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HELYZETELEMZÉS
1. A magyar szakképzési rendszer gyengeségei, problémái munkaerő-piaci szervezet
szempontjából:
- a szakképzés erősen iskolaalapú jellege és gyenge kapcsolata a munkaerőpiaccal,
- gyakorlati oktatást vállaló gazdasági szereplők alacsony száma,
- hiányos adatok a szakképzés munkaerő-piaci eredményességéről,
- a szakképzés alacsony státusza, ami a gyengén teljesítő tanulókat orientálja a képzések
e típusa felé,
- az általánosan alacsony foglalkoztatási ráta, a fiataloknál tapasztalható magas inaktivitás.
Az elmúlt időszak folyamatos változásai ellenére az iskolarendszer kibocsátása szerkezetében
és mennyiségében is egyre távolabb került a munkaerőpiac valós igényétől. A kétkezi munka
leértékelődött, egyes ágazatokban szakmunkáshiány alakult ki, miközben egyre többen
szereztek a munkaerőpiac által nem igényelt szakképesítést, vagy szakmai végzettség nélkül
hagyták el az iskolarendszert.
A magyar munkaerőpiacon egyszerre van jelen a szakmunkáshiány és - felesleg. Azoknak az
aránya, akik nem szakmájukban dolgoznak, becslések szerint mintegy 60 százalék.
Többségüket olyan munkára alkalmazzák, amihez nincs szükség szakképzettségre, így a
bérezés ennek megfelelően nagyon alacsony. A statisztikákban így nem mutatkozik
kiemelkedően magas munkanélküliség a szakmunkások körében. Arról ugyanakkor kevés szó
esik, hogy a képzésben megszerzett szaktudás többségüknél nem hasznosul. A cégek jelentős
része – főleg a nagyobbak és az ipari vállalatok – ugyanakkor szakmunkáshiányról számolnak
be.
A probléma vélhetően arra vezethető vissza, hogy miközben egyre inkább nő az
alapkészségek iránti kereslet a vállalatok körében, addig a szakmunkás végzettségűek e
készségei meglehetősen hiányosak, már az alapkompetenciákkal is súlyos problémák vannak.
Erre nem csupán a gazdaság szereplői hívják fel a figyelmet, hanem maguk a szakképzésben
részt vevők is azzal szembesülnek, hogy az iskolában elsajátított készségek nem elégségesek a
munkahelyi környezetben. Mindez erősen összefügg a szakmunkásképzés alacsony
presztízsével, ami részben az oktatás rossz minőségéből, részben a bekerülő fiatalok
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összetételéből fakad, hiszen a szakmunkásképzésbe többségében rossz tanulmányi
eredménnyel rendelkező, hátrányos társadalmi helyzetből érkező fiatalok kerülnek be.
Hasonló megállapításokat lehet tenni a magyarországi felnőttképzés, és ezen belül a
munkanélküliek átképzése területén is.
Az elmúlt években ennek a problémának a leküzdésére több kezdeményezés is indult a
kormányzat részéről, köztük az új szakképzési törvény megalkotása.
2. Németországi szakképzési rendszerrel kapcsolatosan a szakmai úton megszerzett
tapasztalatok:
A rendszert azért nevezik duálisnak, mert a képzés két helyen történik: a gazdálkodó
szervezetnél (üzemben) és a szakiskolában. A kapott információk szerint minden
korcsoportnak kb. 70 százaléka végez valamilyen szakképzést ebben a rendszerben.
Az egyes szakmákban a képzés szakképzési (szövetségi szinten hozott) rendeletek alapján
történik. Jelenleg kb. 380 a szakképzési rendeletekben elismert szakmák száma.
