi 
tanulás módszertanának folyamatos fejlesztése, az innovációk stimulálása különösen a digitális tech-
nológiák kiaknázásával.   

Kompetenciafejlesztési pályák rendszerének megvalósulását támogató szakpolitikai eszközök köz-
ponti fejlesztése 

a) Alapkészségfejlesztéshez referenciakeretek és alapkészségfejlesztést támogató szakmaprofilok 
kidolgozása 

A kompetenciák leírását és értelmezését tartalmazó referenciakeretek különféle dimenziókban és szin-
teken írják le a kompetenciákat. A referencia keret segítséget nyújt a kompetenciák egységes értelme-
zéséhez, a készségek értékeléséhez (ön-értékelés vagy mérőeszköz alkalmazásával), illetve a kompe-
tenciaszintekhez igazított célzott képzési programok kidolgozásával. Mindez elősegíti a tanuló 
progresszív előrehaladását illetve annak nyomonkövetését. A digitális kompetenciák referencia kerete 
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a digcomp, amelynek készült hazai környezetre adaptált változata is (IKER – infokommunikációs egy-
séges referenciakeret). A közelmúltban fogadta el a kormány határozatában az ennek megújítását il-
letve a digcomp 2.0 verziója szerint aktualizál Digitális Kompetencia Keret kidolgozásáról szóló rendel-
kezést. Mindemellett szükség lenne a felnőttkori írás-olvasási és számolási kompetenciákat leíró 
keretek kidolgozására is. 
 

b) Alapkészségfejlesztéshez forrásanyagok és útmutatók elérhetővé tétele 

Kurzusok, tanulási programok, felzárkóztató foglalkozások megtervezéséhez forrásanyagok elérhető-
vététele (különböző készségszintekhez illeszkedő kurzustervek, tanulási programok vázlata, gyakorla-
tok és feladattár, ), amelyek a gyakorló szakemberek számára digitális formában hozzáférhetőek, sza-
badon alakíthatóak (Open Educational Resources – OER). A tartalmak résztvevők igényeihez igazítását, 
kontextualizálását, beágyazását más tanulási folyamatokba (pl. digitális vagy szakképzési programok) 
támogató útmutatók biztosítják. Az előrehaladás nyomonkövetését támogató eszközök. 

c) Alapkészségfejlesztés pedgógiai módszertani és didaktikai támogatás 

A felnőttek alapkészségfejlesztése nagyon különböző kontextusokban valósulhat meg. Sokszor oly mó-
don, hogy valami más cél eléréséhez szükséges bizonyos alapkészségek fejlesztése (pl. szakma tanulás,  
munkahelyi technológiai váltás stb.). Ezekben a helyzetekben gyakran az alapkészségfejlesztésre fel 
nem készített oktatók vagy más szakemberek néznek szembe azzal a kihívással, hogy a célcsoportjaik 
alapkészségeinek célzott fejlesztése nélkül nem lehetséges elérni céljaikat, ezért számukra nagy segít-
ség lehet pl. diagnosztikus szempontrendszer és eszközök, valamint a felnőttek alapkészségfejlesztése 
szempontjából  alapvető pedagógiai megközelítések és didaktikai útmutatók elérhetővététele. 

Oktatók és tanácsadók kompetenciafejlesztése és professzionalizálása 

a) A felnőtt oktatásban közreműködő oktatók, tanárok és trénerek és tanulási tanácsadók szá-
mára a minimum követelmények meghatározása 

A felnőttoktatásra feljogosító tanúsítvány megszerzésének kötelezővé tétele (A kamarai gyakornoki 
képzésben közreműkö oktatók képzése és vizsgarendszeréhez hasonlóan). A minimálisan elvárható 
kompetenciák meghatározása, a szükséges képzés kereteinek definiálása (tanulási eredmények, mini-
mális elméleti és gyakorlati óraszám, a közreműködő oktatók feltételei). A rendszer kialakításához a 
svájci felnőttképzők által kialakított modell figyelembevétele.   

b) Képzési lehetőségek az alapkészségfejlesztésben közreműködő tanárok és oktatók, képzők és 
tanárok számára 

Az alapkészségfejlesztésben közreműködő oktatók, tanárok és képzők számára továbbképzési lehető-
ségek kidolgozása.  

c) Alapkészségfejlesztés integrálása a szakképzési programokba: tanári támogató eszköztár és 
forrásanyag, valamint vegyes (blended) tanári továbbképzések kidolgozása 

A szakképzési programokba bekapcsolódó felnőttek lemorzsolódásának elkerülése és szakképzési ta-
nulmányaik sikeres befejezése érdekében alapkészség fejlesztés személyreszabott integrálása a szak-
képzési programok megvalósításába.   



 

207 

d) On-line képzési programok kidolgozása az oktatók digitális kompetenciáinak fejlesztésére 

Költséghatékonyan és egyszerűen igénybe vehető eszközökhöz, technológiákhoz, képzési célcsopor-
tokhoz, és meghatározott képzési területekhez, rendszerekhez illeszkedő (moduláris rendszerbe illesz-
kedő, de önállóan is értelmezhető) képzési programok, önálló tanulásra alkalmas tananyagok, tanulási 
útmutatók kidolgozása ilyen irányú tapasztalatokkal, tartalmakkal rendelkező szervezetek bevonásá-
val. A tananyagok igénybevevőinek javasolt akár időszakosan tutori támogatást biztosítani. 

e) Oktatói forrásportál kialakítása a felnőttkori tanulás/kompetenciafejlesztési pályák támogatá-
sára létrehozott portálon belül, nyitott oktatási segédanyagok kidolgozásának támogatása, di-
gitális tanulás támogatásához szükséges módszerek, andragógiai megközelítések hozzáférésé-
nek biztosításához 

Az IKT használat és a digitális tanulás fejlesztése területén megvalósuló kezdeményezések, jó gyakor-
latok, tartalmak, eredmények bemutatására alkalmas, az intézményi mérés-értékelési tevékenységet 
támogató, az e-portfolió kezelésnek teret biztosító portálkörnyezet kialakítása. 
Az oktatói forrásportál tartalmazza: 

- A folyamatosan fejlesztett és karbantartott oktatói referencia keretet 
- A központi, és támogatott fejlesztések eredményeit: programokat, tananyagokat – meghatá-

rozva ezek felhasználhatóságának módját, szabályait. 
- Különböző szervezetek, együttműködések által fejlesztett minősített (értékelt) programokat, 

tananyagokat. 
- Önkéntességen alapuló, a tartalmak, tananyagok bemutatására alkalmas közösségi piacteret. 
- Alap mérési és értékelési infrastruktúra elérésének lehetőségét, és felhasználásának támoga-

tását. 
- Tanácsadási és tutori szolgáltatásokat. 

f) Minőségi díjak alapításának lehetősége az alapkészségek fejlesztésében legeredményesebb 
oktatók elismerésére 

Az IKT alkalmazásban, IKT eszközökkel történő tartalomfejlesztésben eredményeket elérő, eredménye-
iket megosztó oktatók számára alapított minőségi díjak nyilvános értékelési szempontrendszerre 
épülő, önértékelésen és szakértői értékelésen alapuló pályázati eszközök. Az értékelési szempontrend-
szerek folyamatosan frissíthetőek, segítségükkel meghatározható az önképzés, kompetenciafejlesztés 
iránya. Önkéntességen alapuló, az oktatókat személyesen megszólító hatékony motivációs eszközként 
működtethetőek többek között minisztériumok, minisztériumok háttérintézményei, kamarák, iparági 
szereplőket összefogó szervezetek gondozásában. 
 

4.) A kompetenciafejlesztési pályák támogató funkciói (Társadalmi népszerűsítés, tudatosítás, ösz-
tönzés, tanácsadás és mentorálás) 

Magyarországon sokan nem tartják hasznosnak és célravezetőnek a felnőttkori tanulást, köztük nagy 
számban a munkaadók sem, ebben a tekintetben messze az európai átlag alatt vannak a statisztikai 
adatok. A magyar felnőttek meghatározó része úgy gondolja, hogy számára a képzésben való részvétel 
nem jár haszonnal. A képzéstől való távolmaradás további okai között első helyen szerepel „a korábban 
szerzett negatív tapasztalatok”.  
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A kompetenciafejlesztési pályák bevezetése megköveteli új perspektívák és lehetőségek megnyitását 
a felnőttek számára. Emiatt fontos a célcsoporthoz igazodó újszerű promóciós eszközök, kampányok 
és elérési megközelítések alkalmazása, a belső motivációt és elköteleződést erősítő ösztönző és 
támogató rendszer fokozatos kiépítése. Ebben a tekintetben a különféle célcsoportok számára 
könnyen elérhető pályaválasztási- és tanulási tanácsadási szolgáltatások megerősítése előfeltétele a 
készségszintemelés megvalósulásának. 

Kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének figyelemfelhívó kampánya: „Lépj egyet 
feljebb” 

Nemzeti szintű kampány a Kompetenciafejlesztési pályák meghatározó társadalmi gazdasági szereplői-
nek (a célcsoportokhoz elérést biztosító egyházi és civil szervezetek, kamarák pl. Szövetség az Életen 
Át Tartó Tanulásért) bevonásával.  

A kampány rávilágíthat arra, hogyan jelent akadályt a mindennapi életben és a munkahelyen az alap-
készségek hiánya, milyen lehetőségeket kínál a Kompetenciafejlesztési pályák rendszere. Media meg-
jelenés pl. közügyekről szóló rádió és televízió műsorokban, hirdetések helyi, regionális kereskedelmi 
rádiókban, elérhető videók a közösségi médiában (youtube, facebook), a közösségi média aktív hasz-
nálata, kültéri hírdetések, digitális marketing és PR eszközök. Különböző élethelyzetben lévő emberek 
(3-4) történeteire építés: pl. aki hosszú ideje inaktív, akinek pályát kell váltania elavuló szakmája miatt, 
aki a munkahelyén kíván lépést tartani a technológiai változással.  

A történetek bemutatják, hogy a tanulásba való visszatérés kortól és nemtől függetlenül lehetséges, és 
előrelépést hoz az egyén életében. 

A kampányt erősíti népszerű személyek, celebek bevonása, akik tanuságot tesznek a tanulásba befek-
tetett energiák hasznosulása mellett (lásd NYITOK kampányfilmek). A televíziós sorozatok népszerűsé-
gének kihasználása a tanulás és a Kompetenciafejlesztési pályák népszerűsítésében: célcsoportokhoz 
illeszkedően kialakított karakterek beépítése népszerű sorozatokba, ahol a történetbe ágyazottan je-
lenik meg pozitív szálként a tanulás és annak pozitív eredménye.  

