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1. Hazai szakképzés a XXI. században: új kihívások    

Előadó
Bemutató megjegyzései
A 4.0 ipar = a gyártást új alapra helyező robotikával, automatizációval, illetve az ipari termelési folyamatok intelligens összekapcsolásával jellemezhető. Az „új termelési forradalom” azt az egyre markánsabb gyakorlatot jelenti, amelyekben mindennél erőteljesebb hangsúlyt kap a hajtóerőt képező informatika és a klasszikus ipar összeolvadása. Pár éve még elképzelhetetlen lett volna, hogy egy olyan informatikai vállalat, mint a Google, konkurenciát jelentsen nagy múltú autógyártóknak – az intelligens, vezető nélküli autók megjelenésével azonban ez ma már a valóság. Új iparágak alakultak ki, és várhatóan a közeljövőben továbbiak alakulnak ki a gyorsan fejlődő és terjeszkedő digitalizációs folyamatoknak köszönhetően.Az Ipar 4.0 mellett a magyar szakképzési rendszerre az Irinyi Terv is erőteljes hatást gyakorol, amely az Ipar 4.0-val összhangban az új technológiák alkalmazását, a digitalizációs folyamatok elterjesztését tűzi ki céljául, különösen a kiemelten fejlesztendő, versenyképes ágazatokban (pl. specializált gép- és járműgyártás , IKT szektor).A digitalizációs folyamatok mellett külön kihívást jelent a magyar munkaerő-piacra a minőségi és mennyiségi szakemberhiány, amely miatt jelenleg kevés a termelésbe bevonható, magabiztos és megfelelő szaktudással rendelkező, az új kihívásoknak is megfelelő szakember. Éppen ezért különösen fontos a szakképzés megreformálása és kiterjesztése, hogy a szakképzést választókból a digitalizált iparban is foglalkoztatható munkaerő váljon. 
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2. A magyar szakpolitika válasza: „Szakképzés a 
gazdaság szolgálatában” c. koncepció 

Főbb intézkedési területek a koncepció alapján: 

A duális képzési struktúra kiterjesztése  
(munkaadók ösztönzése, kamarai garancia) 
A szakképzésbe történő beiskolázás kereteinek bővítése 
és növelése  

(korhatár emelés, 2. szakképesítés, ösztöndíj) 
Új fenntartói struktúra létrehozása: 

 (szakképzési centrumok) 

 

 

Előadó
Bemutató megjegyzései
A magyar kormány már 2015 januárjában kormányhatározatban fogadta el a szakképzés minőségi átalakítását célzó ún. Szakképzési Koncepciót, amely a Nyilatkozat összes kulcsterületén feladatokat fogalmaz meg. A fejlesztés első lépéseként a szabályozásban kialakításra kerültek a jogi keretek. A koncepció szerinti legfőbb intézkedések:A duális szakképzés kiterjesztése: a munkaerőpiacon elvárt, releváns készségek és kompetenciák leghatékonyabb módon munkaalapú tanulás által sajátíthatók el, ezért számos intézkedéssel szolgáltuk a duális képzés kiterjesztését, ösztönzését, a tanulószerződések és a képzésbe bekapcsolódó munkaadók számának növelésétA szakképzésbe történő beiskolázás kereteinek tágítása: A szakképzéshez és a szakképesítés megszerzéséhez való hozzáférés előfeltétele az egyének munkaerőpiacra való belépésének és tartós foglakoztatásának. intézményrendszer létrehozása: a szakképzési centrumok - hatékony, a tanulói és munkaadói igényekre mind tartalmi, mind pedig területi szempontból reagálni képes intézményrendszer létrehozása



