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Az ülés helyszíne: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

 1085 Budapest, Baross utca 52. Konferenciaterem  
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Levezető elnök:  Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkár, a 

Szakképzési Innovációs Tanács elnöke 

 

Az ülés főbb tartalmi összefoglalója: 

 

1. KÖSZÖNTŐ 

Pölöskei Gáborné a szakképzésért felelős helyettes államtitkár asszony továbbá a Szakképzési 

Innovációs Tanács (a továbbiakban: SZIT) elnöke tisztelettel köszönti a résztvevő tanácstagokat és 

Prof. Dr. Bódis József államtitkár urat, akit felkér, hogy mondjon pár szót az újonnan megalakuló 

SZIT tagjai részére. 

 

2. ÁLLAMTITKÁRI BEVEZETŐ 

Prof. Dr Bódis József államtitkár úr köszönti a tanács tagjait, majd ezt követően az alábbi 

gondolatokkal folytatja beszédét: 

Nagyszerű dolog volt, hogy a szakképzés területén kialakult egy koncepcionális stratégia, amit 

követett egy törvénykezés. 

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen típusú koncepció és modellváltás, ami zajlik most, számos apró 

kérdésben új problémákat hoz a felszínre. Ezért fontos, hogy legyen az egész folyamatnak egy 

olyan csúcs szervezete, ami érzékeny erre, ami érzékeli a megoldandó feladatokat, problémákat és 

szakmai válaszokat tud adni mindarra, amit nekünk a szakképzésben a nagyobb rugalmasság, 

nagyobb eredményesség érdekében el kell végezni. Önök, egy jelentős része már korábban is tagja 

volt ennek a testületnek, az érdekképviseletek részéről pedig javaslattal újabb tagok érkeztek. Úgy 

gondolom, ha a szakmai célok világosak, akkor azok köré egy grémiumban összegyűlt szakemberek 

nagyon progresszívan tudnak együtt dolgozni.  

Kérem, hogy vállalják a felkérést a tagságra vonatkozóan, és továbbra is a legnagyobb 

szakmaisággal végezzék munkájukat. 

3. A SZAKKÉPZÉSI INNOVÁCIÓS TANÁCS TAGJAINAK FELKÉRÉSE 

 

Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár asszony megköszöni államtitkár 
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úrnak az elmondottakat, majd név szerint felszólítja a megújuló SZIT tagjait, hogy nyilatkozzanak 

arról, vállalják-e a tagi megbízást.  

A nyilatkozatok alapján minden résztvevő elfogadta a felkérést, melyek dr. Palkovics László 

innovációs és technológiai miniszter által aláírt hivatalos dokumentuma mindenki részére kiosztásra 

került. A munkában való részvételre idén ismét felkérték a Pedagógusok Szakszervezetét is, az 

érdekképviselet azonban nem vállalta a tagságot. 

Ezt követően Pölöskei Gáborné bemutatja Ambrusz Edinát, aki a jövőben a SZIT titkári feladatait 

látja el. 

4. A TANÁCS ÁTALAKULÁSÁNAK, TAGJAINAK BEMUTATÁSA 

 

Pölöskei Gáborné bemutatja a prezentációt, melyben felsorolja az újonnan megalakuló SZIT 

tagjait, feladatait.  

A SZIT JOGÁLLÁSA, FELADATAI 

A SZIT jogállása jelentősen módosult, megújítására azért volt szükség, mert korábban egy 

tanácsadó testületként kezdett el működni, ami az államtitkárságnak munkáját volt hivatott segíteni. 

A testült nagyban hozzájárult az iratanyagok, a stratégia és minden egyéb kidolgozásában, az 

együttgondolkodásban, hogy több szempontból hozzunk információt a rendszerbe. Ennek egy 

következő szintre emelése az volt, hogy a törvénybe beemeltük a SZIT-et, így a szakképzés 

rendelkezik egy olyan széles prémiumú testülettel, ami valóban egyedülálló, ahol mind az 

érdekképviseletek szövetsége, mind a kamarák, fenntartók, államigazgatási szervek is képviseltetik 

magukat. 

A SZIT véleménynyilvánítása eddig is működött, de a törvényi keretbe helyezést követően 

lehetőség van a jogszabályi véleményezésre is. 