Szempontok a kampány kialakításához: 

- Nemzeti összefogás a tanulásért: „Mindenki számára van lépés feljebb!” 
- A felnőttkori tanulás és a Kompetenciafejlesztési Pályák Rendszere hasznosságának és egyéni, 

társadalmi hozadékának tudatosítása és a képzések népszerűsítése – egyéni életutak, sikeres 
történetek bemutatásával: 

o „Hogyan hozott változást az életemben a tanulás? Hogyan tudtam előre lépni?” 
- Az országos és helyi kampánytevékenységek szinergiáinak kihasználása; 
- Figyelemfelhívó kampány (hirdetések, televíziós és közösségi média, társadalmi partnerek 

kommunikációs csatornái), népszerű személyek a tanulás hasznosságáról, szerepéről saját éle-
tükben 

-  Tájékoztatás a partnerek csatornáin és tanácsadói hálózaton keresztül 
- Érintettek elérése és tájékoztatása munkaadói- és munkavállalói szervezetek, kormányhivata-

lok, önkormányzatok, egyházi és közösségi szerveződések, szociális intézményrendszer, DJP 
hálózat, könyvtárak 
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- Helyi közösségekben a „véleményformáló” személyek bevonása, pl.: a digitális kompetenciák 
elsajátításának szükségessége 

Javaslat az ösztönző rendszer felülvizsgálatára és és átfogó fejlesztésére 

Az interjúk tapasztalatai azt mutatták, hogy szükséges az ösztönzők felülvizsgálata és finomra hango-
lása. Előfordul, hogy csak a képzési támogatáshoz való hozzájutás érdekében vesz részt valaki képzés-
ben, de előrehaladás a helyzetében nem történik. A vállalatok esetében a szakképzési hozzájárulás 
visszaigénylésének igen korlátozott lehetősége visszafogja a vállalkozásokat, különösen a KKV-kat 
belső vállalati képzések kezdeményezésében. Mások az európai uniós támogatásokkal együtt járó ad-
minisztratív terheket jelölték meg, mint ami visszatartja őket a képzések indítását ösztönző támogatás 
igénylésében.  

A kompetenciafejlesztési pályák eredményessé tételéhez szükséges a jelenlegi ösztönző rendszer át-
fogó felülvizsgálata és továbbfejlesztése, új, innovatív eszközök kialakítása minden beavatkozási terü-
let kontextusában megvizsgálva. Fontos minden körülmény és szereplő figyelembe vétele, nemcsak a 
célcsoportok, hanem a készségfejlesztésükben meghatározó környezet, munkaadók, család stb figye-
lembe vétele.   

A megfelelő pénzügyi és nem-pénzügyi ösztönzők összehangolt kialakítása a Kompetenciafejlesztési 
pályák megvalósítási rendszerének mozgatórugója. A pénzügyi ösztönző eszközök biztosíthatók a ta-
nuló felnőtteknek vissza nem térítendő képzési támogatás, utazási költségtérítés, tankönyvek, oktatási 
segédanyagok költségeinek megtérítése formájában.  

A nemzetközi gyakorlatban elterjedt az adó jellegű ösztönzés (képzés részvételi díja leírható az SZJA-
ból, amely különösen a támogatásokkal nehezen elérhető csoportoknál lehet releváns), valamint a 
egyéni “képzési számlán” elhelyezett pénzügyi keret, vagy kuponok formájában biztosított támogatás, 
amivel a tanuló saját maga rendelkezik, és az arra kijelölt “elfogadó helyeken” válthatja be.  

Emellett támogatott hitelek is biztosíthatóak a felnőtt tanulók számára, hasonlóan a felsőoktatásban 
széleskörűen alkalmazott diákhitelhez (mértéke például a keresethez köthető), vagy a munkaadóval 
kötött tanulmányi megállapodás keretében. Ennek tárgyát képezheti tanulmányi szabadság biztosí-
tása is. 

A vállalatok számára biztosítható vissza nem térítendő támogatás, valamint adójellegű ösztönző, mint 
pl. adó-levonási lehetőség.  

A pénzügyi ösztönző rendszer felülvizsgálata magával hozhatja a meglévő ösztönzők módosítsását il-
letve új eszközök bevezetését. Biztosítani kell a különféle pénzügyi ösztönzők egymást kiegészítő jelle-
gét, illetve kombinálását nem-pénzügyi ösztönzőkkel. Megfontolásra javasolt:  

- szja kedvezmény igénybevételének lehetősége a sikeresen elvégzet képzések díja (vagy 
annak egy része) után  

- képesítés megszerzése esetén a munkaadó által biztosított kereset növelés: „progression – pay 
– productivity” modell alkalmazásáról szóló megállapodás alapján (társadalmi partnerekkel kö-
zösen) 
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- voucher vagy kupon megoldások bevezetése, pl. a SZÉP kártya felhasználhatóságának 
kiterjesztése digitális kompetencia fejlesztő tanfolyamok díjára 

- szakképzési hozzájárulás / társasági adó kedvezmény a munkavállalóikat fejlesztő 
munkáltatók részére, akár sávosan is (az alacsonyabb iskolai végzetségűek fejlesztéséért 
magasabb adókedvezmény vehető igénybe)) 

- a képző cégeknél áfamentes vagy kedvezőbb áfakulcs alkalmazása a képzési díjak 
tekintetében. 

- pénzügyi ösztönzők cégek számára (adókedvezmények a munkavállalók képzése esetén) 
- nem pénzügyi ösztönzők (munkahelyi / közösségi elismerések, díjak stb) 
- képzők ösztönzése a minőségi teljesítésben 

Tanácsadási rendszer stratégiai fejlesztése 

Az tanácsadás szerepe az életen át tartó tanulás perspektívájában meghatározó. Különösen a hátrá-
nyos helyzetű, alacsony iskolázottságú felnőttek számára nehéz felismerni a tanulás szükségességét, 
és eligazodni a képzések és támogatások bonyolult világában. A tanácsadási szolgálatnak fontos sze-
repe van a célcsoportok tagjainak azonosításában, elérésében, a lehetőségekről szóló tájékoztatásban, 
az egyéni szükségletek és meglévő kompetenciák felmérésében, valamint az egyén számára megfelelő 
kompetenciafejlesztési pályák és karriervezetési készségek kialakításában.  

A tanácsadó szerepe egyéni képességek és kapacitások kialakítása a munkaerőpiaci pályafutással és 
karrierépítéssel kapcsolatos döntések meghozatalához, a továbblépési lehetőségek felismeréséhez, az 
egyéni fejlesztési szükségletek, potenciálok azonosításának segítése, a személyes érdeklődési területek 
felismerésének és előrelépési szándékok kiérlelésének támogatása.  

Mindez hatással van az egyén önértékelésére, terveire, tanulási motivációira és képzésben való rész-
vételére, személyes hálózatának kiaknázására, az álláskeresés hatékonyságára vagy a munkahelyi el-
várásokhoz való igazodásra. A tanácsadónak fontos szerepe van az előzetes tudás elismeréséről való 
felvilágosításban, a validációs lehetőségek népszerűsítésében, valamint a célcsoport tagjainak advoká-
tori támogatása a validációs folyamatban a megszerzett tudásuk, készségeik és kompetenciáik doku-
mentációs portfolójának összeállítása során.  

A tanácsadás akkor működik hatékonyan, ha nagyon közel van és könnyem elérhető a célcsoport tagjai 
számára, így lehet a képző intézményeknél, munkaügyi hivatalban, munkahelyeken, a helyi közösség 
számára könnyen elérhető helyeken (művelődési házak, civil szervezetek, egyházi szervezetek stb.). A 
tanácsadási támogatás minél szélesebb körű és rugalmasabb elérhetősége érdekében szükséges a di-
gitális technológiák lehető legjobb kihasználása (e-tanácsadás, skype, közösségi média).  

A célcsoport tagjai mellett fontos a vállalkozások (különösen a KKV-k) támogatása, hogy eligazodjanak 
a munkaerőpiaci igények változásai között és képesek legyenek követni azokat, azonosítani tudják 
munkavállalóik kompetenciafejlesztési szükségleteit. 

A hazai gyakorlatban különböző kontextusokban, céllal és tartalommal limitáltan érhető el tanács-
adási szolgáltatás a felnőttek számára (pl. foglalkoztatási szolgálat illetve az általa szerződtetett mun-
kaerőpiaci szolgáltatók, a szakképzési centrumok és a NYITOK hálózat tanulási tanácsadó hálózata 
stb.). A Kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének keretében szükség lenne a tanács-
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adói hálózat stratégiai fejlesztésére, egyrészt az azonosított célcsoportok számára a könnyű elérhe-
tőség biztoításával, kapacitásbővtéssel és professzionalizáció érdekében minőségbiztosítás beveze-
tésével. A tanácsadók számára elngedhetetlen az egységes megközelítésű munkavegzéshez közös 
eszközök kialakítása, például az elérhető képzések és szolgáltatások on-line adatbázisa, az alapkész-
ségek felméréséhez felhasználható eszközök stb. Az on-line csatornákon biztosított tanácsadás ki-
emelt megoldása lehet az egyenlő elérhetőség biztosításának. Az egyik legmagasabb színvonalon 
működő tanácsadási rendszer működik Dániában, ahol a rendszer kiépítésénél fontos szempont volt 
a függetlenség biztosítása (szektoroktól és intézményektől) az elfogulatlan szolgáltatásnyújtás bizto-
sítása végett. 

A tanácsadási szolgáltatás elérhetővé tétele a vállalkozások és a vállalatok munkavállalói számára  

Képzési tanácsadás a munkaadók és munkavállalók számára jelenleg nem elérhető. 
A munkahelyi tanulást és kompetenciafejlesztést támogató Kompetenciafejlesztési pályák megvalósí-
tási rendszere speciális tanácsadási szolgáltatásokat igényel. A tanácsadónak a vállalt vezetésével is 
együtt kell működnie a szükséges kompetenciák és fejlesztési területek azonosításához. Emellett szük-
ség van a munkavállalók egyéni perspektívájának feltárására is, a munkavállalók motiválása érdekében. 
A tanácsadás egyszerre tartja szemelőtt az egyén előrelépési, fejlődési érdekeit, a munkavállalói ver-
senyképesség és a vállalkozás versenyképesség fejlesztésének szempontjainak együttes érvényesítését 
és konszolidálását.  

Szempontok a tanácsadási rendszer fejlesztéséhez: 

- Építés a meglévő kapacitásokra: NFSZ hálózata/Szakképző Centrumok/NYITOK Hálózat/egyéb 
célcsoporti hálózatok/DJP Pontok hálózata/Kamarai hálózat 

- A lehető legkönnyebb elérhetőség, magas szintű színvonal, de specifikus megközelítések biz-
tosítása az eltérő kontextusok szerint:  

o Vállalkozások és munkavállalóik: a NYITOK kísérleti program tapasztalatai alapján a ta-
nácsadói hálózat kibővítése 

o Munkanélküliek, álláskeresők, karrier váltók számára magas színvonalú tanácsadás 
- Portál a képzési lehetőségek áttekintéséhez 
- E-tanácsadás – Személyes tanácsadás a digitális technológiák és kommunikációs eszközök ki-

aknázásával / mesterséges intelligencia segítségével automatizált mechanizmusok felhaszná-
lásával 

- Tanácsadási hálózat szakmai támogatása (pl.: tanácsadók számára képzések kidolgozása), fo-
lyamatosan aktualizált információs bázisának megteremtése 

5.) A háromlépéses megközelítés integrált megvalósítása 

Jelentős kihívásokat tartogat a háromlépéses megközelítés (készségfelmérés, személyreszabott minő-
ségi tanulási ajánlat, validáció és elismerés) integrált megvalósítása, hiszen minden célcsoport és beavat-
kozási terület esetében sajátos szempontoknak kell megfelelni, ugyanakkor hiányoznak a megfelelő ké-
szségfelmérési eszközök és alkalmazási tapasztalatok, valamint a validációs intézményrendszer sem épült 
még ki.  

