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Doktori értekezések tézisei 

Farkas Éva: 

Rendszerváltás a szakképzésben 
A szakképzés szerkezeti, tartalmi átalakulása Magyarországon 

1989 után, különös tekintettel az iskolarendszerű szakképzés re-
formjának jellemzőire a képzést végző intézmények aspektusából 

 
- doktori értekezés tézisei - 

 
CÉLKITŰZÉSEK ÉS A TÉMA KÖRÜLHATÁROLÁSA 
 
 
Vizsg|latunk középpontj|ban a szakképzés33 – elsősorban az iskolarendszeren belül folyó 
szakmai képzés rendszere – |ll, mivel egyrészt a hum|n erőforr|s megfeleltetését a piacgaz-
das|g követelményeivel szervezett és folyamatos képzés nélkül nem lehet biztosítani, m|s-
részt az elmúlt évtizedben az oktat|s legdinamikusabban fejlődő része a szakképzés volt, az 
egész életen |t tartó tanul|s valós|gg| v|l|s|val a szakmai képzésben részt vevők sz|ma ug-
r|sszerűen megnőtt haz|nkban, harmadrészt egyetlen európai uniós közpolitika célkitűzései 
sem valósíthatók meg közvetlen oktat|si és képzési intézkedések nélkül. 

Az iskolai rendszerű szakképzés vizsg|lat|t indokolja, hogy a 24 év alatti koroszt|ly 
jellemzően iskolai rendszerben szerzi meg az első szakképesítését. Az |llam biztosítja az 
első OKJ-s szakképesítés ingyenes megszerzésének lehetőségét a közoktat|sban. Jelenleg a 
14-18 éves tanulók kétharmada szakképző iskol|ban folytatja tanulm|nyait, míg 2004 -ben 
a 15-24 éves koroszt|lynak csup|n 2%-a szerezte meg első szakképesítését iskolarendsze-
ren kívüli képzésben (Köpeczi Bócz – Bükki, 2006:6). Ezért az első szakma megszerzése 
Magyarorsz|gon jelentős mértékig az iskolai rendszerű szakképzéssel azonosítható, és ez 
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 Szakképzés alatt tágabb értelemben mindazokat az iskolai rendszeren belüli, és azon kívüli képzési formákat értjük, 

amelyek valamilyen a munkaerőpiacon elismert képesítéseket nyújtanak. A fogalmat sokan leszűkítik az iskolai rend-

szerű szakképzésre, valamint az Országos Képzési Jegyzékben (továbbiakban OKJ) meghatározott szakképesítések 

körére. Ennek elsősorban praktikus okai vannak, hiszen évtizedeken keresztül a szakképzés az iskolai rendszerű szak-

képzést jelentette, ez volt a domináns, az OKJ pedig az állam által elismert szakképesítéseket tartalmazza, elsősorban 

ezen képesítéseknek van munkaerő-piaci presztízsük. A szakképzés az OKJ-ben meghatározott szakképesítések eseté-

ben a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai követelmények szerinti szakmai elméleti és gya-

korlati képzés. A tanulás célja lehet valamilyen szakképzettség vagy hasznos szakmai tudás megszerzése, felsőfokú 

továbbtanulás vagy arra való felkészülés. A képzések folyhatnak iskolai rendszerben vagy iskolarendszeren kívül, tan-

folyami vagy távoktatásos formában (1993. évi LXXVI. törvény). A továbbiakban a szakképzés kifejezés alatt az OKJ-

ben szereplő képesítések megszerzésére irányuló iskolai rendszerű és iskolai rendszeren kívüli képzést értjük. 
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alapvetően a közoktat|s keretei között megy végbe. Emellett, b|r a magyarorsz|gi jogsza-
b|lyok a felsőoktat|s felsőfokú végzettséget adó képzési programjait nem tekintik a sza k-
képzés részének, az összes ilyen képzés |ltal nyújtott végzettség és szakképzettség felj o-
gosítja a résztvevőket valamely szakma gyakorl|s|ra a munkaerőpiacon, beleértve a sza-
b|lyozott foglalkoz|sokat is. Az iskolai rendszerű szakképzés rendszere a rendszerv|lt|s 
ut|n, az 1990-es években alapvető |talakít|sra és moderniz|l|sra szorult a hazai és nem-
zetközi gazdas|gi és politikai környezet mélyreható v|ltoz|sainak, a kialakuló munkaerő-
piac sürgető és gyorsan v|ltozó szükségleteinek és igényeinek, és nem utolsósorban a 
résztvevők megv|ltozott elv|r|sainak megfelelően.  
A 2004/2005. tanévben a nappali rendszerben tanulóknak tov|bbra is több mint kétharmada 
folytatta tanulm|nyait a szakképző iskol|k két típus|nak valamelyikében, a résztvevők iskola-
típus szerinti megoszl|sa azonban jelentősen megv|ltozott 1989 óta. A tanulóikat érettségi 
vizsg|ra is felkészítő szakközépiskol|k részesedése 33%-ról 45%-ra emelkedett (azon kor-
m|nyzati sz|ndékkal összhangban, amely a felsőfokú tanulm|nyok folytat|s|ra lehetőséget 
biztosító iskolatípusok ar|ny|t emelni kív|nta), mialatt a m|sik iskolatípusban tanulók ar|-
nya 44%-ról 24%-ra csökkent. A szakmunk|sképző iskol|k és utódaik, a szakiskol|k népsze-
rűségét illetően tapasztalt jelentős hanyatl|s okai között említhető a csökkenő születéssz|-
mok egyre fokozódó hat|sa és az iskol|k ezzel összefüggő kontra-szelektív felvételi elj|r|sa, 
éppúgy, mint a képzés idejétmúlt szerkezete, infrastruktúr|ja és tartalma/módszertana. A 
munkahelyen vagy üzemi tanműhelyben folyó gyakorlati képzési forma is kényszerűen el-
vesztette dominanci|j|t a kor|bbi nagy |llami v|llalatok privatiz|ciój|nak következtében, 
mivel azok új tulajdonosai gyakran nem v|llalt|k tov|bb a szakképző iskol|k di|kjainak kép-
zését (Magyar Közt|rsas|g Korm|nya, 2005a). A szakképző iskol|k korszerűsítése az 1990-es 
években indult el, de ez, különösen a szakiskol|k tekintetében, több szempontból is még el-
végzendő feladatnak sz|mít. A szakképzés rendszerének az 1990-es években történő |talakí-
t|sa egy sor, a szerkezetét, ir|nyít|si rendszerét, finanszíroz|s|t és az oktat|si-képzési tar-
talmat érintő reformmal indult, amelyet sz|mos új törvény és jogszab|ly megalkot|sa indított 
el (v.ö. Fehérv|ri – Liskó, 1996; Lannert, 1999; M|rtonfi, 2003). Az újj|szervezés része volt a 
magyar oktat|si rendszer |tfogó |talakít|s|nak, de a szakképzés gazdas|gi és t|rsadalmi je-
lentőségét is egyre ink|bb felismerte a magyar t|rsadalom. Ennek következtében m|ra ez a 
korm|nyzati politika egyik kulcsterületévé v|lt, amely a szakképzés modern, hatékony rend-
szerének kialakít|s|t – beleértve a képesítések rugalmas és differenci|lt rendszerének kidol-
goz|s|t – tűzte ki célul a hazai gazdas|gi és t|rsadalmi igényeknek megfelelően, illetve az Eu-
rópai Unió jogszab|lyaival összhangban. 