Már az iskolakötelezettség teljesülése előtt a legtöbb fiatal kezd utánanézni egy lehetséges
képzési hely után. Ebben segít a munkaügyi hivatal pályaválasztási szolgálata. De nem
minden gazdálkodó szervezet jelenti le a munkaügyi hivatal felé a szabad képzési helyeit. Az
álláshirdetésekhez hasonlóan újsághirdetésekből, de ismerősöktől és rokonoktól is értesülnek
a fiatalok szabad képzési helyekről. Szintén hasznos lehet a képzési helyek börzéje avagy
„képzési helyek piaca”, ahol a gazdálkodó szervezetek képzési helyeket kínálnak, és a fiatalok
megpályázzák azokat.
Sikeres pályázás után a szakképző (gazdálkodó) szervezet és a tanuló illetőleg jogi
képviselője a szakképzési törvény szerinti szakképzési szerződést köt egymással.
A szakképzés a Német Szövetségi Köztársaságban az üzemekben és a szakiskolákban egymás
mellett folyik. Az úgynevezett duális rendszer elve szerint a gazdálkodó szervezet vállalja a
szakma gyakorlati képzését, míg a szakiskolában, amelyet hetente két illetve három napon
látogatnak, kiegészítő szakmaelméleti illetve általános oktatást nyújtanak.
A duális képzés karakterisztikus ismertetőjele az ismeretek és szakmai fogások átadásával
összekötött szakmai tapasztalatok megszerzése. Ezzel biztosítva van, hogy a képzés
ugyanazon feltételek alapján folyik, amelyek alapján a tanult szakmát később gyakorolni kell.
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Az üzemben a tanuló egyfelől megtanul a valódi üzemi élet változó követelményeinek
megfelelni, másfelől megtapasztalja, hogy milyen változatos szociális kapcsolatok létesülnek
a munka világában.
Az üzemekben folyó képzést illetően a szövetségi törvények és rendeletek az irányadóak
(Szakképzésről szóló törvény, szakképzési rendelet). A szakiskolákban folytatott képzés a
tartományok törvényei és jogszabályai szerint történik (Iskolatörvény, kerettantervek,
tantervek).
A vállalatok, üzemek nem kötelesek tanulókat képezni, s a fiatalok nem kötelezhetők
szakiskola látogatására. A fiatalok nagy része mégis ezt a szakképzést választja, és szinte
minden vállalat és üzem részt vesz a képzésében, ami azt bizonyítja, hogy ez kifizetődő, a
fiatalok számára pedig kiút a munkanélküliség veszélye elöl.
A vállalatok és üzemek saját költségükre képeznek ki tanulókat, azért, mert így biztosíthatják
legsikeresebben szakmunkás-szükségletüket és ez a hely igényeknek megfelelően, jól
kiképzett munkaerő segít megőrizni versenyképességét.
A vállalatoknak lehetősége van ezáltal saját szükségleteiknek legjobban megfelelő módon
kiképezni a munkásait. Ezzel megtakaríthatók azok a költségek, amelyek felmerülnének, ha a
vállalatnak a munkaerőpiacon levő tapasztalatlan, megbízhatatlan munkaerőt kellene
megkeresnie és betanítania. Ezenkívül a tanuló termelő tevékenységet folytat, tehát az oktatási
költségek egy részét elő is teremti, csökkentve ezzel is a költségeket.
Az üzemek sok esetben veszteséggel termelik meg azt a munkaerőt, amelyből az esetek
nagyobb részében később sem profitálnak. Számukra az egyik fő előny éppen az, hogy a
kiképzettek közül, nagyon alapos információ birtokában fölözhetik le a legjobb, hozzájuk már
lojális munkaerőt. Ez az új munkaerő szerződtetését nagyon olcsóvá és megbízhatóvá teszi.
Németországban a képzésbe bekapcsolódó cégek fizetnek, míg Magyarországon pénzt kérnek.
Az alapiskola ott kilenc éves, és emellett hosszabb a tanév. Egy német fiatal 50 százalékkal
több közismereti órát kap, stabilabb alapokra épül a szakképzés. Magyarországon a
szakképzésbe bekapcsolódók nem az iskolarendszer legsikeresebb diákjai.