A készségfelmérés tekintetében a készségprofiling alkalmazása és a három alapkészség felmérése a 
megfelelő felmérő eszközök kialakítását igényli. A fejlesztendő eszközök biztosítják az informális és 
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non-formális tanulás keretei között elsajátított tudás, készségek és kompetenciák felmérését, az előre-
lépést jelentő tanulási útvonal kialakítását is. A bemeneti készségfelmérés és a hiányok azonosítása 
szoros összefüggésben áll a validáció és a készségek elismerésének kritérium rendszerével, ezért az 
eszközrendszer kialakításakor a validációs rendszerrel való összehangolásra kell törekedni.  

A rövid ciklusú képzések jogszabályi támogatásával296 kibővültek a lehetőségek a képzési út testre sza-
bására vonatkozóan. A Szakképzés 4.0 törekvései a képzési programok rövidebb egységekre bontására 
és modularizációjára erősíti a rugalmasságot és a testre szabhatóságot, hogy mindenki előzetes tudását 
beszámítva, csak a számára hiányzó kompetenciák elsajátítását biztosító modulokat végezze el a maga 
tempójában.  

Releváns tanulási és előrelépési lehetőségek érdekében jelentősen bővíteni kell a központilag elérhető, 
könnyen kontextualizálható színvonalas alapkészségfejlesztési tananyagokat és alapkészségfejlesztési 
lehetőségeket, valamint az elérhető szakmai képzések körét. 

Szempontok a készségfelmérés lépésének megvalósításához  

A készségfelmérés célja a meglévő készségek és a továbblépés azonosítása, tanulási terv kidolgo-
zása. A készségfelmérés nem a hiányzó tudás felmérésére irányul, egyéb a hagyományos tesztek alkal-
mazása a legtöbb esetben nem célravezető. Emiatt szükség van a készségfelmérés hazai eszköztárának 
megújítására és gyakorlatának újszerű felfogasbán való megvalósítására.  

- Eszközfejlesztés: általános / kontextualizált / specifikus cél szerinti eszközök (pl.: képzési prog-
ramokhoz bemeneti felmérés), minimálisan szükséges a három kiemelt alapkészség felmérését 
támogató eszközök kidolgozása 

- Építés a kompetenciákat értelmező referenciakeretekre: Digitális Kompetencia Keret (Dig-
Komp, IKER utódja), ajánlott az írás-olvásás, számolás, és szóbeli kommunikáció értelmezését 
és a progresszív előrehaladást segítő referenciakeretek, komptencialeírások kidolgozása  

- On-line önértékelő eszközök elérhetővé tétele az alapkészségekhez: előny, hogy az állampol-
gárok maguk felmérhetik saját készségszintjüket, vagy segítséggel támogatóik köréből. Széles-
körű és „on-demand” hozzáférés is biztosított.  

- On-line kompetencia portfolió (formális, nem-formális oktatás és informális tanulás során 
szerzett kompetenciák dokumentumainak szisztematikus összegyűjtése) 

- On-line alapkészség-felmérés/PIAAC teszt (http://www.oecd.org/skills/ESonline-assess-
ment/) alkalmazása készségfelmérés céljából. A PIAAC felmérés kérdőíveinek használati joga 
megvásárolható. Előny, az egyén eredményeinek összevethetősége az adott ország adataival.   

- Szo� eszközök: interjú / csopor�oglalkozás / munkahelyi megfigyelés / személyes és 
csoportos interjúk, megfigyelés, munkahelyi pályatörténet vizsgálat 

- Kontextualizálás (életkor / iparág / munkakör / célcsoport stb.) 
- Konkrét képzésekhez vagy programokhoz fejlesztett felmérő eszközök 
- Specifikus alapkészség-problémák azonosításához  
- Felhasználók: felnőttek, foglalkoztatási szolgálat (profiling), tanácsadó hálózat, oktatók, mun-

kaadók stb.  

                                                           
296 A D körös képzések körének kibővítése, melyet megállapított a 2017. évi CXCII törvény 45§ 

http://www.oecd.org/skills/ESonline-assessment/
http://www.oecd.org/skills/ESonline-assessment/
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Mérés tervezése és megvalósítása szempontjából különösen fontos, hogy biztosítani kell, hogy a mérés 
mindig a céloknak megfelelő eszközzel, a használathoz szükséges szakértelem hozzárendelésével, az 
értelmezés és továbblépés támogatásával valósuljon meg. 

A hátrányos helyzetű emberek komplex problémákkal küzdenek, ezért helyzetük felmérése holisztikus 
szemlélettel, munkaerőpiaci, képzési, egészségügyi és szociális állapot felmérésével és többféle eszköz 
alkalmazásával lehetséges. Számos ilyen eszköz kidolgozásra került az elmúlt években, szükséges az 
azekkel kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése és kiértékelése. 

A személyreszabott minőségi képzési ajánlat, a képzések megvalósítása 

Az egyéni készségfelmérésre épülő testre szabott ajánlat, ami képesítéshez vezet. Kívánatos, hogy a 
tanuló saját ütemében, életkörülményeinek haladjon előre tanulmányaiban, és minden teljesített modul-
ról olyan igazolást kapjon, amely beszámítható egy számára releváns képesítés megszerzéséhez.Szem-
pontok a tanulási kínálat kialakításához: 
 
- Releváns képzési / tanulási programok: ágazati, megyei, helyi munkaerőpiaci igényekhez, az egyén 

aktuális készségszintjének és ambícióinak figyelembevételével   
- Alapkészség-fejlesztés: írás-olvasás, számolás és digitális kompetenciák kiemelt fejlesztése, emel-

lett tanulási, kommunikációs és együttműködési készségek stb), lehetőleg kontextualizáltan és a 
felnőttek számára relkeváns és vállalható módon.  

- On-line tanulási portál az alapkészségek fejlesztésére (A német Oktatási Minisztérium és a Népfő-
iskolai Szövetség általk megvalósíott portál alapján).  

- Szakmai kompetenciák/teljesértékű szakképesítés 
- Alapkészség-fejlesztés: kontextualizált / szakképzésbe integrált  
- Szakképzés 4.0: az ipar 4.0 igényeire választ adó képzések támogatása   
- rövid ciklusú modulok/a képzések további modularizációjának ösztönzése, a modulok általi előre-

haladás könnyű követhetőségének biztosítása  
- Munkáltatói igények, munkaerőpiaci előrejelzések alapján az elérhető képzési programok/modu-

lok bővítése – több részletben, rövid ciklusú képzések 
- Rugalmasság a képzések és tanulási lehetőségek biztosításában 
- Tanulási eredmények alapján leírt programok/előzetes tudás elismerése 
- Távoktatás és vegyes tanulási utak 

a) Kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszere a vállalatok versenyképességéért 

A vállalatok versenyképessége nagymértékben függ a munkaerő termelékenységétől és alkalmazkodó 
képességétől. Az alacsony iskolázottságúak és alacsonyszintű alapkészségekkel rendelkezők jelentős 
többletköltséget jelentenek a vállalatok számára, az alapkészségek hiánya rendszerint alacsonyabb ter-
melékenységgel, késedelmes teljesítéssel, több selejttel és minőségi problémával, valamint kevésbé 
önálló munkavégzéssel jár együtt. Gyakran az azonos munkacsoportban dolgozó munkatársaknak kell 
kompenzálni a hibákat és gyengébb teljesítményt, ami könnyen belső konfliktusokhoz vezethet. Mind-
ezek jelentős vezetői kapacitásokat figyelmet kötnek le, és megnehezítik a termelési folyamatok folya-
matos fejlesztését, a váltásokat és az új technológiák gyors bevezetését. Ez utóbbi különösen fájdalmas 
lehet az ipar 4.0 kihívásainak nyomása alatt. 
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A Szakképzés 4.0 stratégia számos intézkedést fogalmaz meg amelyeket tovább erősítene a Kompe-
tenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszer célzott kiterjesztése a vállalati szektorra. Ezek közé 
tartozik: 

- Az ipar 4.0 igényeihez illeszkedő rövid ciklusú vállala� képzések, a képzési idő csökkentése, az 
előzetesen megszerzet végzetség vagy gyakorlatban szerzet tudás beszámítása (36. 
Beavatkozás) 

- a KKV-k versenyképességének megerősítése a felnőtképzési programokkal (37. Beavatkozás) 

Az alacsony készségekkel rendelkező munkavállalók kompetenciafejlesztésének és a Kompetenciafej-
lesztési pályák megvalósítási rendszerének kiterjesztésének mozgatórugói: 

- a termelékenység fokozása; 
- az újonnan felvetek betanulásának és beilleszkedésének elősegítése; 
- a technológiai váltásokkal való lépéstartás támogatása, a munkakör ellátásához szükséges 

digitális készségek megszerzése; 
- a munkakörben megszerzet készségek és tapasztalatok átkonvertálása formális szakmai 

képesítéssé (előny a munkáltatónak, előny a munkavállalónak). 

Képzéselérési arány különböző vállalatméretek esetén: kisvállalkozás 11%, középvállalat 15%, nagyvál-
lalat 27% (forrás KSH 2016). Ennek fényében a hazai kis- és középvállalkozások alacsony készségekkel 
rendelkező munkavállalói tekintetében megkülönböztetett figyelemre és támogatási eszköztárra van 
szükség: 

- országosan hozzáférhető képzési lehetőségnek kell rendelkezésre állnia; 
- a kkv-k speciális igényeire szabotak; 
- a képzésbe lépők kompetenciáit fel kell mérni; 
- az egyéni fejlesztési igényekre kell választ adni 
- ki kell használni a digitális tanulás lehetőségeit. 

Mindez gyakorlatilag egy új munkaerőfejlesztési kultúra meggyökereztetését és a vállalati képzések 
gyakorlatának megújítását és széleskörű elterjesztését, valamint a munkahelyi alapkészségfejlezsztés 
meghonosítását igényli, különösen a KKV-szektorban.  

b) Az egyéni készségfelmérésre épülő munkahelyi tanulás (munkaerőfejlesztés) 

Kapcsolódás a Szakképzés 4.0 beavatkozásaihoz: 
(különösen a 37. Beavatkozás: KKV-k versenyképességének megerősítése felnőttképzéssel) 
 

- munkahelyi alapkészség-fejlesztés / munkafolyamatokba integrált alapkészség-fejlesztés 
- szakmai kompetenciák fejlesztése 
- vállalati igények szerinti digitális kompetenciák fejlesztése (nem alapkészség)  
- teljesértékű szakképesítés biztosítása duális képzésben 
- szakképzési programba integrált alapkészség-fejlesztés 
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Rugalmas kompetenciafejlesztési utak, a progressziót támogató képzési-tanulási portfolió: 
Munkáltatói igények, munkaerőpiaci előrejelzések alapján az elérhető képzési programok/modulok 
bővítése – több részletben, rövid ciklusú képzések 
 
Rugalmasság a biztosításban: 
Tanulási eredmények alapján leírt programok / előzetes tudás elismerése 
Távoktatás és vegyes tanulás / Digitális technológiák maximális kihasználása a tanulásban és tanításban 
Innováció ösztönzése a munkahelyi tanulás fejlesztése kontextusában 
 

Validáció 

A validáció nem csak a felnőtt tanuló, munkavállaló de a munkáltató számára, valamint gazdasági-tár-
sadalmi szempontból is számos lehetőséget hordoz magában. Például: 

- A formális tanulási rendszereken kívül megszerzett tudás láthatóvá tétele növeli a tanulási mo-
tivációt. 

- A korábban megszerzett tanulási eredmények megfeleltetésével lehetőséget ad képzési idő és 
költségek csökkentésére. 