4 

3.1.  Az új fenntartói struktúra jelentkező kedvező hatásai  

Szakmai 
önállóság 

Nagyobb 
függetlenség 

Motiváltság 

Előadó
Bemutató megjegyzései
A szakképző iskolai rendszer hatékony és eredményes működésének szükséges és elengedhetetlen feltétele, hogy a szakképző iskolák felelősséggel és motiváltsággal járó önállóságot élvezzenek. Ezt az önállóságot azonban csak akkor lehet megfelelően biztosítani, ha az irányított rendszer diverzifikált intézménystruktúrára épül.A centrumok tagintézményei szakmailag önállóak. A tagintézmények vezetését az a tagintézmény-vezető mellett egy szakmai helyettes és a gyakorlati oktatásvezető segíti. Az egyes tagintézmények működésének a gazdasági önállóság megerősítése érdekében történő módszere a saját bevétel növelésének ösztönzése, a személyi teljesítmény anyagi elismerése, a bevétel terhére annak meghatározott hányada erejéig működési és felhalmozási célú bevételek felhasználhatósága (motiváció). Mindebből következően az új rendszerben a centrumok keretei között működő szakképző intézmények nagyobb gazdálkodási önállóságot és mozgásteret kaptak (immáron önálló előirányzattal és kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkeznek), amely nagyobb felelősséget is jelent, ugyanakkor motivációs lehetőséget is teremt a szakmai feladatok minél eredményesebb megvalósításához és a zavartalan, folyamatos napi működésük fenntartásához, valamint a fejlesztési beruházások rugalmasabb kivitelezéséhez.Az új intézményi struktúra (a centrumok rendszere) jelentősen nagyobb esélyt biztosít arra, hogy a fiatalok (és a már felnőttoktatásba bekapcsolódó munkavállalók is) a versenyképes szakmai tudást szerezzenek.A szakképzési centrumok kiemelt szerepet vállaltak a helyi gazdasági szereplőkkel történő kapcsolattartásban, mert a szakmai döntés már közel van a cégekhez. A képzési struktúra átalakítása jól szolgálta azt a közép-és nagyvállalati igényt, hogy a modern termelésbe bevonható, jól képzett és megbízható, széles körű alapismeretekkel rendelkező munkavállalókra van szükség. Célunk ugyanis olyan szakképző rendszer működtetése, amely a gazdaság és a munkaerőpiac igényeivel összhangban van, azokra folyamatosan és rugalmasan reflektál. Az elmúlt egy évre visszatekintve elmondhatjuk azt is, hogy a szakképzési centrumok gazdasági szempontból is stabilan működtek. Természetesen a következő időszak kihívása, hogy a takarékos gazdálkodás mellett, fejlesztésekre is jusson lehetőség, hogy a fiatalok, felnőttek szülők számára is egy vonzó intézményi hálózat álljon rendelkezésre. A következő évben a fejlesztésekre 9 milliárd forintot biztosítunk.Talán ezen a ponton emelhető ki a „hálózat” fogalma. Az elmúlt egy év megmutatta számunkra, hogy mennyire fontos, hogy gyorsan reagálni tudó hálózatot alakítsunk ki a szakképzésben. Ezen hálózat hatékonyságát tovább fogjuk emelni a centrumok módszertani megerősítésével és a felnőttképzésben való szerepvállalásuk növelésével.
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3.2.  Az új fenntartói struktúra eredményei 

- Átlátható és koordinálható intézmény egységek 

- Költséghatékony gazdálkodás, bérek és 
számlák rendszeresen kifizetése 

- Szakmai hálózat alapjai megteremtődtek 

- Kapcsolattartás a helyi gazdasági szereplőkkel 
 



6 

3.3. Elért eredmények: felnőttoktatás, hiány-
szakképesítések 
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2015/2016. ősz Keresztfélév
(2016)

Országos
(SZC-k)

Ezer fő 

 Hiány-szakképesítések számának emelése a 2016/17-es 
tanévtől megyénként 12-ről 20-ra 
 Technikusi szakképesítések is 
 Módosuló ösztöndíjrendszer 

Beiskolázási adatok: második 
szakképesítés megszerzésére 

irányuló képzésbe 
bekapcsolódók száma (fő) 