 
A disszert|ció célja egyrészről a hazai szakképzés jogi, t|rsadalmi, gazdas|gi és kör-

nyezeti körülményeinek, illetve az azokban – a rendszerv|lt|s nyom|n – bekövetkezett 
v|ltoz|soknak a bemutat|sa, m|srészről az iskolarendszerű szakképzés és reformja je l-
lemzőinek feltérképezése a képzést végző intézmények aspektus|ból. Arra keressük a v|-
laszt, hogy a politikai, t|rsadalmi, gazdas|gi rendszerv|lt|s milyen v|ltoz|sokat hozott az 
oktat|s egészében, de különösen a szakképzésben, valamint, hogy a szakképzés tendenci|i 
megfelelnek-e a hazai gazdas|g fejlődésének és az Európai Unió direktív|inak. Fontos an-
nak feltérképezése, hogy Magyarorsz|gon hogyan v|ltozott meg a szakképzés funkciója, 
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szerepe az elmúlt 17 évben, hogyan alakult a szakképzéssel foglalkozó intézmények sz|ma 
és tevékenysége, milyen rugalmass|ggal tud alkalmazkodni az iskolai rendszerű és az isk o-
lai rendszeren kívüli szakképzés a munkaerő-piaci igényekhez, illetve milyen fejlesztési 
lépések előtt |ll a szakképzés. Relev|ns kérdés az is, hogy a képző intézmények milyen 
körülmények között végzik munk|jukat, hogyan „élik meg” a szakképzés szerkezeti és ta r-
talmi |talakul|s|t, milyen problém|kkal kell megküzdeniük.  
 
 
ELMÉLETI HÁTTÉR 
 
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzés |ttekinthető rendszerének kere-
teit teremtette meg az|ltal, hogy elrendelte az OKJ kialakít|s|t a kor|bbi külön|lló jegyzékek 
összeolvaszt|s|val, amely így az összes |llamilag elismert szakképesítéseket tartalmazza az 
összes elérhető szinten (ISCED34 2-5), valamint az|ltal, hogy szab|lyozta az OKJ-s szakképesí-
tések szakmai és vizsgakövetelményei meghat|roz|s|nak folyamat|t. Az új szab|lyoz|s alap-
j|n az |llamilag elismert szakképesítések iskolarendszeren belüli és kívüli szakképzésben való 
megszerzése egyar|nt elfogadott| v|lt, b|r vannak olyan szakképesítések, amelyek kiz|rólag 
az iskolarendszeren belül vagy csak a felnőttképzésben szerezhetőek meg. Az iskolai rendsze-
rű szakképzés alapvető szerkezeti v|ltoz|sainak h|tterében a tankötelezettség 16., majd 
1998-tól 18. életévig történő kiterjesztése |llt (1993. évi LXXIX. törvény), valamint az |ltal|-
nos és a szakképzés vil|gos különv|laszt|sa és az |ltal|nos műveltséget megalapozó oktat|s-
nak a 10. évfolyamig történő kiterjesztése. Az újj|szervezési folyamat legfontosabb lépései 
között említhető (Köpeczi Bócz – Bükki, 2006:9): 
 a szakközépiskol|k |talakít|sa oly módon, hogy azok első négy évfolyamukon csup|n 

|ltal|nos képzést és (nem kötelező jelleggel) szakmai orient|ciós és alapozó képzést 
folytatnak, tiszt|n szakképzést pedig csak tov|bbi, középfok-ut|ni szintű évfolyamai-
kon kín|lnak; 

 a szakmunk|sképző iskol|knak a tipikusnak mondható 2+2 éves szerkezetű szakisko-
l|kk| való |talakít|sa; illetve 

 az ISCED 5B szintű OKJ-s szakképesítéseket nyújtó úgynevezett felsőfokú szakképzés 
1998-ban történő bevezetése. 

A szakképzés megszerzésére ir|nyuló képzés rendszerének fentiekben t|rgyalt fejlesztései 
ellenére vannak még fontos területek, ahol tov|bbi reformok szükségesek. A Szakképzés-
fejlesztési stratégi|t 2005-ben fogadt|k el a 2005-től 2013-ig tartó időszakra vonatkozóan. 
Fő célkitűzése, hogy olyan magas színvonalú szakképzés folytat|s|t biztosítsa, amely megfelel 
a 21. sz|zad t|rsadalmi és egyéni igényeinek, hozz|j|rul Magyarorsz|g t|rsadalmi-gazdas|gi 
fejlődéséhez, és az egyént – képességei fejlesztése |ltal – sikeres p|ly|ra készíti fel (v. ö. Ma-
gyar Közt|rsas|g Korm|nya, 2005a). Az 1057/2005. (V. 31.) korm|nyhat|rozat reformintéz-
kedéseinek legfontosabb célkitűzései: a minőségi szakképzés biztosít|sa mindenki sz|m|ra, a 
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 ISCED (International Classification of Education) az oktatás egységes osztályozási rendszere. Első ízben a múlt szá-

zad 70-es éveinek elején az ENSZ oktatási és kulturális szervezete az UNESCO dolgozta ki azzal a világos céllal, hogy 

a szakemberek számára rendelkezésre álljon egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a nemzeti és nemzetközi oktatási 

statisztikák összehasonlítását. 
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költséghatékonyabb szakképzés ir|nyít|si és finanszíroz|si rendszer kialakít|sa, a szakképzés 
inform|ciós és statisztikai rendszerének tov|bbfejlesztése. 2005 novemberében fogadta el a 
magyar korm|ny a 2013-ig tartó időszakra vonatkozó egész életen |t tartó tanul|s straté-
gi|j|t, amely egy |tfogó fejlesztési programot fogalmaz meg az egyéni képességek fejlesztését 
|llítva a középpontba (v.ö. Magyar Közt|rsas|g Korm|nya, 2005b). Ez a stratégia lemond a 
meglévő intézményrendszerhez kötődő |gazati megközelítésről egy olyan megközelítés érde-
kében, amely az |tfogó t|rsadalmi és gazdas|gi problém|kra ad korm|nyzati v|laszokat.  