- A megszerzett kompetenciák láthatóvá tételével hozzájárulhat a munkaerő foglalkoztatásának 
elősegítéséhez (a strukturális munkaerőhiány csökkentéséhez), a megfelelő munkavállaló ki-
vállasztásához. 

- Támogatja a pályamódosítást a a szükséges áttanulási idő rövidítésével. 
 
A kompetenciafejlesztési pályák hazai megvalósításának szerves részét képezi az előzetes tudás elis-
merése, informális és nem-formális úton szerzett tudás, készségek és kompetenciák láthatóvá tétele 
és hiteles igazolása, a hazai validációs rendszer; így elengedhetetlen, hogy ezek a kompetenciafejlesztési 
pályák megvalósításában szerepet játszó további szolgáltatásokal összhangban történjenek. Tekintet-
tel arra, hogy a kompetenciafejlesztési pályákról és a nem formális és az informális tanulás eredmé-
nyeinek érvényesítéséről szóló Ajánlás több ponton is átfedi egymást, ezek magyarországi implemen-
tációjának összehangolása elengedhetetlen azok hatékonyabb megvalósításhoz. 
 
Figyelembe véve a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítésének hazai lehe-
tőségeit, kifejezetten javasolt: 

- a képzők és tanulási tanácsadók számára az előzetes tudás felmérését támogató útmutatók és 
eszközök kifejlesztése és hozzáférhetővé tétele; 

- a tanácsadói rendszer összehangolása, hiszen ez mindkét Ajánlás esetében markánsan megje-
lenő összetevő; 

- digitális kompetenciaigazolások elterjedésének támogatása, amelyek hitelesek, átjárhatók, 
munkaadók számára informatívak, a munkavállaló fejlődését, kompetenciáinak gyarapodását 
rögzítik és bemutathatóvá teszik (open badges/micro credentials/backpacks). 
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Digitális technológiák kihasználása 

A digitalizáció nagy mértékben kitágítja a lehetőségeket a célcsoportok elérését és tömeges bevonását 
tekintve, biztosítja az egy főre eső költségek jelentős mérséklését. Az on-line tanulási portálok és dig-
itális applikációk alkalmazása különösen a készségfelmérés és az alapkészségfejlesztés rendszerében 
hoz új perspektívákat. A digitális tanulás, mobil tanulás és az on-line szakmai közösségek számos 
szakembernek jelent biztosítékot a folyamatos szakmai fejlődés érdekében. A legújabb technológiák 
(AI, 5G, AR, VR) kiaknázása a tanulástámogató innovációk érdekében óriási potenciálokat hordoz. 
Ahhoz, hogy kompetenciafejlesztési pályák fő célcsoportja ezeknek a lehetőségekel élhessen, 
elengedhetetlen a megfelelő szintű digitalis kompetenciák megléte.  
 

Digitális Tanúsítványok (Open Badge) 

A hitelesített digitális tanúsítványok elterjedése új lehetőséget nyit a megszerzett digitális kompeten-
ciák elismerésére, online módon történő megjelenítésére, megosztására e-mailen, közösségi médián 
vagy éppen az önéletrajz részeként. A Digitális tanúsítványok egyik sajátossága, hogy alkalmas a konk-
rétan elsajátított kompetenciaelemek rögzítésére, így a tanuló számára minden fontosabb mérföldkő 
elérése tanulási utazása során rögzíthető. A megszerzett tanúsítványok digitális tárolása (open badge 
backpack) könnyen elérhetővé, átláthatóvá és prezentálhatóvá teszi a megszerzett tanúsítványok kö-
rét, amely így a tanuló előrehaladását jól érzékelhetően mutatja. Ezért a digitális tanúsítványok beve-
zetését az ösztönző rendszer elemeként célszerű végiggondolni. A digitális tanusítványok hitelességét 
legfőképp a kiállító szervezet hitelessége adja, ezért célszerű kialakítani a DJKK digitális tanúsítvány 
politikáját és a kapcsolódó végrehajtási tervet. A digitális tanúsítványok megismertetése és elfogadta-
tása a társadalmi – gazdasági szereplők és a lakosság körében meghatározó elem a sikerre vitelben. 

Egyéni Oktatási - képzési információk hiteles digitális nyilvántartása (magyarország.hu) 

A felnőttkorban megszerzett képesítések, képzések sikeres teljesítéséről szóló hiteles igazolások nyil-
vántartása az ügyfélkapu rendszerében. 

 Digitalizáció a felnőttképzésben, technológia kihasználása 

A Kompetenciafejlesztési pályák megvalósítási rendszerének hatékony kialakítása megkívánja a digitá-
lis technológiák lehető legteljesebb kiaknázását. Ez vonatkozik a szolgáltatások és képzések nyújtására 
illetve az adminisztráció megkönnyítésére, valamint nyomonkövetésre, az adatok szisztematikus gyűj-
tésére. Mindez összhanggban áll a Szakképzés 4.0, a Digitális Munkaerő Program és a Digitális Oktatási 
Stratégia tervezett beavatkozásaival. E stratégiákban nevesített fejlesztések megvalósulásának maxi-
mális kiaknázására szükség van a készségarancia széleskörű elérhetővé tétele és költséghatékony be-
vezetése érdekében. 

Külön ki kell hangsúlyozni az éppen most kibontakozó technológiai lehetőségek és elinfdított fejleszté-
sek várható hatásait a felnőttképzések és a felnőttkori tanulás területén, elsősorban az 5G és mester-
séges intelligencia technológiák alkalmazására. Mindkét technológia alapvető hatással lesz a HR és 
kompetenciafejlesztések folyamataira, és alapvető változásokat fog hozni abban, hogy a munkaválal-
lók, állampolgárok hogyan vesznek részt képzésekben. 
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Az új tanulási modell a fenti technológiák támogatásával tanulóközpontú, kompetenciákra fókuszáló, 
szükség szerint bármikor elérhető személyreszabott tanulást tesz lehetővé. Az 5G technológia jelen-
idejű interakciót biztosít, amely a virtuális valóság (VR) és kiterjesztett valóság (AR) technológiai lehe-
tőségekkel kombinálva új szintre emelik a kollaboratív tanulást, így az internet nemcsak információkat 
nyújt, hanem manuális készségek elsajátítását is képes támogatni. Mindez tele-oktatási lehetőségek 
sorát nyitják meg a munkahelyi tanulás és kompetenciafejlesztés távoktatásbeli támogatásában. Olyan 
új fogalmakkal kell a felnőttképzés fogalomtárát kibővíteni, mint a Tele-oktatás, Tele-mentorálás, vir-
tuális osztályterem, virtuális csapatmunka stb. Ezek a megoldások a tanulók állandó aktív részvételét 
és interakcióját, illetve a saját tanulási folyamat irányítását/ kontrollálását igénylik, valamint elősegítik 
a tanulási tartalmak személyreszabását, relevanciáját és közvetlen alkalmazását, és mindezek a képzé-
sek hatékonyságnövelésének jelentős potenciáljával kecsegtetnek.  

A fenti digitális technológiák új utakat nyitnak meg a készségfelmérésben, jelentősen kibővülnek és 
széles körben hozzáférhetővé válnak a készségfelmérés eszközei, a tanulási ajánlat és folyamat egyre 
nagyobb mértékben személyreszabható, és a megszerzett tudás bizonyítása is egyszerűbbé válik, a 
technológiák kiaknázhatók a validációs eljárások egyszerűsítése szempontjából.  

Bár a fenti technológiák alkalmazásának vannak bekerülési költségei, de a széleskörű kiaknázhatóság, 
a nagyszámú felhasználó miatt jelentős költségmegtakarítást is eredményezhetnek középtávon.  

Mindezek a lehetőségek szorosan kapcsolódnak azokhoz a kormányzati kezdeményezésekhez, ame-
lyek az 5G és mesterséges technológiák lehető legjobb kiaknázására irányulnak, így az 5G koalíció és  
a Mesterséges Intelligencia Koalíció által elindított folyamatokhoz. Annak érdekében, hogy a fenti tech-
nológiák megjelenjenek a felnőttképzésben és beépüljenek a Kompetenciafejlesztési pályák megvaló-
sítási rendszerének megvalósulásába, elengedhetetlen a tanulásinnováció ösztönzése és támogatása. 

Kiaknázva az 5G adatátvitel és a mesterséges intelligencia releváns hazai fejlesztési eredményeit is, 
amdelyek a felnőttkori tanulás és a kompetenciafejlesztés módszereinek radikális megváltozását 
vetítik előre, a tanulás élményszerűségének és hatásfokának jelentős javulását, valamint széleskörű 
hozzáférést és költséghatékony megoldásokat eredményezve.   
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Interjúk listája és azokról készült összefoglalók 

10.3.1 Az megvalósult interjúk célja 

Az EU Bizottság Felnőttkori Tanulás Menetrendje Nemzeti Koordinátor pályázat keretében több sze-
mélyes beszélgetésre is sor került a projekt, a Tanács Kompetencafejlesztési pályák című ajánlásához 
(2016. december 19./2016/C 484/01) kapcsolódó javaslatok, programok, projektek és potenciális 
együttműködések és igények feltérképezése céljából. Módszertani szempontból azonban ezek közül 
csak öt tekinthető személyes interjúnak. Az egyéni interjúk minisztériumi osztályok és munkáltatókat 
képviselő szervezetek vezetőivel, valamint egy kiemelt projekt menedzserével készültek.  
Az egyéni interjúk mellett a projekt keretében két fókuszcsoportos interjúra került sor Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében. A fókuszcsoportos interjúk keretében lehetőség volt az alacsony iskolai végzett-
ség helyi problémakörének mélyebb megértéséhez, a tapasztalatok, a vélemények, a hiedelmek ösz-
szegyűjtésére és elemzésére. A vizsgált téma szempontjából került a minta kiválasztásra. Ennek megfe-
lelően az egyik fókuszcsoport a tervezéshez és a szabályozáshoz, a másik pedig a megvalósítás, és a 
szolgáltatásnyújtás mezsgyéjén zajlott. 
Területi fókuszcsoportos interjú fő célja, a Nyíregyházán és vonzáskörzetésben elő  az alacsony iskolai 
végzettségűek és alapkészségeik tekintetében alacsony szinten lévők kompetenciafejlesztésével kap-
csolatos szükségletek és kihívások feltárása: azonosításuk, elérésük, motiválásuk, tanulásba való bevo-
násuk. A kapcsolódó szolgáltatások, intézményi ellátások, együttműködések feltérképezése, hiányos-
ságok és fejlesztendő területek meghatározása a Nyíregyháza és vonzáskörzetének területén lévő 
érintettek körében való fókuszcsoportos interjú keretében. Tervezési fókuszcsoportos interjú fő célja 
pedig a fentiekhez kapcsolódó megyei tervezés és szolgáltatásszervezés gyakorlatának feltérképezése 
(szereplők és felelősségük, folyamatok, intézményi keretek és fórumok) a megyei és helyi tervezési 
feladatokban közreműködőkkel folytatott fókuszcsoportos interjú keretében. 

