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Bevezető 
 

Öt középiskolai tanuló közül már csak egy tanul szakmát, miközben egyre több a 
munkanélküliként pályakezdő fiatal. Egyre több munkáltató nem talál szakképzett 
munkaerőt, különösen Budapesten, miközben már alig van olyan középiskola, ahol ne 
lenne valamilyen szakképzés is. A Budapest Bank hetven középfokú álláshelyére csak 
negyven érettségizett, de százharminc diplomás fiatal jelentkezett.  
 
Azon kellene dolgoznunk, hogy miként tudjuk a fiataljaink késességeit úgy fejleszteni, 
hogy ők már rugalmasan és folyamatosan tovább tanulva illeszkedjenek a változó 
munkáltatói elvárásokhoz. Azon kellene dolgoznunk, hogy a sokszínű munkaerő-piaci 
kihívásokra sikeresen válaszolni tudó fiataljaink foglalják el a jó állásokat, ők vegyenek 
körül bennünket. S eközben egy szétaprózódott intézményrendszer közepén azon 
töprengünk, hogy vajon miért nem választanak szakmát fiataljaink, miért nem 
piacképes a tudásuk.  
 
Olyan szakképzés-politikát képzelünk, melyben a szülők és a fiatalok a szándékaikat a 
valóság ismeretében alakíthatják ki. Ahol a mesterség becsülete, a munkaerő-piaci 
perspektíva része a jövőképüknek. 
 
Konferenciát szerveztünk a főváros szakképző iskoláinak, diákjainak és 
munkáltatóknak, hogy szembesítsük a szándékokat a valósággal. Szembesítsük a 
munkáltatók elvárásait és aktivitásait, a kutatók, a szakpolitika szándékait az 
iskolaműködtetők, a diákok attitűdjeivel. A konferencia előadói különböző 
nézőpontokból mutatnak be tipikus elvárásokat és szakmai lehetőségeket. A 
panelbeszélgetések anyaga élesen világítja meg a szakképzés kulcsproblémáit, 
pregnánsan fogalmaz meg kitörési pontokat. 
 
A konferencia idejében még csak az avar alatt izzott a reform parazsa, mely 2007 
januárjában lángra lobbantotta a fővárosi szakképzés intézményrendszerét. Reméljük, 
hogy e „tisztítótűz” teret nyithat a szakképzés tartalmi fejlesztésének is. Reméljük, 
hogy a képzés és a piaci elvárások – mindenki által igényelt – közeledése is 
megindulhat. 
 
Reméljük, hogy fiataljaink karrierútján találkozhatnak össze a gazdaság és a 
szakpolitika szándékai és a valóság. E találkozó létrejöttéhez szeretnénk szakmai 
muníciót nyújtani kiadványunkkal. 

 
Kulinyi Márton
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Főpolgármesteri köszöntő 
– Dr. Demszky Gábor főpolgármester nyitóbeszéde – 

 
Tisztelt Konferencia! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Köszöntöm Önöket a „Szándék és valóság a munkaerőpiacon” című konferencián. 
Budapest vezetésének törvényi és elemi kötelezettsége az oktatás, és ezen belül 
speciálisan a szakképzés fejlesztése, ezáltal a fiatalkorú munkanélküliség csökkentése. 
Mint közismert, Budapesten az elmúlt években az országos átlag fölött volt a diplomás 
fiatalok aránya. Ebben a korosztályban a munkanélküliségi mutatók is sokkal-sokkal 
alacsonyabbak itt Budapesten, mint az ország más területén, sőt azt lehet mondani, 
hogy messze jobbak az Európai Unió átlagánál. 
A fővárosi fiataloknak több mint negyede rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Közel 
duplája ez az országos 13%-nak. A 15-27 éves korosztályon belül pedig nem csak az 
országos szinthez képest, de az európai uniós 19%-os átlaghoz képest is kiemelkedően 
alacsony szinten, 17% körül áll a fővárosi munkanélküliség. 
A szakképzési intézményrendszer fejlesztésére 1990 óta tudatos stratégiát folytatunk, 
nem presztízs-beruházásokra törekedtünk. A jövő vonatkozásában 2010-ig 58 fővárosi 
iskola felújítását, bővítését tervezzük egy az EU által támogatott programmal. 
Összességében mintegy 25 milliárd forintot kívánunk fordítani a következő négy évben 
erre a feladatra. 
Ez a rekonstrukciós hullám, amelynek eredményeképpen az egész szakképzés megújul 
Budapesten, minden második fővárosi iskolába járó tanulót, összesen 38 ezer diákot 
érint. 
Mit is jelent ez mikro-szinten, tehát iskolai szinten: minden nemzetiségi gimnázium 
nyílászáróinak felújítását, a Vakok Általános Iskolájának, diákotthonok felújítását 180 
millió forint értékben, a Károlyi Mihály Gimnázium akadálymentesítését. A számunkra 
kedvező helyzet, kilátások ellenére van mit továbbfejleszteni az oktatás területén.  

„A MUNKÁLTATÓK NEM TALÁLNAK ELÉG SZAKKÉPZETT MUNKAERŐT” 
A szakképzett pályakezdők száma évről-évre nő, mégis a budapesti munkáltatók 
folyamatosan azt jelzik, hogy nem találnak elég szakképzett munkaerőt. Gyakran 
beszélek olyan befektetőkkel, akik most kezdenek el nagy beruházásokat, és olyanokkal 
is, akik régóta jelen vannak a piacon. Például Demján Sándor, a West End és más nagy 
beruházások kezdeményezője, az egyik legnagyobb magyar beruházó. Folyamatosan 
azt mondják nekem, hogy nem találnak szakképzett magyar munkaerőt, ezért 
kénytelenek külföldről hozni szakképzett munkásokat. Ennek okai a szakképzési 
infrastruktúrák hiányosságaiban is keresendőek, a lényegi okot a felsőoktatás 
rendszerének az eltorzulásában látom. Egy túlzott kapacitásnak, illetve kibocsátási 
létszámnak a létrejöttében, amelynek az eredményeképpen később súlyos problémák 
keletkeznek a munkaerőpiac kínálati oldalán.  
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„AZ ÖNKORMÁNYZAT A 2006. ÉV JÚLIUSÁBAN ELFOGADTA AZ ÚGYNEVEZETT 
SZAKKÉPZÉSI STRATÉGIÁT” 

A főváros ezt a folyamatot nem nézheti tétlenül. A civil szervezeteknek az 
önkormányzatok szakembereivel együttműködve folyamatosan új stratégiákat kell 
kidolgoznunk a problémák kezelésére, megoldására. Az Önkormányzat a 2006. év 
júliusában elfogadta az úgynevezett szakképzési stratégiát, ezzel megtette az első lépést 
annak érdekében, hogy az oktatási szakképzés intézményrendszerét szervezetileg és 
tartalmilag egyaránt alkalmassá tegye gazdasági-társadalmi igények kielégítésére. 
Területi Integrált Szakképző Központoknak, rövidebben TISZK-eknek hívják azokat az 
új intézményeket, amelyeket létre kívánunk hozni egy európai uniós program 
keretében.  

„A SZAKTUDÁSBAN IS A KERESLET-KÍNÁLAT SZABÁLYAI ÉRVÉNYESEK” 
A munkaerő-piacon éppúgy, mint a gazdaság egyéb területén, a kereslet-kínálat 
szabályai érvényesek. Ha iskoláink olyan munkaerőt képeznek, amelyre a 
munkaadóknak nincs szüksége, akkor feleslegesen költjük a pénzt, nem segítünk a 
fiataloknak.  
Hadd mondjam el, hogy ebben a tekintetben óriási átalakulás, változás következett be 
eddig is. A szerkezeti átalakulás eddig sem volt fájdalommentes. 1990-ben, amikor a 
Főváros Önkormányzata felállt, egy sor olyan iskolánk volt, amelyekből a kikerülő 
végzett fiatalok nem találtak a munkaerőpiacon megfelelő állást, megfelelő 
munkahelyet. Példának említhetem, hogy négy-öt vegyipari iskola működött a 
fővárosban, holott már nem volt rájuk szükség.  
A szakképzés átalakítása súlyos konfliktusokkal járt, jár, hiszen ezek az iskolák 
speciális tanritmust tartanak. A szakmapolitikai döntések, az összevonások és 
átalakítások súlyos érdeksérelmekkel járnak. Ezeket a nehéz döntéseket a Fővárosi 
Önkormányzat az elmúlt 16 év alatt is folyamatosan meghozta. Ez a folyamat eddig 
lassabban ment végbe, igyekeztünk alkalmazkodni a keresleti tényezőkhöz, és jobban 
be tudtuk vonni a szakmák képviselőit a döntésekbe. Emiatt rugalmasabb volt az 
elszakadás a múlttól. 

„DIÁKJAINKNAK KULCSKOMPETENCIÁKAT KELL ELSAJÁTÍTANIUK” 
A korábbi, nem piacképes rendszer helyett egy rugalmasabb, alapvető korszakváltást 
jelentő rendszernek a kialakítása folyik, mely folyamat a következő években is 
folytatódni fog. 
Ahhoz, hogy a szakképzett pályakezdőknek a tudása, képessége a munkaerőpiacon 
„eladható” legyen, diákjainknak úgynevezett „kulcskompetenciákat” kell elsajátítaniuk. 
Ezek többek között az álláskeresési technikák. Ez nem olyan egyszerű. Van két 
unokahúgom, unokaöcsém, akiknek azt igyekszem megtanítani, hogy hogyan is kell 
boldogulni, hogyan kell állást keresni, hogyan kell megfelelni akkor, amikor be kell 
mutatni a munkaadóknak, mit tudnak. Kommunikációs készségek kellenek, 
informatikai tudás és nyelvtudás. Ezek ma már alapkövetelmények. 
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„ELENGEDHETETLEN A KÉPZÉSI SZERVEZETEK ÉS A MUNKAADÓK KÖZÖTTI 
KÖZVETLEN KAPCSOLAT ERŐSÍTÉSE” 

A szakképzési rendszert és a tananyagot ezért a vállalatokkal együtt lehet és szabad 
csak fejleszteni. Ez persze nem egyszerű, hiszen a munkaerő-piaci igényeket nem lehet 
hosszú távlatokban objektív módon meghatározni. Ezért bukott meg az előző, több éves 
konkrét előre tervezésen alapuló rendszer. Most azt lehet mondani, hogy a piac diktál, 
és ezt a piacot kell előrelátón kiszolgálni, mégpedig olyan módon, hogy a közpénzeket 
megfelelően használjuk fel. Tehát olyan szakágakban kell szakembereket képezni, 
amelyekben munkaadói igény jelentkezik. A megfelelő képzési struktúra kialakításával 
azt a társadalmi igényt is kielégíthetjük, hogy minél kevesebben legyenek megfelelő 
munka nélkül. 
Tehát szakterületenként, bizonyos esetekben szakmánként kell a piaci igényeknek 
megfelelően kidolgozni és folyamatosan átdolgozni, fejleszteni a képzési terveket. 
Ehhez természetesen az is szükséges, hogy a munkaerőpiac keresletét és kínálatát 
monitorozó feldolgozó információs infrastruktúrát kifejlesszük. Jelenleg nincsen olyan, 
mindenki számára könnyen hozzáférhető, értelmezhető információs rendszer, amely 
tartalmazna egy előre tekintő és folyamatosan frissülő adatbázist a várható pályakezdő 
munkaerőkről és a munkaerő-keresletről.  
Budapest vezetése ezen dolgozik, többek között az olyan fejlesztésekkel, mint a 
nemzetiségi oktatási intézmények, valamint a fővárosi közoktatási intézmények 
informatikai rendszerének bővítése és korszerűsítése.. 

