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Hazai szakképzés a XXI. században: új kihívások    

Az új kihívások kedvező lehetőséget és feladatot jelentenek. 
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Ipar 4.0 

• „új termelési forradalom”: automatizáció, digitalizáció 

• hatékonyabb erőforrás-hasznosítás, üzleti partnerek és ügyfelek 

bevonása a gyártási folyamatokba 

• Big Data – a gyárakban felhalmozódó adatok tárolása, kezelése, 

értelmezése révén gyártási folyamatok javítása, fejlesztése és azok 

megszervezése  

• IT fejlesztések, robotizáció 

• Intelligens rendszerek, hálózatok 

 

 

http://www.manucore.com/blog/not-just-another-revolution-industry-4-0/ 



Forrás: https://pixabay.com/hu/baba-fi%C3%BA-gyermek-gyermekkor-84627/ 

Milyen készségekkel kell rendelkezni a következő 

generációnak?  

• Produktív 

foglalkoztatást 

megalapozó 

alapkészségekkel 

rendelkezzen,  

 

• Önmagával és a 

környezetével 

harmóniában élő 

felnőtté váljon. 
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Irinyi Terv 

• Magyar újraiparosítási stratégia  - célkitűzések a gazdaság 

fellendítésére 

• Fejlesztendő területek: 
 Járműipar 

 Specializált gép- és járműgyártás 

 „Egészséggazdaság” – Turizmus 

 „Zöldgazdaság”-fejlesztés 

 IKT szektor – SSC (Shared Service Center) 

 Védelmi ipar (fegyverkezés)  

• Versenyképes ágazatok, erős szakképzés és felsőoktatás, belső piac 

erősítése, a helyi megtermelt érték nemzetgazdaságban tartása  

http://ipar.com.au/careers-at-ipar/ipar-the-story-so-far/ 
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A versenyképes gazdaság megteremtése 

Gazdaság Szakképzés 

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-stick-figures-puzzle-teamwork-image45031536/ 



Múlt 

Jövő 

Az elektronikus forradalom 

nem kevésbé zavarba ejtő, 

mint az ábécé forradalma 

lehetett. 
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A magyar szakpolitika válasza a gazdasági 

kihívásokra:  

„Szakképzés a gazdaság szolgálatában” c. koncepció 

 

 

• A duális képzési struktúra 

kiterjesztése  

• A szakképzésbe történő 

beiskolázás kereteinek bővítése és 

növelése  

• Új fenntartói struktúra 

létrehozása 

 
https://pixabay.com/hu/jogi-t%C3%B6rv%C3%A9ny-bekezd%C3%A9s-3d-s-f%C3%A9rfi-1498175/ 
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Új szakképesítések 
 

Üzleti szolgáltatási munkatárs, Idegennyelvű ipari és kereskedelmi 
ügyintéző, Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I, II 

 
 

• Új szakképesítések a gazdaság hívó szavára 

• A dinamikusan fejlődő szolgáltató szektor 

növekvő igényeinek kielégítése  

• SSC képzés 

• Vállalkozási, idegen nyelvi, informatikai 

ismeretek hatékonyabb megszerzése 
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A szakképzésbe történő belépési lehetőségek bővítése 

 

• Második ingyenes szakképesítés megszerzésének lehetősége 

a felnőttoktatás esti, levelező munkarendben meghirdetett 

képzései keretében  

  

• Nappali rendszerű iskolai képzésekben történő részvétel 25 

éves korig, 25 éves kortól felnőttoktatás keretében  
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Új tanulási utak 

• SNI-s és a HHH-s tanulók a második szakképesítésüket 

is nappali rendszerű oktatásban szerezhetik 

• Szakképzési HÍD programok indulása 

• Intenzív felnőttoktatás 

• E-learning 

 

http://www.dianliwenmi.com/postimg_4738603_7.html 
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2017/2018. tanévben Szakképzési Hídprogramban 

közreműködő intézmények kijelölése 

A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

melléklete alapján 2017. 03. 30-ig „A szakképzésért és felnőttképzésért 

felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a 

Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú 

tagintézményt vagy intézményeket, és erről az állami intézményfenntartó 

központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.”  

 

Szakképzési Hídprogramban való részvételi szándék jelzése:  

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (szakmai főigazgató-helyettes) 

Határidő: 2017. február 14. 
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Információáramlás a szakképzésben, a képzési szerkezet 

kialakítása 

• Megyei  Fejlesztési és Képzési 

Bizottságok, EMMI 

• Javaslattétel hiány-

szakképesítésekre a megyei 

szintű munkaerő-piaci és 

gazdasági helyzet alapján 

• Gazdasági szereplők 

észrevételei 

• Iskolák kiemelt szerepe a 

szakmatanulásban, 

szakmaszeretet kialakításában  
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• A szakmaszerkezeti döntés a képzési szerkezet munkaerő-piaccal 

történő összhangját biztosítja 

• Évről évre kormányrendeletben jelenik meg a 2013/2014. tanévtől 

• A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés és a 

2017/2018. tanévben szakképzési ösztöndíjra jogosító hiány-

szakképesítések a 317/2016. (X.25.) Korm. rendeletben jelentek 

meg (Magyar Közlöny, 2016. okt. 25., 164. szám) 