10.3.2 Az interjúalanyok kiválasztásának szempontjai 

Az egyéni interjúk interjúalanyainak kiválasztásának szempontjai

Az egyéni interjúalanyok kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy a Projekt célcsoportját alkotók 
(döntéshozók, döntéshozatalt előkészítő kulcsszakértők és a vonatkozó szakpolitikák kialakításában 
érintett főbb szereplők) közül kerüljenek ki, ezzel is hozzájárulva a projekt céljainak eléréséhez, vala-
mint tapasztalatuk legyen a Kompetenciafejlesztési pályák egyes elemeihez kapcsolható programok 
végrehajtásában/tervezésében és/vagy átfogó képük legyen az alacsony iskolai végzettségűek legalább 
egy csoportjának helyzetéről és/vagy a potenciális munkáltatóik igényeiről.  
A munkáltatókat képviselő szervezet a szakképzés területén lát el több feladatot is. Nagy szerepük van 
a képzőhelyek ellenőrzésében, oktatók képzésében, vizsgáztatásba, tanulókkal és felnőttképzéssel 
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás nyújtásában. A szervezetet képviselő interjúalanyoknak tapaszta-
latuk van munkavállalók számára indított képzést támogató programok megvalósításában és rálátásuk 
a szakképzés és a munkáltatók problémáira és igényeire. Az Ajánlásról és a projektről előzetesen az 
általunk megküldött tájékoztatóból hallottak. 
A minisztériumi interjúalanyoknak különböző kapcsolódása és előzetes információja van az Ajánlásról, 
főként eltérő szakterületük, tevékenységük miatt. Az első minisztériumi interjúalany az Ajánlással, már 
az Ajánlás szövegezésekor is foglalkozott, szakterülete a szakképzés és a felnőttoktatás. Kifejezetten 
örömmel vette, hogy a Bizottság felkarolta a témát, lehetséges megoldást keres a problémára. 

10.3 
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A második minisztériumi interjúalanynak főként a munkaügyi projektek megvalósításában van nagy 
tapasztalata. Ezekben a komplex munkaerőpiaci programokban résztvevők között mindig nagy csopor-
tot képviselnek az alacsony alapkészségekkel rendelkezők (az Ajánlás célcsoportja). Az Ajánlásról már 
hallott, de nem értesült arról, hogy folyamatban lenne valamilyen koordinált közös gondolkodás ezzel 
kapcsolatban. A szakképzés-fejlesztéssel foglalkozó projekt projektmenedzsere az Ajánlást már is-
merte, a projektről a megküldött rövid ismertetőből tájékozódott. Projektjének célcsoportja megegye-
zik az Ajánlás hazai megvalósításának kijelölt elsődleges célcsoportjával (kis- és középvállalkozások ala-
csonyan képzett munkavállalói). A személyes interjú célja ebben az esetben főként a projekt és az 
ajánlás egymáshoz kapcsolható elemeinek azonosítása volt. 

A fókuszcsoportos interjúalanyok kiválasztásának szempontjai 

A fókuszcsoportos interjúalanyok toborzása előre átgondolt szempontok szerint történt. A tervezési 
csoport (7 fő) tagjai jellemzően a stratégiai a tervezésben és a szolgáltatásnyújtás kialakításában, a 
területinek nevezett fókuszcsoport (10 fő) pedig a területen működik a végrehajtásban tevékenyke-
dőkből állt össze.  

Tervezési fókuszcsoport tagjainak kiválasztási szempontjai: 

• Az interúalanynak legyen tapasztalata a tervezési folyamatokban és/vagy
• legyen kapcsolódása a tervezési folyamatokhoz.

Területi fókuszcsoport tagjainak kiválasztási szempontjai: 

• Az interúalanynak legyen területi rálátása a célcsoport helyzetére foglalkoztatási, képzési, csa-
ládi, hatósági oldalról és/vagy

• legyen rálátása a fentiekre megyei, járási és városi szinten és/vagy
• legyen tapasztalata a felzárkóztatásban és/vagy
• legyen tapasztalata az esélyteremtésben és/vagy
• legyen tapasztalata a GINOP-6.1.1-15 vagy egyéb, alacsony iskolai végzettségűeket célzó prog-

ram megvalósításában és/vagy
• legyen tanulást szorgalmazó ereje a hátrányos rétegekben és/vagy
• legyen tapasztalata a felnőttkori tanulás (például felnőttoktatás és felnőttképzés) tekintetében

és/vagy
• legyen tapasztalata a munkaadói igényekről (programkövetelmény stb.).

10.3.3 Az interjúk tapasztalatai 

Az egyéni interjúkat főként az interjúalanyok munkahelyén (irodájukban) készítettük el 2018. novem-
ber és december vége között. Egy-egy interjúalannyal 60 és 150 perc között beszélgettünk (általában 
körülbelül 90 percet) előre meghatározott tematika alapján. Az interjúalanyoknak a beszélgetést meg-
előző felkérővel összefoglaló tájékoztatót küldtünk a Projektről, az interjú várható tematikájáról és a 
Tanács „Upskilling pathways” c. ajánlásáról.  

A fókuszcsoportos interjúk előre tervezett menetben, előkészített tematika alapján, de mégis szaba-
don folytak. Kivetített kérdéscsoportok adták a beszélgetés vezérfonalát, de azok sorrendjéhez nem 
ragaszkodtunk szigorúan, hiszen az egyéni jellegzetességek, a csoportban megfogalmazott vélemények 
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megismerése volt a kiemelt feladat és értékes információkat hordoztak a válaszokhoz fűzött kommen-
tárok, a kialakult viták is. A csoport tagjai nyíltan és őszintén beszéltek, egymás észrevételeire is rea-
gálva. A beszélgetés folyamán a tölcsér elv érvényesült. Az alacsony iskolai végzettségűek probléma-
köre mellett előkerültek egyéb, a célcsoporthoz kapcsolható, például az oktatási rendszerrel 
kapcsolatos problémák is. Az interjú alatt a kérdező szerepe egy olyan beszélgetés létrejöttének segí-
tése volt, amely során szabad és nyitott véleménycsere alakul ki a csoport tagjai között. Ebben a lég-
körben a válaszadók oldódnak, megnyílhatnak egymás előtt, bepillantást nyernek egymás gondolko-
dásába (Babbie, 2008)297.  
A tervezési fókuszcsoportos interjú időtartama 2 óra, a területi fókuszcsoportos interjú időtartama 3 óra 
volt. A fókuszcsoportos interjúra meghívottaknak beszélgetést megelőző felkérővel összefoglaló tájé-
koztatót küldtünk a Projektről, az interjú fő témáiról és a meghívottak köréről. 

Az interjúkon elhangzott legfontosabb megjegyzéseket, észrevételeket és javaslatokat a későbbi köny-
nyebb felhasználás érdekében négy fő csoportban foglaltuk össze: 

1. Stratégiaalkotáshoz, programok tervezéséhez, tárcaközi koordinációhoz kapcsolódó észrevé-
telek 

2. Célcsoport definiálásához, eléréséhez, motiválásához és ösztönzéséhez kapcsolódó észrevéte-
lek 

3. A képzési ajánlathoz és a képzések minőségéhez kapcsolódó észrevételek 
4. A készségek elismeréséhez és validálásához kapcsolódó észrevételek 
5. Adatok, kutatási eredmények, értékelések elérhetősége, monitoring rendszer területéhez kap-

csolódó észrevételek 

Stratégiaalkotáshoz, programok tervezéséhez, tárcaközi koordinációhoz kapcsolódó észrevételek 

Bár az egyéni interjún a munkáltatókat képviselő szervezetek vezetői a megkeresésünkig eddig sem az 
ajánlásról, sem a projektről nem hallottak, az általunk megküldött anyagokat átolvasták és azzal kap-
csolatosan határozott véleményt fogalmaztak meg. Nem csak a munkáltatók, de minisztériumi interjú-
alany részéről és megfogalmazott javaslat, hogy elsősorban problémás célcsoport újratermelődését,  
a probléma okát lenne szükséges megállítani, azaz oktatásból való túl hamar, vagy onnan nem megfe-
lelő készségekkel, alacsony szintű kompetenciákkal való kikerülést. A tervezési fókuszcsoportos inter-
jún is bár a téma az alacsony iskolai végzettségű felnőttek voltak, előkerültek olyan általános rendszer-
szintű problémák, mint az oktatás.  

Egyéni interjú során került megfogalmazásra, hogy az uniós forrásból megvalósuló projektekben szü-
letett eszközök és módszerek gyakran elvesznek, a feledésbe merülnek a fenntartási időszak végével 
és az újabb projektek nem építenek azokra. A készségfejlesztési pályákat az Ajánlás szerinti is főként 
már meglévő programok összehangolásával, a meglévő rendszerekre támaszkodva javasolt megvaló-
sítani, így erre megoldást kell találni.  
A különböző projektek egymással összehangolt, helyi és a célcsoport sajátosságaihoz igazodó működé-
sével kapcsolatos hiányosságok a fókuszcsoportos interjúk során is előjöttek (például: túl sok egy cél-
csoportot érintő program egy időben, a célcsoport elsődleges hiányosságait nem kezelő képzés). Az 
alacsony iskolai végzettségűekkel kapcsolatos stratégiaalkotásban és tervezésben nem érzékelhető a 
kamarák, a kormányhivatal, az önkormányzat, kifejezetten a roma kisebbségi önkormányzat közötti 

                                                           
297 A társadalomtudományi kutatás gyakorlata; Earl Babbie 2008. Balassi Kiadó 
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megfelelő mértékű egyeztetés. Együttműködés a Paktumok területén a működés tervezésére, a cél-
csoport számára megfelelő képzések szervezésére vonatkozóan látható. Az MFKB a szakképzésfejlesz-
tési koncepcióban a gazdasági szereplőkkel egyeztetve fogalmazza meg a problémás területeket, az 
iskolákkal nem történik egyeztetés tehát csak a gazdasági igények jelennek meg a szakmairányok és a 
létszám arányok tervezésénél. A fókuszcsoportos interjún elhangzottak és azt azt megelőző „desk re-
search” alapján összességében a helyi, területi szintű tervezésről és stratégiaalkotásról elmondható, 
hogy külön egyik sem tér ki az alacsony iskolai végzettség problémájának kezelésére. 

Célcsoport definiálásához, eléréséhez, motiválásához és ösztönzéséhez kapcsolódó észrevételek  

Az Ajánlás célcsoportjával kapcsolatban általánosan megfogalmazott probléma a demotiváltság, illetve 
a nehéz elérés.  
A munkáltatókat képviselők tapasztalata az, hogy nagyon nagy a szakképzésből kiesők száma, melynek 
okaként nagyrészt a média torzító hatását (mely szerinte abban nyilvánul meg, hogy filmekben, TV 
műsorokban és videóklippekben sokszor azt sugallják, hogy meggazdagozni nem szorgalmasan, tisztes-
séges munkával lehet) és a középszintű oktatásba érkező tanulók hiányosságait tekintik az alapvető 
készségek és kompetenciák tekintetében. A fókuszcsoportos interjún is a lemorzsolódás jelent meg a 
célcsoport újratermelődésének egyik fő okaként. A területi fókuszcsoporton elhangzottak szerint a 9. 
osztály 4. hónapjának végére már nagymértékű a lemorzsolódás az iskolákban, különösen a romák kö-
rében (50-60%), aminek sok esetben szociális problémák az oka. A tervezési fókuszcsoporton elhang-
zott, hogy az iskolából való hiányzás szankcionalizálásának jelenlegi módszerei (családi pótlék vissza-
tartása) nem bizonyulnak elég hatékonynak. Gyakran tapasztalható, hogy az adott iskolából 
lemorzsolódott diák néhány év múlva felnőttképzés keretében tér vissza az iskolába.  

