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Bevezetés
A jelenlegi tanulmány célja, hogy áttekintse a hazai szakképzési rendszer változásait,
elsősorban iránymutatást és kapaszkodót biztosítson a jogi és intézményi változások
tekintetében, de nem célja, hogy teljes körűen felölelje az iskolarendszerű szakképzés
szabályozást.

1. A magyarországi szakképzési rendszer története
A középkorban a műveltség hordozói, átadói a kolostorok voltak. A kolostorokban elsősorban
szellemi képzés folyt, de oktattak egyes szakmákat a kolostorokhoz tartozó műhelyekben,
kertben. A szakképzés szervezetlen körülmények között folyt egészen a céhek megjelenéséig.
A céhek kötött szabályok alapján szerveződött, működtek, végezték munkájukat és
szakképzést. A fiatalok tanoncként már a ifjú korban mesterek mellé kerültek. A céhszabályzat
pontosan előírta a képzésük idejét, a készítendő munkák minőségét, a felavatás szertartását,
stb. Az inas választott mesterségének minden részét tanulta. A tanulás ideje, az inasévek kettő,
három, négy, vagy öt évet vettek igénybe a választott mesterségtől, és a tudástól függően. A
XVIII. századra nem volt már elegendő a szakmai tudás átadása az elméleti ismeretek átadása
is fontossá vált (Szabó, 1997).

A XIX. sz. elejére az ország ipari fejlesztése elengedhetetlenné vált, ami egyúttal a képzés
fejlesztését is jelentette. A reformkor szelleme nagy hatást gyakorolt az oktatás-nevelés
intézményeire is. Az 1840‑es években a Batthyány Lajos, Luka Lajos és Kossuth Lajos által
vezetett Iparegyesület öntevékeny kezdeményezéseket indított az ipari szakismeretek
terjesztése végett, amelyek a kormányzatot is változtatásokra sarkallták e területen,
mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi oktató intézmények kezdték meg működésüket (Tóth,
2014: 11).

Az Iparegyesület által kidolgozott módon működő mesterinas iskolákban az inasok szakmai
képzése folyt, azonban ezen iskolatípus hamar eltűnt. Az 1840-es évek közepétől az elemi
iskolák felsőbb évfolyamain az ipartanodai tanulmányokat előkészítő ipari ismereteket
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oktattak, míg az elemi oktatásból kimaradó inasoknak a vasárnapi iskolákban kellett a
legfontosabb alapismereteket megtanulniuk. Ugyanekkor felmerült már az ipartanodák
létrehozásának kérdése is, 1847-ben kezdődött a tanítás a József Ipartanoda első középfokú
szakosztályaiban, azonban 1850-ben a középfokú iparoktatás megszűnt. Az 1872. évi
ipartörvénnyel megszűntek a céhek, és egyúttal kötelezővé vált az iparosok számára tanoncaik
taníttatása az esténként, heti tizenegy órában működő tanonciskolákban, amelyekben
munkanapokon közismereti-, vasárnaponként pedig rajzoktatás folyt. (Tóth, 2014: 11-12)

Az első tanonciskolák 1930 körül alakultak meg, ahol a mesterektől a szakmai tudást
sajátították el a tanoncok. Az 1930-as évekre háromféle tanonciskola alakult ki: az általános, a
vegyes és a szakirányú. A tanonciskolába való belépésnek nem volt előfeltétele az elemi
osztályok elvégzése, csak az írás és olvasás, továbbá a négy alapművelet egész számokkal való
elvégzésének képességeit várták el, amit vizsgán kellett bemutatni.