„AZ ALKALMAZKODÁSI KÉSZSÉGEKET IS EL KELL SAJÁTÍTANI” 
Önök a képzés során már megtanulják azt is, hogy a mai életritmust csak folyamatos 
tanulás mellett követhetjük. Tehát nem elég egy szakmát elsajátítani, az alkalmazkodási 
készségeket is el kell sajátítani. Ezt a fajta rugalmasságot, tanulási készséget az 
iskolának ma már alapszinten is biztosítania kell.  
Abban biztosak lehetnek, hogy Budapest nagyon széles kínálatot fog Önöknek nyújtani 
a szakképzés területén is. Igyekszünk a korszerű ismeretek, a korszerű tudás átadásának 
feltételeit megteremteni. Tehát a kérdés csak az lesz, hogy ezzel a széles kínálati 
lehetőséggel Önök hogyan tudnak élni, hogyan tudnak választani,  

HOGY SIKERESEBBEN BOLDOGULJANAK A MUNKAERŐPIACON IS. 
Jó tanácskozást kívánok, továbbá azt, hogy megfelelő munkát, munkalehetőségeket 
találjanak, akár az első, akár a második, vagy a harmadik munkahely után is.  
 
Sok sikert kívánok ehhez Önöknek!  
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A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják1 
– egy panelbeszélgetés tanulságai – 

A panelbeszélgetés résztvevői: 

• Dr. Szilágyi Klára, a beszélgetés moderátora, 

• Hefter József, a BKIK Kézműipari Tagozat elnöke, 

• Koronka Lajos, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola igazgatója, 

• Ifi István, a Fővárosi Közgyűlés Oktatási ügyosztályvezetője, 

• Latyák Tamás, a Fővárosi Diákönkormányzatok Szövetségének képviselője, 

• Sándor Andrea, a Magyar Telekom Nyrt. Képzési és Tudásmenedzsment 
Igazgatóság Változásmenedzsment Központjának vezetője, 

• Kelevéz Viktória, a Budapest Bank Rt. humánerőforrás-menedzsere, 

• Kiss Kálmán, a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. munkatársa, 

• Dr. Székely Károly Ákos, a Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola 
igazgatója, 

• Dr. Szenes György, a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 
igazgatója. 

 

A valóságról 
„ÖTBŐL MÁR CSAK EGY!” 

A szakképzésben résztvevők száma az utóbbi 15-20 évben drasztikusan lecsökkent. A 
Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézmények 70.000 gyereket 
látnak el, közülük alig 15.000 az, aki szakképzésben vesz részt. Érthetetlen e tendencia, 
mivel országosan, de a Központi Régióban is érzékelhető, hogy klasszikus szakmunkás 
szakmákban jelentős munkaerőhiány jelentkezik. Egyes szakiskolai területeken még 
így is igen jelentős a túlkínálat. Évek óta változatlan számban kerülnek kibocsátásra 
ezekben a szakmákban is a végzettek. 
E folyamatokkal párhuzamosan a pályakezdő munkanélküliek száma folyamatosan nő, 
köztük pedig egyre nagyobb a diplomás pályakezdők aránya. E szinten a korábbi 
sikerszakmákban is egyre nehezebb elhelyezkedni.  

„ELTÉRŐ ÉRTÉKEK” 
A problémák gyökerei a munkaerőpiac, illetve a szakképzés főszereplőinek elvárásai 
közötti eltérésekben és összehangolásuk hiányában lelhetőek fel. A munkaadók a 
szakképzett munkaerő alkalmazásában érdekeltek, mégpedig azokon a területeken, ahol 
vállalkozásuk továbbfejlesztése, gazdasági lehetőségeik igénylik.  A kibocsátók, vagyis 
                                                 
1  A fejezet a konferencia panelbeszélgetésében (másfél órás tematikus, de kötetlen beszélgetés) elhangzott 
tényleges folyamatokhoz, illetve a szakmai szándékok, törekvésekhez kötődő fő tartalmi elemek rövid összefoglalása.  
 



Szándék és valóság a szakképzésben 
 

9 

maguk az oktatási intézmények vezetése egészen másban érdekelt. Az iskolák 
szempontjainak fókuszában saját működési, szervezeti stabilitásuk, történeti tradícióik 
állnak. A diákok (és az őket orientáló szülők) pedig a minél magasabb képzettség, 
vagyis a diploma megszerzésében érdekeltek.  

A „KÉK GALLÉR” PRESZTIZSÉNEK HIÁNYA 
A diákok elsöprő többségének a vágya, hogy diplomát szerezzen, azon korábbi, sokáig 
örökérvényűnek tűnő tapasztalatra építve, hogy a jövedelem-potenciálja és a munkaerő-
piaci helyzete a diploma megszerzése által válhat csak igazán erőssé. További hajtóerő 
a felsőfokú képzés irányába, hogy az érettségi, később már a diploma biztosított csak 
garanciát arra, hogy a fiatal szellemi dolgozóvá válhasson. A szellemi munkavégzés 
felértékelődése a „kékgalléros” tevékenységek leértékelődésével párhuzamosan 
valósult meg. Ezért sokak számára vonzóbb alternatíva a végzettségi szintjük alatti 
szellemi munkavégzés, mint a jobban fizetett, de alacsonyabb presztízsű „kétkezi” 
munka. Nem elhanyagolható szempont a pályakezdés későbbre tolása sem. A 
felsőoktatás „kinyílása” további lehetőséget jelentett a pályakezdés kitolására. 
Éles kontraszt mutatkozik a Központi Régió dinamikus mozgásban levő 
munkaerőpiaca, merev oktatási rendszere, illetve a diákok és szüleik karrierrel 
kapcsolatos elvárai között.  Az elvárások közelítésével kapcsolatos eddigi törekvések 
rámutatattak, hogy irreális az a megközelítés, miszerint a munkaadók hosszú távú 
munkaerő-piaci igényeit előre, nagy biztonsággal lehet modellezni. Ennek fő oka az, 
hogy a munkaadók foglalkoztatási szándékait a dinamikusan változó gazdasági 
környezet „rezdülései” is nagymértékben befolyásolják.  

A SZAKMAI GYAKORLAT HIÁNYA 
Ha a pontos igényeket lefedő képzési irányok tekintetében nem is, az adott termelési 
területhez kötődő munkaadói elvárások gyakorlati megismerése, illetve a legújabb 
alkalmazott technológiák elsajátítása valóban szükséges a piacképes szaktudás 
eléréséhez.  Ezért is jelent óriási problémát a munkáltatókhoz kihelyezett gyakorlatok 
hiánya. A cégeknek, vállalatoknak, különösen műszaki területen, a termelés a fő céljuk, 
kevés vállalja fel szervezeti profiljában az oktatást is. Különösen, ha ez csak rövid 
idejű. 

A KAPACITÁSOK SZÉTAPRÓZÓDNAK 
Az iskolai szakképzési gyakorlat a nagyszámú képző intézmény miatt szétaprózódott, s 
ez a fővárosi intézményrendszerben is markánsan megjelenik.  Minden fővárosi 
szakiskola mellett működik tanműhely, ahol a szétaprózottságból fakadó erőforráshiány 
miatt nem lehet olyan infrastruktúrát és olyan feltételrendszert biztosítani, ami a 
modern piaci igényeknek megfelelő képzési színvonalat alapozza meg. 

MÁR A PÁLYAVÁLASZTÁSNÁL KEZDŐDIK 
A pályaválasztásnál a szülők és a gyermekek elvárásai is más érdekeket követnek, mint 
az iskoláké és a munkaadóké. A ’90-es évek elején a Pályaválasztási Tanácsadó 
Rendszer leépülése, később hiánya, az információk kiesése miatt a szülők és a gyerekek 
is elbizonytalanodtak. A gimnáziumi képzés pedig lehetőséget adott a pályaválasztás 
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idejének kitolására. A gyermekek pályaorientációjában fontos szerepet betöltő általános 
iskolai tanárok nem rendelkeznek kellő információval a hazai szakképzésről, a 
munkaerőpiacról. 
A karrierszakok, a munkaerőpiac elvárásainak figyelmen kívül hagyásával, a korábbi 
keretszámuk sokszorosával indítottak évfolyamokat. A felsőoktatási rendszer 
finanszírozásának átalakulása minél nagyobb számú hallgató képzésében tette érdekelté 
őket. Ennek következtében a legtöbb felsőfokú képzés „felhígult”, színvonala 
visszaesett.  
Hiányzik a könnyen kezelhető információs szolgáltatás is a perspektivikus szakmákról. 
Mindezen tényezők együttes hatása, az eltérő érdekeltségekre épülő, egymás igényeire 
nem reflektáló rendszerek disszonanciája mutatkozik meg a pályakezdők mind 
nehezebb elhelyezkedésében, a pályakezdő és a diplomás munkanélküliség 
növekedésében. 

ESÉLY AZ EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉSHEZ 
Jelentős probléma a képzési rendszerben a képzéshez való hozzáférés 
esélyegyenlőségének hiánya. A fogyatékkal élők, a volt állami gondozottak számára 
csak kevés és piacképtelen szakma érhető el. A roma fiatalok még mindig gyakran 
találkoznak diszkriminációval. E tényezők tovább növelik jelentős munkaerő-piaci 
hátrányukat. 
 

A szándékokról 
AZ ELTÉRŐ IGÉNYEK KÖZELÍTÉSE 

Ez az egyik legfontosabb teendő. E tekintetben a munkaerőpiac elvárásaihoz szükséges 
igazodniuk a minőségi gyakorlati képzéseknek. A legújabb technológiai ismeretek, de 
leginkább a munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség, a dinamikusan változó igényekhez 
való rugalmas alkalmazkodáshoz elengedhetetlen készségek, kulcskompetenciák 
átadása szükséges. A fiatal szakembereket olyan kulcskompetenciákkal kell felvértezni, 
akár a kommunikáció, az érdekérvényesítés, vagy a tanulási technikák terén, amellyel 
lehetővé válik számukra a változó igényekhez igazodó képzési formákba való 
bekapcsolódás, ha szükséges, a szakmaváltás, karrierjük során többször is. 

SZAKMAI GYAKORLAT A MUKAHELYEKEN 
A munkaadók szempontjainak megismeréshez segítséget nyújthat a képzési területen 
működő vállalkozások képviselőinek bevonása az iskolák képzésekhez kötődő 
stratégiai döntéshozatali folyamatába, de akár a gyakorlati képzés folyamatába is. 
Ösztönözni kell a munkaadóknál végzett külső szakmai gyakorlatokat. A korábbi 
kötelező „nyári gyakorlatot”, illetve a mindennapi munkavégzéshez kapcsolódó 
tapasztalat lehetőségét biztosító modulokat a képzési folyamatba ismételten be kell 
vezetni. Az iskoláknak minél több szervezettel és céggel kell felvenni a kapcsolatot, 
annak érdekében, hogy a szakképzésben megjelenhessenek igényeik és szándékaik. 
Ehhez a szakképző iskoláknak olyan szakmai központtá kellett válniuk, ahol az egyes 
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szakmai képzések, továbbképzések széles körét magas színvonalú oktatás keretében, 
rugalmas képzési keretek között lehet a tanulóknak felajánlani.  