A munkáltatókat képviselők úgy látják, hogy az alacsony kompetenciaszint főleg a munkaerőfelvételnél 
jelenik meg a munkáltatók számára, mint probléma, hiszen jelenleg a megfelelő felvehető, szakképzett 
munkaerő hiánya okoz nekik igazán nagy problémát. Az Ajánlás hazai megvalósításához célcsoport 
meghatározása során fontos pontosan leírni, hogy mely társadalmi csoportokban szeretnénk válto-
zást. Vannak olyanok, akik az Ajánlás megvalósításának egyik lehetséges célcsoportját alkothatnák, de 
jelenleg nincsenek a látókörben. Ezeket javasolt lenne felkutatni. A nagyvállalatok betanított munkásai 
lesznek várhatóan azok, akiknek a munkáját legelőször átveszik a robotok. Nekik ezért fontos, hogy az 
új szakma tanulásához megfelelő készségeik legyenek. (Erre is hívja fel a figyelmet a GINOP-6.1.7-17-
es projekt.) 

A fókuszcsoportos interjún elmondott tapasztalatok szerint a célcsoport elérése az önkormányzati szo-
ciális munkások és családsegítők hálózatán, valamint a roma nemzetiségi képviselőn keresztül lehetsé-
ges a leginkább. (Észrevételük, hogy a romák főleg roma nemzetiségű tanácsára, hívására reagálnak 
pozitívan.) További hatékonynak bizonyuló kommunikációs csatorna a Facebook. 
A célcsoport programokba, képzésekbe való bevonásánál javasolt figyelembe venni, hogy ezeken télen 
nagyobb arányban hajlandók részt venni, mert az alacsony iskolai végzettségűek nagy része tavasszal 
és nyáron idénymunkát vállal így. 

Az ösztönző, motiváló rendszer kialakításához kapcsolódóan mind a fókuszcsoportos mind egyéni in-
terjún elhangzott javaslat, hogy az semmiképp ne vonjon maga után magas adminisztratív terheket. Az 
esetleges képzések miatti munkaerő kiesést a kicsi vállalkozások nem tudják megengedni maguknak, 
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de az ezt kiküszöbölő támogatás igénybevételéhez kapcsolódó sok adminisztrációs feladat is nagy meg-
terhelést jelenthet számukra, jelezték a munkáltatókat képviselők. A munkaerő képzésére jelenleg is 
működik ösztönző rendszer: A saját dolgozó képzése nincsen jól támogatva, de új munkaerő kiképzé-
sére jó megoldás a tanulószerződés, melyen keresztül a szakképzésben duális képzés keretében képez-
hetik ki a cégek leendő munkavállalóikat. Ezt a lehetőséget nagy cégek már ismerik, kicsik még kevésbé.  

Területi fókuszcsoporton megfogalmazott észrevétel, hogy gyakori, hogy valamely jogszabályi változás 
miatt jelentkeznek képzésre (például, mert az kötelezővé teszi x fő szakképzett munkavállaló alkalma-
zását a vállalkozásnál). Ez emiatt vagy hatósági képesítések megszerzése érdekében jelentkezők már 
motiváltabban, céllal érkeznek és nagyobb valószítnűséggel sajátítják el a szükséges készségeket.  

Gyakori példa, hogy az alacsony iskolai végzettségűek csak azért jelentkeznek képzésekre, hogy kere-
setpótló juttatásban részesülhessenek. Ezeknek az embereknek egyéb motivációjuk, tudásszerzési vá-
gyuk nincs, így számukra a képzések nem hasznosulnak megfelelően. A fókuszcsoportos interjún el-
mondták, hogy találkozni olyan példáival is aki emiatt már a 4. képzésen vesz részt, de a tanult 
szakmában elhelyezkedni már nem akar. Ezt a problémát megfelelő szabályozással és az egyén tudás-
szerzéssel kapcsolatos valódi belső motivációjának felkeltésével és fenntartásával lehetne orvosolni.  

A területi fókuszcsoporton felhívták a figyelmet arra, hogy a célcsoport számára szervezett programok-
ban nagyon fontos motiváló szerepük van a mentoroknak, akiknek az egyik fő feladata az akadályozó 
tényezők lebontása lenne. Az egyik ilyen akadályozó tényezőnek tekinthető az, hogy alacsony iskolai 
végzettségűeknek gyakran alacsony az önértékelésük, ebből fakadóan könnyen elbátortalanodnak, kü-
lönösen, ha valaki megbántja, úgy érzik, hogy megalázza őket. A mentor feladatai közé tartozik, többek 
között, hogy ilyen esetben a cél személy felkarolja, segítse. Ehhez a munkához jól felkészített, megfe-
lelő személyiségű szakemberre van szükség, azonban a munkájuk alacsony díjazása miatt gyakran nem 
a feladatra legalkalmasabb személyek látják el ezt a feladatot. A mentorálássál kapcsolatban megfo-
galmazott további észrevétel, hogy a célcsoport számára szervezett programok eredményességét nö-
velné, ha abban a mentori szolgáltatásnyújtás a képzések után még körülbelül fél évig tartana, hogy 
ellenőrizze és segítse a munkába állást és az abban való bennmaradást is. 

A területi fókuszcsoport elmondott pozitív példa, a nemrégiben elindult McKinsey programra épülő 
gyakorlat, amit a járási hivatalban a célcsoport számára szolgáltatás nyújtóknak be kell építeniük a 
mindennapi munkájukba. Eszerint az álláskereső a korábbinál sokkal több tájékoztatást kap, és csak 
azt a személyt közvetítik az adott céghez, aki célzottan oda szeretne menni. A módszer jelenlegi for-
mában való használatának hátulütője azonban, hogy nagyon magas adminisztratív terhet jelent a 
szoltáltatást nyújtónak ami gyakran az egyéntől, a célcsoporttól veszi el az időt. 

A képzési ajánlathoz és a képzések minőségéhez kapcsolódó észrevételek 

A munkavállalókat képviselők részéről mind az egyéni, mind a fókuszcsoportos interjún elhangzott ész-
revétel, hogy a kisebb vállalkozások kevésbé nyitottak rá és engedhetik meg maguknak (sokszor mert 
nem ismerik az ezzel kapcsolatot támogatások lehetőségeit), hogy a munkavállalóik alapkompetenciáit 
fejlesszék. Jellemzően a nagyobb vállalatok is főként csak azokat a munkavállalóikat fejlesztik tovább, 
akiknek előrelépésével hosszútávú céljaik vannak és ekkor is főként vállalati belső képzések keretében. 
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A programokra való bevonást és benntartást nagy nehézségként említették a minisztériumi kollégák 
mellett a munkáltatók képviselői is. Utóbbiak képzésekről való lemorzsolódást találták gyakoribb prob-
lémának a munkaerőpiaci programokon belül. A munkaerőpiaci programok egyik tapasztalata, hogy a 
képzésekről való lemorzsolódás egyik oka az azokban elérhető képzések nem megfelelő minősége. 
Ajánlás sikeres megvalósításához ezért is fontos a minőség és az eredményesség javítása a meglévő 
képzések tekintetében. Ehhez hozzájáruló egyik lehetséges elem lenne a felnőttképzési intézmények 
által nyújtott képzések eredményességének, az arra adott tanulói visszajelzések láthatóvá tétele. Meg-
látásuk szerint képzési lehetőségben az alacsony iskolai végzettségűek számára nincsen hiány, arra vi-
szonylag sok párhuzamos program ad lehetőséget. Ilyen például munkaerőpiaci státuszhoz kötött és 
az attól független alapkompetencia fejlesztést célzó és felzárkóztató képzések, valamilyen szakmát adó 
képzések. Az elérhető képzések mögött azonban nincsen egy, könnyen átlátható rendszer. Az elérhető 
képzések rendszerezésén kívül, megfogalmazták az igény arra, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a 
képző intézmények és az azokat megrendelő (projekt megvalósítók) is a képzések minőségére. Fontos 
lenne rendszerezni és legalább az azonos célcsoportot célzó képzéseknél átláthatóvá tenni, hogy mi-
lyen a választási lehetőségek vannak és milyen bemeneti kompetenciákkal melyik irányba javasolt a 
jelentkezőt elindítani. 
A felnőttképzéssel foglalkozó szervezet képviselője által került megfogalmazásra, hogy a képzésekre 
való beiratkozás előtt célszerű egyéni fejlesztési tervet készíteni (mert alacsony iskolai végzettségűek 
között is nagy különbségek vannak), hogy a jelentkező megfelelő képzésben részesülhessen, erre azon-
ban a képző intézményeknek nincsen kapacitása.  
Az alacsony szintű alapkészségek fejlesztését nem érzik a szakképzés feladatának, azonban a gyakor-
lat szerint ezen a szinten még sokszor alapvető készségeket kell az oktatóknak fejleszteniük azért, 
hogy majd a szakmához kapcsolódó ismereteket át tudják adni, ez azonban a meghatározott képzési 
óraszámba már nem fér bele. Mivel az oktatásban ezen a szinten még meghatározó tényező az, hogy 
a bekerülő tanulók milyen alapkészségekkel és kompetenciákkal rendelkeznek, fontos lenne, az alap-
fokú oktatás problémáit megoldani, hiszen azok hatással vannak a szakképzésben elérhető eredmé-
nyekre is.  
A képzési ajánlathoz kapcsolódóan a munkáltatók képviselői részéről került megfogalmazásra a javas-
lat, hogy külön csomagot kellene kialakítani arra, ha valaki valamilyen szakmát akar tanulni, de még 
nincsenek meg az ehhez szükséges alapkompetenciák. A munkáltatókat ezek kialakításához célszerű 
lenne megkérdezni, hogy milyen kompetenciájú munkavállalókra van szükségük, azonban ezt nem a 
jelenlegi helyzetet tekintve, hanem egy optimális időszakot figyelembe véve. Az alacsony iskolai vég-
zettségű célcsoport jelenleg több támogatott képzésben is részt vehet, munkahelyen való elhelyezke-
désük azonban problémás, mert nem megfelelő higiéniai ismeretekkel és szociális készségekkel ren-
delkeznek. A vállalatok csak olyanokat alkalmaznak, akik az általános viselkedési normákkal tisztában 
vannak, azonban a képzésekből ez kimarad, vagy igen kevés óra van rá. Ennek oktatására a célcsoport-
ban nagyobb hangsújt kellene helyezni. Bár az alapkészségfejlesztés nem elsődleges célja a munkaügyi 
programok keretében elérhető képzéseknek, a minisztériumi interjúalanyok részéről is megfogalma-
zásra került a javaslat, hogy célszerű lenne az ezekben elérhető felnőttképzési programokat is úgy ala-
kítani, hogy a szakmai kompetenciák elsajátítása mellett, ha szükséges, legyenek az alapkompetencia 
fejlesztését érintő elemei is. 
A területi fókuszcsoportos interjún elhangzott észrevétel, hogy a célcsoport számára, a napi 8 óra gya-
korlati oktatás egyszerre gyakran túl soknak bizonyul, a lemorzsolódás csökkentése érdekében fontos 
lenne a fokozatosság, azonban ezt az ajánlattételi felhívás nem engedi.  
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Felnőttképző észrevétele, hogy a képzési csoportok összeállításával is lehet befolyásolni a képzések 
eredményességét. Tapasztalata szerint az idősebb és fiatalabb korosztály a tanulócsoportban egy-
másra inkább jó, még a 25 éven aluliak inkább rossz hatással vannak. A felnőttképzésben is egyre gya-
koribban lehet észrevenni a különféle olcsó kábítószerek hatását a résztvevőkön a tanfolyami órák 
alatt, és nagy problémát okoz.  
A képzések eredményességét nem csak az arra beiratkozó résztvevők bemeneti kompetenciái, de az 
oktatók személye és szakmai felkészültsége is nagyban befolyásolja. A munkáltatókat képviselők ész-
revétele, hogy jelenleg csak az államilag szabályozott rendszerben van szabályozva, hogy ki oktathat. 
Azok a felnőttképző intézmények, amelyek a mai napig életben tudtak maradni, valóban jó minőséget 
adnak. A piaci mechanizmusok miatt a rossz minőséget adók kiesnek. 
A kamarai gyakorlati oktatót számára kötelező képzésben már megjelennek pedagógia módszerek 
használatára és a fiatalok oktatására vonatkozó ismeretek, de a különböző projektekben megvalósuló 
képzéseken felnőtteket oktatók számára sok esetben nincsenek előírva kötelezően andragógiai isme-
retek megléte, sem a célcsoport oktatásában szerzett tapasztalat. A felnőttképzésben oktatók számára 
jelenleg intézményes formában nincs megfelelő szakmai fejlődésre lehetőség.  
Tekintettel az Ajánlás speciális célcsoportjára, az őket oktatók számára megfelelő felkészítésre lenne 
szükség. A felnőttképzésben oktatók fejlődéséhez a legfontosabbak az átlátható struktúra, szakmai el-
ismerés és megfelelő pedagógiai affinitásuk.  
Fókuszcsoportos interjún került megfogalmazásra, hogy a projektek sikeres megvalósításához a meg-
valósítók és képzők számára kiemelten fontos az indikátorok teljesítése, ami miatt az „egyén könnyen 
elveszik”. 