A disszert|ció tematikailag két nagy egységből |ll. Az első rész a téma hazai és kül-
földi szakirodalm|ra, valamint m|sodelemzésre épül. A m|sodelemzések alapj|t részben 
a Központi Statisztikai Hivatal, az Oktat|si és Kultur|lis Minisztérium, a Szoci|lis és Mu n-
kaügyi Minisztérium, az OECD és az EUROSTAT publik|lt kiadv|nyai és internetes adatb|-
zisai képzik, részben kor|bbi tudom|nyos kutat|sok anyagaiból merítettünk. A szakképzé-
si szerkezet v|ltoz|sait vizsg|lva az időbeli metszet 1989-2006, azaz az elmúlt 16 évben 
megvalósult, statisztikai adatokkal is szemléltethető v|ltoz|sokra koncentr|l. B|r a vizs-
g|lt időszak csup|n m|sfél évtized, saj|tos időszak ez, a politikai rendszerv|lt|s kövezté-
ben radik|lisan |talakult az az intézmény- és feltételrendszer, amelyben az oktat|s és kép-
zés, ezen belül a szakképzés működik. Az iskolarendszernek, illetve a képzési rendszernek 
az új keretekbe történő illesztése évekig elhúzódott a tiszt|zatlan részletek, az eltérő pol i-
tikai megfontol|sok és az |tmenet tervezett késleltetése miatt, nevezetesen, hogy az i n-
tézményeknek és fenntartóiknak koncepcion|lisan és anyagilag is fel kellett készülniük a 
v|ltoz|sokra. A jogszab|lyi környezet v|ltoz|sain35 túl olyan kihív|sok is éreztették hat|-
sukat, amelyre a nyugat-európai orsz|gok fel tudtak készülni, Magyarorsz|got azonban 
„sokként” érték, mint a munkanélküliség tömeges megjelenése, vagy az oktat|s expanziója 
(Forray – Híves, 2003:22). A vizsg|lt időszakban a szakképzés t|rsadalmi és gazdas|gi je-
lentősége vil|gszerte megnőtt és döntően megv|ltozott az Európai Unió szakképzéssel – és 
egy|ltal|n a tanul|ssal – kapcsolatos közösségi politik|ja is. 
Dolgozatunk négy fejezete adja a téma elméleti h|tterét, amelyben összefoglaljuk, hogyan ala-
kult |t a szakképzés struktúr|ja a rendszerv|lt|s ut|n, elemezzük a gazdas|g és a képzés 
kapcsolat|t, részletezzük és bemutatjuk az 1990-es évek szakképzést érintő folyamatait, és 
kitérünk a szakképzés finanszíroz|s|ra, valamint az európai uniós csatlakoz|s hat|saira is. 
Leírjuk a jelenleg folyó szakképzési reformot, amelynek eredményeképpen alapjaiban v|lto-
zik meg, illetve dől el a szakképzés útja az elkövetkezendő évtizedre, ak|r évtizedekre. Nyo-
mon követjük a szakképzés jogi, t|rsadalmi, gazdas|gi és környezeti körülményeit, illetve az 
azokban – a múlt sz|zad kilencvenes éveiben – bekövetkezett v|ltoz|sokat. A különböző té-
nyezőket nem külön |gensekként, hanem összefüggéseiben, egyfajta rendszerszemléletet 
követve elemezzük. Legmark|nsabban a gazdas|g és a szakképzés összefüggéseit vizsg|ljuk, 
ugyanakkor maga a gazdas|g nem elemzésünk t|rgya, fő cél a szakképzés, a szakképzéssel 
kapcsolatos jelenségek, illetve azok t|rsadalmi vonatkoz|sainak vizsg|lata. Nem t|rgya a dol-
gozatnak annak a t|rsadalmi környezetnek a vizsg|lata, amelyben a szakképzés folyik, így a 
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 A jogszabályi környezet változásának első eleme a foglalkoztatásról szóló 1991. évi IV. törvény volt, amely az isko-

lai rendszeren kívüli képzést emelte be a képzési rendszerbe, majd 1993-ban megjelentek a közoktatásról, szakképzésről 
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demogr|fiai tényezők elemzése sem, b|r tudjuk, hogy ezek relev|ns hat|ssal bírnak az okta-
t|sra. Érintjük az iskolai rendszeren kívüli szakképzés területét is, amely mindeddig kevésbé 
felt|rt terület, valamint helyzetképet adunk a szakképzés jelenleg is zajló – ugyanakkor alul-
kommunik|lt – jelentős |talakul|s|ról, belehelyezve azt az egész életen |t tartó tanul|s kon-
textus|ba. Nem teszünk javaslatokat a szakképzés jövőbeni fejlesztésének lehetőségeire (ha 
ugyan ez egy|ltal|n lehetséges), csup|n a tendenci|k és azok v|rható hat|sainak leír|s|ra 
v|llalkozunk. 
A bevezetést – elsődlegesen statisztikai elemzésekre épülve – a magyarorsz|gi foglalkoztat|-
si helyzetkép bemutat|sa követi. A szakképzési reformhoz kapcsolódóan a foglalkoztat|si 
helyzetkép bemutat|sa teremti meg azt az értelmezési keretet, amelyben a szakképzés |tala-
kít|s|nak folyamata érthetővé és értelmezhetővé v|lik. Ezért szükséges a magyarorsz|gi fog-
lalkoztat|si helyzet leír|s|n túl az európai uniós csatlakoz|s mai magyar munkaerőpiacra tör-
ténő hat|sainak elemzése is. Ezt követően a magyar szakirodalmi forr|sokra t|maszkodva 
mutatjuk be a kilencvenes évek szakképzési kutat|sait és azok eredményeit, amelyekre dol-
gozatunk tov|bbi fejezeteiben is t|maszkodunk. A gazdas|g és a szakképzés nagyon szoros 
kölcsönhat|sban |ll egym|ssal. A gazdas|g és a szakképzés egym|sra gyakorolt hat|sa kü-
lönösen előtérbe került a kilencvenes években, amikor olyan radik|lis v|ltoz|sok történtek 
Magyarorsz|gon, amelyek a két rendszert alapvetően érintették. A negyedik fejezetben ezeket 
a v|ltoz|sokat mutatjuk be először a gazdas|g oldal|ról, majd elemezzük a gazdas|gban vég-
bement v|ltoz|sok oktat|sra gyakorolt hat|sait. Itt szólunk a szakképzés finanszíroz|s|ról, 
mivel a pénzügyi t|mogat|si rendszer, illetve eszközrendszer a legfontosabb és leghatéko-
nyabb szakmapolitikai érvényesítő eszköz, amelynek szinergiai hat|sai különösen érdekesek 
és fontosak a gazdas|g fejlesztése szempontj|ból. A dolgozat ötödik fejezete a jelenleg is zajló 
szakképzési reform alapelveit írja le. Az új képzési struktúra kulcsfogalma a modulariz|ció 
és a kompetencia alapú képzés. Ezzel együtt megújultak a szakképzési tartalmak is, új szakmai 
és vizsgakövetelmények, valamint központi programok születtek. Megalapozzuk a kompeten-
cia, mint teljesítménypotenci|l felfog|s|t, bizonyítva azt, hogy ennek a fogalomnak a kapcso-
lód|sa a pedagógiai, illetve a hum|nerőforr|s fejlesztés szakmai követelményeihez ma m|r 
elengedhetetlen. A kompetencia fogalom különböző értelmezéseinek |ttekintést követően a 
munkaköri kompetenci|kkal foglalkozunk részletesebben. 
 
