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Nem a munkára épül. 

A modern gazdaság 



 

 

A TUDÁS-ra,  

az értéktermelő képességre épül, ahol jelentős szerepe 
van a K+F-nek és az oktatásnak. 

 

A modern gazdaság = Tudás alapú 
gazdaság 



 

Minden szektorban átalakítják a hagyományos 
tevékenységeket; 

Új iparágakat, új szolgáltatásokat eredményeznek. 

Integrált termelő-szolgáltató szektorok alakulnak ki; 

Átformálják a fogyasztók igényeit és szokásait; 

 

K+F 



A tudásalapú társadalom és gazdaság kibontakoztatásának 
alapvető tényezője; 
Új feladatai iránti igényeket a munka világában való 
változások adják: régi szakismeretek elévülése, tartalmuk 
jelentős módosulása, új szakmák megjelenése; 
Globális feladatai megfogalmazása: ún. Delors jelentés 
(1996): 

Megtanítani együttélni 
Megtanítani tudni 
Megtanítani tenni 
Megtanítani élni 

 

Oktatási rendszer 



Lényeges kihívás: 
- a hagyományos szerkezet egyre korlátozottabb 

mértékben képes a növekvő volumenű tudástömeg 
átadására; 

- új munkamegosztás a formális oktatás és a formális 
oktatási rendszeren kívüli tudást közvetítő hálózatok 
között; 

- információk forrásainak szaporodása; 
- információs és kommunikációs technika fejlődése. 
- Felsőoktatás 
- Szakképzés 

 

Oktatási rendszer 



az ember sokoldalú fejlesztésének és a társadalmi életben 
való részvételének eszköze; 
döntően befolyásolja a fiatalok foglalkoztatásának 
kimenetelét: megfelelő készségeket és hozzáállást 
biztosíthat a fiatalok számára, hogy felkészítse őket a 
munka világára. 
Szakképzés: duális oktatás 
Duális oktatás: tanulási helyszínek kettőssége: 
(iskolák/szakképzési szolgáltatók és képzési vállalkozások) 

                                                szereplők kettőssége (állami és       
magánszereplők) 

 
 

Oktatás és képzés 



Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ): 

 

duális oktatás 

váltakozó rendszerű képzés 

tanulószerződéses gyakorlati képzés 

munkaalapú tanulás 

EU: duális oktatás számos változata 

Duális oktatás 



 

Fiatalok:  

- Munkatapasztalatszerzés  

- megkönnyíti a tanulás és a munka közötti átmenetet – jobb 
elhelyezkedési arány a pályakezdőknél. 

 

Felnőttek:  

- munkanélküliek számának csökkentése, 

- az innováció, a versenyképesség és a növekedés eszköze 

Duális oktatás előnyei 



Középfokú oktatási intézmények – iskolarendszerű képzések: 
Szakközépiskolák (3 + 2 év) 
Szakgimnáziumok (4 + 1 év) 
Szakiskolák: a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra 
képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára – szakképzési, vagy speciális 
kerettanterv alapján 
Kivétel: Készségfejlesztő szakiskola: 4 évfolyam: 2 év közismereti képzés + 2 év 
gyakorlati évfolyam (életkezdéshez való felkészülést, munkába állást segíti)  
 
 

Felnőttoktatás (nappali, esti, levelező munkarend) – államilag elismert 
szakképesítés 
2 szakma ingyenessége 
 
 

Keretrendszer: duális szakképzés 



Tanulószerződés (kamarai garanciavállalás) 
Együttműködési megállapodás 

Előnyök: 
- munkaalapú tanulás lehetősége 
- gyors átmenet az iskolából a munka világába 

fiatalok, a szülők és a vállalatok körében vonzó és jól ismert 
képzési forma 
erőteljes az üzleti szféra szerepvállalása 
törvényi keretek, minőségbiztosítás 
állami normatív támogatás 
Gyakornoki program (GINOP-5.2.4-16) 
 
 

Duális szakképzési rendszer 





 

Kihívások: 

Függés a tanulószerződéses gyakorlati képzés 
keretében biztosított helyektől, a gyakorlati képzési 
hajlandóságuktól, 

hátrányosabb helyzetű fiatalok iránti fogadókészség, 

Vállalatnak képesnek kell lennie, hogy a tanulókat 
felkészítse a teljes képesítés megszerzésére, 

Szakmai vizsgára való felkészítés nehézségei. 

