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Kihívások 
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A munkaerőpiac 

Foglalkoztatottság 

Foglalkoztatási ráta 15-64 éves népesség körében 

Magyarországon 2010. IV. negyedévében: 

55,8% 

Az Európai Unió tagállamai között a legalacsonyabb,  

8,4 százalékponttal elmarad a 27 tagország átlagától 

A 10,9%-os munkanélküliségi ráta 1,3 százalékponttal 

haladta meg az uniós átlagot 

A15-64 éves népesség 37,4%-a minősül inaktívnak, ami 

8,5 százalékponttal haladja meg az uniós átlagot 

125 ezer ember több mint két éve munkanélküli 
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5 Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetétele  

2010. évben 
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Az iskolai rendszerű szakképzés helyzete 

Alulképzettség 

Minőségi problémák:  

a  munkaerő foglalkoztathatósága  

a képzettség minden szintjén rosszabb, mint az uniós átlag 

Az iskolarendszer nem reagált  

időben a demográfiai hatásokra: 

az iskolaszerkezet torzult 

Az iskolarendszer nem képes  

rugalmasan reagálni a gazdasági igényekre: 

szakmaszerkezeti problémák 

RFKB-k döntései korlátozott hatásúak,  

nem kellően megalapozottak 

TISZK-rendszer nem növelte az  

elvárt mértékben a hatékonyságot és rugalmasságot 

LLL hiányosságok 



7 

Válaszok 
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Az átalakítás céljai, prioritások 

• Szakmaszerkezet, tartalom és minőség – a 

gazdaság igényeinek megfelelően 

• Átlátható, koordinált, hatékony működés 

• Bemeneti követelmények érvényesítése minden 

szinten 

• Társadalmi felzárkózás, lehetőség mindenkinek 

• Első szakképesítés mindenkinek hozzáférhetően, 

az iskolai rendszerben 

• A képzések minden szintjén minőségi javulás 

• Gyakorlatorientáltabb képzések 
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Szakiskola 

A  3 éves képzés általánossá tétele 

Valós munkahelyi gyakorlat, tanulószerződés 

lehetőleg a képzés második évétől 

Gyakorlatorientált képzés 

Hatékony, szabályozott, pályaorientáció 

Kötelező, valós visszajelzést adó pályakövetési rendszer 

Szakközépiskola 

Kötelező komplex szakmai érettségi 

Szakmai elméleti és gyakorlati oktatás az első évfolyamtól 

Szakmai érettségi munkakör betöltésére jogosít 

Szakirányú középfokú tanulmányokban további egy év alatt OKJ-s végzettség 
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Tanulószerződés 

Duális képzés sok évtizedes hagyományaira támaszkodva 

Gazdasági szereplők szerepvállalásának erősítése 

Gazdasági kamara kiemelt partner 

Felelősségi körök egyértelművé tétele 

Szakmai és törvényességi ellenőrzés erősítése 

Adminisztráció egyszerűsítése 

Kiterjesztés egyéb szervekre:  

többek között egészségügyi és szociális intézményekre 

Pályakezdők továbbfoglalkoztatásának kiemelt támogatása 
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OKJ átalakítás alapelvei 

OKJ radikális átalakítása: 

• Átláthatóbb képzési kínálat, kevesebb szakma 

• Adott képzési idők, speciális munkarend (levelező, távoktatás) 

korlátozása 

• Széles alapszakmák elsősorban iskolai rendszerben 

• Ráépülések, specializáció iskolai rendszeren kívül 

• Az elágazások és rész-szakképesítések számának csökkentése 

• Az OKJ szintjei egyszerűsödnek (21, 31, 52, 54), FSZ kikerül 

• Az OKJ jobban szolgálja az élethosszig tartó tanulás folyamatát 
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TISZK, szakmaszerkezet 

o Munkaerő-piaci igények és 

prognózisok figyelembe vételével 

központi szakmaszerkezeti 

döntés 

o Szakmaszerkezetre vonatkozó 

döntések általános érvényűek 

o Betartásuk minden állami 

támogatás feltétele 

 

 

 

o TISZK rendszer átalakítása:  

o Uniós támogatásokat nem 

veszélyeztetve 

o Valós széleskörű intézményi 

integráció, nagy tagintézményes 

szakképző intézmények az állami, 

önkormányzati fenntartású körben 

o Hatékony, átlátható működés az 

egész rendszer szintjén 
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Finanszírozás 

Az első szakképesítés iskolai rendszerben legyen ingyenes 

- korlátozásokat szükséges beépíteni:  

az ingyenesen igénybe vehető  

évfolyamok száma korlátozott lesz 

Szakmai érettségi nem számít első szakképesítésnek 

 

Nem állami, nem önkormányzati iskolák csak szakképzési megállapodás 

alapján kaphatnak állami támogatást 

 

Szakmaszerkezeti döntés mindenkire érvényes: állami forrás ne folyjon 

el olyan képzésre, ami nem javítja a tanulók munkaerő-piaci esélyeit 
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2012-től 

• Szakképzési koncepció: 2011. május 24-én a 

kormány határozatban fogadta el 

• Folyik a szakképzésről szóló új törvény 

tervezetének előkészítése 

• 2011 végéig: szakképzési törvény és a szakképzési 

hozzájárulásról szóló törvény elfogadása 

• Ezt követően és párhuzamosan az OKJ átalakítása 

• Végrehajtási rendeletek 2011/2012. tanév folyamán 

• 2012 szeptembertől elsősorban tartalmi 

változások 

• Átalakítási folyamat jellemzői:  

       átmenet biztosítása, felmenő rendszer 
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KÖSZÖNÖM 

MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 