Előadó
Bemutató megjegyzései
Második szakképesítésre a 2015/2016-os tanévre országosan 5.374 fő iratkozott be felnőttoktatás keretében, 2015. őszén. A keresztfélévben meghirdetett képzések esetében országosan 3.146 fő iratkozott be felnőttoktatás keretében, amely arányaiban több, mint fele az ősszel beiratkozók létszámának. Ezek alapján is látható, hogy a második szakképesítés ingyenes megszerzésének lehetősége keresett, sokan választják akár pályakorrekciós célzattal is a felnőttoktatás keretében megszervezett képzéseket. Az új intézményi struktúra (a centrumok rendszere) jelentősen nagyobb esélyt biztosít arra, hogy a fiatalok (és a már felnőttoktatásba bekapcsolódó munkavállalók is) a versenyképes szakmai tudást szerezzenek. Jelenleg több mint 200.000 diák tanul a nappali rendszerű iskolai oktatásban, felnőttoktatás keretében pedig mintegy 15.000 fő kapcsolódott be a szakképzésbe 2015 szeptemberétől. 2016-ban további több mint 5000 fő kezdte meg tanulmányait a felnőttoktatás keresztféléves képzésében. (A centrumokban felnőttoktatás keretében tanulók több mint harmada az ingyenesen megszerezhető második szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésben vesz részt, közel harmaduk az első szakképesítés megszerzésére készül, a többi tanuló pedig az érettségit kívánja megszerezni. E növekvő létszámadatok várhatóan jelentős javulást fognak hozni a szakképzett munkaerő létszámának tekintetében.)Hiány-szakképesítések:Az ösztöndíj összege a szakközépiskolai, vagy szakiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta továbbra is 10 000 forint, amely ezt követően tanulmányi átlageredménytől függően 10 000 forinttól 35 000 forintig is terjedhet. Szakgimnáziumi tanulmányok esetében az ösztöndíj mértéke 20 000 forint és 50 000 forint között lehet. 
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3.4. Elért eredmények: növekvő érdeklődés a 
szakképzés iránt 

Szakmák éjszakája 2016. 
 „Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!” 

 2016. április 15. 

 Szakmák bemutatása interaktív módon 

 41.550 látogató 

 4862 program 
„A Szakmák Éjszakája több volt, mint egy nyílt nap, ahol a 
résztvevők bővíthették ismereteiket, szórakozva kerülhettek 

közelebb az alkotás szépségeihez.” 
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4. Ágazati szakmai érettségi  

 Első alkalommal kerül lebonyolításra a 2016/2017-es 
tanévben 

 Szakképzési törvény módosítása 
 Lehetőség a közép szintű ágazati érettségire 

 Általános követelmények és részletes követelmények 
kiadása 
 Emelt szintre  - megtörtént 
 Közép szintre - kiadás alatt 

 Mintafeladatok, roadshow 

 

Előadó
Bemutató megjegyzései
Az Szt. módosítással az ágazati kerettantervek alapján a 2013/2014. tanévben, a szakközépiskolák 9. évfolyamain megkezdődött oktatáshoz kapcsolódóan a szakgimnáziumokban 2017-ben első alkalommal lebonyolításra kerülő ágazati szakmai érettségi vizsga az emelt szint mellett középszinten is letehetővé válik, melynek eredményeképpen szükségessé vált az ágazati szakmai érettségi vizsgák követelményeinek középszinten történő kidolgozása is.A középszintű ÁSZÉV munkaanyagai már nyilvánosak (OH honlap) EMMI októberre (általános követelmények kormányrendelete) és decemberre (részletes követelmények min. rendelete) ígéri a jogszabályok megjelenését.Az ÁSZÉV-ekhez kapcsolódóan mintafeladatok kerülnek kidolgozásra az ősz folyamán mind emelt, mind közép szintre.Az NGM, az EMMI az OH szakértőivel tervezett roadshow-k, kb. 8-10 Centrumban a januári-februári időszakban, hogy az újdonságokkal megismertessék az iskolákat, érettségi elnököket. 
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5. Új képzési struktúra bevezetése  

 Országos Képzési Jegyzék felülvizsgálata 

 Szakmai követelménymodulok kidolgozása („modul 
kormányrendelet”) 

 Szakmai és vizsgakövetelmények 

 Szakképzési kerettantervek, közismereti kerettantervek 

 

