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létrehozása a 
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• Folyamatosan változó szakképzés

• Új tanulási utak mindenki számára

• Nehézségek a szakképzésben

• Kompetencia fejlesztés fontossága a 

képzésben résztvevők számára

• Pályaorientáció mint kiemelt szerep

SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FELELŐSSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI 

A FIATALOK MEGFELELŐ

KÉPZÉSÉBEN



• A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. 

Törvény

• A szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) 

Korm. rendelet

• A szakképzési jogszabályok 2021. 

szeptember 1-jétől

• KKK (Képzési Kimeneti Követelmények)

FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ SZAKKÉPZÉS



• Interaktív tevékenység (számítógépen) a 
központi írásbeli vizsgát váltotta fel. 

• Projektfeladat létrehozása (a szóbeli és a 
gyakorlati vizsgatevékenység helyett)

• Portfólió készítése – a tanulási folyamat 
állomásainak bemutatására

• Baranya Megyei Akkreditált vizsgaközpont

• Új bizottság: Vizsgafelügyelő (Kamara 
delegálja), Mérési, értékelési 
tag(vizsgaközpont delegál).

KKK (KÉPZÉSI KIMENETI 

KÖVETELMÉNYEK)



• Ágazati alapoktatás Ágazati 
alapvizsga

• Szakirányú oktatás Szakmai 
vizsga

Cél: a szakirányú oktatás Szakképzési 
Munkaszerződés keretében, duális 
partnernél. 

A munka világára való felkészítés a szakma 
tanulása mellett.

JELENLEGI BIZTOS PONTOK



• Szakmai képzés: 1+3 év

• Technikumi képzés: 2+3 év

• Érettségi utáni képzés: ½ + 1,5 év

• Felnőttképzési szerződéssel induló képzés 

½ + 1,5 év

• Szakma megújító szakirányú oktatás 

(saját dolgozó képzése beszámítással)     

1 év

ÚJ TANULÁSI UTAK MINDENKI SZÁMÁRA



• Többségében alapkompetenciákkal nem 
rendelkező  fiatalok érkezése a szakképzésbe és 
megjelenése a munkaerőpiacon

• hiányzó a szociális kompetenciák (Változás 
nehézségeinek megélése, a jó utak megtalálása, 
Pontosság, Felelősségtudat, Beilleszkedés, 
Problémamegoldás, csapatban való megfelelés, 
stb. )

• 16 éves korosztály alkalmasságát a szakképzési 
munkaszerződésre??? (munkabér, szabadság, 
munkaidő)

• 2022 minimálbár kérdése? (mikro vállalkozások 
amit a szektort jellemzik költségérzékenyek)

NEHÉZSÉGEK A SZAKKÉPZÉSBEN



• Intenzív tanulási folyamat a gyakorlatban

• 2-3 hónap szakmai kihelyezés

• Érettségire készülő diákoknak ebben az 

idő kimarad a közismereti oktatás.

• Csak 11. évfolyam végén érinti a 

szakképzési munkaszerződés

TECHNIKUMOK - FELNŐTTEK 

TÖMBÖSÍTETT KIHELYEZÉSE



• Az ágazati alapoktatás során a 
kulcskompetenciák fejlesztése 
elengedhetetlenné válik

• A szakirányú oktatás keretében nemcsak 
a szakmai hanem a mentális felkészítés 
fontossága.

• Már az általános iskolában is problémás 
diákok beintegrálása a szakképzési 
munkaszerződés keretébe, csakis 
intenzív fejlesztéssel lehetséges 

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS FONTOSSÁGA



• A szakmák jövője – a jövő szakmája 
projektben kiemelt téma volt a 
pályaorientáció.

• Országosan nőnek a technikumok 
beiskolázásának számai

• Iskolák is minden megtesznek a 
pályaorientációs rendezvényeken az ágazat 
népszerűsítéséért.

• Célszerű lenne a gazdasági szereplőit is 
bevonni ebbe, hogy minél vonzóbbá tegyük a 
szakmacsoportot.

PÁLYAORIENTÁCIÓ FONTOSSÁGA 



• Munkerőhiány jellemezi az ágazatot hiányoznak a 
motivált jó szakemberek. 

• Vonzóvá kell tenni az ágazatot a fiatalok számára

• Az iskolának és a duális képzőhelynek azonos 
célok mentén szorosan kell együttműködni a 
sikeres szakképzés elősegítéséért 

• Csábítóvá kell tennünk az ágazatot a fiatalok 
számára, kell egy sikeres életpályát mutatnunk ha 
ebbe az ágazatba jön miért lesz sikeres

KÖZÖSSEK A CÉLJAINK, KÖZÖS A 
FELELŐSÉGÜNK, 

SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FELELŐSSÉGE ÉS 

LEHETŐSÉGEI A FIATALOK MEGFELELŐ

KÉPZÉSÉBEN



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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