AZ ERŐFORRÁSOK INTEGRÁLÁSA 
A szétaprózott képzési erőforrásokra nem alapozható fenntartható fejlődés. A magas 
képzési színvonalat csak a technikai, infrastrukturális, módszertani és személyi 
(szaktanári) erőforrások integrációja tudja szavatolni. A Területi Integrált Szakképző 
Központok (TISZK-ek) alkalmasak a képzési erőforrások területi összefogására, a 
lehető legszélesebb spektrumú képzési, átképzési kör meghirdetésére, lebonyolítására. 
A TISZK-ek tanműhelyei hatalmas, megújuló infrastruktúrájuk révén otthont tudnak 
adni a legmodernebb technológiákra épülő műhelyeknek, laboroknak.  
A modern tanműhelyekben lehetőség nyílik olyan speciális gyakorlóhelyek 
kialakítására, eszközök beszerzésére is, amelyeken megváltozott munkaképességű, 
vagy rokkant fiatalok is tanulhatnak. A képzések profiljait a szakmai elemek átadása 
mellett egyéb, az alkalmazkodást segítő ismeretek nyújtásával is szükséges bővíteni.  
A „saját lábon való megállást” segítheti elő a vállalkozáshoz, gazdálkodáshoz, 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó alap-ismeretanyag elsajátítása.  

PÁLYAORIENTÁCIÓ MEGALAPOZOTT INFORMÁCIÓS BÁZISON 
A szakképzés átalakítása mellett a pályaorientációt is erősíteni kell. Az általános iskolai 
képzéshez kapcsolódóan, egyéni igényeik, képességeik és érdeklődésük figyelembe 
vétele mellett, pályaorientációs szakemberek tudják segíteni a gyerekeket a megfelelő 
szakmatanulási irány kiválasztásában. A tanárok és a szülők részére rendszeresen kell 
középfokú képzési lehetőségekkel, valamint a várható munkaerő-piaci folyamatokkal, a 
hiányszakmákkal kapcsolatos információkat biztosítani. Ki kell alakítani a tanulók, a 
családok mögött álló információs és támogató bázist, hálózatot, melynek révén 
szándékaikat a valóság ismeretében alakíthatják, pályaválasztással kapcsolatos 
döntésüket megalapozottan hozhatják meg. 

MESTERI FOKOZAT 
A képzési rendszer egyensúlytalanságának feloldásához az is szükséges, hogy a 
szakképzés társadalmi presztízse emelkedjen, vonzó alternatívát kínáljon a fiataloknak, 
meggyőzze a szülőket, hogy gyermekük jó irányba indul, ha a szakképzése kapcsolódik 
be. A „kétkezi” szakmák általános társadalmi megítélésnek változása is 
elengedhetetlen. A szakmai képzések esetében is biztosítani kell a többszintű előrelépés 
lehetőségét, vagyis a felsőfokú képesítésekhez hasonló elismertségű, jelentős szakmai 
jogosítványokat biztosító mesteri fokozatok megszerzését is lehetővé kell tenni. 
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A „lehetőségekről” – a konferencián elhangzott előadások 
Dr. Benedek András: A szakképzés új útjai, lehetőségei 
 
Dr. Benedek András – egyetemi tanár – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Alkalmazott Pedagógia és 
Pszichológia Intézetének igazgatója a magyar szakképzési rendszer sajátosságairól, a 
szakképzést meghatározó tényezőkről és keretfeltételekről, valamint a szakképzés 
megújításának lehetőségeiről tartott előadást. 
A szakképzés jelenlegi helyzetét meghatározó folyamatok és keretfeltételek: 

• Piacgazdasági átmenet a szakképző intézmények rendszerében 

• NFT II. – Helyzetértékelés 

• Demográfiai sajátosságok 

• Igények és követelmények a munkaerővel szemben 

• Új tanulási-tanítási keretek – fogalmak 

• Új tanulási-tanítási keretek – folyamatok 
A piacgazdasági átmenet a szakképző intézmények rendszerét alapjaiban érintette. Míg 
a 1990/91-es évfolyamban közel negyedmillió diák tanult szakiskolában, számuk 1993-
tól 1999-ig folyamatosan csökkent. Ezen időszak alatt több mint 100 ezer fővel 
csökkent a szakképzésben tanulók száma. Az ezredforduló után számuk kis mértékben 
növekedett, azonban még 2005-ben sem érte el a 132 ezer főt. Ezzel a folyamattal 
párhuzamosan jelentősen növekedett az érettségit adó iskolákban tanuló fiatalok száma. 
A szakközépiskolákban tanulók száma 14 év alatt közel 80 ezerrel emelkedett, több 
mint 245 ezer főre, a gimnáziumi tanulóké 70 ezerrel, 193 ezer főre. Tehát a diploma 
irányába való továbblépés lehetőségét biztosító iskolákban 2005-ben 150 ezerrel több 
diák végzett, mint 1991-ben. Míg az érettségit adó iskolákban tanulók száma 50 
százalékponttal nőtt, a szakiskolai tanulók száma 46 százalékponttal csökkent. A 
nagyfokú átrendeződés a felsőoktatásban tanulók létszámának dinamikus 
emelkedésében is megjelent. Míg 1991-ben mindössze 77 ezren tanultak a 
felsőoktatásban, 2005-re számuk 225 ezer főre, közel háromszorosára nőtt. A diploma 
megszerzése korábban garanciát jelentett a jobb munkaerő-piaci pozícióra, a magasabb 
keresetre, ezért érthető volt a szülők azon igyekezete, hogy a fiatalokat minél magasabb 
iskolai végzettség megszerzésére ösztönözzék. A szakképzési rendszer népszerűtlenné 
válásában szerepet játszott, hogy érettségiszerzés lehetőségének hiányában zárt volt a 
felsőoktatásban való továbbtanulás lehetősége. 
A második Nemzeti Fejlesztési Terv helyzetértékelése az alábbi folyamatokra mutatott 
rá: 

• A gyermeklétszám jelentős csökkenést mutatott az elmúlt 16 évben. 

• A 18-19 éves korosztálynak mindössze ötöde szerez szakmát. 
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• Az elmúlt tíz évben felére csökkent a szakmunkástanulók száma, ugyanakkor 
40%-kal nőtt a szakközépiskolások száma. 

• A szakiskolák technikai felszereltsége gyenge, ritkán felel meg a vállalati 
foglalkoztatási igényeknek.   

• Alacsony a szakképzés presztízse, illetve nehézkes a szakképzésből a munka 
világába történő átmenet. 

• 1990-ben, 465 intézményben, a 2005/06-os tanévben 627 intézményben volt 
szakiskolai képzés, tehát a szakiskolások számának visszaesése mellett a 
szakképző intézmények számának növekedésével találkozhatunk. 

A gyermeklétszám alakulását tekintve megállapítható, hogy a 2020-ig szóló 
demográfiai előrejelzések szerint a középiskolás korú (14-19 éves) fiatalok száma a 
jövőben is csökkeni fog és 2017 körül a jelenleginél körülbelül 100 ezer fővel 
alacsonyabb értéken, 500 ezer fő körül fog stabilizálódni. 
Problémát jelent, ha a munkaadók, a családok és az egyének elvárásai részben, vagy 
egyáltalán nem esnek egybe. A munkaadók a munkaerővel szemben a minőségi, 
rugalmas és biztonságos munkavégzés, a megbízhatóság, a teljesítményhez igazodó 
költségek igényével lépnek fel.  A családi elvárások között elsősorban a szociális 
biztonsággal, a jövedelemmel és a munkahely stabilitásával kapcsolatos igényekkel 
találkozhatunk, míg a munkavállalók részéről a jövedelem- és karrierlehetőségekkel 
kapcsolatos igények élveznek prioritást. 
Azonban a munkaerővel kapcsolatos igények nem statikusak, hanem dinamikusan 
változnak, ezért a változó igényeknek való megfelelés csak rugalmassággal, 
alkalmazkodással lehetséges. Az alkalmazkodáshoz új tanulási-tanítási keretek– 
fogalmak meghatározása szükséges.  
A változások kifejezik azt az igényt, hogy a piacgazdaságokban az oktatás-képzés nem 
fejeződik be az iskolarendszerből való kilépéssel, a szakképesítés megszerzésével. A 
folyamatos technológiai fejlődés szükségessé teszi a képzésbe való gyakori 
bekapcsolódást, a rendszeres továbbképzést, a gazdasági szerkezet átalakulásával járó 
szakmaváltást. 
A tanulási-tanítási keretek csak akkor rugalmasak, ha a valóságos folyamatokat 
érzékelik, annak kapcsán visszacsatolnak. Az egyén alkalmazkodóképességének, 
készségeinek kiteljesedése csak akkor érhető el, ha arra a tanulási-tanítási keretek 
struktúrája alkalmassá teszi.  
A szakközigazgatás, a képzési politika, a makrokörnyezet, a tanulási környezet, az 
egyes intézmények vezetése, illetve a heteronóm tanulás közegei (család, közösség, 
munka stb.) mind, mind részei ennek a keretstruktúrának. A cél, a gondolkodva 
cselekvő emberen keresztül az autonóm tanulás képességének elérése, melynek révén 
az egyén képes fejlődni, helyzetét értékelni, a helyzetének megfelelő válaszokat 
visszacsatolni, akár több tanulási cikluson keresztül is. Képessé kell válnia az életében 
akár többször is jelentkező munkaerő-piaci, szakmai váltások szükségességének 
felismerésére, végrehajtására.  
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A többciklusú képzés bevezetésével a jelenlegi átlagnál rövidebb képzés egyik fő célja 
az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés. Ez nem valósítható meg az oktatási 
rendszer egységes szemléletű rendszerfejlesztése nélkül. 
Az egész életen át tartó tanulás keretrendszerét a Thorndike által meghatározott tanulói 
görbe és a tanulás különböző – informális, formális és non-formális – rendszereinek az 
életkorfüggvényében szemléltethetjük. E görbe kezdetben (családi körben és 
kisgyerekkorban történő tanulás esetén) rendkívül dinamikus, majd folytatódik az 
iskolarendszerben, s az egyén képességeinek, tanulási teljesítményének függvényében 
érhet el egyre magasabb szintet. Az egész életen át tartó tanulás modellje az egyén 
tanulási tevékenységét állítja a középpontba, a felnőttkori tanulás a megszerzett tudás 
továbbfejlesztését, leépülésének megakadályozását képes biztosítani. Ha ezt a görbét az 
életciklus egészében átlagoljuk („integráljuk”), úgy egy magas tanulási aktivitást és 
tudásszintet garantálhat a keretrendszer. Lényeges ugyanakkor az egyén igényeinek és 
a képzéshez történő hozzáférésének a viszonya.  
A tanulási-tanítási keretek több szinten is értelmezendők. Egyrészt megjelennek az 
Európai Unió szintjén meghatározott keretrendszerekben, melyek direktívák, 
irányelvek mentén hatnak az egyes tagországok szintjére. A különböző szinteken 
létrejövő keretrendszerek összhangja alapvető fontosságú, vagyis a közösségi 
keretrendszernek hatnia kell a tagállamok keretrendszereire. A „Bolognai folyamat” és 
a „Koppenhágai folyamat” elvei megjelennek az Európai Képzési Keretrendszerben, de 
meg kell jelenniük a tagállami keretrendszerekben is. A tagállami keretrendszereknek a 
magasabb szintű, uniós elvek alkalmazása mellett integrálniuk kell a nemzeti képzési 
rendszer összes elemét, legyen szó alapfokú vagy felsőfokú oktatásról, vagy akár 
szakképzésről. 
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Kelevéz Viktória: Pályakezdők a Budapest Bankban 
 