• Új Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíjrendszer, 2016 

szeptemberétől már megyénként 20 hiány-szakképesítés tanulása 

esetében jár ösztöndíj 

A szakmaszerkezeti döntés és az ösztöndíjban részesíthető 

képzések köre 
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Fenntartói struktúra 
 Fenntartó jellege Fenntartók száma (db) 

Állami egyéb fenntartó 11 

Állami fenntartó 3 

Egyházi fenntartó 44 

Magánfenntartó 143 

Összesen 201 

Állami egyéb 

fenntartó; 11 
Állami fenntartó; 3 

Egyházi fenntartó; 44 

Magánfenntartó; 143 

Állami egyéb fenntartó

Állami fenntartó

Egyházi fenntartó

Magánfenntartó
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Intézményi struktúra 
Fenntartó jellege Iskolák száma  (%) 

Állami egyéb fenntartó 2% 

Állami fenntartó 67% 

Egyházi fenntartó 12% 

Magánfenntartó 18% 

Összesen 100% 

Állami egyéb fenntartó; 2% 

Állami fenntartó; 67% 

Egyházi fenntartó; 12% 

Magánfenntartó; 18% 

Állami egyéb fenntartó

Állami fenntartó

Egyházi fenntartó

Magánfenntartó
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Tanulók százalékos megoszlása 

Fenntartó jellege Tanulók száma  (%) 

Állami egyéb fenntartó 2% 

Állami fenntartó 77% 

Egyházi fenntartó 10% 

Magánfenntartó 11% 

Összesen 100% 

Állami egyéb fenntartó; 

2% 

Állami fenntartó; 77% 

Egyházi fenntartó; 10% 

Magánfenntartó; 11% 

Állami egyéb fenntartó

Állami fenntartó

Egyházi fenntartó

Magánfenntartó
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A szakmaszerkezeti döntés kialakítása 

 

• A munkaerő-piaci igények felmérése alapján a szakképzés állami 

támogathatóságának megyei kereteire tesznek javaslatot megyénként a 

Magyar Kereskedelmi Iparkamara által működtetett MFKB-k, valamint a 

művészeti képzések estében az EMMI.  

• Ezt követően fenntartók (állami, egyházi, magán) vállalást tesznek az 

indítani kívánt képzések tekintetében.  

• Majd az NSZFH, FM a saját vállalása feletti rész elosztására tesz javaslatot 

fenntartónként 

• Végül a Kormány döntést hoz a beiskolázás kereteiről a szakmaszerkezeti 

döntés Korm. rendeletében. 
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Az egyházi szakképzők szerepe a 

szakképzésben 

• Az egyházi szakképzők fontos szerepet vállalnak a magyar 

szakképzés rendszerében. 

• Az NGM fontos stratégiai partnernek tekinti a katolikus 

fenntartókat. 

• A képzési struktúra kialakításánál fontos figyelembe venni a 

munkaerő-piaci igényeket. Csak ezzel összhangban lehet 

kialakítani a szakképzési keretszámokat. 

• A 2017/18-as katolikus egyházi fenntartók szakmaszerkezeti 

igényének közel 98%-át megkapták. 
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Történelmi egyházi fenntartók szerepe a 

szakképzésben jövőbeli irányok meghatározása 

 

• A hagyományosan egyházi tevékenységekhez kötődő szakmáknál, pl. 

szociális és egészségügyi szakmáknál, egyházzenész, stb. magasabb egyházi 

részvétel lenne kedvezőbb. 

• Az egyházi képzési struktúra kialakításánál is fegyelembe kell venni a 

munkaerő-piaci igényeket, amely a „kétkezi” szakmák irányába mozdultak 

el, valamint az új modernizációs és digitális stratégiai irányokat. 

•  Megfelelő, a gazdasági igényekre építő képzési struktúra kialakítása 

következtében hosszú távú együttműködést kellene kialakítani a történelmi 

egyházakkal.  
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Fejlesztési irányok 

 • A technikusi végzettség 50 kredites, a 

tanulmányok egy éves rövidítését eredményező 

beszámítása a BA/BSC szakoknál 

• a tanulószerződések kiterjesztése alacsonyabb 

évfolyamokra,  

• üzemek feletti tanműhelyi kategória kialakítása 

(magas színvonalú képzési szolgáltatás),  

• szintvizsga és mestervizsga rendszer 

átgondolása, átalakítása 

• adminisztráció-csökkenéssel járó 

egyszerűsítések 

• összehangoltabb képzés 

http://www.kminstitute.org/content/cks-innovation-and-knowledge-management 
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Kapcsolattartás a hatékony 

szakképzési rendszer kialakításához 

1, Felsőszintű kapcsolat stratégiai kérdésekben az NGM 
szakképzésért felelős vezetői szintje és az egyházi vezetők 
között. 

 

2, Rendszeres szakmai kapcsolattartás az NGM, az NSZFH és 
az egyházi fenntartók között. 

 

3, Helyi kapcsolatok kialakítása a szakképzési centrumok  és 
az egyházi iskolák között. 
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 