Később, az ötvenes évek elején megjelentek a középfokú végzettségű szakembereket képző
ipari, mezőgazdasági és közgazdasági technikumok. Így létrejöttek az általános műveltséget és
középfokú szakmai képzést egyaránt adó szakközépiskolák, mellettük pedig működtek a
kizárólag szaktudást adó szakmunkástanuló intézetek. Az 1969. évi VI. törvény integrálta a
szakmunkásképzőtanuló iskolákat az iskolarendszerbe, mint nem befejezett középiskolai
képzést nyújtó tanintézeteket. A szakközépiskolákat az Oktatási Minisztérium, a
szakmunkásképző iskolákat pedig a Munkaügyi Minisztérium irányította. (Tóth, 2014:12)
1993 óta, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény értelmében a szakképzés intézményei
a szakközépiskolák, a szakiskolák (ide tartoznak a szakmunkásképző iskolák is) és a
munkaerőfejlesztő és -képző központok. Mindezek mellett lehetőség van az iskolarendszeren
kívüli szakképzés folytatására is. Az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési
Jegyzék (OKJ) tartalmazza. Bevezetésre került e törvény által az állam által elismert
szakképesítéseket tartalmazó Országos Képzési Jegyzék is, amelyben meghatározásra
kerülnek az egyes képzésekre vonatkozó követelmények. Az 1993. évi LXXVI. törvény
módosításáról szóló 1995. évi LXXXIV. törvény értelmében számos, a szakképzéssel
kapcsolatos feladatot lát el az országos gazdasági kamara úgy, mint a vizsgáztatásban való
részvétel, a tanulói szerződések, gyakorlati helyek ellenőrzése, új szakmák bevezetése és a
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mesterképzés szervezése. Ezen feladatok köre az utóbbi években jelentős bővülésnek indult,
2004 óta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hatáskörébe egyre több szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeinek alakítása tartozik (Tóth, 2014).
A középfokú oktatás során szakmát szerző diákok aránya Magyarországon elmarad az EU‑s
átlagtól. Szembetűnő továbbá, hogy Magyarország szomszédos országaiban is magasak ezen
arányok mind a fiúk, mind a lányok körében, a régiónkban csak hazánkban maradnak el ezek
az uniós átlagtól. Az OECD tagországok viszonylatában azonban kiemelkedő a szakképesítést
megszerző tanulók között a műszaki, ipari, illetve építőipari végzettségűek aránya hazánkban.

2. Szakképzési törvény változása
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Kormány, valamint a Nemzetgazdasági
Minisztérium között 2010 végén megállapodás jött létre a szakképzési feladatok közös
megvalósítása céljából, majd 2011 tavaszán a Kormány elfogadta a szakképzési koncepciót.
Ezek alapján 2011 végén két új törvény született: a szakképzésről, valamint a szakképzési
hozzájárulásról szóló törvények, 2013 nyarán pedig elfogadásra került az új felnőttképzési
törvény.
A szakképzési törvény átalakításának a célja volt, hogy a képzési szerkezet a szakirányok és a
létszámok vonatkozásában igazodjon a gazdaság igényeihez, az intézményrendszer átlátható
legyen és a hátrányos helyzetű fiatalok képzését is segítse. A képzési idő és a szakmai tartalom
újragondolásával a munkaerőpiaci igényeket jobban figyelembe tudja venni és a
foglalkoztathatóságot javítja. A szakképzési törvény kidolgozásánál prioritást kapott, hogy a
gyakorlati oktatást támogassa a duális képzés általánossá tétele érdekében.

Az új törvény a szakképzés tartalmi dokumentációinak (szakmai és vizsgakövetelmények,
szakképzési kerettantervek) és a komplex szakmai vizsga továbbfejlesztésével, a képzési utak
nyújtotta lehetőséggel, a beszámítás intézményének lehetőségével és a Köznevelési Híd
programokkal a tanuló és a képzésben részt vevő felnőtt számára is erősíteni kívánja az alapés kulcskompetenciák elsajátítását.
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3. Szakképzés intézményi háttere
3.1. A szakképzés intézményei
A szakképzési törvény negyedik fejezete a szakképzési intézményeket mutatja be, mely az
alábbiak szerint módosult 2015. évi LXVI. törvény 24 § szerint.
(1) Iskolai rendszerű szakképzés a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti szakképző
iskolában vagy szakképző iskolai feladatot ellátó többcélú intézményben folytatható.
(2) A szakképzés szakképző iskolán kívül megszervezhető
a) az állami felnőttképzési intézményben, és
b) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott, iskolarendszeren kívüli szakmai
képzést folytató intézményben is.
(3) A szakképző iskola a szakképzési feladata hatékonyabb ellátása érdekében - az e
törvényben meghatározott esetekben - térségi integrált szakképző központ keretében
működik.
(4) Jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező egyéni vállalkozó vagy gazdasági
társaság szakképző iskola fenntartása nélkül, más szervezeti keretben is folytathatnak iskolai
rendszerű szakképzésben gyakorlati képzést.

3.2. Szakképző iskolák

Középfokú iskolarendszerben a szakképzés Magyarországon két iskolatípusban a
szakiskolákban és a szakközépiskolákban van jelen. A szakiskolai képzés során a tanulók a
kilencedik és tízedik évfolyamokon egyrészt az általános műveltségüket bővítő nevelésben és
oktatásban részesülnek, másrészt – a tanórák legfeljebb ötven százalékában –
pályaorientációs, és a szakmai tanulmányokat megalapozó elméleti és gyakorlati, az iskolai
tanműhelyben tartott órákon vehetnek részt. Ezeket követően a diákoknak az általuk
választott szakképesítés megszerzéséhez szükséges számú szakképzési évfolyamot kell
elvégezniük, amelyek a szakmai vizsgára készítenek fel. A szakvizsga megszerzése után
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lehetőségük van a diákoknak az érettségi letételére. A szakközépiskola négy – bizonyos
esetekben, például két tanítási nyelv esetén öt –, általános műveltséget megalapozó
középiskolai évfolyamán a tanulók az érettségire készülnek fel. Emellett a kilencedik
évfolyamtól szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól pedig elméleti és gyakorlati
szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A szakmai vizsgára felkészítő szakképzési
évfolyam mindezeket követően indul. (Tóth, 2014).