Előadó
Bemutató megjegyzései
A szakgimnáziumok indíthatóságához szükséges OKJ tartalomfejlesztési feladatok az MKIK feladatkörében 2016 második negyedévében lezajlottak. A szakképzési kerettantervek munkaanyagai 2016. június elején nyilvánossá váltak, az iskolavezetők és szaktanárok felkészülhettek az új típusú oktatás felmenő rendszerű bevezetésére a 9. évfolyamon. A véglegesített kerettantervek jelenleg közlönykiadói szerkesztés alatt vannak, megjelenésük augusztus 29-én, hétfőn este várható. A kapcsolódó NGM szakmai és vizsgakövetelmények rendelete ugyancsak közlönykiadó szerkesztés alatt áll.
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5.1. Új tantárgy 
Természettudományos ismeretek komplex módon történő 

oktatása 
 

Földrajz 

Fizika  

Biológia 

Kémia 

Előadó
Bemutató megjegyzései
Az interdiszciplináris szemléletű, a természettudományos ismereteket komplex módon oktatandó új tantárgy tantervének tervezete augusztus eleje óta elérhető az OFI és az NSZFH honlapján; a hozzá készült tanári és tanulói online segédanyagokkal együtt. 
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6.1. Új lehetőségek: A szakképzési centrumok mint 
képzési és szolgáltató központok 

idegen nyelvi 
tudás bővítése 

informatikai 
tudás 

bővítése 

életpálya 
tanácsadás 

SzC LLL 

Előadó
Bemutató megjegyzései
A 2016 szeptemberétől tervezett további intézkedések szerint a szakképzési centrumok képzési és szolgáltató központokká alakulnak át, ahol új lehetőségek nyílnak a szakmai tudás elsajátítása mellett az idegen nyelvi és az informatikai tudás bővítésére is. Emellett a centrumokban képzési és életpálya tanácsadással is segíteni szeretnénk a fiatalokat és felnőtteket egyaránt, hogy jobban megismerhessék a szakmai fejlődési, továbblépési lehetőségeiket, az azokhoz kapcsolódó képzési kínálatot, a megszerezhető új ismeretek révén kibővülő munkaerő-piaci lehetőségeket. Természetesen ezek a célok csak úgy valósíthatóak meg eredményesen és hatékonyan, ha kihasználjuk a már meglévő, jól működő szakmai, gazdasági kamarákkal történő együttműködési lehetőségeket is, így törekvéseink egyúttal e kapcsolatok elmélyítésére is irányulnak.Továbbá csak akkor valósulhatnak meg, ha mindenki számára adott a lehetőség a színvonalas szakmai tudást nyújtó, kompetenciafejlesztő képzésekben való részvételre is, azaz ha a gyakorlatban is megvalósul az Európai Unióban már évtizedek óta a – munkavállalói oldalon is - jól működő „élethosszig való tanulás” (Lifelong Learning) szemlélete.
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6.2. Új lehetőségek:  A szakképzési centrumok „hálózat” 
jellegű működése 

Gyors reagálás a szakképzés kihívásaira 

Hatékonyság növelése a centrumok módszertani 
megerősítésével  

A centrumok felnőttképzésben való 
szerepvállalásának növelése 

 

Előadó
Bemutató megjegyzései
A szakképzési centrumok „hálózat” jellegű működése. Az elmúlt egy év megmutatta számunkra, mennyire fontos, hogy gyorsan reagálni tudó hálózatot alakítsunk ki a szakképzésben. Ezen hálózat hatékonyságát tovább fogjuk növelni a centrumok módszertani megerősítésével és a felnőttképzésben való szerepvállalásuk növelésével.
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7.1. Új szakképesítések 
 

Autóbuszvezető, Tehergépkocsi-vezető 
 

- Iskolai rendszerű képzés keretében, 
ingyenesen, bármely szakképesítés birtokában 

- A hatósági és az OKJ-s képzés közelítése, 
tartalmi összeolvadása 

- „szakmásított sofőrképzés” 

http://nlc.p3k.hu/data/cikk/17/163472/1.jpg 
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7.2. Új szakképesítések 
 

Kereskedelmi üzletkötő, Üzleti szolgáltatási munkatárs, 
Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző, Mérlegképes 

könyvelő 
 

- Új szakképesítések a gazdaság hívó szavára 

- Lehetővé vált a mérlegképes könyvelő 
szakképesítés-ráépülés iskolai rendszerű képzése 

- A dinamikusan fejlődő szolgáltató szektor növekvő 
igényeinek kielégítése  

- SSC képzés 

 
http://www.nearshoreamericas.com/wp-content/uploads/2014/01/shared-services-crop.jpg 