 
AZ EMPIRIKUS KUTATÁS MÓDSZEREI ÉS FOLYAMATA 
 
A dolgozat m|sik nagy egysége a 2006-ban szakközépiskol|k körében lefolytatott empirikus 
vizsg|lat eredményeit dolgozza fel t|gabb elemzési kontextusban. Kutat|sunk célja az volt, 
hogy |ltal|nos képet kapjunk a szakközépiskol|kban szakképzési évfolyamon folyó munk|ról, 
az érettségi ut|ni szakképzésben résztvevő fiatalok képzéséről, valamint a szakközépiskolai 
intézményvezetők szakképzésben zajló v|ltoz|sokkal kapcsolatos véleményeiről, t|jékozott-
s|guk mértékéről, az elindult és v|rható v|ltoz|sokhoz való viszonyukról. Összhangban az 
európai uniós alapelvekkel a szakképzés t|rsadalmi presztízsének, valamint munkaerő-piaci 
relevanci|j|nak érdekében 2004-ben haz|nkban is megkezdődött a szakképzés szerkezeti és 
tartalmi |talakít|sa. Az eltelt évtized gazdas|gi-t|rsadalmi és természetesen oktat|spolitikai 
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v|ltoz|sai szükségessé tették azt, hogy a kor|bban elkezdett moderniz|ciós folyamat tov|bb 
folytatódjék, és a tanulók iskolai sikerességének növelése, valamint a munkaerő-piaci igények 
javít|sa érdekében a jelenleginél korszerűbb szakmajegyzék készüljön. A szakképzés jelenleg 
– 2004-2007 között – folyó szerkezeti és tartalmi |talakít|sa az előttünk |lló 10-15 évre jelöli 
ki a szakképzés jövőbeni útjait, ezért feltétlenül szükséges megismerni a képző intézmények 
szakképzési reformmal kapcsolatos vélekedését.  
A kutat|s módszere primer adatgyűjtés, struktur|lt kérdőíves lekérdezés. A kérdőív az isko-
larendszerű szakképzést folytató, szakképző intézmények sz|m|ra készült és a szakképző 
évfolyamokon folyó szakközépiskolai feladat ell|t|sra vonatkozott, azaz a 13. és 14. évfolya-
mon folyó szakmai munk|t vizsg|ltuk. A kérdezés önkitöltős módszerrel történt. A kérdések 
érthetőségét próbakérdezés sor|n teszteltük, ennek eredményeképpen pontosítottuk a kérdő-
ív kérdéseit. A kérdőív két nagy egységből épült fel, a kérdőív elején a szakközépiskol|ban 
folyó munka jellemzőit mértük fel, a m|sodik részben a szakképzés szerkezeti és tartalmi |t-
alakít|s|val kapcsolatos inform|ciókra, véleményekre kérdeztünk r|. A kérdőív 39 kérdése 
egyar|nt tartalmazott z|rt és nyitott kérdéseket. A kérdőív kérdései elsősorban sz|mszerűsít-
hető adatokra vonatkoztak, de alkalmaztunk attitűdre ir|nyuló kérdéseket is. 
Az alapsokas|got (popul|ciót) a közoktat|si intézménytörzs szakközépiskolai feladatell|t|-
s|t végző intézmények alkott|k. A Közoktat|si Inform|ciós Rendszer tartalmazza a Magyar 
Közt|rsas|g területén működő, OM azonosítóval rendelkező közoktat|si feladatok ell|t|s|ban 
közreműködő intézmények és fenntartóik adatait. Az adatgyűjtés teljes mintavételen alapult. 
A kérdőívet mind a 845 szakközépiskol|hoz eljuttattuk.  
A kutat|s lefolytat|s|ra 2006 szeptemberében került sor. A kérdőíveket post|n és elektro-
nikus form|ban küldtük ki valamennyi szakközépiskola részére. A 845 iskol|ból 301 kérdőív 
(35,62%) érkezett vissza. 17 kérdőívet olyan mértékben töltöttek ki hi|nyosan, amely nem 
tette lehetővé a feldolgoz|st. 29 iskola jelezte, hogy vagy még nem, vagy m|r nem folytatnak 
szakképző évfolyamon képzést. Az értékelhető, feldolgozható kérdőívek sz|ma 255 darab, ez 
a teljes minta 30,17%-a, amely lehetővé teszi, hogy a kapott kutat|si adatokkal jellemezzük a 
magyarorsz|gi szakközépiskol|k szakképzési évfolyamain folyó munk|t, az iskolavezetők vé-
lekedését, felkészültségük mértékét az új szakképzési szerkezet bevezetésére. A feldolgozott 
255 kérdőívet kitöltő iskol|k közül 181 tiszta profilú, csak szakmai képzést folytató szakkö-
zépiskola, 69 vegyes profilú – a szakközépiskolai feladatell|t|son túl/mellett gimn|ziumi, |l-
tal|nos iskolai oktat|st is végez. 5 intézmény esetében nem lehetett egyértelműen meg|llapí-
tani a képzési profilt. A kérdőíveket az iskolaigazgatóknak küldtük ki, a kitöltésben jellemzően 
az iskolaigazgatók, iskolaigazgató-helyettesek és munkaközösség vezetők vettek részt bevon-
va abba a pedagógusokat is. Az adatgyűjtés sor|n különösen figyeltünk a t|rsadalomtudom|-
nyi kutat|sok etikai norm|inak megtart|s|ra. Az adatok kódol|s ut|ni feldolgoz|s|t SPSS36 
sz|mítógépes statisztikai módszerrel, gyakoris|gi megoszl|sokkal és keresztt|bla-
elemzésekkel végeztük el h|rom fő elemzési dimenzió mentén: a szakközépiskol|k finanszí-
roz|si kérdései, a képzési kín|lat munkaerő-piaci igényekhez történő alakít|sa és az új szak-
képzési szerkezet v|ltoz|saival kapcsolatos vélemények tekintetében. Ez utóbbi esetben, ku-
tat|si eredményeink alapj|n felhívjuk a figyelmet arra, hogy az új szakképzési szerkezet és 
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tartalom tekintetében rendkívül nagy az inform|cióhi|ny és bizonytalans|g valamennyi ér-
dekelt fél (tanulók, szülők, pedagógusok, intézményvezetők, munk|ltatók) esetében. Ezt fel-
tétlenül mihamarabb orvosolni szükséges az oktat|sir|nyít|s részéről, mert a gyakorlati meg-
valósít|s súlyos g|tja lehet a nem megfelelő t|jékoztat|s/t|jékozotts|g és ez|ltal az elutasít|s, 
negatív viszonyul|s az egyébként jó fejlesztési ir|nyt kijelölő szakképzési reformmal szem-
ben.  
 