 

Duális szakképzési rendszer 



Egyetem, főiskola:  
- Duális felsőoktatás 
- Regisztráció: Duális Képzési Tanács 
- Együttműködési megállapodás az adott felsőoktatási 

intézménnyel 
- Hallgatói munkaszerződés  
- Állami normatív hozzájárulás: szociális munka és 

gazdaságtudományok szakon: 6.040,- Ft/nap/hallgató; műszaki, 
informatika, agrár és természettudományi képzéseken: 8.089,- 
Ft/nap/hallgató. 

- Nincs gazdasági kamarai feladat 
 

Duális szakképzés a felsőoktatásban 



Szakképző iskolák, felnőttképző intézmények 
Igény a vállalatok részéről: teljesen új képzések (állami 
bizonyítvány) vagy rövid ciklusú képzések a saját 
munkavállalóik számára /tanúsítvány/ 
Támogatás: bruttó kötelezettség 16,5 százaléka mértékéig 
– DE kell 30 tanulószerződéssel rendelkeznie (nagy cégek 
előnyben) 
Teljesen új képzések kezdeményezése: kb. 1 év 
Saját igények (betanító jellegű képzések, vagy új 
technológia) Belső szervezés vagy programakkreditáció: 
kb. 1 hónap - MKIK 

Felnőttképzés 



MKIK: beérkezett programkövetelmény javaslatok 

Szakmacsoport 
2014. 

nov.21-ig 
2015. 

nov.20-ig 
2016. 

okt.10-ig 
Minisz-
térium 

Szakmacsoport 
2014. 

nov.21-ig 
2015. 

nov.20-ig 
2016. 

okt.10-ig 
Minisz-
térium 

1. Egészségügy 11 8 7 EMMI 12. Nyomdaipar 1 1 0 NGM 

2. Szociális szolgált. 4 23 5 EMMI 13. Közlekedés 7 12 0 NFM 

3. Oktatás 5 37 4 EMMI 
14. Körny.véd.-
vízgazd. 

3 13 4 VM 

4. Műv., közműv., 
komm. 

16 9 1 EMMI 15. Közgazdaság 12 29 3 NGM 

5. Gépészet 50 74 6 NGM 16. Ügyvitel 2 10 1 NGM 

6. Elektrotechnika-
elektronika 

9 8 3 NGM 
17. Ker.-mark., üzleti 
adminisztráció 

8 11 8 NGM 

7. Informatika 5 30 0 NFM 
18. Vendéglátás-
turisztika 

6 16 10 NGM 

8. Vegyipar 11 7 0 NGM 19. Egyéb szolgált. 19 34 11 NGM 

9. Építészet 2 25 0 NGM 20. Mezőgazdaság 10 51 1 VM 

10. Könnyűipar 6 19 0 NGM 21. Élelmiszeripar 4 18 3 VM 

11. Faipar 4 9 0 NGM 22. Közszolgálat 2 2 0 BM 

Összesen: 197 446 67 



 

GINOP-6.1.6-17. Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- 
és középvállalatok munkavállalói számára (19 Mrd 40 Mio Ft) 

OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések  

Kombinált nyelvi képzés, illetve egyéb nyelvi képzés  

egyéb szakmai képzések  

egyéb képzés  

Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések (pl. hatósági-, 
közbeszerzési tárgyú képzések) 

 

 

EU-s pályázati források 



 

GINOP-6.1.5-16 Munkahelyi képzések támogatása 
nagyvállalatok munkavállalói számára (21,5 Mrd Ft) 

Képzések lebonyolítása 

előzetes tudásmérés, elégedettségmérés 

Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges 
szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása 

 

 

 

EU-s pályázati források 



 

Köszönöm a figyelmet! 

 

Mészárosné Szabó Anna 

Szakképzési osztályvezető 

BMKIK 

30/7760305 

anna.szabo@bmkik.hu 