Az állam által elismert szakképesítéseket tartalmazó Országos Képzési Jegyzéket (OKJ) a
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény vezette be. Az OKJ tartalmazza
a) a kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítéseket,
b) az iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben is oktatható
szakképesítéseket,
c) a kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktatható szakképesítéseket, továbbá
d) a szakképesítés-ráépüléseket és a rész szakképesítéseket.

Az OKJ 2009-ig minden évben miniszteri rendeletként jelent meg, 2010 óta pedig
kormányrendeletként kerül kiadásra. Az OKJ 1996 óta kompatibilis az ISCED rendszerrel, 2001
óta pedig szakmacsoportokba rendszerezetten tartalmazza az egyes képzéseket. Míg az OKJ
korábban ezernél is több képzést tartalmazott, 2012-ben jelentősen visszaesett ezek száma. A
2013. évi OKJ 487 szakképesítést, illetve szakképesítés ráépülést, valamint 150 részszakképesítést tartalmaz. A szakképesítések megszerzésével egy vagy több foglalkozás
valamennyi munkakörének betöltése válik lehetővé, ezek szakmai- és vizsgakövetelménye
több saját és más szakképesítésekkel közös modulokat is tartalmazhat. A rész-szakképesítések
legalább egy munkakör ellátását teszik lehetővé, szakmai- és vizsgakövetelményeik egy
szakképesítés moduljait tartalmazzák.

A szakképesítés-ráépülések a szakmai- és vizsgakövetelményekben meghatározott
szakképesítésekre épülnek, saját modulokat tartalmaznak, és újabb munkakörök ellátására
képesítenek. A jegyzék minden egyes eleméhez tartozik egy egyedi, hét számjegyből álló
azonosító. Az első két számjegy a szakképzés szintjére utal. Az azonosítók 3‑5. számjegyei az
adott szakképesítés tanulmányi területét határozzák meg a Központi Statisztikai Hivatal által
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kialakított képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) alapján. Az utolsó két
számjegy az adott szakképesítés sorszáma az azonos szintű és tanulmányi területű
szakképesítések között.

3.3. Szakképző centrumok

A törvény értelmében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter megyénként
legfeljebb három, a fővárosban legfeljebb tíz, költségvetési szervként működő szakképzési
centrumot hozhat létre.
Az országban 44 szakképzési centrum működik, melynek összesen kb. 370 tagintézménye van.
A szakképzési feladatot a szakképzési centrumok szakképző iskolai feladatot ellátó
tagintézmények keretében látják el. A szakképzési centrumok oktató, nevelő és kollégiumi
alapfeladatokat látnak el. A szakképzési centrum tagintézménye több telephelyen is
működhet. A törvény előírja, hogy a szakképzési centrumnak a szakképző iskolai osztályban
tanulók hivatalos októberi statisztikai létszám alapján, három tanítási év átlagában számított
létszáma legalább kétezer fő.
A szakképzési centrum élén főigazgató áll, helyettesei a szakmai főigazgató-helyettes és a
gazdasági főigazgató-helyettes. A szakképzési centrum tagintézménye élén igazgató áll, akinek
helyettese igazgató-helyettesi megbízást kap. A főigazgatót és a gazdasági főigazgatóhelyettest a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter nevezi ki. A szakmai
főigazgató-helyettest a szakképzési centrum főigazgatója nevezi ki.

3.4. Térségi integrált szakképző központ

A térségi integrált szakképző központok (TISZK) olyan intézményi társulások, amelyek
különböző szakképző intézmények között jönnek létre. A TISZK a szakképzési feladatellátás
olyan