 
FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

1.) A magyar pedagógus t|rsadalom hallott és természetszerűleg foglalkozik a szak-
képzés új struktúr|j|val és tartalm|val, de nem kellően t|jékozott, fogalmi keretei 
pontatlanok. Kutat|sunk azt igazolja, hogy az új inform|ciók, elv|r|sok nem |llnak 
össze koherens rendszerben egyfajta kompetenciaalapú pedagógiai gondolkod|s-
módd| az intézményvezetők fejében.  

 
2.) Az intézmények csak részleteiben ismerik a szakképzési reform folyamat|t, rendkívül 

nagy mértékben éreznek inform|ció hi|nyt, b|r elismerik a reform szükségességét, 
egyetértenek az oktat|spolitikai törekvésekkel, mégis véleményeiket szinte minden 
esetben valamilyen ir|nyults|gú érzelmi attitűd színezi. A valós problém|k mellett fel-
sejlenek vélt problém|k is. Legsúlyosabb kihív|sként a pedagógusokra h|ruló több-
letmunk|t (pl. tantervek módosít|sa) aposztrof|lj|k a megkérdezettek, és nem érzik 
annak a bizonyoss|g|t, hogy az új szakképzési szerkezet és tartalom a gyakorlatban 
„papírforma” szerint megvalósítható. Nagyon hi|nyzik az iskol|k sz|m|ra a kisz|mít-
hatós|g, az oktat|si rendszer stabilit|sa.  

 
3.) Az egyén meglehetősen kiszolg|ltatott a kín|lati struktúr|nak és a minőségnek. Az 

oktat|si, képzési piacon nem működik ebből a szempontból tényleges piaci verseny. A 
képzési intézmények, cégek mérhető eredménye nem a munkaerőpiacnak, vagy a t|r-
sadalmi, egyéni elv|r|soknak való megfelelés, hanem a túlélés, a nyereség. Nincs meg-
felelő inform|ciós, ösztönzési, szankcion|l|si, és p|lyakövetési rendszer. Viszonylag 
szűk csoport kivételével ez a re|lis helyzet az iskolarendszerben és az iskolarendsze-
ren kívüli oktat|sban, képzésben egyar|nt. Az intézményi érdekek alapvetően nem 
hordozz|k magukban a munkaerő-piachoz való igazod|s érdekeltségét, a jogszab|lyi és 
a finanszíroz|si rendszer nem ösztönöz kellőképpen a korszerűsítésre, a t|rsadalmi, 
gazdas|gi kohézió elősegítésére (v.ö. Szép, 2003). A szakképző iskol|k kényszerhely-
zetben vannak, és sokszor b|rmi |ron igyekeznek betölteni a felvételi keretsz|mokat. A 
demogr|fiai ap|ly okozta képzési túlkín|lat időszak|ban verseny folyik a tanulókért, 
hiszen a nem megfelelő tanulói létsz|m az iskol|k fennmarad|s|t veszélyezteti (v. ö. 
M|rtonfi, 2005).  

 
4.) A tanul|si igények és szükségletek előrejelzése és a szakmai tov|bbképzés ennek meg-

felelő tervezése még tov|bbi fejlesztést kív|nó terület Magyarorsz|gon. Jelenleg az 
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egyetlen, a munkaerő-piaci szükségletek és a készség-hi|nyok előrejelzésére szolg|ló 
beépített mechanizmust az Állami Foglalkoztat|si Szolg|lat |ltal készített főként rövid 
t|vú prognózisok jelentik. Által|ban véve a munkaerő-piaci előrejelzés lehetősége 
korl|tozott sz|mos ok miatt: jelentősek a különbségek a szükségleteket és igényeket 
illetően a v|llalkoz|s méretétől és a régiótól függően, az alternatív foglalkoztat|si for-
m|k gyors fejlődése, a gazdas|g mérete és nyitotts|ga, a t|rsadalmi partnerek közvetí-
tő szerepének gyengesége stb. (v. ö. M|rtonfi – Tordai, 2005). A munkaerő-piaci előre-
jelzések jelenlegi form|i teh|t elsősorban rövid t|vú prognózisokkal szolg|lhatnak a 
munkanélküliek és a képzésből kilépők létsz|m|ra, valamint a gazd|lkodó szervezetek 
|ltal jelzett munkaerő-szükségletekre vonatkozó inform|ciók alapj|n. Az ilyen típusú 
előrejelzések azonban nem igaz|n alkalmasak az iskolarendszeren belüli szakképzés 
tervezéséhez, hiszen egy új szakképesítésre ir|nyuló képzés bevezetése legal|bb h|-
rom évet vesz igénybe. B|r sz|mos orsz|gos és region|lis/megyei szintű tan|csadó tes-
tület működik a t|rsadalmi partnerek és a gazdas|gi kamar|k bevon|s|val, a szakkép-
zés létező tervezési mechanizmusai tov|bbra is elégtelennek tekinthetőek. 