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Az eddigiekben bemutatottakon kívül természetesen vannak a német rendszernek is hátrányai,
veszélyei. Így különösen:
1. Az üzemi képzés keretében túlságosan specifikus ismereteket kapnak a tanulók. Ez pedig
megnehezíti a pályamódosítást, a váltást, más cégnél való elhelyezkedést.
2. Sokszor a képzésen kívüli tevékenységet kell ellátniuk (az adott gyakorlati képzést biztosító
cég aktuális munkájában szereplő tevékenység).
3. Az üzemek különbözősége miatt (nagyság, technikai-, technológiai szint, szervezettség)
nem biztosított az azonos körülmények közötti képzés. Ez differenciálódáshoz vezet.
4. Az automatizáció miatt csökken a szakmunkások iránti igény és nő a széles
alapismeretekkel, jól konvertálható tudással rendelkező, rugalmas technikusok iránt.
5. A duális rendszerben az elméleti tudás csak másodlagos szerepet játszik. Ezért szerintem
lehetetlen az egyenértékűség felé való törekvés.
6. Végül pedig a rendszer egyik legvitatottabb pontja a korai differenciálás problémája,
aminek következtében a tanulók nagyon korán kénytelenek választani, holott még nem biztos,
hogy rendelkeznek az ehhez szükséges ismeretekkel, képességekkel.
Természetesen a szakmai út során felkeresett képző helyeken a rendszer negatív pontjairól
kevés szó esett, de nem kerülhető meg ezeknek a megemlítése sem.

KÖVETKEZTETÉSEK
Véleményem szerint nagyon fontos, hogy ne egy az egyben történő bevezetés irányában
mozduljunk el, hanem hasznosítsuk azokat a pozitívumokat, melyek a magyar rendszerre
átültethetőek, de lehetőség szerint a negatív pontokat küszöböljük ki.
Így például a képzés időtartamának csökkentése, a gyakorlati képzésre fordított idő növelése,
a gazdasági élet szereplőinek nagyobb bevonása a szakképzésbe pozitívumként kell, hogy
szerepeljen, de a duális képzés negatívumaként szereplő túlzott specifikusságot, és a túl korai
differenciálás problémáját ki kell küszöbölni az új magyar módszer kialakítása során.
Amikor az útra készülve elkészítettem a disszeminációs tervemet akkor átgondoltam, hogy
mik azok a kérdések amikre szeretnék választ kapni a Németországi tanulmányút során.
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Ezekből a legfontosabb a szakképzés szakirányainak, és a munkaerő-piaci igények
összhangjának a megtalálása, egymáshoz igazításának a kérdése volt.
A szakmai útra visszatekintve ennél sokkal több kérdés került megválaszolásra. A
németországi vendéglátók által elmondottak, az általuk bemutatott gyakorlati helyek mutattak
egy lehetséges irányt arra, hogy elmozduljunk a jelenlegi – nem teljesen jól működő –
szakképzési helyzetből. Ehhez természetesen jórészt kormányzati intézkedések szükségesek,
amikre az első lépések már megtörténtek.

A TANULMÁNYÚT MUNKAPROGRAMJA
A Müncheni Építőipari Ipartestületnél a németországi építőipari duális szakképzési
rendszerről kaptunk tájékoztatást, és az Építőipari Gyakorlati képzőközpont tanműhelyeit
tekintettük meg.
A Müncheni és Felső-Bajorországi Kézműves Kamara tevékenységének, szakképzési
munkájának megismerése.
Erdingi Szakiskola munkatársaival való találkozás.
A Müncheni és a Felső-Bajorországi Kézműves Kamara Rosenheimi Oktatási Központjának
megtekintése.
Látogatás a Müncheni és Felső-Bajorországi Kézműves Kamara Traunsteini Oktatási
Központjában. Tanműhelyek megtekintése.