Kelevéz Viktória, a Budapest Bank Rt. humánerőforrás-menedzsere a Banknál 
alkalmazott pályakezdők helyzetéről, a szervezetnél rendelkezésre álló képzési 
lehetőségekről tartott előadást. 
Az előadó a Budapest Bank Rt.-t a GE Money Bank tagját dinamikusan fejlődő, 
sokoldalú szolgáltatásokat biztosító szervezetként jellemezte. A General Electric 
csoport tevékenysége sokrétű: a vállalatfinanszírozás, a pénzügyi szolgáltatások, 
egészségügyi termékek, szolgáltatások, és az ipari termékek, szolgáltatások biztosítása 
terén is megjelenik. 
A 2006-os vállalati célok fókuszában a dinamikus növekedés állt. A GE kereskedelmi 
banki platformja már világszerte, több mint ötven országban van jelen, de 
elkötelezettek további országok, piacok elérésében, a már elért országokban a 
szolgáltatási paletta bővítésében, az ügyfelek minél hatékonyabb elérésében. 
A GE Magyarországi története a rendszerváltásig nyúlik vissza, a villamos ipari 
területen a nevéhez kötődik a régió első sikeres privatizációja (Tungsram). A GE 
különböző üzletágai folyamatosan jelentek meg Magyarországon, 1995-ben a Budapest 
Bank Rt. 99%-os tulajdoni hányadát szerezték meg. Az ezredforduló után sem állt meg 
a GE üzletágainak térnyerése, 2002-ben sokoldalú európai szolgáltató központ nyílt, 
2006-ban a Zenon jelentkezett innovatív víztisztító megoldásokkal. 
Az intenzív növekedési stratégia folyamatosan megkövetelte új munkahelyek 
létrehozását, melynek kapcsán felfokozott igény jelentkezett a szakképzett 
munkavállalókra. A Budapest Bank Rt. folyamatosan nyitotta meg  új fiókjait és 
hitelpontjait, új operációs központ hozott létre Békéscsabán.  
A Bank humánerőforrás-politikájának középpontjában a munkavégzéshez kötődő 
folyamatos tanulás áll, amit munkavállalóik felé állandó elvárásként közvetítenek. A 
magas elvárások mellett a Bank sokoldalú segítséget biztosított a munka melletti 
tanuláshoz. A folyamatos tanulás, fejlődés lehetőségét szolgálják a betanítási 
programok, a pályakezdő vezetőképző programok, a szakmai továbbképző programok, 
a vezetőképző tréningek, készség- fejlesztő tréningek és a karriermenedzselési 
szolgáltatások is. A Bank fokozottan támogatja a munkavállalók felsőoktatásban való 
továbbtanulását.  
A képzések biztosítása kapcsán a Banknak jelentős igénye van a szakképző 
intézményekkel való folyamatos partneri viszonyra. A cég munkavállalói közül a 2005. 
évben 2400 fő képzési programokban, 3964 fő 328 darab tréningen vett részt. A Bank a 
teljes bérköltség 2,5%-át fordítja képzésre, egy munkatársra átlagosan 95.000 Ft 
képzési költség jutott. A Bank minden kilencedik alkalmazottjának érvényes 
tanulmányi szerződése van. 
A Bank a 2005. és a 2006. évben összesen 147 pályakezdőt vett fel, ami az összes 
felvett munkavállaló kb. 10%-átjelentette.  A felvételt nyert pályakezdő munkavállalók 
közül 70 fő középfokú végzettségű, 15 fő középfokú végzettséggel és valamilyen 
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felsőfokú szakképesítéssel, 62 fő felsőfokú végzetséggel rendelkezett. Érdekesség, 
hogy a fiókhálózatban meghirdetett középfokú végzettséget igénylő pozíciókra 
jelentkezők 80%-a diplomás.  
A középfokú végzettségű pályakezdők leggyakrabban a központi banküzemi 
háttérterületen és a fióki/kereskedői értékesítő területen kerültek alkalmazásra. A 
felsőfokú végzettségű pályakezdők leginkább a szakmai asszisztensi munkakörbe 
kerültek felvételre, illetve a gyakornoki programokba kapcsolódtak be. A gyakornoki 
programok közé sorolhatóak a vállalati értékesítő, a bankgyakornok, a 
számítástechnikai vezetőképző (IMLP) és a pénzügyi vezetőképző (FMP) programok. 
A pályakezdőknél az alábbi hiányosságok voltak tapasztalhatóak a munkavégzés első 
időszakában: 

• A bankszakmai képzésből kikerülők esetén a szakmai gyakorlat alapvető hiánya. 

• A szükséges tudás/vizsgák hiánya: például valuta-pénztárosi vizsga, 
értékpapírjogi vizsga. 

• A praktikus képzés, szakmai gyakorlati képzési hiányosságai (például a HR 
képzésen sok mindent tanulnak, de interjút nem látnak élőben). 

• A kommunikációs és üzleti ismeretek, például az értékesítési technikák, 
tárgyalástechnika, prezentációs készségek alacsony szintje. 

• A számítástechnikai ismeret alacsony szintje, különösen az irodai felhasználói 
szoftverek terén.  
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Sándor Andrea: A pályakezdők szerepe a Magyar Telekomnál 
 
A Rajtkő Gyakornoki Programot Sándor Andrea, a Magyar Telekom Nyrt. Képzési és 
Tudásmenedzsment Igazgatóság Változásmenedzsment Központjának vezetője mutatta 
be. 
Az előadó kifejtette, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a vállalatcsoportnál elhelyezkedő 
pályakezdő fiataloknak sokszínű lehetőségeket, kihívásokat biztosít.  
A vállalatcsoport működésében való jártasság, a szervezeti működésbe való integráció 
révén a fiatal irányába jelentős, szervezeti és gyakorlati ismereteket tartalmazó 
tudástranszfer valósul meg. A vállalatcsoport külföldi tagvállalatainál biztosított 
gyakorlat, kiküldetés révén a legfrissebb nemzetközi tapasztalatok ismerhetőek meg, 
illetve építhetőek be a gyakorlatba. A vállalatnál a gyakorlatban is megismerhető a 
legújabb telekommunikációs technológiák teljes spektruma. Az egyes projektekhez 
kapcsolódóan a fiatalok szervezetközi team-feladatok, stratégiai és komplex szakmai 
feladatok megoldásába kapcsolódhatnak be. 
Már a ’90-es évek elején is működött a vállalatnál munkára való felkészítést célzó 
program „mérnökóvoda” néven, azonban a jelenlegi koncepciót alkalmazó gyakornoki 
program 1995-ben kezdte meg működését. 
A gyakornoki program alapvetően két célt szolgál. Egyrészt hatást kíván gyakorolni a 
vállalatcsoport szervezeti kultúrájára a friss tudás, az új szemlélet behozatala által, 
másrészt a tehetséges pályakezdők vállalti integrációját kívánja elősegíteni. 
A Rajtkő Gyakornoki Programba bevont létszám éves átlagban húsz fő körül mozog, a 
gyakornokok nagyrészt frissdiplomás mérnökök, közgazdászok. Egy-egy 
programciklus az adott év szeptemberétől a következő év áprilisáig tart. 
 A program alapvető hangsúlyai a távközlési szektor, a saját szakmai terület 
megismerésére, a szakmai tudásbővítésre, a vállalati kereszt-funkcionális működés 
megismerésére, illetve a készségfejlesztésre tevődnek. 
Az alapozó időszakban a gyakornokok szakmai orientációjára, azt követően a 
szervezeti tanulásra és a megfelelő szervezeti egységnél való elhelyezésre fókuszálnak. 
A gyakornoki időszak végén a munkatársak kiválasztása többszintű szűrési 
folyamatban történik. 
A végleges alkalmazásba kerülő fiatalokkal határozatlan idejű szerződést kötnek három 
hónap próbaidővel, az átlagos kezdő fizetés 2006-ban havonta bruttó 190.000 Ft volt. 
A béren felül a pályakezdők étkezési hozzájárulásra, telekommunikációs 
szolgáltatásokra szóló díjkedvezményre, a Dimenzió egészségpénztárhoz való 
csatlakozásra és albérleti hozzájárulás igénybe vételére is jogosulttá válnak. 
A gyakornokok számára a program jól meghatározható előnyökkel jár: 

• Megalapozott vállalat-, vállalatcsoport-ismeretre tehetnek szert. 

• Globális, jövőorientált és problémaorientált gondolkodásmódot alakíthatnak ki. 
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• Elsajátíthatják a hatékony tudásátadás képességét.  

• Fejleszthetik önmenedzselési készségeiket. 

• Tapasztalatokat szerezhetnek a kapcsolati háló működtetésében. 

• Lehetővé válik számukra a vállaltnál való karrierorientált, hosszú távú 
gondolkodás. 

A vállalatcsoportnak humánerőforrás-politikája alakításánál szintén sokrétű előnyt 
biztosít a program: 

• A gyakornokok több mint 90%-a sikeresen befejezi a programot. 

• A  gyakornoki körből kikerülő fiatalok 85%-a egy év múlva is a 
vállalatcsoportnál van alkalmazásban. 

• A program indulása óta képzett több mint 200 gyakornok mintegy háromnegyede 
jelenleg is a vállalatcsoportnál dolgozik. 

• A vállaltcsoport 2006-ban a „Rajtkő”-re épülő sikeres pályázatot nyújtott be a 
HEFOP 3.4.1 program keretében. 
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Kiss Kálmán: Esélyegyenlőség a Lakossági Call Centerben 
 
