
Köszönöm a lehetőséget, hogy a „Kihívások, kér-
dések és feladatok a magyar felnőttképzésben” 
elnevezésű konferencián – itt a Pécsi Tudomány-
egyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás-fej-
lesztési Karán – elmondhatok néhány gondolatot 
a hazai felnőttoktatás szakmai képzési problema-
tikájáról, elsősorban azon kérdések hazai vonat-
kozásairól, amelyeket az UNESCO CONFINTEA 
VI. páneurópai, 2009. decemberében Budapesten 
tartott előkészítő konferenciája is lényegesnek 
 tartott.

Mindenekelőtt jelentősnek tartom, hogy a vi-
lágszervezet konferenciájának zárónyilatkozata 
– a bevezető szakaszban – ráirányította a fi gyel-
met arra a nemzetközi szinten megfi gyelhető ten-
denciára, „amely szerint fokozottabb fi gyelem 
irányul a szakoktatásra a foglalkoztathatóság elő-
segítése érdekében, valamint a készségek munka 
közbeni fejlesztésére, …”, továbbá „…a felnőtt-
kori tanulásnak most minden eddiginél fontosabb 
és nagyobb szerepet kell betöltenie, egyrészt az 
emberek létfenntartásának támogatása, másrészt 
szélesebb értelemben vett életvitelük szempontjá-
ból is.”

Azért tartom hangsúlyozandónak a világszerve-
zet felfogását a tanulás céljáról – hogy ti. annak alap-
vető funkciója az ember boldogulásának segítése, 
ezen belül fő módon a létfenntartás biztosítása –, 
mert ennek megvalósulásához konkrét és folya-
matos szakmai tudás szükséges, amit csak mun-
ka útján lehet társadalmilag elismertetni, és annak 
megfelelő jövedelmet szerezni. Ennek eszköze a 
szakképzés, melynek eredménye a megszerzett 
szakmai tudás.

Mindezek értelmében tartjuk alapvető fontossá-
gúnak a szakmai képzés feladatrendszerének jó minősé-
gű teljesítését, mindazon eredmények és problémák 
folyamatos elemzését, és a szükséges intézkedések 
meghozatalát, természetesen nem állítva szembe 
a prioritásokat az általános oktatással és művelő-
déssel.

Előadásomban – a fenti állásfoglalás igazságának 
hazai igazolásaként is – röviden szeretném bemutatni 
a képzettség (szakképzettség) hosszú távon érvé-
nyes pozitív hatását a foglalkoztatásra, ezzel össze-
függésben a népesség iskolázottságának kedvező 
alakulását, ugyanakkor a régiók, és a településtí-
pusok között lévő egyenetlenségeket is!

Ezt követően exponálni szeretném a felnőttkép-
zés hazai aktivitásának néhány mutatóját, végül a 
szakképzés hazai szerkezeti és tartalmi átalakítá-
sáról szeretnék szólni az állam által elismert szak-
képzések vonatkozásában.

Mindenek előtt fi gyelmükbe szeretném ajánla-
ni az iskolai végzettség hatását a foglalkoztathatóságra, 
illetve a munkanélküliségre, melynek alakulása az el-
múlt 15 évben egyértelműen – trend típusú össze-
függéssel – bizonyítja a magasabb végzettség pozi-
tív és meghatározó szerepét.

Az arányokból jól látható, hogy az általános isko-
lát sem végzettek már lényegében nincsenek jelen 
a legális munkaerőpiacon (arányuk 0,3 %), a másik 
szélső ponton pedig a felsőfokú végzettségűek foglal-
koztatottsági aránya folyamatosan nő, munkanélkü-
liségük pedig – az abszolút növekedés mellett – még 
mindig többször kisebb, mint a többi célcsoporté.

Lényeges kérdés természetesen, hogy milyenek 
az iskolai végzettségi arányok a népességen belül, hogy 
lássuk a probléma súlyát, illetve a megoldás pers-
pektíváját.

1995-ös mikrocenzus adatai alapján az látható, 
hogy a népesség 8 %-a nem rendelkezik általános 
iskolai végzettséggel, a 15-64 év közötti népesség-
nek viszont már csak 2%-a (!), kb. 180 e. fő.

A vonaldiagram azt mutatja, hogy az iskoláz-
tatás eredményeképpen a 64 éves korig bezáróan 
egyre egyenletesebb az általános iskola elvégzésé-
nek aránya (jelenleg már 93%).