együttműködési

rendszere,

amelynek

feladata

az

állami,

önkormányzati

feladatellátásban a szakképzés térségi feladatainak összehangolása, a képzés és a
forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, a szakképzési feladatellátás optimalizálása, a
párhuzamos képzések és fejlesztések kiküszöbölése, valamint a munkaerőpiaci igények iskolai
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rendszerű szakképzésben való érvényesítése. A TISZK előnye, hogy az intézménycsoporti
működéssel több fejlesztési forráshoz juthatnak, jobban össze tudják hangolni a pedagógiai
programjukat és működésüket.
Egy adott térségi integrált szakképző központban megkülönböztetünk fogadó és küldő
iskolákat. A küldő iskolák általános képzési feladatokat és szakmacsoportos alapozást látnak
el, míg a fogadóiskolák a szakmai képzésért felelősek (egy jól felszerelt, modern képzőhelyek).
Térségi integrált szakképző központ az állami fenntartó e törvény szerint működő szakképző
iskolája, ha a szakképző iskolai osztályban tanulók - három tanítási év átlagában számított hivatalos októberi statisztikai létszáma meghaladja a kétezret, és a szakképző iskola
(tagintézménye és telephelye) más térségi integrált szakképző központnak nem tagja.

4. A szakképzés kormányzati irányítása
4.1.

Döntéshozó szervek

A szakmai alapképzést (iskolarendszerű szakképzést) érintő döntéshozásért felelős testületek:
(a) központi kormányzat; (b) megyei önkormányzatok, valamint (c) különféle nemzeti,
regionális és helyi szintű, a társadalmi partnereket magukba foglaló tanácsadó és döntéshozó
testületek.
2006-ban

a

szakképzés

és

felnőttképzés

ágazati

irányítását

egyesítették

és

a

foglalkoztatáspolitikáért és felnőttképzésért felelős szociális és munkaügyi miniszter
ellenőrzése alá helyezték. 2010-től (a kormányváltást követően) e területek a
nemzetgazdasági minisztérium irányítása alá kerültek. A miniszter felelős a szakképzés
szabályozásáért, de a kerettantervek és a szakképzés kimeneti követelményei, illetve az
iskolarendszerű szakképzés szabályozása tekintetében felelősségét megosztva gyakorolja az
egészségügyért, idegenforgalomért és a többi szakképzésben érintett ágazatért felelős
miniszterrel, illetve a nemzeti erőforrás miniszterrel (2010-ig oktatási és kulturális miniszter)
együtt.
A kormány a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter és a szakképesítésért felelős
miniszterek által vezetett minisztériumok legfőbb kormányzati irányítási szerveként
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szabályozza a szakképzésnek a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter és a
szakképesítésért felelős miniszter hatáskörét meghaladó kérdéseit. A Kormány kiadja az OKJt és az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljait, a szakmai
vizsgaszabályzatot, valamint a komplex szakmai vizsgák szakmai ellenőrzésének általános
szabályait.
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter és a szakképesítésekért felelős
miniszterek mellett működik az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, mely a törvény
értelmében az alábbi feladatokat látja el:
a) a szakmai követelménymodulokról szóló kormányrendelet alapján összeállítja és
nyilvánosságra hozza az országos modultérképet,
b) működteti a nemzeti referencia és koordináló központot, valamint a szakképzési
tájékoztatási és információs központot,
c) kezeli a komplex szakmai vizsgák adatait és a törzslapokat magába foglaló központi
nyilvántartást, valamint az abban szereplő, a vizsgázóra vonatkozó természetes
személyazonosító adatokat,
d) ellátja a szakképzési hozzájárulással, valamint a szakképzési és felnőttképzési támogatások
kezelésével összefüggő, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat,
g) vezeti az országos szakképzési névjegyzéket.
A megyei (és fővárosi) önkormányzatok feladata a szakmai alapképzés elsődleges színterét
jelentő közoktatás (a közoktatási törvény hatálya alá tartozó iskolák és képzési programok)
(14) középtávú tervezési és koordinációs feladatainak ellátása. A társadalmi partnerek is részt
vesznek a szakképzést – mind a szakmai alap-, mind a szakmai továbbképzést – érintő politikaformáló és döntéshozó folyamatokban különféle, jogszabály által létrehozott tanácsadó
testületeken keresztül. A szakképzés országos stratégiai kérdéseinek érdekegyeztetése a
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Tanács (NSZFT) keretei között valósul meg.
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4.2.

Végrehajtásért felelős testületek

A végrehajtásért felelős testületek a szakmai alapképzést (iskolarendszerű szakképzést)
illetően (Nahalka, 2012):
(a) az érintett minisztériumok ágazati irányítási feladatait segítő országos szintű intézmények;
(b) a két gazdasági kamara; valamint
(c) az iskolák és iskolafenntartók.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) a szakképzésért és felnőttképzésért
felelős

miniszter

e

területekhez

kapcsolódó

fejlesztési,

koordinációs,

kutatási,

információszolgáltatási és tanácsadási feladatainak ellátását segíti. Az NSZFI vezeti a szakmai
vizsgák, illetve az akkreditált felnőttképzési intézmények és programok, valamint a TISZK-ek
nyilvántartását is. Az Oktatási Hivatal (OH) és megyei irodái szervezik az országos vizsgákat és
méréseket, illetve minőségbiztosítási funkciókat és egyéb, a közoktatási (15) és felsőoktatási
rendszer működtetésével kapcsolatos hatósági feladatokat látnak el.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Magyar Agrárkamara (MA) – az országos
gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve – részt vesznek az OKJ-s
szakképesítések tanulási kimeneteinek meghatározásában, valamint a vizsgák szervezésében
az

iskolarendszerű

szakképzésben.