Előadó
Bemutató megjegyzései
Az egyre nagyobb számban telepített szolgáltató központok, a dinamikusan fejlődő shared service center (az üzleti folyamatok dinamizálása komplex, akár határokon is átnyúló szolgáltató központok kialakításával) iparág hazai elterjedéséhez, munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére és támogatására jelent meg az OKJ-ban új szakképesítésként az Üzleti szolgáltatási munkatárs. Aki rugalmas hozzáállással megteremti az ügyfélnek leginkább kedvező feltételeket, a személyre szabott szolgáltatás lehetőségét, szükség szerint angol nyelven. Elláthat pénzügyi, beszerzési, ügyfélszolgálati, CRM, HR, vagy az IT és telekommunikáció szolgáltatások területén speciális szolgáltatási tevékenységet. A kezdeményezők között volt többek között az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) is. A Német Iparkamara (DUIHK) javaslatára került az OKJ-be az Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző szakképesítés az Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző szakképesítés-ráépülés mellé. Az idegen nyelvi kereskedelmi ügyintézők különböző iparágak vállalatainál dolgozó kereskedelmi és gazdasági feladatkörökkel– például beszerzési folyamatokkal, gyártási folyamatokkal, értékesítési folyamtokkal, valamint munkaügyi, pénzügyi és számviteli feladatokkal – foglalkozhatnak majd.
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7.3. Új szakképesítések 
 

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I, II 

- „Továbbképzés” bármely szakképesítés 
birtokában, iskolai rendszerben, ingyenesen  

- Vállalkozási ismeretek,  

- Idegen nyelvi ismeretek 

- Informatikai ismeretek 
http://us.123rf.com/450wm/prettyvectors/prettyvectors1412/prettyvectors141200026/34384049
-super-%C3%BCzletember.-vector-lapos-illusztr%C3%A1ci%C3%B3.jpg?ver=6 

Előadó
Bemutató megjegyzései
Szinte minden szakterülethez kapcsolódóan hasznos ismereteket adó - vállalkozási, informatikai, nyelvi kompetenciákat fejlesztő - két új szakképesítés-ráépülés került az OKJ-be, melyet a szakképesítéssel rendelkezők felnőttoktatás keretében ingyenesen megszerezhetnek:35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (szakiskolát végzettek számára)55 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (szakközépiskolai végzettséggel rendelkezőknek)
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8. Új tanulási utak 

- SNI-s és a HHH-s tanulók a második 
szakképesítésüket is nappali rendszerű 
oktatásban szerezhetik 

- Szakképzési HÍD programok indulása 

- Intenzív felnőttoktatás 

 

http://kajarikbela.hu/wp-content/uploads/2011/09/segito-kez-1.jpg 

Előadó
Bemutató megjegyzései
Olyan, ún. „intenzív felnőttoktatás” lehetővé tétele, miszerint a 2 éves képzési idejű szakképesítéseket iskolai rendszerű speciális esti képzésben 1 év alatt is meg lehessen szerezni. A képzés megszervezésére úgy nyílik lehetőség, hogy az esti munkarendben szervezett képzésekre 2 évfolyamra előírt teljes óraszámot, magasabb képzési intenzitással rövidebb, fele annyi idő alatt teljesítenék a tanulók. A képzési időtartam csökkenése nem sérti a szakképzési törvény esti képzésre meghatározott gyakorlati képzési előírásait sem. Az SNI-s és a HHH-s tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében lehetővé vált, hogy ők a második szakképesítésüket is nappali rendszerű oktatásban szerezhessék meg. A szakképzési törvény legutóbbi módosítása ugyanis általánossá tette a második szakképesítés kizárólag felnőttoktatás keretei közötti megszerezhetőségét. 
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9.1. Fejlesztési irányok 
 

- A középiskolai felvételi rendszer átalakítása 

- A technikusi végzettség 50 kredites, a 
tanulmányok egy éves rövidítését eredményező 
beszámítása a BA/BSC szakoknál 

 

http://static1.squarespace.com/static/53bfd70ce4b08da38444f23e/54ea1812e4b0663b4a8279
61/5501f937e4b01ff57b8205a4/1455654907773/?format=1000w 
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9.2. Fejlesztési irányok 
 - a tanulószerződések kiterjesztése alacsonyabb 