A készségek elismeréséhez és validálásához kapcsolódó észrevételek 

A képzések bemeneti feltételeinek igazolása gyakran nehézséget okoz – hangzott el a területi fókusz-
csoportos interjún. Jellemző a probléma például a GINOP-6.1.1-15-es projektben az alacsony képzett-
ségűek és közfoglalkoztatottak számára szervezett képzések esetében, ahol az általános iskola hatodik 
vagy nyolcadik osztályának elvégzését általános iskolai bizonyítvánnyal kellene igazolni, de a jelentke-
zők azt gyakran nem találják, elvesztették. Egyéb projektben megvalósuló felnőttképzések támogatása 
túl szigorúan van szabályozva, a célcsoportnap nehezen abszolválható adminisztratív feladatokat je-
lent, amit sokan nem tudnak teljesíteni.  
A képzési út megrövidítésének egyik lehetséges eszköze lehet a már meglévő készségek elismerése és 
a validáció. Azokban a munkaügyi projektekben, amelyekben elérhető a célcsoport számára valamilyen 
képzés, bemenetkor a készségfelmérés nem egy közös szisztéma alapján történik, hanem általában 
minden projektnek megvan a maga bemeneti mérő eszköze, ennek tehát jelenleg nincs egy egységes 
kerete, jelezte az egyik minisztériumi interjúalany és a projektvezető.  
A TÁMOP 2.2.1-08-as projektben a szakképzésbe való beiskolázás céljából kidolgozásra került egy kom-
petencia mérési eszköz kifejezetten felnőttek beiskolázásához, a meglévő tudás felméréséhez. Az esz-
közt korábban használták is. Ezek a feladatok elérhetőek, de használatához szükség lenne a korszerű-
sítésére.  

A projektvezetővel való beszélgetés során a validációnak három fő iránya került felvázolásra:  

• Iskolázási célú validáció: célja, hogy az alanyt minél előbb végzettséget igazoló dokumentumhoz 
juttassa. A résztvevő anélkül szerezheti meg a képesítését, hogy a képzéséhez tartozó minden 
egyes modult elvégezne, számára csak azokon a modulokon kell részt venni, amiben kompetenciái 
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hiányosak, a többiből elegendő levizsgáznia vagy tudását dokumentummal igazolnia. Ezzel a folya-
mattal akár minden modul kiváltható és a végzettséget igazoló dokumentum megszerezhető. 

• Munkaerőpiaci célú validáció: célja, hogy az alany egy igazolást kapjon arról, hogy a szakmában 
mennyi gyakorlata van ezzel segítve akár a munkaerőpiacon való elhelyezkedését, karrierében való 
előmenetelt. Ennek a felmérése egy vizsgafeladat egészére vonatkozó megfigyelésen alapul.  

• „Rejtett 3. irány”: A résztvevőnek a (nappali) képzési rendszeren belül segíti a szakma-váltást. 

Az alacsony iskolai végzettségűek esetében a készségek elismerése és a validáció a munkaerőpiacon 
való elhelyezkedést és szakmai végzettség megszerzését segítő fontos eszköz lesz. 

Adatok, kutatási eredmények, értékelések elérhetősége, monitoring rendszer területéhez kapcso-
lódó észrevételek 

A munkáltatókat képviselők részéről megfogalmazásra került, hogy a megfelelő háttérinformációk fel-
tárása nagyon fontos, nem csak az Ajánlás megvalósítása, de már a Tanulmány elkészítéséhez is. Ezen 
belül többek között fontos lenne felmérni, hogy kik azok, akik jelenleg felnőttképzéssel foglalkoznak, 
milyen formában, milyen típusú képzéseket és milyen célcsoportnak tartanak. Tekintettel arra, hogy 
erről az OSAP felé való bejelentési kötelezettség nem minden formában megvalósuló képzés esetén 
van megfelelően szankcionálva, könnyen lehet, hogy hiányosak az onnan kinyerhető adatok. A felnőtt-
képzés nagy részét a vállalatok belső képzései teszik ki, azonban ezekről sincsenek pontos elérhető 
rendelkezésre álló adatok.  
A tervezési fókuszcsoportos interjún megfogalmazódott a probléma, hogy nem férnek hozzá a képzé-
sek vonatkozásában egy egységes kimutatáshoz arról, hogy a képzésekbe kik és milyen kompetenciák-
kal jelentkeztek és azt követően hogyan és hol sikerül elhelyezkedniük – ezek a tervezési folyamathoz 
és a programok értékeléséhez is fontosak lennének.  
 



 

235 

A hatályos OKJ-ban szereplő 21-es szintű részszakképesítések 
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A szakképesítésért felelős miniszter 

1.  13 21 543 01 Asztalosipari szerelő 11 XVIII - 240-360 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért fele-
lős miniszter 

2.  28 21 814 01 Családellátó 20 XXXIII - 320-480 óra TK 2 agrárpolitikáért felelős miniszter 

3.  32 21 541 01 Csontozó munkás 21 XXXVI - 240-360 óra TK 2 élelmiszeriparért felelős miniszter 

4.  49 21 623 01 Erdőművelő 20 XXXII - 240-360 óra TK 2 erdőgazdálkodásért felelős miniszter 

5.  54 21 543 02 Faipari gépkezelő 11 XVIII - 240-360 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért fele-
lős miniszter 

6.  89 21 851 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 14 XXIII - 120-150 óra TK 2 környezetvédelemért felelős miniszter 

7.  90 21 851 02 Hulladékválogató és -feldolgozó 14 XXIII - 120-150 óra TK 2 környezetvédelemért felelős miniszter 

8.  105 21 622 01 Kerti munkás 20 XXXIV - 240-360 óra TK 2 agrárpolitikáért felelős miniszter 

9.  108 21 543 03 Kézi könyvkötő 12 XIX - 400-600 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért fele-
lős miniszter 

10.  113 21 811 01 Konyhai kisegítő 18 XXVII - 240-360 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért fele-
lős miniszter 

11.  114 21 215 01 Kosárfonó 4 V - 480-720 óra TK 2 kultúráért felelős miniszter 
12.  120 21 542 01 Lakástextil-készítő 10 XVII - 130-190 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért fele-

lős miniszter 
13.  121 21 621 01 Lóápoló és gondozó 20 XXXIII - 320-480 óra TK 2 agrárpolitikáért felelős miniszter 

14.  125 21 215 02 Mézeskalács-készítő 21 XXXVI - 320-480 óra TK 2 élelmiszeriparért felelős miniszter 

15.  126 21 621 02 Mezőgazdasági munkás 20 XXXIII - 240-360 óra TK 2 agrárpolitikáért felelős miniszter 

16.  127 21 623 02 Motorfűrész-kezelő 20 XXXII - 140-260 óra TK 2 erdőgazdálkodásért felelős miniszter 

17.  144 21 622 02 Parkgondozó 20 XXXIV - 240-360 óra TK 2 agrárpolitikáért felelős miniszter 

18.  163 21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás 21 XXXVI - 320-480 óra TK 2 élelmiszeriparért felelős miniszter 

19.  173 21 582 01 Szobafestő 9 XVI - 480-720 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért fele-
lős miniszter 

20.  181 21 542 02 Textiltermék-összeállító 10 XVII - 200-300 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért fele-
lős miniszter 

21.  188 21 541 03 Vágóhídi munkás 21 XXXVI - 240-360 óra TK 2 élelmiszeriparért felelős miniszter 



236 

Az OKJ 21-es és 31-es szintű résszakképesítései 
A hatályos OKJ-ben szereplő 31-es szintű résszakképesítések 
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A szakképesítésért felelős miniszter 

1. 7 31 863 01 Alapfokú katonai vezető-helyettes 22 - - 500-760
óra 

T, TK 3 honvédelemért felelős miniszter 

2. 8 31 621 01 Állatgondozó 20 XXXIII - 400-600
óra 

TK 2 agrárpolitikáért felelős miniszter 

3. 9 31 524 01 Általános laboráns 8 XV - 400-600
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

4. 12 31 621 02 Aranykalászos gazda 20 XXXIII - 480-720
óra 

TK 3 agrárpolitikáért felelős miniszter 

5. 14 31 212 01 Bábkészítő 4 - - 240-360
óra 

T, TK 3 kultúráért felelős miniszter 

6. 17 31 723 01 Betegkísérő 1 I - 300 -
400óra 

TK 3 egészségügyért felelős miniszter 

7. 18 31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő 5 IX - 560-840
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

8. 20 31 541 01 Bolti hentes 21 XXXVI - 240-360
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

9. 21 31 541 02 Borász 21 XXXVI - 400-600
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

10. 22 31 542 01 Bőrtárgy készítő 10 XVII - 400-600
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

11. 24 31 861 01 Büntetés-végrehajtási őr 22 - - 500-700
óra 

TK 3 büntetés-végrehajtásért felelős min-
iszter 

12. 25 31 861 02 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő 22 - - 200-300
óra 

TK 3 büntetés-végrehajtásért felelős min-
iszter 

13. 26 31 542 02 Cipőfelsőrész-készítő 10 XVII - 640-960
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

14. 27 31 542 03 Cipőgyártó 10 XVII - 560-840
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

15. 31 31 541 13 Csokoládétermék-gyártó 21 XXXVI - 320-480
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

16. 34 31 582 01 Csőhálózatszerelő 5 VIII - 400-600
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

10.4 
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17.   39 31 624 01 Elektromos halászgép kezelője 20 XXXIII - 240-360 
óra 

TK 3 halgazdálkodásért felelős miniszter 

18.   40 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész 6 XI - 480-720 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

19.   41 31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru eladó 17 XXVI - 240-480 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