Minőségbiztosítási

feladatokat

is

ellátnak

az

iskolarendszerű szakmai alapképzést illetően (tanulószerződés alapján és egyéb formában
zajló gyakorlati képzés ellenőrzése). A kormány és az MKIK 2010. évi megállapodását (lásd 2.1)
követően

a

kamara

az

eddigi

27

helyett

125

vizsgakövetelményeinek meghatározásáért lesz felelős.

12

szakma

kerettantervének

és

5. A szakképzések megítélése
5.1.

Képzési tartalmak

A szakképző iskolákban folyó szakmai oktatást, a képzési tartalmakat a közismeretei tartalom
vonatkozásában ellenőrizheti az Oktatási Hivatal szakértője, valamint az iskolában folyó
szakmai elméleti és gyakorlati oktatást kiegészülve az NSZFI-vel együttműködő szakképzési
szakértőkkel. Az illetékes kamarák ellenőrzése kiterjed a külső gyakorlati képzőhely
ellenőrzésére (tanulószerződés esetén). A kamara ellenőrzi és értékeli, hogy megfelel-e a
gyakorlati oktatás a kerettantervnek, ha nem megfelelő a gyakorlati képzés, akkor az érintett
tanulókat más gyakorlati képzőhelyre helyezi el. Az ellenőrzést kezdeményezheti a
szakképzésért felelős, ill. az érintett szakképesítésért felelős miniszter és az érintett szakképző
intézmény.

A képzési tartalmakhoz kapcsolódó szakmai programok és tanítási módszerek a szakképző hely
oktatóitól és lehetőségeitől függnek. Egyre több szakképző iskola törekszik az e-learning
alkalmazásokra, bizonyos tárgyak, szakmai esettanulmányok feldolgozása során. Az e-learning
alkalmazások szintje különböző, az e-könyvtártól a moodle alapú tárgyfeldolgozásig. Évente
többször szerveznek szakmai látogatásokat illetve iskolai versenyeket (főzés, sütés, szervírozás
stb.). Az oktatási módszereknél a hagyományos frontális oktatás mellett egyre nagyobb
arányban

szerepelnek

a

kooperatív

technikák,

a

csoportmunka,

projektmunka,

esettanulmányfeldolgozás.

5.2.

Gyakorlati képzések

A szakképzési törvény értelmében a gyakorlati képzés „a szakmai képzésnek az iskolai
tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy a gyakorlati képzés
folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél vagy szervezetnél folyó azon
része, amelynek célja a szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban
történő elsajátítása és a tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére való
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felkészítése, amelyet iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzési kerettanterv határoz
meg”.
A gyakorlati képzés háromféle formában folyhat az iskolai rendszerű szakképzésben. A
szakképző iskolában, iskolai tanműhelyben, vagy vállalati gyakorlati képzőhelyen, ezen belül
tanulószerződés keretében, vagy együttműködési megállapodás keretében. A szakképzési
törvény értelmében iskolai tanműhely „olyan szakképző iskolai feladat ellátási helyen lévő
gyakorlati képzőhely, amely a szakképesítés jellegétől függően lehet műhely, tangazdaság,
tanbolt, tankórterem, tankert, tanudvar, tankonyha, laboratórium, taniroda, demonstrációs
terem, gyakorló- és szaktanterem stb.”.
A tanulószerződés megkötésének szabályai egységes, koherens rendszert alkotnak a
törvényben, és bővül a tanulószerződés kötésére jogosultak köre. Az együttműködési
megállapodásra vonatkozóan a korábbi szabályozásához képest szigorítást tartalmaz a
törvény. Együttműködési megállapodás esetén a gyakorlati képzés és a szakmai vizsgára
történő felkészítés fő felelőse a szakképző iskola marad.

Külön jelennek meg a fiatalkorú és a nagykorú tanuló esetében a napi gyakorlati foglalkozás
maximális időtartamára és kereteire, a gyakorlati képzést adó napok közti minimális
pihenőidőre vonatkozó szabályok. A törvény meghatározza azt az óraszámot – igazolt és
igazolatlan hiányzás mértékét együtt és külön-külön –, amelynél a képzés nem teljesítettnek
minősül. A foglalkoztatási naplóban kell vezetni a képzés során megvalósuló szakmai gyakorlat
tartalmi egységeit és elemeit, időráfordítását, továbbá a tanuló jelenlétét, illetőleg hiányzását.

Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés teljes körű ellenőrzése több
szervezet együttműködésével valósul meg. A szakképzést folytató iskola, illetve szervezet
tevékenysége hatósági, törvényességi ellenőrzése alapvetően a hivatal feladata, míg a szakmai
elméleti és gyakorlati képzés tartalmi ellenőrzését és a komplex szakmai vizsgát a
szakképesítésért felelős miniszter, illetve a gazdasági kamara végzi.
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5.3.

Gyakorlati képzés speciális esete a duális képzés

A duális képzés elvét rögzíti a törvény, amikor a szakmai vizsga gyakorlati részére történő
felkészítéséért egy személyben, egy címzettet tesz felelőssé, aki a gyakorlati képzést szervező,
akkor is, ha a gyakorlati képzésre részben különböző gyakorlati helyeken kerül sor, amire az új
szakképzési törvény is lehetőséget biztosít. A duális szakképzésben való részvétel nem
kötelező, önkéntes választáson alapul. Ugyanakkor a legfőbb előnye, hogy valós gazdasági
környezetben éles munkahelyzetekkel találkoznak a gyakorlaton résztvevők, ezáltal
legintenzívebb és legmélyebb gyakorlati tapasztalatokat tudnak elsajátítani.

A duális képzés formájában a szakképzés elsősorban elméleti feladatait az állam vagy az egyéb
(egyházi, egyesületi, alapítványi, 2013 előtt önkormányzati) iskolafenntartók által
finanszírozott és működtetett szakképző intézmények látják el, amelyek tipikusan a
közismereti, szakmai alapozó és elméleti képzési időkereteket fedik le. A szakképző iskolai
tanulók képzésének gyakorlati részét látják el a gazdálkodó szervezetek körébe tartozó cégek,
vállalatok, szolgáltatók.

Az állami szabályozás alapvető iránya, hogy a gazdálkodó szervezetek minél inkább részesei
legyenek a gyakorlati képzésnek, hiszen a képzésbe történő bevonásuk biztosítja, hogy a
tanulók életszerű munkakörülmények között, a legkorszerűbb technikát, technológiát
alkalmazva, kiváló szakemberektől sajátíthassák el a szakma fortélyait.

A tanuló elméleti képzését a szakképző intézmény végzi. A szakképzésben résztvevők jelenleg
kétféle jogviszony alapján vehetnek részt a gazdaságban gyakorlati képzésben: az iskola és a
gazdálkodó szervezet között létrejött együttműködési megállapodás, vagy a gazdálkodó és a
tanuló között közvetlenül létesített tanulószerződés alapján.

A gazdálkodó a tanulószerződésben vállalja azokat a kötelezettségeket, amelyek a szakképzési
feladatokból rá hárulnak. Ennek megfelelően a szakmunkástanuló képzéséről, azaz az
egységes szakmai követelményeknek megfelelő gyakorlati képzéséről és neveléséről, szakmai
fejlődéséről, továbbá egészsége és testi épsége megóvásáról a gazdálkodó szervezet
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gondoskodik, méghozzá a tanuló számára egészségvédelmi szempontból biztonságos
munkahelyen.
Az együttműködési megállapodás is gyakorlati képzési célokat szolgál, azonban ebben az
esetben nem a gazdálkodó a főfelelőse a tanuló gyakorlati felkészítésének, hanem az iskola.
Az iskola négy esetben „veheti igénybe” a külsős gyakorlati képző segítségét:
1) ha a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven
százaléknál kevesebb,
2) ha a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató
szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,
3) kiegészítő gyakorlati képzés esetén (ha a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola
csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, de csak a szakmai és
vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven
százalékában, és a művészeti szakképesítések kivételével)
4) ha a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor.

5.4.

Szakmai vizsgák komplexitása

2013 szeptemberétől teljes körűen bevezetésre került az új szakképzési rendszer, amelynek
kereteit a 2012. január 1-jén hatályba lépett, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
(továbbiakban: szakképzési törvény) határozza meg.