Kiss Kálmán, a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. munkatársa az Rt. partnerségi 
részvételével, európai uniós finanszírozással megvalósuló képzési és foglalkoztatási 
programot mutatta be. 
Az előadó kifejtette, hogy a megváltozott munkaképességű emberek nagy része 
inaktivitásba kényszerül. A rokkantnyugdíj a napi megélhetés biztosításához kevés, 
ugyanakkor a megváltozott munkaképességűeket kevés helyen alkalmazzák. A 
rokkantnyugdíjban nem részesülők helyzete még rosszabb, munkanélküliként igen 
csekély esélyük van az elhelyezkedésre. Az ügyfélkapcsolati területen, különösen a 
telefonos ügyfélszolgálati munkakörökben jó lehetőség nyílik a mozgássérült emberek 
elhelyezésére. A T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. társadalomtudatos 
vállalkozásként lehetővé tette, hogy lakossági Call Centerében, megfelelő előzetes 
képzés után, megváltozott munkaképességű emberek kerülhessenek integrált 
ügyfélkapcsolati (call center) asszisztens munkakörökbe. 
A Call Center egy telefonos szolgáltatás a személyes kapcsolatot igénylő és az 
elektronikus szolgáltatások igénybevételére nem képes vagy nem hajlandó 
felhasználóknak.  Továbbá olyan információk hozzáférésére biztosít lehetőséget, 
amelyek külső ügyfelek számára nem állnak rendelkezésre. Szolgáltatásai közé tartozik 
aktuális információk szolgáltatása, kérdezési lehetőség, ügyfél-reklamációk fogadása, 
ügyfelek adatainak módosítása, bejelentések fogadása, tranzakciók indítása és 
információgyűjtés. 
A T-Mobile korábbi humánerőforrás-gyakorlata is megalapozta a megváltozott 
munkaképességű emberek bevonását a munkafolyamatokba. Már 1998-ban az 
akadálymentes környezet kialakításával lehetőség nyílt mozgáskorlátozott munkatársak 
foglalkoztatására. Még abban az évben megtörtént az első mozgáskorlátozott 
munkavállalók felvétele. 2003-ra a kiválasztási folyamatot kiterjesztették a csökkent 
munkaképességű ekre. 
2006-ra a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak száma 19 főre nőtt, közülük 
4 főt általános ügyintézői állományban, 4 főt részmunkaidős ügyintézőként, 11 főt a 
tudakozó csoportban foglalkoztatnak. 
A megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos 
tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy megfelelő módon kialakított munkahelyeken a 
fizikai munkavégző képességükben korlátozott munkavállalók 100%-osan meg tudnak 
felelni a szakmai követelményeknek. Alkalmazásuk mellett szóló érv, hogy a 
munkavégzés iránti elkötelezettségük magasabb az átlag munkavállalóénál. 
További fontos szempont volt, hogy az esély megteremtésével a megváltozott 
munkaképességű emberek számára a T-Mobile fontos társadalmi szerepet vállaljon, 
illetve jó példát mutasson a többi vállalat számára is. 
A korábbi pozitív tapasztalatokra alapozva a T-Mobile konzorciumi tagként 
csatlakozott a „Humánerőforrás” Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány és a 
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Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége által benyújtott, sikeres 
HEFOP pályázathoz. A pályázati program keretében benyújtott projekt fő célja, hogy 
összesen 30 fő megváltozott munkaképességű, munkanélküli mozgáskorlátozott 
számára alternatív képzési és foglalkoztatási lehetőséget biztosítson.  
A program megkezdése után, 2005 februárjában zajlott le a kiválasztás és az előzetes 
képzés. Az első csoport (14 fő) felvételére, a szerződéskötésre és a szakmai oktatás 
megkezdésére 2005 júniusában került sor.  Az első csoport mentori kísérés melletti 
betanításával párhuzamosan sor került a második csoport (16 fő) kiválasztására és 
szakmai oktatásuk megkezdésére is. 2006 januárjára a szakmai képzések befejeződtek, 
a projektrésztvevők megkezdték az önálló munkavégzést. 
A T-Mobile alapvetően két szempont alapján monitorozta a projektrésztvevők 
fejlődését: 

• Megfelelnek-e a T-Mobile szakmai elvárásainak? 

•  Megfelelnek-e a Call Center képviselőkkel szemben támasztott egyéb 
elvárásoknak? 

A program sikerességének elősegítése érdekében a projektmenedzsment több 
intézkedés bevezetése mellett döntött: 

• A képzéseket egyéni képességekhez, a teljesítményekhez igazították, személyre 
szabott, lassabb ütemezésű oktatási rendszert alakítottak ki. 

•  Külön koordinátort jelöltek ki a projektrésztvevők munkájának összefogására, 
akinek a feladata a résztvevők beilleszkedésének megkönnyítése, egyéni, 
személyre szabott kapcsolati háló kialakítása volt.  

• A munkaidő-beosztást rugalmasabbá tették, az egyéni igényekhez igazítva, s ez 
megkönnyítette a projektrésztvevők beilleszkedését az operátori munkakörbe.   

• A vállalat saját forrásaiból plusz anyagi juttatásokat biztosított a 
projektrésztvevők számára, munkakedvük, motiváltságuk növelése érdekében. 

• Újabb munkakörök, munkafeladatok felajánlása révén azon résztvevőknek is 
kínáltak alternatívát, akik számára túl összetettnek bizonyult az operátori 
munkakör, vagy egészségügyi problémák miatt nem tudták ellátni az operátori 
feladatokat. 

A projekt első eredményei már megmutatkoztak a T-Mobile-nál: 

• Már a projekt ideje alatt módosították három projektrésztvevő szerződését, ami 
megemelt munkabért és plusz juttatásokat eredményezett. 

• A határozott idejű szerződések lejárata után öt főnek kínáltak részmunkaidős 
állást, amelyet minden érintett elfogadott. 

• Jelenleg négy fő dolgozik a Lakossági Call Centerben, ügyfélkapcsolati 
képviselőként egy főt foglalkoztatnak a Back Office-ban 

A program tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat lehet megfogalmazni a csökkent 
munkaképességű munkatársak kiválasztása kapcsán: 
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• Nem minden leszázalékolt ember tehető képessé a foglalkoztatásban való 
részvételre (speciális körülmények, betegségtípusok nagyban befolyásolják a 
munkavégző képességet). 

• Nem ajánlott a pszichikai okokból leszázalékolt emberek foglalkoztatása olyan 
munkakörökben, ahol jelentős stressz-nyomás jelentkezik. 

• Minél régebben inaktív a jelentkező, annál nehezebb a munkahelyi 
beilleszkedése. A baleset vagy betegség miatt csökkent munkaképességű 
emberek beválási rátája a projektben tapasztaltak alapján lényegesen magasabb, 
mint a születésük óta mozgáskorlátozott nem foglalkoztatottaké. 

• Azon csökkentett munkaképességűeknek, akik nem mozgáskorlátozottak, nincs 
szükségük speciális támogatásokra. 

• Érdemes a megváltozott munkaképességű munkavállalók felvétele előtt 
próbafoglalkoztatást tartani (pl. számítógép használat, kommunikációs 
gyakorlatok), ezáltal fel lehet mérni a konkrét munkafolyamathoz kapcsolódó 
meglévő ismereteiket, készségeiket. 
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Dr. Székely Károly Ákos: Egy iskola tapasztalatai a munkáltatókkal való 
együttműködés terén, a TISZK adta lehetőségek 
 
Dr. Székely Károly Ákos, a Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója 
az iskola tapasztalatait mutatta be a munkáltatókkal való együttműködés terén, kitérve a 
Területi Integrált Szakképző Központok (TISZK-ek) adta lehetőségekre. 
Az előadó kiemelte, hogy bár a szándékok tekintetében a szakképzésben érdekelt felek, 
a munkaadók, az oktatási intézmények egyetértenek a modernizáció szükségességében, 
a kivezető út szakmai mérföldkövei az érdekkülönbségek miatt távol állnak a 
konszenzustól. 
Bár egyre több munkáltató és iskola igényel partnerséget, párbeszédet egymással, a 
valóságban az iskolák kapcsolatai a munkaerőpiaccal és annak résztvevőivel 
korlátozottak, a kamarák statiszta szerepkörbe szorultak. A megfelelő monitorozás 
hiányában a konkrét munkaerő-piaci igények nem jelennek meg az iskolai képzési 
programokban és a fejlesztési elképzelésekben, mivel azok Országos Képzési 
Jegyzékes központi programok alapján szerveződnek, melyek rendszere nem kötődik 
konkrét, megbízható munkaerő-piaci előrejelzésekhez.  
A legtöbb intézmény már felismerte a munkaadókkal való kapcsolat erősítésének, 
valamint az intézményes oktatási tradíciókon túlmutató programok indításának 
szükségességét, ezért az alábbi szempontokat beépíti képzési rendszerébe:  

• versenyképesség fokozása, 
• karrierépítési - pályaválasztási tréning tartása, 
• munkaerő-piaci szempontú képzések szervezése, 
• szakma/képzéskínálat bővítése, 
• fejlesztési irányok meghatározása, 
• együttműködés a potenciális munkaadókkal. 

Különösen fontos a karriertervezés és a pályaválasztási tréning, mivel magában foglalja 
az önismeret, a készségek és a képességek fejlesztését, a célok meghatározásának 
képességét, a szükséges pályázati dokumentumok elkészítését, valamint az 
interjútechnika és egyéb munkaerő-felvételi módszerek fejlesztését.  
A munkaadói kapcsolatok erősítését, elmélyítését leginkább a TISZK-ek működésétől 
várják, ugyanis ezeknek az iskolának több lehetőségük, erőforrásuk lesz, hogy reálisan 
értékeljék a képzések helyzetét, rugalmasan alakítsák képzési struktúrájukat, növeljék a 
gyakorlati képzések súlyát. 
A Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskolában kiemelkedő képzési elem a 
tanirodai képzés, mint a belső szakmai gyakorlat egyetlen vagy meghatározó eleme. Az 
intézményben 2000-től tanirodai foglalkozások keretében folytatnak gyakorlatorientált 
képzéseket.  
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A tanulók ezeken a gyakorlati foglalkozásokon „éles” helyzetben próbálhatják ki 
magukat, élvezhetik a saját élményű kiscsoport adta előnyöket. A tanirodai gyakorlat 
fontossága abban rejlik, hogy a későbbi irodavezetők és titkárságvezetők csak ebben a 
formában találkoznak szervezetten a szimulált munkahelyi környezettel.  
A diákok által működtetett „gyakorló cégek” az NSZI Cégközponton és a Német-
Magyar Képző Központ Egyesületen keresztül a szimulált gazdasági események, az 
ügyviteli feladatok teljes vertikumát képesek bemutatni.  A tanulók mind a 
kereskedelmi, pénzügyi, számviteli és a humánerőforrás-gazdálkodás feladatait 
gyakorolhatják, „cégeikkel” hazai és nemzetközi vásárokon, kiállításokon, börzéken is 
megjelenhetnek. A tanult szakmai ismereteket életszerű helyzetben, komplexen 
alkalmazhatják, ami által új, különleges kompetenciákhoz jutnak a tanulók.  
Két szakma esetében az iskola külső szakmai gyakorlatot is szervez. A jogi 
asszisztensek a közigazgatásban, az igazságszolgáltatás intézményeiben, ügyvédi és 
közjegyzői irodákban teljesítenek 80 órás gyakorlatot a tanirodán kívül. A közszférában 
együttműködési megállapodások keretében szervezik meg a gyakorlatokat. 
A protokollügyintéző-képzésben résztvevők külső gyakorlata kéthetes időtartamú. 
Nehéz olyan intézményt, munkáltatót, céget találni, ahol ez a két hét lehetővé tenné a 
központi programban előírt feladatok teljes körű elvégzését, hiszen a 
rendezvényszervezés a tervtől a megvalósításig, illetve annak lezárásáig akár több 
hónapos is lehet.  
A közgazdasági és az ügyviteli képzésben a külső gyakorlat problémái a 
következőkben foglalhatóak össze: 

• nehéz tartalmas munkát biztosító, több tanulót foglalkoztatni tudó helyet találni 
(a cégek nem szívesen vállalják), 

• a hatékonyság gyakran megkérdőjelezhető. 
Általánosságban kijelenthető, hogy a gyakorlatok sikeréhez a külső gyakorlóhelyeknek 
pontosan tudniuk kell, hogy az iskola mit vár el tőlük, illetve ők mit várhatnak az 
oktatási intézménytől.   
A TISZK működésétől és a TISZK feladatai között szereplő egyeztetési, fejlesztési, 
koordináló és tervező tevékenységektől nagy előrelépést várnak az alábbi területeken: 