20.   42 31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és minőség-
biztosítási munkatárs 

21 XXXVI - 240-320 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

21.   43 31 541 03 Élelmiszeripari laboráns 21 XV - 640-960 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

22.   48 31 582 02 Építményzsaluzat és fémállvány 
szerelő 

9 XVI - 480-720 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

23.   52 31 543 03 Extruder gépkezelő 8 XIV - 200-250 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

24.   53 31 543 04 Fahajó javító 13 XXII - 200-400 
óra 

TK 3 közlekedésért felelős miniszter 

25.   55 31 622 02 Faiskolai kertész 20 XXXIV - 320-480 
óra 

TK 3 agrárpolitikáért felelős miniszter 

26.   56 31 623 01 Fakitermelő 20 XXXII - 320-480 
óra 

TK 3 erdőgazdálkodásért felelős min-
iszter 

27.   57 31 541 15 Falusi vendéglátó 21 XXXVI - 560-840 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

28.   58 31 543 01 Famegmunkáló 11 XVIII - 400-600 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

29.   59 31 542 09 Fehérnemű-készítő 10 XVII - 320-480 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

30.   60 31 543 05 Felépítő gépkezelő 8 XIV - 200-250 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

31.   61 31 521 02 Felvonó karbantartó-szerelő 5 IX - 200-300 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

32.   62 31 725 01 Fertőtlenítő-sterilező 1 I - 300 -
400óra 

TK 3 egészségügyért felelős miniszter 

33.   65 31 813 02 Fitness-wellness asszisztens 3 XXXVII - 200-300 
óra 

TK 3 sportpolitikáért felelős miniszter 

34.   66 31 544 02 Fluidumkitermelő 5 VII - 480-720 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

35.   67 31 521 03 Fogyóelektródás védőgázas 
ívhegesztő 

5 IX - 520-780 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

36.   68 31 542 04 Fonó 10 XVII - 230-350 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 
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37.   69 31 521 04 Fröccsöntő 8 XIV - 240-360 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

38.   71 31 853 04 Gát- és csatornaőr 23 XLI - 200-300 
óra 

TK 3 vízgazdálkodásért felelős miniszter 

39.   72 31 341 02 Gázcseretelep-kezelő 17 XXVI - 70-100 óra TK, T 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

40.   73 31 521 05 Gázhegesztő 5 IX - 360-540 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

41.   74 31 521 06 Gépi kovács 5 IX - 320-480 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

42.   75 31 811 03 Gondnok  18 XXVII - 400-600 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

43.   76 31 543 02 Gumikeverék-készítő 8 XIV - 250-300 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

44.   77 31 521 10 Gyártósori gépész 5 IX - 700-800 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

45.   78 31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő 2 III - 350-420 
óra 

TK 3 gyermek- és ifjúságvédelemért fele-
lős miniszter  

46.   79 31 541 04 Gyümölcspálinka-gyártó 21 XXXVI - 240-360 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

47.   84 31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó 2 III - 350-420 
óra 

TK 3 gyermek- és ifjúságvédelemért fele-
lős miniszter  

48.   85 31 521 11 Háztartási gépszerelő 6 XI - 300-400 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

49.   86 31 521 07 Hengerész 5 IX - 320-480 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

50.   87 31 624 02 Horgásztókezelő 20 XXXIII - 320-480 
óra 

TK 3 halgazdálkodásért felelős miniszter 

51.   88 31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó 14 XXIII - 240-320 
óra 

TK 3 környezetvédelemért felelős min-
iszter 

52.   91 31 541 05 Húskészítmény gyártó 21 XXXVI - 240-360 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

53.   92 31 541 16 Hűtőipari munkás 21 XXXVI - 240-360 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

54.   94 31 853 05 Intézménytakarító 19 XXVII - 160-240 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

55.   95 31 522 02 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés 
kezelő 

5 IX - 80-120 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

56.   96 31 521 12 Jármű- és gépszerelő  5 IX - 700-800 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 
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57.   99 31 543 06 Kalander gépkezelő 8 XIV - 200-250 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

58.   100 31 541 17 Keksz- és ostyagyártó 21 XXXVI - 320-480 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

59.   103 31 525 01 Kerékpárszerelő 13 XXII - 400-800 
óra 

TK 3 közlekedésért felelős miniszter 

60.   104 31 622 01 Kertépítő és -fenntartó 20 XXXIV - 320-480 
óra 

TK 3 agrárpolitikáért felelős miniszter 

61.   106 31 542 05 Kesztyűs 10 XVII - 480-720 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

62.   107 31 541 06 Keveréktakarmány-gyártó 21 XXXVI - 320-480 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

63.   109 31 543 07 Kikötői karbantartó 13 XXII - 200-400 
óra 

TK 3 közlekedésért felelős miniszter 

64.   110 31 522 03 Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 
t/h) 

5 IX - 200-300 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

65.   111 31 541 18 Kistermelői élelmiszerelőállító 21 XXXVI - 560-840 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

66.   112 31 541 19 Konzervgyártó 21 XXXVI - 320-480 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

67.   117 31 542 06 Kötő 10 XVII - 480-720 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

68.   118 31 542 10 Kötöttáru-összeállító 10 XVII - 320-480 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

69.   122 31 810 01 Medencefelügyelő 19 XXIII - 80 - 120 
óra  

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

70.   124 31 544 03 Mélyfúró 5 VII - 480-720 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

71.   132 31 521 08 Műanyag hegesztő 8 XIV - 160-240 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

72.   133 31 543 08 Műanyaghajó készítő 13 XXII - 200-400 
óra 

TK 3 közlekedésért felelős miniszter 

73.   134 31 341 03 Műszakicikk-eladó 17 XXVI - 180-360 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

74.   137 31 542 07 Nemszőtt-termék gyártó 10 XVII - 320-480 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

75.   138 31 582 03 Nyílászáró és árnyékolástechnikai 
szerelő 

9 XVI - 240-360 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

76.   139 31 853 06 Önjáró felülettisztító gépkezelő  19 XXVII - 210-305 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 
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77.   141 31 543 09 Papír feldolgozó 8 XIV - 300-360 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

78.   142 31 543 10 Papíralapanyag-gyártó 8 XIV - 300-360 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

79.   143 31 543 11 Papírgyártó 8 XIV - 300-360 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

80.   152 31 341 04 Raktáros 17 XL - 280-420 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

81.   158 31 541 07 Sajtkészítő 21 XXXVI - 320-480 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

82.   159 31 541 20 Savanyító 21 XXXVI - 240-360 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

83.   160 31 582 04 Sírkő és műkőkészítő 9 XVI - 480-720 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

84.   161 31 541 08 Sörgyártó 21 XXXVI - 320-480 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

85.   162 31 813 01 Sportoktató (a sportág megjelölésé-
vel) 

3 XXXVII - 200-250 
óra 

TK 3 sportpolitikáért felelős miniszter 

86.   164 31 481 01 Számítógépes műszaki rajzoló 7 XIII - 480-720 
óra 

T, TK 3 informatikáért felelős miniszter 

87.   166 31 541 21 Szikvízgyártó 21 XXXVI - 240-360 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

88.   170 31 521 13 Színpadi segéddíszítő 4 VI - 80-120 óra TK 3 kultúráért felelős miniszter 
89.   175 31 542 08 Szövő 10 XVII - 390-580 

óra 
TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 

felelős miniszter 
90.   177 31 523 01 Távközlési és informatikai 

hálózatszerelő 
7 XII - 600-900 

óra 
TK 3 informatikáért felelős miniszter 

91.   178 31 541 09 Tejtermékgyártó 21 XXXVI - 480-720 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

92.   182 31 582 05 Tüzelőberendezés égéstermék 
elvezető készítő 

9 XVI - 300-400 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

93.   183 31 861 03 Tűzoltó II. 22 - - 600-800 
óra 

TK 3 katasztrófák elleni védekezésért fe-
lelős miniszter 

94.   186 31 541 10 Üdítőital-ipari termékgyártó 21 XXXVI - 240-360 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

95.   187 31 543 12 Vágó gépkezelő 8 XIV - 200-250 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

96.   191 31 811 04 Vendéglátó eladó 18 XXVII - 300-360 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

97.   193 31 541 11 Vincellér 21 XXXVI - 400-600 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 
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98.   194 31 215 01 Virágbolti eladó 20 XXVI - 240-360 
óra 

TK 3 agrárpolitikáért felelős miniszter 

99.   195 31 215 02 Virágkötő 20 XXVI - 320-480 
óra 

TK 3 agrárpolitikáért felelős miniszter 

100.   196 31 853 03 Vízkárelhárító 23 XLI - 200-300 
óra 

TK 3 vízgazdálkodásért felelős miniszter 

101.   197 31 853 07 Vízminőség vizsgáló 23 XLI - 200-300 
óra 

TK 3 vízgazdálkodásért felelős miniszter 

102.   200 31 521 09 Volfrámelektródás védőgázas 
ívhegesztő 

5 IX - 480-720 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

103.   201 31 543 13 Vulkanizáló gépkezelő 8 XIV - 200-250 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

104.   202 31 541 12 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 21 XXXVI - 240-360 
óra 

TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter 

105.   203 31 582 06 Zsaluzóács 9 XVI - 240-360 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 

106.   205 31 346 02 Számítógépes adatrögzítő 16 XXV - 320-480 
óra 

TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter 
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Szakpolitikai műhely gyakorlatának eredménye - A felnőttkori alapkészségfejlesztés átfogó és kohezív szakpo-
litikai megközelítése 

A műhelymunka dátuma: 2019.02.13. 09:00-16:00 

Helyszín: NSZFH Központi Könyvtára, 1054 Budapest, Szemere u. 7. 

Erősségek Gyengeségek 

- Igény a változásra
- Szakember bázis
- Kompetenciaalapú szemlélet
- Előremutató projektek és programok
(pl.: NYITOK)
- Pénzügyi források (EU)

- Projekt szintű, szigetszerű működések
- Nem ismert a programok valódi ered-
ményessége
- Nincs egységes definíció, szakmai tudás
- Bürokratikus keretek
- Trénerek, oktatók hiánya
- Alapkészségfejlesztés alacsony presztí-
zse
- Innovációval szembeni ellenállás (több
szinten)
- Motivációs eszközök

Lehetőségek Veszélyek 

- A szakpolitikákban megjelenik a fel-
nőttkori alapkészségfejlesztés a témája
- Nemzetközi jó gyakorlatok, kapcsolatok
- Helyi szintű paktumok, kezdeményezé-
sek
- IPAR 4.0 – Szakképzés 4.0
- A szakmunkák presztízse nő
- Egyre több a céges belső képzés és tré-
ning, a vállalatok nyitottak a témára
- Az EU-s támogatások allokációja a
2021-27-es időszakra

- Állandóság hiánya
- Változó stratégiák
- Nem hatékony forrásfelhasználás

10.5 
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Projektkatalógus: Hazai megvalósult és folyamatban lévő programok, megoldások, 
kifejlesztett eszközök 

Külön, dokumentumban található (Projektkatalogus_5_melleklet.doc) 
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A Tanulmány az EU Bizottság által kezdeményezett 
Európai Felnőttkori Tanulási Menetrendhez kapcsoló-

dó projekt – „National Coordinators for the Implementa-
tion of the European Agenda for Adult Learning” – keretében 

készült.

Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság 
nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért. 

Az Európai Unió 
Erasmus+ programjának 
társfinanszírozásával
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