A szakmai vizsga komplex vizsgaként történő megszervezése lehetőséget adott a vizsgarészek,
vizsgafeladatok számának, a vizsgatevékenységek időtartamának, továbbá a szakmai
vizsgához kapcsolódó adminisztrációs feladatok mennyiségének jelentős csökkentésére, és
ezzel az egész vizsga egyszerűbb, átláthatóbb lebonyolítására, ugyanakkor a vizsgáztatásban
részt vevő szakemberek feladatai jelentősen változtak. Ez a komplex szemléletű vizsga a
felkészítő tanárok munkáját is meghatározza, miszerint a gyakorlati ismeret és az elsajátított
elméleti tudás gyakorlati alkalmazása kiemelt fontosságot kap.

A szakképzések szakmai vizsgái komplex tudást mérnek, az ágazati sajátosságok hangsúlyos
megjelenítésével. A szakma gyakorlásához szükséges személyes kompetencia elemek a
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komplex vizsga részét képezik, azzal együtt kerülnek értékelésre. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM
rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló dokumentum alapján bemutatjuk a vendéglős és a Turisztikai
szervező, értékesítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét.

Szakmai vizsga – vendéglős
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Üzleti előrendeléshez kapcsolódó ügyviteli, termelési és
értékesítési feladat végrehajtása
A vizsgafeladat ismertetése: Egy külföldi vendég ajánlatot kér a vendéglátó üzlettől egy
díszétkezés lebonyolítására, amelyben meghatározott ételeket (egy leves vagy előétel és
főfogás, illetve egy főfogás és egy befejező fogás) és mellé komplett italsort kér. A feladat a
megadott szempontok alapján költség- és árkalkuláció végzése, idegen nyelvű ajánlat
összeállítása, és az alkalomhoz illő menükártya készítése magyar és idegen nyelven is. A vizsga
további részében feladat az ételek három adagban történő elkészítése és kitálalása. Az
elkészített 3 adagból egy adag a korszerű szakmai trendek alapján kerül tálalásra. A vizsgázó
az előrendeléshez megteríti az éttermi asztalt, majd fogadja a vendégeket a tanult igen
nyelven, helyre kíséri és ülteti. Felszolgálja az előrendelésben szereplő ételeket a vizsgaelnök
által jóváhagyott felszolgálási módban. Az italsorban szereplő italokat a pultban előkészíti,
elkészíti és a szakmai szabályoknak megfelelően felszolgálja. Az élőmunka teljes ideje alatt a
vendéggel történő kommunikáció idegen nyelven zajlik.
A vizsgafeladat időtartama: 360 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Egy vendéglátó üzlet gazdálkodási adatainak elemzése
A vizsgafeladat ismertetése: Gazdasági elemzések végzése a bevételi-, költség-, létszám- és
készletadatok, valamint eszköz- és forrásállomány ismeretében. Az elemzés érinti a
rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vállalkozás vagyonmérlegének
értékelését, az üzleti eredmény alakulásának figyelemmel kísérését, javaslatok készítését az
eredmény felhasználására és az üzleti eredményesség komplex vizsgálatát.
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A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Vendéglátás gazdálkodás, szervezés, marketing
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység tételsora a következő témaköröket
tartalmazza: A vendéglátó gazdálkodás szabályai, a vendéglátó üzletek szervezésének
jogszabályi háttere. Higiéniai, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok. A vendéglátás
marketing eszközei, a marketinggel kapcsolatos üzletvezetői tevékenységek. A választék
összeállításának szabályai.
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

A Portfolióra vonatkozó előírások:
A szakmai tanulmányok megkezdésekor a tanuló portfolió dossziét nyit, melyben gyűjti:
– a képzés során készített önálló feladatait,
– összefüggő gyakorlatának részletes leírását képekkel dokumentálva,
– a gyakorlati munkahelyi üzletének hozzáférhető adatait, jellemzőit, értékelését,
– a nyelvi képzésben készített fordításait,
– legérdekesebb szakmai feladatait.
A portfólió leadási határideje a komplex szakmai vizsgát megelőzően 30 nappal.

Szakmai vizsga – turisztikai szervező
Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Kiemelt hazai turisztikai termékek (hungarikumok)
bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Az adott termékek bemutatása és prezentációja ppt formájában
A vizsgatevékenységhez kapcsolódó kompetenciák:
-

Feltérképezi a turisztikai honlapok információtartalmát

-

Adatfeldolgozást végez

-

Statisztikai mutatókat értelmez
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-

Információt nyújt a magyar világörökségekről, hungarikumokról

-

Marketingeszközöket vesz igénybe

-

Prezentációs technikákat használ

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40 %

Gyakorlati vizsgatevékenység
B) A vizsgafeladat megnevezése: Adott turisztikai vállalkozás bemutatása és piaci
pozícionálása
A vizsgatevékenységhez kapcsolódó kompetenciák:
-