• a tanulók megtartása a szakképzési évfolyamokra, 
• a többszintű kilépési lehetőség, 
• az esélyegyenlőség biztosítása, 
• a modulrendszer kiépítése (átláthatóság, beszámíthatóság, a tanuló részére a 

továbblépési lehetőség egyértelműsége), 
• a munkaerőpiaccal való együttműködés, a gyakorlati képzés fejlesztésére a 

tanárok módszertani és szakmai továbbképzésére, 
• új szakmák, szakmacsoportok felvétele a képzési rendszerbe, 
• szakmai tartalmak megújítása, továbbképzések. 
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Az új típusú, innovatív képzési elemek bevezetésénél gondot okozhat, hogy olyan 
pedagógusok kénytelenek ilyen feladatok elvégzésre vállalkozni, akik ilyen irányú 
felkészültséggel nem rendelkeznek. Ennek ellenére a pedagógusokkal szembeni reális 
elvárás, hogy rendelkezzenek olyan szakmai tudásanyaggal, rálátással, hogy azokat a 
kompetenciákat, készségeket, amelyeket a szakmai vizsgakövetelmény-rendszer 
részletesen leír, át tudják adni a gyerekeknek. Ez azért is szükséges, mert az új OKJ 
szerinti képesség-kompetenciák a tanulói személyiségvonások fejlesztésére 
koncentrálnak, közelítve a tényleges munkaerő-piaci elvárásokhoz. 
Ilyen szükséges munkavállalói képességek például: 

• a saját tevékenységért viselt felelősség, 
• az önállóság, 
•  a kíváncsiság, a kritikai szellem, a figyelem, 
• az elemzés, rendszerezés és következtetés, 
• az önfeladás nélküli nyitottság, 
• az együttműködésre való készség, 
• a törekvés az elméleti és a gyakorlati tudás integrálására. 
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Dr. Szenes György: Az iskola és a munkaerőpiac kapcsolatának aktuális 
kérdései 
 
Dr. Szenes György, a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 
igazgatója, az Országos Köznevelési Tanácsnak alelnöke, a Magyar Szakképzési 
Társaság főtitkára az iskolák munkaadókkal való kapcsolatának problémáiról tartott 
előadást. 
Az előadó szerint a legfontosabb tisztázandó kérdés az, hogy mit várnak a munkáltatók 
az iskolától, mit vár az iskola a munkáltatótól. Ez ugyanis nagyban meghatározza, hogy 
milyen a kapcsolat a munkaerőpiac és az iskolák között. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy jelenleg a magyar munkaerőpiacon a munkáltatók 
elvárják, hogy a fiatal a munkafolyamatba naprakész ismeretekkel be tudjon 
kapcsolódni, s 60-70 %-os teljesítményt tudjon már kezdetben is felmutatni a 
gyakorlott munkavállalókhoz képest. Az iskolák jelenleg gyakorlati képzéseik 
keretében ezen elvárásnak nem tudnak, de nem is tudhatnak eleget tenni. Ugyanakkor 
ez nem jelentheti azt, hogy az iskoláknak nem kell törekedniük a munkaerőpiac változó 
igényeinek kielégítésére. A munkáltatók és az iskolák elvárásait folyamatosan 
közelíteni kell egymáshoz, főleg a gyakorlati tevékenységekkel, készségekkel 
kapcsolatos területen.  
A gyakorlati tevékenységekhez szükséges készségek hiánya már a tanulók 
manualitásában is megjelenik. Az ’90-es évek eleje óta az oktatáspolitika túlzottan az 
elméleti tudásanyag átadását helyezi fókuszba, nem engedi a gyerekeket a gyakorlatra 
már fogékony, 14-17 éves korban laboratóriumokban és műhelyekben dolgozni. Ez 
alapvető probléma, ugyanis a manualitás fejlesztését nem lehet érettségi után elkezdeni, 
a „szakképző iskoláknak” szakmai alapozással kötelességük foglalkozni. Mindössze 
2006 szeptemberétől létezik olyan állami normatíva, ami arra ösztönzi az iskolákat, 
hogy már a 9. osztályosok számára lehetőség nyíljon gyakorlati csoportok szervezésére 
és gyakorlati munka végzésére. A manuális képzés, amely a beszámíthatóságon, az 
egymásra épülésen alapul, felkészíti a tanulót a rugalmas, előrelátó gondolkodásra, így 
az élethosszig tartó tanulás elvének érvényre juttatásában is fontos szerepe van.  
Ugyanakkor a munkáltatók részéről az iskoláknak információkra, segítségre van 
szükségük ahhoz, hogy tudják közvetíteni a mindennapok igényeit, hiszen a mai 
munkaerőpiacon változó, hirtelen generálódó igényeket kell kielégíteni. A munkaerő-
piaci prognózisok hosszú távú modellezésre alkalmasak lehetnek, de a dinamikusan 
változó munkáltatói igényeket, piaci irányváltásokat képtelenek megjeleníteni. Ezért az 
iskoláknak olyan felkészültségű szakembereket kell kibocsátaniuk, akik széles szakmai 
alapozással rendelkeznek, és a munkahelyi specializációt viszonylag rövid idő alatt 
meg tudják tanulni. 
A gyakorlati alapozásnak érintenie kell olyan szakmai kulcskompetenciák elsajátítását, 
amelyek az adott szakma sajátosságaihoz is kötődnek, például a kereskedelmi területen 
szükség van szociális kompetenciákra, hogy kellően vásárló-, illetve ügyfélcentrikus 
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legyen egy kereskedő. Az új Országos Képzési Jegyzékben már szerepelnek a 
kompetencia-alapokhoz kapcsolódó moduláris elemek. 
A képzési rendszer szintén új és hasznos eleme lehet az a rendelkezése, amely szerint 
az iskolák a teljes képzési időszak arányában húszszázaléknyi időkeretet kapnak arra, 
hogy az iskola sajátos helyzetét, mikrokörnyezetét, vállalati kapcsolatait kialakítsák. 
Tehát ebben az időintervallumban kell az iskoláknak a munkáltatóktól segítséget kérni 
és kapni, hogy a jövő munkavállalói valóban a cégek igényeihez alakított 
szakképesítést kapjanak. 
A magyar szakképzési rendszer egyik legnagyobb problémája a széttagoltság. 
Közelítőleg 1200 szakképző iskola működik az országban, és számtalan alapítványi és 
magániskola is foglalkozik szakképzéssel. Ennyire szétaprózott rendszerben, 
szétaprózott erőforrások mellett, a csúcstechnikához kapcsolódó ismeretek tanítását, 
oktatását lehetetlen megoldani, többek között azért, mert a legújabb ismeretek 
elsajátításához a legújabb technológiákra épülő eszközöknek is rendelkezésre kell 
állniuk.  A csúcstechnikát képviselő berendezések nagyon drágák, a laborok és 
műhelyek felszerelése százmillió forintos tételekben mérhető. Ilyen képzési 
széttagoltság mellett, ezeket az igényeket a magyar költségvetés, az önkormányzatok, a 
szakképzési alapból bejövő támogatás nem bírja finanszírozni. Az elavult laborok 
kihasználatlanok, gazdaságtalanul működtethetők, az eszközrendszer elavult, így a 
fejlett, takarékos technológiákhoz kötődő munkáltatói elvárásokra nem készítenek fel. 
 A Térségi Integrált Szakképző Központok rendszerének kialakítása jó lehetőség a 
források egyesítésére. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében kiírt pályázat alapján 
országosan 16, Budapesten 2 térségi integrált szakképző központ kezdte el munkáját az 
elmúlt egy évben. Példaként említhető az Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző 
Központ, amely kimondottan műszaki jellegű és az észak-pesti térséget kiszolgáló, 
különböző szakmai profilú iskolákból áll. A TISZK csúcstechnikára épülő oktatási 
bázisát a Bánki Donát Szakközépiskola területén lévő 7000 m2-es tanműhelyének 
felújításával, hasznosításával alakítja ki. A TISZK-ek kialakításakor a műszaki, 
infrastrukturális feltételek biztosítása mellett, az oktatói humánerőforrást is meg kell 
erősíteni. Olyan szakemberek alkalmazására is lehetőség nyílik, akik a kézségek 
fejlesztése, a személyes problémák megoldása terén is segítséget tudnak a tanulóknak 
nyújtani (például logopédus, vagy iskolapszichológus). A TISZK-ekben a 
forrásallokáció révén prevenciós táborokat, ösztöndíj programot lehet szervezni a 
hátrányos helyzetű gyerekeknek számára, lehetőséget adva arra, hogy anyagi gondok 
miatt ne kelljen elhagyniuk az iskolát. 
A TISZK-ek és a gazdaság kapcsolatát erősítő rendelkezés, hogy az intézmény ún. 
Szakmai Tanácsadó Testület létrehozására kötelezett. Vagyis az intézményt olyan 
vállalati, gazdasági szakembereknek a bevonásával kell működtetni, akik a 
munkaerőpiac igényeit közvetíteni tudják, így a vállalatoknak közvetlenül az iskolák 
felé lesz lehetőségük artikulálni megfogalmazódó igényeiket. 
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Dr. Benedek András
BME GTK APPI

A szakképzés új útjai, lehetőségei

„Szándék és valóság a szakképzésben”
Budapest, 2006. november 21.

 
 

Meghatározók és keretfeltételek

• Piacgazdasági átmenet a szakképző 
intézmények rendszerében

• NFT II. – Helyzetértékelés
• Demográfiai sajátosságok
• Igények és követelmények a munkaerővel 

szemben
•• Új tanulásiÚj tanulási--tanítási keretek tanítási keretek –– fogalmakfogalmak
•• Új tanulásiÚj tanulási--tanítási keretek tanítási keretek –– folyamatokfolyamatok
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NFT II. - Helyzetértékelés

• Gyereklétszám: jelentős csökkenés
• A 18-19 éves korosztály 1/5-e szerez szakmát
• Az elmúlt tíz évben felére csökkent a 

szakmunkástanulók száma, és 40%-al nőtt a 
szakközépiskolásoké

• A szakiskolák technikai felszereltsége ritkán felel meg a 
vállalati foglalkoztatási igényeknek

• Gyenge a szakképzés presztízse, illetve a munka 
világába történő átmenet

• 1990-ben 465 intézményben,a 2005/06-os tanévben 627 
intézményben volt szakiskolai képzés
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A népesség lé tszámának alakulása 
2005-2020
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Az iskoláskorú népesség számának várható alakulása Magyarországon 2001 -
2016
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Igények és követelmények a munkaerővel 
szemben

Munkaadók

Családok

Egyén

Minõség

Megbízhatóság

Biztonság

Rugalmasság

Teljesítmény-
arányos költség

Szociális 
biztonság

Stabil munka
és

jövedelem Jövedelem

Társadalmi presztizs Karrier

Optimális munkahelyi viszonyok

 
 

Új tanulásiÚj tanulási--tanítási keretek tanítási keretek –– fogalmakfogalmak

Heteronóm tanulásHeteronóm tanulás
ÉLET: család, közösség, ÉLET: család, közösség, 

szabadidő, munka, szabadidő, munka, 
vállalkozás, szervezetekvállalkozás, szervezetek

Autonóm Autonóm tanulástanulás,, fejlődés, értékelésfejlődés, értékelés

TanításTanítás,, tanulás támogatása,tanulás támogatása,
tanulási környezetektanulási környezetek

ProgramProgramvezetésvezetés, intézmény, intézmény--
vezetés, erőforrásokvezetés, erőforrások