Probléma ugyanakkor az, hogy nagy a különbség 
a Közép-magyarországi és más régiók, illetve a telepü-
lés-típusok között.
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A 15 éves és idősebb népesség eloszlása a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint (2005.)
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Az ábrából látható, hogy – az 1995-ös mikrocen-
zus adatai szerint –
– az alacsonyabb, mint általános iskolai végzettsé-
gű népesség vonatkozásában max. kétszeres;
– az általános iskolai vagy magasabb végzettségnél 
40-50%-os;

– a felsőfokú végzettség esetében 100%-os a kü-
lönbség a Közép-magyarországi és a többi régió 
között.

A településtípusok szerinti vizsgálatnál a különbsé-
gek még nagyobbak a főváros javára, különösen, ha a 
községek adatait tekintjük.
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A lakosság képzettségi arányai áttekintése után 
lényeges kérdés, hogy milyen arányban vesznek részt 
a felnőttek a képzésben?

A táblázatból látható, hogy a – kötelező, de 
önbevalláson alapuló – felnőttképzési statiszti-
ka az iskolai rendszeren kívüli képzésben részt-
vevők számának nagymértékű emelkedését (kb. 
290/450 ezer fő) mutatja, amely az aktivitás egyik 
mutatója.

Ha a fenti adatokhoz számítjuk az iskolai rend-
szerben tanuló felnőttek (általános iskola, szakisko-
la, gimnázium és szakközépiskola) számát – mely 
együttesen 85/75 ezer volt az előző két évben –, 
valamint a felsőoktatásban levelező tagozaton ta-
nulók számát (160/140 ezer fő), akkor úgy becsül-
hetjük, hogy a 15-64 év között felnőtt lakosság (6,8 
millió fő) kb. 7,5-9 százaléka vesz részt a felnőtt-
képzés formális programjaiban.

(Ismert, hogy az Európai Unió 2007-ben a 10-12 
százalékos aktivitási átlag elérését tűzte ki célul 
2010-2011-re.)

Végül érdemben vizsgálandó kérdés, hogy mi-
lyen a felnőttképzés szakképzési rendszere, milyen kép-
zettségi lehetőséget ad mindazok számára, akik 
vállalják a szakmaszerzéssel járó tanulási kötele-
zettségeket, illetve személyi és anyagi ráfordításo-
kat?

E vonatkozásban közismert a szakmai közvéle-
mény előtt, hogy 2006 óta új – moduláris felépítésű 
és kompetencia alapú szakmai és vizsgakövetel-
ményekből álló – szakmaszerkezet van érvényben 
az állam által elismert szakképesítések területén.

A fejlesztők – egy Európai Unió által támogatott 
projekt keretében, a Nemzeti Szakképzési és Fel-
nőttképzési koordinálásával – olyan szakképesítési 
rendszert fejlesztettek ki, amelyben összefüggő, 
koherens rendszert alkotnak – az alapszakmákon 
belül – a rész-, elágazó és ráépülő szakképesítések. 
Ennek a rendszernek jelentős számú szakképesíté-
se az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben – a 
felnőttképzés keretein belül – sajátítható el.

Az Országos Képzési Jegyzék szakképesítései-
nek, típusainak megoszlása
– alap-szakképesítések (420 db)
– rész-szakképesítés (396 db – 184 szkp.-ben)
– elágazó-szakképesítés (385 db – 108 szkp.-ben)
– ráépülő-szakképesítés (152 db – 72 szkp.-ben)

Összesen 933 db szakképesítés szerepel a jegy-
zékben 420 alap-szakképesítésben, illetve abból 
elágaztatva vagy ráépülve. (Természetesen a szak-
képesítések száma változik, mivel a jegyzék nem 
egy lezárt rendszert alkot.)

Megjegyezzük, hogy az összes szakképesítésből 
80 db elsajátításához nem szükséges általános isko-
lai végzettség!

Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben résztvevők megoszlása (2007-2008.)

Szakképzés típusai 2007 2008

Állam által elismert (OKJ-s) szakképesítést adó 85 130 103 818

Munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges, nem OKJ szakképesítést adó 27 314 48 687

Hatósági jellegű (közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazat) képesítésre fel-
készítő 35 938 30 933

Informatikai képzések 0 25 755

Szakmai továbbképzések 48 475 130 795

Szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés 7 230 7 541

Elhelyezkedést vállalkozást segítő képzés 4 498 6 082

Nyelvi képzés 34 502 55 734

Általános célú felnőttképzés 4 3719 43 536

Egyéb képzés
(Hátrányos helyzetűek felzárkóztató képzése, megváltozott munkaképessé-
gűek rehabilitációs képzése, okleveles könyvvizsgálói képesítés megszerzésé-
re felkészítő képzés) 608 671

Összesen 287 414 453 552

Forrás: OSAP Felnőttképzési statisztika 2007-2008. NSZFI
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Érdemes még kiemelni, hogy az összes – az 
OKJ-ban szereplő – szakképesítés kompetencia-profi lja 
két részből áll: feladat- és tulajdonságprofi lból.