Bemutatja a vállalkozás üzleti stratégiájának legfontosabb célkitűzéseit

-

Feltérképezi a vállalkozásra közvetlenül ható tényezőket

-

Piackutatást (versenytársak, vevőkör, üzleti partnerek) végez

-

Kiemeli vállalkozás versenyképességének összetevőit

-

Prezentációs technikákat használ

-

Meggyőzően kommunikál

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 60 %

A vizsgafeladat összes időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Belföldi programajánlat készítése
A vizsgafeladat ismertetése: 4 napos belföldi program előre megadott szempontok alapján
történő összeállítása
A vizsgatevékenységhez kapcsolódó kompetenciák:
-

Értelmezi az információkat a célpiacról

-

Feltérképezi a turisztikai szolgáltatók körét és termékkínálatát

-

Az információszerzéshez internet alapú forrásokat használ

-

Összeállítja a programcsomagot
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-

Az összeállított programcsomagot megszerkeszti, formázza

-

A programajánlatot kinyomtatja

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az írásbeli vizsgatevékenységen belül: 40 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység
B) A vizsgafeladat megnevezése: Belföldi programajánlatra kalkuláció, forgatókönyv és
ajánlattétel készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Belföldi programajánlatra kalkuláció és forgatókönyv készítése és
ajánlattétel külföldi partnernek idegen nyelven.
A vizsgatevékenységhez kapcsolódó kompetenciák:
-

Árajánlatokat keres

-

Összehasonlítja, elemzi és kiválasztja a legkedvezőbb ajánlatokat

-

Előkalkulációt készít

-

Összeállítja a forgatókönyvet

-

Ajánlattévő levelet ír az üzleti levelezés szabályai szerint

-

Szakszerűen használja a szakmai idegen nyelvet a levélírás során

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az írásbeli vizsgatevékenységen belül: 60 %

A vizsgafeladat összes időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Turisztikai szervezés, értékesítés, vállalkozás működtetése
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdéssora az
alábbi témaköröket foglalja magában: A turisztikai vállalkozás gazdálkodására vonatkozó
szabályok. Az utazásszervezés, -közvetítés jogszabályi háttere. A ki- és beutaztató referensi
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tevékenység. Az utazási irodai marketing eszközei. A turisztikai vállalkozás szervezési-vezetési
tevékenységei.
A vizsgatevékenységhez kapcsolódó kompetenciák:
-

szaknyelv használata

-

rendszerező képesség

-

gyakorlatias témabemutatás

-

határozott előadásmód

-

a segédanyagok megfelelő használata

-

a protokoll előírásainak megfelelő megjelenés

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %

5.5. Szakképzésben résztvevő hallgatók

Magyarországon a szakképzésben résztvevő diákok aránya a középiskolások körében elmarad
az uniós átlagtól. Magyarországon a középiskolás lányok 21%-a, míg a fiúk 32%-a részesült
szakképzésben 2011-ben. Ehhez képest az Európai Unió 27 tagországában ezen arányok átlaga
a lányok körében 45%, a fiúk esetében pedig 56%. Magyarországon az érettségit szerző diákok
között uniós összehasonlításban kevesen vannak olyanok, akik részt vettek a szakképzésben.
A szakképzésben végzettek között egyre többen vannak azok, akik nehézségekkel
szembesülnek az elhelyezkedéskor. Ennek következtében többen továbbtanulnak, újabb
szakmát vagy magasabb végzettséget szereznek.

5.6. Szakképzésben oktatók

Mindannak ellenére, hogy az oktatási intézmények számára törvényileg előírt, hogy milyen
végzettségű szakembereket alkalmazhatnak, a gyakorlatban sok esetben nem rendelkezik az
alkalmazott oktató megfelelő végzettséggel és szakmai gyakorlattal. A kutatások (Tóth, 2014)
alapján az látszik, hogy elsősorban a szakiskolákban jelentkezik ez a probléma: a szakiskolai
képzések terén a legmagasabb a pedagógiai képzettség nélküli oktatók aránya. A szakiskolai
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oktatás minősége az ott tanulóknak az alapfokú oktatás során elért tudásszintjének
hanyatlásában mutatkozik meg. Ugyanakkor a szakképzésben oktatók elméleti tudása mellett
a naprakész szakmai ismeretek megléte és aktuális szakmai kapcsolatok is fontosak. Ezen a
téren nagy az eltérés a szakképző iskolák között: optimális esetben a szaktanárok az adott
terület szakértői, korábbi szakmai vezetői, de sok esetben nincs megalapozott szakmai
hátterük. A szakképzésben oktatók munkaerőpiaci kapcsolata sok esetben nem aktív, nincsen
rálátásuk az aktuális piaci működésre, folyamatokra és hiányoznak a naprakész gyakorlati
ismereteik.
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