SzakközSzakközigazgatásigazgatás, képzési , képzési 
politika, politika, makrokörnyezetmakrokörnyezet

gondolkodva 
cselekvő 

ember

EURÓPAI ÚNIÓ 
SZINTJE

TAGORSZÁGOK 
SZINTJE

EURÓPAI ÚNIÓ 
SZINTJE
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Új tanulásiÚj tanulási--tanítási keretek tanítási keretek –– folyamatokfolyamatok

LL keretrendszer és a tanulás LL keretrendszer és a tanulás 
holisztikus modellje (holisztikus modellje (ThorndikeThorndike))
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„Szándék és valóság 
a szakképzésben”

Pályakezdők a Budapest Bankban

Kelevéz Viktória
HR menedzser

2006. November 21.
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Vállalat finanszírozás Egészségügyi termékek,
szolgáltatások

Infrastruktúra termékek,
szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

NBC UniversalIpari termékek,
szolgáltatások

GE ma…

2006-os célok: növekedés, növekedés, növekedés
 

Italy
Japan
Korea
Latvia

Mexico
New Zealand

Nicaragua
Norway
Panama

Poland
Portugal
Romania

Russia
Singapore

Slovakia
Slovenia

Spain
Sweden

Switzerland
Taiwan

Thailand
United Kingdom

United States

Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
China
Costa Rica
Czech Republic
Denmark
DOMs
El Salvador
Finland
France
Germany
Guatemala
Honduras
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Ireland

50+ országban már ott vagyunk és 
megyünk tovább…

GE Money

Kereskedelmi banki platform
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A GE Magyarországon 
Üzletágak

1999 GE Energy

1999 GE Transportation

2000 GE Healthcare

1989 GE Consumer & Industrial

1998 GE Consumer & Industrial

1995 GE Consumer Finance

2002 European Operations Services

• Repülőgép alkatrész javítás

• Technológiai és fejlesztő központ

• Elektronikus alkatrész gyártás (Ózd)

• A régió első sikeres privatizációja (Tungsram)

• Budapest Bank... 99% tulajdonrész

• Gázturbina alkatrész gyártás

• Sokoldalú európai szolgáltató központ

2006 Zenon

• Víztisztító megoldások

 

Intenzív növekedési stratégia - új 
munkahelyek teremtése – felfokozott 
igény a szakképzett munkavállalókra
•Új fiókok
•Új hitelpontok
Új operációs központ Békéscsabán

80 FTEjelenleg 3 funkcióban:
Behajtás 
Új szlanyitás
Telebank

167 FTE  év végére

321  FTE 2007-re és további operációs folyamatok

532  FTE2008-ra
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Folyamatos tanulás a munkábanFolyamatos tanulás a munkában
Betanítási 
programok 

Pályakezdő 
vezetőképző 
programok

Szakmai 
továbbképző 
programok

Vezetőképző 
tréningek

6 szigma
tréningek

Készség-
fejlesztő 

tréningek

Továbbtanulás 
felső-oktatásban

Rotáció

Projekt

MentoringMentoring

Fejlődési, tanulási lehetőségek

Karrier

management
Home of  Learning

 

Tréningen résztvevők

57%30%

13%

Értékesítési
Szakmai
Vezetõi

•Értékesítési tréningek, vezetőképzés

•STIR, „Leadership” és rotációs programok

•Tanulmányi szerződések – 4%

•Nyelvoktatás (angol)

Képzések – igény a partnerségre a szakképző 
intézményekkel

Home of  Learning

• 2400 munkatársunk volt 2005-ben

• 3964 munkatárs vett részt 328 tréningen, 857 
napon

• Egy munkatársra átlagosan 95.000 Ft képzési 
költséget fordítottunk

• A bérköltség 2.5%-t fordítjuk képzésre

• Minden 9.- ik munkatársunknak tanulmányi 
szerződése van
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2005, 2006-ban felvett pályakezdők:

70 középfokú végzettségű

15 közép + felsőfokú képesítéssel rendelkező

62 felsőfokú

147 fő pályakezdő

Kb a 10%-a az összes felvételnek 

A középfokú végzettséggel meghirdetett pozíciókra 
jelentkezők 80 %-a diplomás a fiókhálózatban!

Miféle pályakezdők?

 

Hol dolgoznak?
Leggyakoribb munkaterületek:
Középfokú: 
• központi banküzemi háttérterület
• fióki/kereskedői értékesítő

Felsőfokú: 
• szakmai asszisztens 
• Gyakornoki programok

• Vállalati értékesítő
• Bankgyakornok
• Számítástechnikai vezetőképző program (IMLP)
• Pénzügyfi vezetőképző program (FMP)

• egyéb „sima” munkakör
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Amit leginkább hiányolunk a frissen 
végzetteknél…

-bankszakmai képzés esetén konkrét „első” munkanap 
szükséges tudás/vizsgák: valutapénztárosi vizsga, 
értékpapírjogi vizsga

-általában az elmélet mellé praktikus képzés, szakmai gyakorlat 
előírása (pl. HR képzésen sok mindent tanulnak, de interjút nem 
látnak élőben)

-kommunikációs és üzleti ismeretek, pl értékesítéstechnika, 
tárgyalástechnika, prezentációskészség

-Mélyebb számítástechnikai ismeret, pl Excel, Powerpoint

 

De nem csak panaszkodunk…

-Helyi szinten kialakítunk gyakornoki, 
együttműködési programokat 
intézményekkel

-BB-s kollégák tanítanak is

-Képzések felügyelete, kuratoriumi
tagság

-Szakképzési támogatás országszerte

-Előadások karriernapokon
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Köszönjük a figyelmet!Köszönjük a figyelmet!

 

2006. 11. 21.,  1. oldal

A pályakezdők szerepe a 
Magyar Telekomnál -
Rajtkő Gyakornoki Program

Sándor Andrea
központvezető

Képzési és Tudásmenedzsment Igazgatóság
Változásmenedzsment Központ
Magyar Telekom Nyrt.
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2006. 11. .21.,  2. oldal

A pályakezdő fiatalok lehetőségei, kihívásai a 
vállalatcsoportban

Tudástranszfer

Nemzetközi tapasztalatok 
megismerése és beépítése a 
gyakorlatba

Távközlés teljes spektrumának 
megismerése

Komplex szakmai feladatokban 
való részvétel

Vállalatcsoport szintű 
integráció

Külföldi tagvállalatok

Internet, mobil, fix, üzleti 
megoldások

Projekt, szervezetközi 
team feladat, stratégiai 
feladatok

Vállalatcsoport-működés Lehetőség, 
kihívás

 

2006. 11. .21.,  3. oldal

A Rajtkő Gyakornoki Program keretei
Hagyományok: 1995 óta működik a jelenlegi koncepció 

szerint, előtte „mérnökóvoda”

Cél: Friss tudás behozatala a vállalatcsoportba, 
kultúraformálás.

Tehetséges pályakezdők integrációja a 
vállalatcsoportba.

Létszám: 20 fő/év (irányszám), frissdiplomás mérnökök, 
közgazdászok

Időtartam: szeptember 1 – március 31. (2+5 hónap)

A fejlesztés hangsúlyai:

távközlési szektor megismerése
saját szakmai területének megismerése
szakmai tudásbővítés
vállalati kereszt-funkcionális működés megismerése
készségfejlesztés
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2006. 11. .21.,  4. oldal

szeptember-október november-
március

Alapozó szakasz
Orientáció

Szervezeti tanulás
Elhelyezés

A Rajtkő Gyakornoki Program 
felépítése

3. szűrés:
Assessment
Center
(Értékelő 
Központ)

Végleges
Eredmény

május 5 – május 
15.

május 16-
19.

május 30 – június 
10.

június 23-ig

1. szűrés:
Önéletrajz alapján

2. szűrés:
Írásbeli teszt

Kiválasztás

Fejlesztés

 

2006. 11. .21.,  5. oldal

Munkaszerződés: határozatlan idejű szerződés
3 hónap próbaidővel

Bér: bruttó 190 000 Ft/hó 2006-ban

Étkezési hozzájárulás
Szolgáltatási díjkedvezmény (telekommunikációs 
szolgáltatásokra)
DIMENZIÓ egészségpénztárba,

kötelező és önkéntes magánnyugdíj-pénztárba,
önsegélyező egyesületbe

belépési lehetőség
Albérleti hozzájárulás (3 hónap után igényelhető)

Juttatások:

Szerződés, juttatások a program 
idején
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2006. 11. .21.,  6. oldal

A gyakornokoknak:
Megalapozott vállalat-, vállalatcsoport-ismeret
Globális, jövőorientált és problémaorientált gondolkodásmód 
kialakítása
Tudásátadás képességének kialakítása
Önmenedzselés tudatosítása
Kapcsolati háló működtetése
Hosszú távú gondolkodás a vállalatban

Eredmények

A gyakornokok több, mint 90%-a évről évre sikeresen befejezi a 
programot.
A volt gyakornokok 85%-a egy év múlva is a vállalatcsoportban van.
Az 1995 óta volt több, mint 200 gyakornokok mintegy háromnegyede
jelenleg is a vállalatcsoportban van.
2006-ban sikeres pályázat a Rajtkővel a HEFOP 3.4.1-en

A vállalatcsoportnak:

 

Esélyegyenlőség 
a Lakossági Call 
Centerben

Előadó:
Kiss Kálmán
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2

Az indulás

1998: akadálymentes környezet kialakítása lehetőség 
nyílt mozgáskorlátozott munkatársak foglalkoztatására

1998: az első mozgáskorlátozottak felvétele
2003: a kiválasztás kiterjesztése csökkent       

munkaképességű munkatársakra

Jelenlegi foglalkoztatottak száma: 19 fő 

(általános ügyintézői állományban 4 fő, részmunkaidős 
ügyintéző: 4 fő, a Tudakozó csoportban részmunkaidős 
mozgáskorlátozott, illetve csökkentett munkaképességű: 
11 fő)

 

3

Tapasztalataink

Miért?

A fizikai munkavégző képességükben 
korlátozott munkavállalók 100%-osan meg 
tudnak felelni a szakmai követelményeknek

Elkötelezettségük magasabb az átlag 
munkavállalóénál (hozzáállás, munkáltatónál 
eltöltött idő)

Az esély 
megteremtésével fontos 
társadalmi szerepet 
vállalunk és bízunk abban, 
hogy ezzel jó példát 
mutatunk a többi vállalat 
számára is
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4

HEFOP (Humánerőforrás-fejlesztési 
Operatív Program) 

Konzorciumi 
tagként 
csatlakoztunk a 
HEA és a MEOSZ 
által benyújtott 
HEFOP 
pályázathoz

2004. augusztus 2005. február 2005. június
Tevékenyen részt 
vettünk a 
kiválasztásban és 
az előzetes 
képzésben

Az első csoport (14 
fő) felvétele, 
szerződéskötés és 
szakmai oktatás 
megkezdése

Integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense 
képzés- és foglalkozatási program

 

5

HEFOP (Humán Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program) - Lépésről lépésre…

Két szempont alapján 
figyeljük a 
fejlődésüket:

Megfelelnek-e a T-
Mobile szakmai 
elvárásainak?

Megfelelnek-e a CC 
képviselőkkel 
szemben támasztott 
egyéb elvárásoknak?