évfolyamokra,  
- üzemek feletti tanműhelyi kategória kialakítása 

(magas színvonalú képzési szolgáltatás),  
- szintvizsga és mestervizsga rendszer 

átgondolása, átalakítása 
- adminisztráció-csökkenéssel járó 

egyszerűsítések 

 

 

 

http://www.ipark-pecs.hu/dinamic/hirek/13/szakkepzes_01.jpg 
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10.1. Fejlesztési források - Elindult kiemelt projektek 
 

GINOP-6.1.1 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 

képzése” – 30 Mrd  

GINOP-6.1.2 „A digitális szakadék csökkentése” – 20,4 Mrd 

GINOP-6.2.1-VEKOP/15 „Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- 

és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)” – 1,1 Mrd  

GINOP 6.2.2-VEKOP/15 „A szakképzést végzettség nélküli 

elhagyók számának csökkentése” – 1,5 Mrd  
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10.2. Fejlesztési források - Tervezés alatt álló projektek (2016) 
 

GINOP-6.1.5 - Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok 

munkavállalói számára – 10 Mrd 

GINOP-6.1.6 - VEKOP-8.5.3 Munkahelyi képzések támogatása 

mikro, kis- és középvállalatok munkavállalói számára – 20 Mrd + 

2,6 Mrd 

GINOP 6.1.3 VEKOP-8.5.1– Idegen nyelvi készségek fejlesztése – 

15,00 Mrd + 2,5 Mrd 

GINOP 6.1.4 – Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése 2,5 Mrd 
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10.3. Fejlesztési források  - Tervezés alatt álló projektek (2016) 
 

GINOP-6.2.4 - VEKOP-16 – „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés 

minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” – 7 Mrd 

 

GINOP-6.2.3 és VEKOP-8.6.3– „A szakképzési intézményrendszer 

átfogó fejlesztése” 8,75 Mrd + 1,3 Mrd  
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 3 éves gyakorlatorientált szakmai képzés; 
 valós munkahelyi gyakorlat tanulószerződéssel; 
 továbbtanulási utak: 
 3 év szakmai képzés után 2 év alatt érettségi 

(csak közismereti oktatás, nappali rendszerben); 
 5 év szakmai tapasztalattal mestervizsga, 

ezután részvételi lehetőség a technikusképzésben (érettségi nélkül 
is); 

 Az általános iskolából kimaradók, illetve a jelentős 
kompetenciahiánnyal küzdők HÍD programokban vehetnek részt,  
2 év alatt rész-szakképesítést szerezhetnek. 

 

Mi változott? Szakközépiskola 
szakma + érettségi 5 év alatt (3+2) 
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 ágazatnak megfelelő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás 
az első évfolyamtól; 

 kötelező komplex szakmai érettségi, mely szakképesítést is 
nyújt; 

 továbbtanulási utak: 
 ágazaton belüli emelt szintű szakmai OKJ-s végzettség 1 év alatt; 
 ágazaton kívüli emelt szintű szakmai OKJ-s végzettség 2 év alatt 
 ágazaton belüli továbbtanulásnál kreditátvitel a felsőoktatásba. 

Mi változott? Szakgimnázium 
érettségi + 2 szakma 5 év alatt (4+1) 
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Két szakképesítés megszerzése ingyenes! 

 A második szakképesítés iskolai rendszerű 
felnőttoktatásban – esti vagy levelező 
munkarend szerinti formában ingyenes. 

 Rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
nem számít külön szakképesítésnek. 
(kapcsolódó) 

 Bevezetés 2015. szeptember 1-től  
 Cél: a munkavállalók munkájuk megtartása 

mellett tanuljanak 
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Felsőoktatásban tanuló részt vehet-e 
ingyenes OKJ képzésen? 

IGEN! 
A felsőoktatási 
tanulmányok 
mellett is 
szerezhető OKJ-s 
végzettség, ami 
javítja a 
munkaerőpiaci 
esélyeket 
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Tudtad, hogy egy év alatt is szerezhetsz 
szakmát? 

Két év helyett egy év alatt is 
lehet szakmát szerezni, 
intenzív esti munkarendben, 
heti 35 órában.  
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET! 
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   szakkepzes@lab.hu 

laszlo.odrobina@ngm.gov.hu 
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