 
5.) A szakközépiskol|k képzési kín|latuk meghat|roz|s|n|l figyelembe veszik a munka-

erő-piaci igényeket. Ezen kívül a tanulói (szülői) igények és a rendelkezésre |lló t|rgyi 
és személyi erőforr|sok hat|rozz|k meg az intézmény képzési kín|lat|t. Relev|ns in-
form|cióikat a gazdas|gi szereplőkről jellemzően a munkaerő-piaci szervezetektől 
szerzik. Az iskol|k alapvetően tiszt|ban vannak az adott régió munkaerőpiaci-
helyzetével, jól nevesítik a hi|nyszakm|kat és a túltelített szakm|kat. 

 
6.) Statisztikai adatok egyértelműen bizonyítj|k, hogy a t|rsadalom iskol|zotts|ga fo-

lyamatosan növekszik (v.ö. Központi Statisztikai Hivatal, 2005), ami megfelel a tud|s-
alapú t|rsadalom elv|r|sainak. Az iskol|zotts|gi szint – eltekintve a közép-
magyarorsz|gi régiótól – területén nincsenek szignifik|ns region|lis eltérések. Sőt a 
legelmaradottabb régiókban a legmagasabb az érettségivel és felsőfokú iskolai végzett-
séggel rendelkezők sz|ma (v.ö. Központi Statisztikai Hivatal, 2005). Az iskol|zotts|gi 
szint dinamikus növekedése azonban nem j|r együtt a gazdas|gi fejlődés ütemének 
növekedésével. Az iskol|zotts|g növelése önmag|ban nem j|rul hozz| közvetlenül a 
gazdas|gi fejlődéshez, a munkahelyteremtéshez, a munkanélküliség csökkentéséhez. A 
tanul|s nem egyenes ar|nyban vezet a tud|s mennyiségének növekedéséhez. Ez a le-
egyszerűsített v|lasz arra, hogy az oktat|s és képzés miért nem képes enyhíteni a 
munkaerő-piaci feszültségeket. B|r az intézmények jellemzően a munkaerő-piaci igé-
nyeknek megfelelő szakm|kra képeznek, ugyanakkor a szakképző intézmények nem 
képesek az adott szakma gyakorl|s|hoz szükséges, úgynevezett relev|ns tud|s elsaj|-
títtat|s|ra. Előzőekből az is következik, hogy nem minden tud|s relev|ns, úgynevezett 
t|rsadalmilag hasznosítható tud|s. A szakképzés fejlesztését teh|t a jövőben semmi-
képpen nem a mennyiségi fejlesztés, hanem a tanít|si tartalmak mentén kell megra-
gadni, mert a tartalom kérdése az igazi probléma.  
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7.) A szakképzés tervezése csak region|lis szinten, a gazdas|gi, munkaerő-piaci folyama-
tok elemzésére alapozva történhet. Az oktat|si rendszerek, form|k közül a szakképzés 
van legink|bb a gazdas|gi igényeknek kiszolg|ltatva. A gazdas|gi fejlettség, a munka-
erő-piaci folyamatok region|lisan jelentős különbségeket mutatnak. Ezek a különbsé-
gek az elmúlt 15 évben nem csökkentek. Az orsz|gos munkaerő-piaci előrejelzések 
egyes települések intézményeinek nem adnak megfelelő ir|nymutat|st képzési kín|la-
tuk tervezéséhez. Ki kell alakítani a szakképzés ir|nyít|s|nak region|lis szintjét, az ér-
dekelt felek region|lis szintű együttműködésének lehetőségeit. Személyi, t|rgyi, és 
pénzügyi feltételeket kell biztosítani a gazdas|gi, munkaerő-piaci folyamatok elemzé-
séhez valamennyi régióban.  

 
8.) Ma egyetlen oktat|si intézmény sem képes szerte a vil|gon kész tud|s |tad|s|ra, ezt 

lehetetlen megvalósítani. Ez a funkcióv|lt|s értékeli fel a kompetenci|kat a tud|s 
mellett37. Az ismeretek elavulnak, a tud|s több dimenziós, de ami bizonyosan |llandó, 
hogy fejleszteni szükséges a természetes kív|ncsis|got, a kérdésfeltevést, a gondolko-
d|st, a véleményalkot|st, a kreativit|st, az ön|lló tanul|st stb.. Ezeket a kompetenci|-
kat tudatosan fejleszteni szükséges, mivel az inform|ciók nagy mennyiségű közlése – a 
tények elemző értelmezése nélkül – önmag|ban nem j|rul hozz| a gondolkod|s, az íté-
lőképesség stb. fejlődéséhez. Nagy előrelépés ezen a területen, hogy a 
szakmaspecifikus kompetenci|k fejlesztése m|ra deklar|lt célja a szakképzésnek, és 
bekerültek a szakmai és vizsgakövetelményekbe. Meghat|roz|sra került, hogy egy-egy 
szakképesítés esetében milyen feladatokat kell elvégezni, illetve, hogy a feladatok el-
végzéséhez milyen szakmai és t|rsas kompetenci|k szükségesek. 

 
9.) A gazdas|g szereplői nem képesek megfelelően artikul|lni a munkaerővel szemben 

t|masztott igényeiket. Viszont ha megfogalmazz|k a sz|mukra fontos tud|s tartalm|t, 
nem biztos, hogy az az iskola sz|m|ra is érthető és értelmezhető. Sokszor a gazdas|gi 
kihív|sok a pedagógusok sz|m|ra értelmezhetetlenül jelennek meg az iskol|ban. Mert 
péld|ul az informatikai tud|s magasabb színvonalú tud|s|ban nem defini|lódik, hogy a 
sz|mítógépek pontos működési elvét, a szoftverek felépítését, a szoftverek fejlesztését, 
a szövegszerkesztést, az elektronikus levelezést, a programoz|st, a grafikai programok 
alkalmaz|s|t stb. kell-e a tanulónak tudnia. Mivel az igények leegyszerűsítetten jelen-
nek meg, ezért a pedagógusok saj|t értékítéletük és kompetenci|ik alapj|n döntenek a 
relev|ns tud|s mibenlétéről. 