2005. szeptember

Az első csoport 
mentor melletti 
betanulása
Második csoport (16 
fő) kiválasztása, 
szakmai oktatás 
megkezdése

2005. október – 2006. január

Szakmai képzések 
befejezése, önálló 
munkavégzések 
megkezdése

13 hónapos elméleti képzés és foglalkoztatás
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6

A program sikerességét elősegítő 
intézkedéseink

A képzések egyéni képességekhez, teljesítményekhez 
igazítása személyre szabott, lassabb ütemezésű oktatások

Külön koordinátor kijelölése a HEFOP-csoport
összefogására beilleszkedésük megkönnyítése, egyéni, 
személyre szabott kapcsolatok kialakítása

Újabb munkakörök, munkafeladatok felajánlása: azon résztvevőknek, akik 
számára túl összetettnek bizonyult az operátori munkakör, vagy egészségügyi 
problémák miatt nem tudták ellátni az operátori feladatokat (Proaktív, Back 
Office).

Munkaidő-beosztás  rugalmas kezelése az egyéni igényekhez 
alakítva (pl. betegségek) operátori munkakörbe történő
könnyebb beilleszkedés elősegítése

A vállalat saját forrásaiból plusz anyagi juttatások munkakedvük, 
motiváltságuk növelése

 

7

A HEFOP projekt eredményei a T-Mobile-
nál

Munkaszerződések módosítása a projekt időtartama alatt
Már a projekt ideje alatt módosítottuk 3 HEFOP-os kolléga szerződését, 
amely megemelt munkabért és plusz juttatásokat eredményezett.

A projekt 
képzési 
eredménye: 
júliusban 15 fő 
vehette át az 
OKJ-s
végzettséget 
igazoló 
bizonyítványt

Továbbfoglalkoztatás 

Jelenlegi állapot:

4 fő dolgozik a Lakossági Call Centerben 
ügyfélkapcsolati képviselőként 

1 főt foglalkoztatunk a Back Office-ban

A határozott idejű szerződések lejárata után 5 
főnek kínáltunk részmunkaidős állást, amelyet  
minden érintett elfogadott.
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8

Javaslatok
Több éves  gyakorlattal rendelkezünk a csökkent 
munkaképességű munkatársak kiválasztásában:

Nem ajánljuk bizonyos egészségügyi problémák miatt 
leszázalékolt munkatárs foglalkoztatását (speciális körülmények)

Nem ajánljuk a pszichikai okokból leszázalékoltakat (stresszhelyzetek)

Azoknál, akik baleset vagy betegség miatt lettek csökkent 
munkaképességűek, a beválási ráta lényegesen magasabb, mint a 
születésük óta mozgáskorlátozottaké (beválási arány 87% vs. 49%)

Azon csökkentett munkaképességűeknek, akik nem 
mozgáskorlátozottak, nincs szükségük speciális támogatásokra 
(munkakörnyezet akadálymentesítése).

Érdemes a felvételük előtt  próbafoglalkoztatást tartani (pl. számítógép 
használat, kommunikációs gyakorlatok), mivel sokan közülük évek óta 
nem dolgoznak, nem tanulnak

 

Szándék és valóság a 
szakképzésben

Dr. Székely Károly Ákos, 
Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola:

Egy iskola tapasztalatai a munkáltatókkal való 
együttműködés terén, TISZK adta lehetőségek.

A gyakorlat a szakképzés alapproblémája.
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Szándék:
A szakképzésben érdekelt felek munkaadók, 

oktatási intézmények is egyetértenek a 
modernizáció szükségességében.

Valóság:
A kivezető út szakmai mérföldkövei az 

érdekkülönbözőségek miatt távol állnak a 
konszenzustól.

 

Szándék:
Egyre több munkáltató és iskola igényel 

partnerséget, párbeszédet egymással.
Valóság:
Az iskolák kapcsolatai a munkaerőpiaccal és 

annak résztvevőivel korlátozottak, a kamarák 
statiszta szerepkörbe szorultak ki. Elmélet-
igényes szakmákat tanítunk, ezért nincs olyan 
közvetlen kapcsolatunk a munkaadókkal, mint a 
szakiskoláknak (az elmélet/gyakorlat nem válik 
élesen ketté). 

Szerintem nincs megfelelő számú gyakorlóhely a 
mi szakmai területünkön.
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Szándék:
A Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda 

Pályakezdő Cselekvési terv koncepciója, 
ajánlásai a korlátok megszüntetését célozza 
meg, az ifjúsági munkanélküliséget csökkenteni 
kívánja.

Valóság:
A konkrét munkaerőpiaci igények nem jelennek 

meg az iskolai képzési programokban és a 
fejlesztési elképzelésekben, mivel képzéseink az 
OKJ-s központi programok alapján 
szerveződnek. 

 

Valóság:
Az intézmények felismerték a kapcsolat erősítésének 

szükségességét:
• versenyképesség fokozása,
• karrierépítési – pályaválasztási tréning tartása,
• munkaerőpiaci szempontú képzések szervezése,
• szakma/képzéskínálat bővítése,
• fejlesztési irányok meghatározása,
• együttműködés.
A karriertervezés és a pályaválasztási tréning magában 

foglalja az önismeret, a készségek és képességek 
fejlesztését, a célok meghatározásának képességét, a 
szükséges pályázati dokumentumok elkészítését, 
valamint az interjútechnika és egyéb munkaerő 
felvételi módszerek fejlesztését. 
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Valóság:
A kapcsolatok erősítését, elmélyítését 

leginkább a TISZK  működésétől várjuk. 
Az iskolák reálisan értékelik a gyakorlati  
képzés jelenlegi helyzetét az általuk 
oktatott szakmacsoportokban, a mi 
esetünkben a kereskedelem – marketing-
üzleti adminisztráció szakmacsoportban.

 

Valóság:
Kiemelem a tanirodai képzést, mint a belső 

szakmai gyakorlat egyetlen vagy meghatározó 
elemét.

Intézményünkben 2000-től tanirodai foglalkozások 
keretében folytatjuk a gyakorlat orientált 
képzéseket. 

A taniroda a szakmáink igazi gyakorló tere. Itt 
megélhetik a foglalkozások során a saját 
élményű kiscsoport adta előnyöket. Az 
irodavezetők, a titkárságvezetők csak ebben a 
formában találkoznak szervezetten a 
munkahelyi környezettel.
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A gyakorló cégek működtetése az NSZI 
Cégközponton és a Német-Magyar Képző 
Központ Egyesületen keresztül koordinált 
intézményünkben, a szimulált gazdasági 
események, az ügyviteli feladatok teljes 
vertikumát képesek bemutatni. 

Így tanulóink mind a kereskedelmi pénzügyi, 
számviteli és a humánerőforrás gazdálkodás 
feladatait gyakorolhatják. A fenti 
tevékenységeket a projekt módszerrel 
megvalósított munkagyakorlat teszi lehetővé.

 

Diákjaink cégeikkel hazai és nemzetközi 
vásárokon, kiállításokon, börzéken is 
megjelenhetnek. A tanult szakmai 
ismereteket komplexen alkalmazhatják, 
mely életszerű helyzetet jelent.

Új különleges kompetenciákhoz juttatják a 
tanulókat. Az iskola tanirodájában 
telepített SAP Business One komplex 
vállalatirányítási rendszer bevezetés alatt 
áll.
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Két szakmánk esetében külső szakmai gyakorlatot 
is szervezünk.

A jogi asszisztensek a közigazgatásban, az 
igazságszolgáltatás intézményeiben, ügyvédi és 
közjegyzői irodákban teljesítenek 80 órás 
gyakorlatot a tanirodán kívül. Ez arra elég, hogy 
a gyakorlat alapján dönthessenek, mely 
területen dolgoznának szívesen. 

A közszférában együttműködési megállapodás 
keretében valósítjuk meg a gyakorlatokat.

 

A protokoll ügyintéző külső gyakorlata kéthetes időtartamú. 
Nehéz olyan intézményt, munkáltatót, céget találni, ahol 
ez a két hét lehetővé tenné a központi programban előírt 
feladatok teljes körű elvégzését, hiszen a 
rendezvényszervezés a tervtől a megvalósításig, illetve 
annak lezárásáig akár több hónapos is lehet. Emellett 
megjegyzem, hogy az összes iskolai rendezvényt ők 
szervezik.

A közgazdasági és az ügyviteli képzésben a külső 
gyakorlat problémái a következők (változó mértékben):

• nehéz tartalmas munkát biztosító, több tanulót 
foglalkoztatni tudó helyet találni (a cégek nem szívesen 
vállalják),

• a hatékonyság gyakran megkérdőjelezhető. 
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Az ellenőrzés módjai: 
• személyes, 
• telefonon, 
• a tanuló által vezetett napló alapján.

A tanulók visszajelzései is fontosak számunkra. 
E kétoldalú információk alapján a 

gyakorlóhelyekről rangsor állítható fel.

 

A külső gyakorlóhelyeknek tudniuk kell, hogy mit 
várunk el tőlük, illetve ők az oktatási 
intézménytől.

A beszámíthatóság miatt a hajnikos és az, az 
OKJ-s szakmai tananyagtartalmak 
követelményei egymáshoz igazodnak.

Az iskolák fejlesztési stratégiái eltérőek egymástól. 
Nagyon sokat várnak a TISZK működésétől és a 
TISZK  feladatai között szereplő egyeztetési, 
fejlesztési, koordináló és tervező 
tevékenységektől.
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Szándék:
A TISZK adta lehetőségek:
• a tanulók megtartása a szakképzési 

évfolyamokra,
• a több szintű kilépési lehetőség,
• az esélyegyenlőség biztosítása,
• a modulrendszer kiépítése (átláthatóság, 

beszámíthatóság, a tanuló részére a 
továbblépési lehetőség egyértelműsége),

 

• a munkaerőpiaccal való 
együttműködés, a gyakorlati képzés 
fejlesztésére a tanárok módszertani és 
szakmai továbbképzésére,

• új szakmák, szakmacsoportok 
felvétele a képzési rendszerbe,

• szakmai tartalmak megújítása -
továbbképzések.
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Szándék:
TISZK-en belül megvalósításra kerül többek között:
• egy tanbank, 
• egy tanbolt, 
• tanulói büfé létesítése
(a többi TISZK-es szakközépiskola pénzügy-

minisztériumi, illetve a kereskedelmi 
szakképesítések miatt).

Valóság:
Az új országos képzési jegyzék miatt a kapcsolódó 

tananyagfejlesztés és tankönyvkidolgozás 
szakmai feltételei nincsenek még meg.

 

Valóság:
Olyan pedagógusok kénytelenek ilyen típusú 

feladatok elvégzésre vállalkozni, akik ilyen 
irányú felkészültséggel nem rendelkeznek. 
Ennek ellenére a pedagógus rendelkezik 
olyan szakmai tudásanyaggal, rálátással, 
hogy azokat a kompetenciákat, amelyeket 
több oldalon részletez a szakmai vizsga-
követelményrendszer, legalább 
megközelítőleg át tudják adni a gyerekeknek.
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Szándék:
Végezetül a tanulói személyiség vonások (az új 

OKJ szerinti képesség-kompetenciák) 
fejlesztését hangsúlyozom a munkaerőpiaci
elvárások, pedagógiai értékek alapján:

• felelősség a saját tevékenységért,
• önállóság,
• kíváncsiság, kritikai szellem,figyelem,
• elemzés, rendszerezés és következtetés,
• nyitottság önfeladás nélkül,
• készség az együttműködésre,
• törekvés a tudás, elmélet/gyakorlat integrálására.
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