A feladatprofi l a jellemző feladatokat és szakmai 
tevékenységeket írja le, míg a tulajdonságprofi l az 
ismereteket, a készségeket, valamint a személyi-, 
társas-, és módszer-kompetenciákat.

A kompetenciák tartalma és elsajátításuk szint-
jei szakmai modulonként vannak csoportosítva!

Megjegyezhető, hogy ez a rendszer számos jellemzőjé-
ben közel áll az Európai Képesítési Keretrendszerhez, me-
lyet a tagállamoknak 2012-13-ig alkalmazniuk kell.

Az új szakmai képesítési rendszerről az a vélemé-
nyünk, hogy annak jelentős előnyei vannak, mert 
többek között
– szélesebb szakma-választékot kínál (kb. 1250, a 
korábbi 850 helyett;
– jobb pályakorrekciós lehetőséget nyújt (az elága-
zások révén);
– szakmai továbbképzésre ösztönöz (a ráépülések 
révén);
– gazdaságosabb tanulást biztosít (az azonos mo-
dulok egy másik szakképesítés tanulásakor beszá-
míthatóak);
– hasznosíthatóbb végzettséget nyújt (a kompeten-
cia-elv érvényesítésével);
– erősíti az esélyegyenlőséget, mert támogatja az 
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező ta-
nulókat a szakképesítés megszerzésében.

Természetesen meg kell jegyezni, hogy az új rend-
szer bevezetése és alkalmazása fáradságosabb munkát 
jelent, mind a tanárok, a szakoktatók, de a veze-
tők számára is, tekintve a magasabb minőségi kö-
vetelményeket, melyek magukból a megváltozott 
szakmai és vizsgakövetelmények szerkezetéből és 
tartalmából fakadnak.

Ezért nem csak a szakképesítésért felelős tárcák-
nak, hanem a fejlesztőknek is etikai kötelessége, 
hogy folyamatos módszertani segítséget adjanak 
az alkalmazáshoz, illetve „fogadókészek” legye-
nek az indokolt és megalapozott változtatási javas-
latokra. Ehhez szükséges az új képesítési rendszer 
folyamatos monitoringozása is.

Összefoglalva a felnőttképzés eredményeit a szakkép-
zés nézőpontjából – belefoglalva a most nem tárgyalt 
területeket, illetve jellemzőket – megállapíthatjuk, 
hogy
– az iskolázottság nem akadálya a felnőttkori tanu-
lásnak és szakképzésnek;
– a jogszabályi feltételek kialakultak, az egyes fel-
adatok jogilag pontosan szabályozottak;
– a szakképesítések rendszere reformálásra került, 
melyet a moduláris felépítés, a kompetencia elvű 
képzés, és a tartalom korszerűsítése jellemez;
– az ötpólusú intézményrendszer képes viszonylag 
nagy számú felnőtt differenciált oktatási és (szak)
képzési igényének kielégítésére;
– kialakult a felnőttképzés többcsatornás fi nanszí-
rozási és támogatási rendszere;
– a fi nanszírozásban a felnőtt saját hozzájárulása 
(költségviselése) meghatározó, nőnek a központi 
források is;
– a speciális (szak)képzési igények kielégítéséhez 
szükséges speciális program- és módszer-rendszer 
fejlődött;
– a felnőttképzést segítő fejlesztési és kutatási tevé-
kenység 2005 óta folyamatossá vált.

Befejezésül szeretném hangsúlyozni azt a gondola-
tot, amelyet a CONFINTEA VI. konferencia záró-
dokumentuma szintén megfogalmazott, miszerint 
„Néhány ország kivételével valamennyi ország 
elsődlegesen a szakoktatás és szakképzés bővíté-
sének és versenyképességének fokozásával reagál. 
A konferencián mindazonáltal az a nézet volt túl-
nyomó többségben, miszerint olyan egységesebb 
szemléletmódra van szükség, amely foglalkozik a 
gazdasági fejlődés, a társadalmi összetartás, a de-
mokratikus állampolgárság valamint a közösségi 
és személyes továbbfejlődés kérdésével.”

Úgy gondolom, hogy ez a gondolat vezérelv 
lehet számunkra is. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a 
szakmai, illetve szakképesítést nyújtó képzés ered-
ményessége nem független a gazdasági, a társa-
dalmi és a kulturális környezettől, sőt amennyiben 
azok nem segítik a szakképzést aktív politikával, 
beleértve a szükséges szemléleti, erkölcsi és anyagi 
támogatás megadását, akkor az nem teljesítheti ki 
funkcióját, és nem lesz hatékony.