 
10.) A szakképző intézmények jellemzően a központi forr|sokból biztosítj|k működé-

süket, azonban az |llami normatíva mértéke az előző évihez képest nem nőtt 2006-
ban, így valamennyi iskola érdekelt tov|bbi forr|sok felderítésében és bevon|s|ban. A 
jelenlegi finanszíroz|si rendszer nem ösztönzi a munk|ltatói igényekhez való igazo-
d|st, a tanulói létsz|m alapj|n j|ró normatív finanszíroz|s arra motiv|lja az intézmé-
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nyeket, hogy sokkal ink|bb a tanulói/szülői igényeket vegyék figyelembe, semmint a 
munkaerő-piaci elv|r|sokat az indítandó képzések meghat|roz|sakor. Vizsg|lati 
eredményeink arra utalnak, hogy az iskol|k sokkal kevésbé haszn|lj|k ki a szakkép-
zési hozz|j|rul|s forr|sait, mint arra lehetőségük lenne. B|r a szakképzési hozz|j|ru-
l|s rendszere az |llami forr|sokon túl a legjelentősebb potenci|l, sz|mos hi|nyoss|ga 
van. Mivel a fejlesztési t|mogat|s nagy részének a személyes kapcsolatrendszer az 
alapja, elszakad a tényleges munkaerő-piaci igényektől és a jogszab|lyalkotók eredeti 
céljaitól, miszerint a fejlesztési hozz|j|rul|s az |gazati szakember ut|npótl|st biztosító 
iskolai képzést hivatott t|mogatni. E cél megvalósít|s|ba ütközik az is, hogy a fejleszté-
si hozz|j|rul|s rendszere a közszfér|ra nem terjed ki, pedig a munkaerő ut|npótl|s ez 
utóbbi |gazatban is kiemelt jelentőségű. 

 
HIVATKOZOTT IRODALOM 
 
1057/2005. (V. 31.) korm|nyhat|rozat a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajt|s|hoz 

szükséges intézkedésekről  

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktat|sról 

Fehérv|ri Anikó – Liskó Ilona (1996): Szerkezetv|ltó iskol|k a kilencvenes években . Buda-
pest, Oktat|skutató Intézet. 

Forray Katalin – Híves Tam|s (2003): A leszakad|s region|lis dimenziói. Budapest, Okta-
t|skutató Intézet. 

Köpeczi Bócz Tam|s – Bükki Eszter (2006): A szakképzés Magyarorsz|gon. Tematikus |tte-
kintés. Budapest, ReferNet – Oktat|si Minisztérium Alapkezelő Igazgatós|ga. 

Központi Statisztikai Hivatal (2005): Oktat|si adatok 2004/2005. Budapest, Központi Sta-
tisztikai Hivatal.  

Lannert Judit (1999): Szerkezetv|lt|si tendenci|k és a tov|bbtanul|si ar|nyokat befoly|-
soló tényezők a közoktat|sban. In: V|gó Irén (szerk.): Tartalmi v|ltoz|sok a közokta-
t|sban a 90-es években. Budapest, Okker Kiadó. 

Magyar Közt|rsas|g Korm|nya (2005a): Szakképzés-fejlesztési Stratégia 2013-ig. Buda-
pest, A Magyar Közt|rsas|g Korm|nya – Oktat|si Minisztérium – Foglalkoztat|spoliti-
kai és Munkaügyi Minisztérium.  

Magyar Közt|rsas|g Korm|nya (2005b): Stratégia az Egész életen |t tartó tanul|sról. Budapest, Oktat|si Minisz-
térium – Foglalkoztat|spolitikai és Munkaügyi Minisztérium. 

M|rtonfi György – Tordai Péter (2005): Az oktat|s és a munkaerőpiac kapcsolód|sa. 
www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=egyeb-munkaeropiac; 2006. 02. 13. 

M|rtonfi György (2003): Az iskolai rendszerű szakképzés |talakul|sa. In: Nagy M|ria 
(szerk.): Mindenki középiskol|ja. Középfokú képzés az ezredforduló Magyarorsz|g|n.  
Budapest, Orsz|gos Közoktat|si Intézet. 

M|rtonfi György (2005): Tartalmi moderniz|ció az iskolarendszerű szakképzésben 
www.oki.hu/printerFriendly.php?tipikus=cikk&kod=tartalmi-valtozasok-05-
arcius.html; 2006. 02. 13. 



 
 

204/220 

Szép Zsófia (2003): A szakképzés finanszíroz|s|nak forr|sai a nemzetközi gyakorlatban és 
Magyarorsz|gon. http://info.om.hu/j4.html; 2003. 02. 02. 

 

A SZERZŐNEK A DOLGOZAT TÉMÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓI  
 
Farkas Éva (2007): Ig|sló kontra sz|rnyaló pegazus, a kompetenci|k felértékelődése. (M|-

sodközlés). Szakmai Szemle, MK KBH, Budapest, 1. sz|m, 157-172. p. 

Farkas Éva (2006): Ig|sló kontra sz|rnyaló pegazus, avagy a kompetenci|k felértékelődé-
se. Felnőttképzés, 4. sz|m, 43-52.p.  

Farkas Éva (2006): A felnőttképzés felértékelődése az emberi erőforr|s fejlesztés folyamat|-
ban. Pécs, PTE FEEK. 

Farkas Éva (2006): A tanuló t|rsadalomról szóló nemzetközi felnőttképzési konferencia 
tapasztalatai. Tud|smenedzsment, decemberi sz|m, 55-61. p.  

Farkas Éva (2006): Rendszerv|lt|s a szakképzésben. Honvédelmi szakképzések a megúj u-
l|s útj|n.  Szakmai Szemle, MK KBH, Budapest, 3. sz|m, 140-149. p. 

Farkas Éva (2006): Megújul|s útj|n a szakképzés. Tud|smenedzsment, októberi sz|m, 3-
11. p. 

Farkas Éva (2006): Szakképzés felsőoktat|si keretek között. In: K|lm|n Anikó (szerk.): 2. 
Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia.  Debrecen, MELLearn 
Egyesület. 196-207. p.  

Farkas Éva (2006): Vocational Training Within the Higher Education. In: K|lm|n Anikó 
(szerk.): 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia.  Debrecen, 
MELLearn Egyesület. 283-287. p.  

Farkas Éva (2006): A felnőttképzés fejlesztésének tartalma és igényei. Közösségi Művelő-
dés, októberi sz|m, 21-24. p.  

Farkas Éva (2006): Felnőttoktat|s az egész életen |t tartó tanul|s stratégia tükrében. In: 
Juh|sz Erika (szerk.): Régió és oktat|s. Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árp|d Közhasznú 
Egyesülete. 

Farkas Éva et. al. (2005): Kiz|rólagos tulajdonl|s vagy hatalommegoszt|s? Avagy kié az 
iskola? Pódiumbeszélgetés az iskola t|rsadalmasít|s|nak esélyeiről az Iskola – Innov|-
ció – Inklúzió című gyulai konferenci|n. In: Új Pedagógiai Szemle, decemberi sz|m, 72-
80. p.  