Találkozó a Regionális Építőipari Ipartestület képviselőivel.
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Projektzáró értekezlet, tapasztalatok megbeszélése, véleménycsere.

ÖSSZEGZÉS, A TANULMÁNYÚT ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE
Általánosan megállapítható a nagyfokú technikai felszereltség, az elhivatottság, a szakképzés
érdekében való tenni akarás. A meglátogatott intézmények tanműhelyeinek mindegyike a
legkorszerűbb technikai eszközökkel van felszerelve, a diákok a napi gyakorlat során
sajátítják el ezen eszközök használatát, és így naprakész ismereteket szereznek.
A látogatás során több intézmény esetében merült fel bennem a kihasználtság kérdése, ami a
kérdések során megválaszolásra került, és nem panaszkodtak az iskolák képviselői.
Elképzelhető, hogy az itthoni viszonyok miatt tűnt csak számomra alacsonynak.
Mi lehet a jövő? Merre kellene indulni?
Véleményem szerint most négy területet kellene megcélozni, és ezeken kellene a változtatást
kezdeni:
- a munkaerőpiac igényeinek jobban megfelelő képzést kell nyújtani, amelyet nagymértékben
a jövőbeli, a munka világában történő felhasználhatóságától kell függővé tenni,
- érdekeltté kell tenni a vállalkozókat a szakképzési rendszerben történő részvételben, vagyis
vonzóvá kell tenni a részvételt, akár anyagilag is,
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- meg kell védeni a képzést nyújtó vállalkozást attól, hogy az általa kiképzett munkaerő
máshol kamatoztassa a vállalkozásnál megszerzett tudását, (ez most egy kicsit kényes kérdés:
röghöz kötés)
- a fiatalok számára is vonzóvá kell tenni a szakképzési rendszerben való részvételt, mert
jelenleg a szakképzés nem életképes alternatívája a felsőfokú képzésnek.
És ami nem elkerülhető az a szemléletváltozás fontossága, ami szerintem az egyik
leghangsúlyosabb változási irány. El kell fogadni a változtatás szükségét, és minden
résztvevőnek a szemléletét kell átalakítania. Ehhez fog kelleni a legtöbb idő, mert itt nem
elegendő a jogszabályok megváltoztatása, ennél többre lesz szükség.

A MEGSZERZETT ISMERETEK HASZNOSÍTÁSA
A szakmai úton a különböző szervezeteknél tett látogatás során rengeteg új ismerettel és a
tapasztalattal gazdagodtam. A szakmai tanulmányút keretében szervezett összes szakmai
programot hasznosnak ítélem, nagyon érdekesek voltak a gyakorlati műhelyek meglátogatása.
Ízelítőt kaptunk a német precizitásból, és a korszerű tanműhelyek technikai felszereltségét is
megtekinthettük.
Az új ismereteket a munkám során hasznosítani fogom, vezetőimet, munkatársaimat
tájékoztatom a látottakról, a tapasztalataim átadására minden fórumot ki fogok használni.
Törekszem arra, hogy a projekt eredményeit minél szélesebb körben megismertessem.
A szakmai tanulmányút során szerzett tapasztalatokat hasznosítani kívánom egy olyan megyei
szakképzési modell kialakításánál és működtetésénél, amelynek keretében a gazdaság
igényeinek jobban megfelelő szakképzési struktúra alakul ki, biztosított lesz a munkaadók
igényeinek megfelelő képzettséggel és kompetenciával rendelkező munkaerő-kínálat, a
szakképzés vonzóvá válik.
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Köszönettel tartozom mindezért a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetésének,
munkatársainak, a szakmai út megszervezésében résztvevő minden kollégának.
Törekszem arra, hogy a projekt eredményeit minél szélesebb körben megismertessem.

Békéscsaba, 2013. június 24.
Sódar Attila
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