Farkas Éva (2004): Felnőttoktat|s és -képzés Magyarorsz|gon. Miskolc, Kolombusz Kkt. 

Farkas Éva (2004): Transformation of vocational education and training policies In: Hun-
gary. In: Hake, Barry – Gent, Bastiaan van – Katus, József (eds.): Adult Education and 
Globalization: Past and Present. Frankfurt am Main; Berlin [etc.]: Peter Lang. 293-300. 
p. 

Farkas Éva (2003): Az élethosszig tartó tanul|s kora. In: Kóny|né Tóth M|ria – Moln|r 
Csaba (szerk.): Felnőttképzésünk az európai csatlakoz|s küszöbén. Debrecen, 
Suliszervíz. 231-234. p. 



 
 

205/220 

Farkas Éva (ford.) (2002): Az oktat|s közösségi finanszíroz|sa. In: Kozma Tam|s (szerk.):  
Felnőttképzés és gazdas|g. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. 104-113. p. (For-
dít|s alapja: M. Bray (1995): Community Financing of Education. In: Carnoy, Matin 
(ed.): International Encyclopedia of Economics of Education. Pergamon Press, Oxford) 

Farkas Éva (2002): Educational policy and the developing of human resources in the E u-
ropean Union. Hungary and globalizational challenges. In: Gwory, Wieslaw (ed.): 
Globalisation and regional development. Czectochowa, Wyzsza Szkola Hotelarstwa i 
Turystyki. 117-123. p. 

Farkas Éva (2001). Megújuló szakképzés: Módosult az Orsz|gos Képzési Jegyzék.  In: 
Rubovszky K|lm|n (szerk.): Felnőttoktat|s, ifjús|g, művelődés. [Acta Andragogiae et 
Culturae sorozat 19. sz|m.] Debrecen, DE, 36-41. p.  

Farkas Éva (2001): Iskolai rendszerű felnőttszakképzés alapítv|nyi keretben. In: Pethő 
L|szló – Mayer József (szerk.): Andragógia az ezredforduló v|ltozó vil|g|ban. Orsz|gos 
Közoktat|si Intézet. Budapest, 166-214. p. 

Farkas Éva (2001): Current issues of adult vocational training in Borsod-Abaúj-Zemplen 
county and Hungary. In: Lehoczky L|szló – Kalm|r L|szló (szerk.) 3rd International 
Conference of Phd Student. Published by University of Miskolc. 21-27. p. 

 
 
 

A SZERZŐNEK A DOLGOZAT TÉMÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KONFERENCIA 
ABASZTRAKTJAI 
 
Farkas Éva (2006): Kompetenciafejlesztés a szakképzésben. In: Tanul a t|rsadalom. VI. 

Orsz|gos Neveléstudom|nyi Konferencia, Budapest, 2006. október 26-28.  

Farkas Éva (2005): Tanulóközpontok saj|t élettérben – A mélt|nyoss|g intézményei. In: 
Közoktat|s, pedagógusképzés, neveléstudom|ny. V. Orsz|gos Neveléstudom|nyi Kon-
ferencia. Budapest, 2005. okt. 6-8. 259. p.  

Farkas Éva (2004): Az egész életen |t tartó tanul|s európai dimenziói. In: Tanul|s, ko m-
munik|ció, nevelés. IV. Orsz|gos Neveléstudom|nyi Konferencia. Budapest, 2004. okt. 
20-22. 286. p. 

Farkas Éva (2003): Az élethosszig tartó tanul|s finanszíroz|si kérdései. In: Az európai t a-
nul|si tér és a magyar neveléstudom|ny. III. Orsz|gos Neveléstudom|nyi Konferencia. 
Budapest, 2003. okt. 9-11. 295. p. 

Farkas Éva (2002): Felnőttképzés Európ|ban. In: Régiók szerepe, versenyképessége az 
Európai Unióban. Szabolcs-Szatm|r-Bereg Megyei Tudom|nyos Közalapítv|ny füzetei. 
Nyíregyh|za. 147-148. p. 

Farkas Éva (2002): Rendszerv|lt|s a felnőtt szakképzésben. In: A tud|salapú t|rsada lom 
pedagógi|ja. II. Orsz|gos Neveléstudom|nyi Konferencia. Budapest, 2002. okt. 22 -26. 
112. p. 

Farkas Éva (2001): Felnőttek szakképzése alapítv|nyi keretben. In: Az értelem kiművel é-
se. I. Orsz|gos Neveléstudom|nyi Konferencia. Budapest, 2001. okt. 25-27. 220. p. 



 
 

206/220 

 
 

A SZERZŐNEK A DOLGOZAT TÉMÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KONFERENCIA ELŐADÁSAI  
 
2007. janu|r 25-26. Esztergom, Felsőoktat|si Térség és Magyarorsz|g. Előad|s címe: A 

kínai felnőttképzés és a glob|lis fejlődés. 

2006. október 28-31. Peking, VI. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia. Előad|s címe: 
Government communication as a field of adult education. 

2006. m|jus 2. Tréningkörkép HR szemmel, HR hallgatók II. Orsz|gos Konferenci|ja. El ő-
ad|s címe: Hum|nerőforr|s fejlesztés a Lifelong Learning implement|ciój|ban.  

2006. m|rcius 27. Művelődés Hete – Tanul|s Ünnepe, Balatonszepezd. Előad|s címe: Tanu-
ló régiók – EU gyakorlat: Magyar |lom vagy valós|g? 

2006. m|rcius 21. Művelődés Hete – Tanul|s Ünnepe, Tata. Előad|s címe: Az egész életen 
|t tartó tanul|s igényének megjelenése, t|rsadalmi kényszere. EU kitekintés. A művelő-
dési h|zak lehetőségei a felnőttképzésben. 

2006. febru|r 2. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Előad|s címe: A szakképzés 
tartalmi és szerkezeti |talakít|sa, az új OKJ. 

2005. szeptember 11. Helsinki, 10th International Conference on the History of Adult Edu-
cation. Előad|s címe: Implementation of Lifelong Learning in Human Resources Deve l-
opment in Hungary. 

2003. november 6. Nevelés- és Művelődéstudom|nyi Doktori Program I. Tal|lkozója  „Az 
oktat|s és művelődés új ir|nyai az ezredfordulón”  címmel. Előad|s címe: A felnőttkori 
tanul|s finanszíroz|si lehetőségei. 

2001. június 28 – július Symposium zur Geschichte der Erwachsenenbildung in 
Zentraleuropa   Austria. Előad|s címe: School-type adult vocational training In: foundation 
school in Hungary. 

 
*** 

 

  