A SZIT tehát véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, eredményeket értékel, hiszen a változások, 

amelyeket elindítottunk a tavalyi év folyamán, lassan visszacsatolást is igényelnek. A tanács 

feladata a jövőben, hogy ezeket a folyamatosan beérkező ajánlásokat átbeszéljük, és ha szükséges, 

közösen, az államigazgatási berkeken belül szabályozásba is tudjuk foglalni. 

 

A SZIT ÖSSZETÉTELE 

Az új tanács egy összetettebb, több tagból álló plénum lett. Kiegészült a centrumok képviseletével, 

hiszen a centrumok az operatív megvalósítás eszközei, sok operatív ember munkájával, ami megint 

egy másik szint, megint más információkkal tudnak szolgálni. Így került a vidék képviseletében a 

Miskolci Szakképzési Centrum, a budapesti centrum képviseletében pedig a Gazdasági Szakképzési 

Centrum az új tagok közé. 

Szélesedett a kör az egyházak területén is, hiszen a fenntartói láb az egyházak körében egyre 

szélesebb, egyre meghatározóbb. Azért, hogy az összetett működésüket kellőképpen képviselni 

tudják, az egyházaktól 4 tagra kértünk delegáltat. 

A gazdaság részéről is volt változás, hiszen, bár Magyarország gazdaságában az autóipar igen 

jelentős, mégis javaslatként tettük meg a jogalkotók felé, hogy ezt szélesítenénk. Így nem csak a 

gépipar, vagy az autóipar jelenik meg, hanem ennél egy szélesebb nagyvállalati kör. Ennek 

következtében került be a tagok közé a Bonafarm Zrt., ami a mezőgazdasági területet is jobban 

képviseli. 

Új szövetségként lépett be a rendszerbe a Felnőttképzők Szövetsége, ami a foglalkoztatásnál és az 

élethosszig tartó tanulásnál igen fontos információt tud nyújtani, kapcsolatban a 
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foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkársággal, akik szintén ilyen mélységben még nem voltak 

kapcsolatban a SZIT-tel. 

A felsőoktatási intézmények részéről pedig a MOME illetve az Óbudai Egyetem csatlakozott a 

Tanács tagjaihoz. 

A MUNKACSOPORTOK JELENTŐSÉGE 

A tavalyi évben több munkacsoport alakult, melyek fontos munkát végeztek abban, hogy 

megalapozott legyen a szabályozás. A munkacsoportokra a továbbiakban is szükség lesz, hiszen 

általuk egy operatív, hatékonyabb munkát lehet végezni. A tagok első feladata, hogy mérlegeljék, 

milyen munkacsoportokat kell létrehozni, milyen témával és céllal működjenek ezek, illetve kik 

azok a tagok, szakértők, akiket érdemes lenne ajánlani. A SZIT tagok részvétele a 

munkacsoportokban továbbra sem kötelező, ha idejük nem ad rá lehetőséget, de szakértők 

beajánlásával tudják segíti a csoportokat. 

 

AZ ÜGYREND BEMUTATÁSA 

 

Pölöskei Gáborné megkéri a SZIT tagjait, hogy nézzék át a már előzetesen elektronikus úton 

megküldött ügyrend tervezetet és tegyék meg észrevételeiket. 

 

A JELENLÉVŐK HOZZÁSZÓLÁSAI: 

Dr. Papp Kornél a Magyarországi Református Egyház képviseletében: Egy jelképes észrevételem 

van, hogy az ügyrend 3.1. (h) pontjában szereplő Magyarországi Református Egyház „Zsinati 

Hivatala” kifejezés törlését kérem, mivel nem egy jogi személyiségű szervezeti egységről van szó. 

Pölöskei Gáborné megköszönte az észrevételt, javításra kerül az ügyrendben. 

dr. Lovas Tamás a Magyar Rektori Konferencia képviseletében: Triviális az, hogy a szakképzés 

területéről is jönnek hozzánk diákok, az egyetem nem egy elszigetelt bástya, ami maximum az 

akadémia világát követi. Tisztában kell lenni azzal is, hogy mi folyik az iparban, a középszintű 

oktatásban. Ezért fontos kiemelni, hogy hogyan tudjuk azokat a gyerekeket segíteni az egyetemi 

bemenetre, akik kiemelkednek a középszintű oktatásban. A mi javaslatunk az ügyrend 2.3.3-mas 

pont kiegészítése, miszerint a SZIT ajánlásokat tesz a felsőoktatási intézmények és a szakképző 

intézmények együttműködési lehetőségeinek bővítésére, különös tekintettel a tehetséggondozásra. 

Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkár asszony kiegészítése: Az új 

stratégiában megjelent az okleveles technikus képzés, ahol a felsőoktatásnak és a szakképzésnek a 

tartalmi közelítése is megtörténik, illetve ez tervben van, továbbá van már az Óbudai Egyetem 

részéről is képviselet, aki támogatja ezt a módszert. Miután van egy ilyen fajta tartalmi 

megközelítés és kreditbeszámítási lehetőség, valóban mód van szabályozási szinten is a közelítésre, 

ami gyakorlatilag egy másik lábat ad az ügyrend szempontjából arra, hogy valóban együtt 

gondolkodás történjen meg. Én a magam részéről igen jó ötletnek tartom és szeretném kérni, hogy a 

tagság is támogassa ezt. 

Dr. habil. Nádai László az Óbudai Egyetem képviseletében: Én az egyetemi szenátus ügyrendjéből 

tudok kiindulni, mert azt láttam több ízben közelről is. Náluk úgy van, hogy a munkacsoportok, 

állandó munkacsoportok nevesítve vannak, vagy az van leírva, hogy ki hozza létre őket, milyen 

időtartamra. Az lenne a javaslatom, hogy ezeket az állandó munkacsoportokat írjuk bele az 

ügyrendbe, vagy szabályozzuk ezek időtartamát, továbbá tüntessük fel, hogy a munkacsoportokat az 

elnök vagy a tanács hozza létre. 
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Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkár asszony kiegészítése: Az eddigi 

tapasztalat az volt, hogy stratégiát alkottunk, de ha a munkacsoport elvégezte a munkáját, utána 

megszűntetésre került. Tehát azért lett megfogalmazva, hogy állandó vagy eseti munkacsoport, 

hogy kellő rugalmasságot tegyünk a rendszerbe. De amennyiben szükséges, állandó 

munkacsoportokat tudunk nevesíteni. 

5. AZ ÜGYREND MEGSZAVAZÁSA 

Miután az ügyrenddel kapcsolatban nem érkezett több módosítási, kiegészítési javaslat, Pölöskei 

Gáborné szavazásra bocsájtja dr. Lovas Tamás dékánhelyettes úr által javasolt ügyrend 2.3.3. 

pontjának kiegészítését, miszerint a SZIT ajánlásokat tesz a felsőoktatási intézmények és a 

szakképző intézmények együttműködési lehetőségeinek bővítésére, különös tekintettel a 

tehetséggondozásra, melyet a Tanács egyöntetűen elfogad.  

A következő felvetés az ügyrend 4.2. pontjában meghatározott munkacsoport, ami rögzíti azt, hogy 

maga a munkacsoport állandó illetve eseti lehet. A Tanács szavazása eredményeképpen elvetette az 

indítványozást, hogy állandó munkacsoportokat nevesítsenek az ügyrendbe. Egyértelmű tartózkodás 

következtében a továbbiakban megmarad a rugalmasság a munkacsoportok meghatározásában. 

Mivel egyéb észrevétel nem érkezett, Pölöskei Gáborné az ügyrend tervezetet szavazásra bocsájtja, 

melyet a testület egyhangúan elfogad. 

6. CÉLOK ISMERTETÉSE 

HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS 

Elindult a béremelési folyamat, jelenleg a tanárok visszajelzését várjuk, hogy elfogadják-e az 

oktatói státuszba kerülést, tehát, hogy a közalkalmazotti státuszból a munkatörvénykönyv alá 

kerülnek. Ehhez bérajánlatot adtunk, ami minősített bérezéssel történik. Ez azt jelenti, hogy egy 

EQAVET rendszerű oktatói értékelést állítottuk fel, melyet a vezetők végeztek, a tanárokkal 

egyeztettek és ehhez emeltük hozzá a béreket, melynek következtében különböző kategóriákban 

ugrottak a bérek. 

A bérnövekményre mintegy 35 milliárd forintot szavazott meg a kormány, aminek közel 25-28% -át 

osztottunk fel, a többit félretettük tartaléknak, mely egy részéből finanszírozandók a felmondások, 

illetve kell egyfajta forrás ahhoz is, hogy szeptembertől egy feladatfinanszírozási rendszer 

alakulhasson ki, hiszen pótlékrendszer már nincs. A feladatokat meg kell finanszírozni, amik 

ellátásával majd a tanárokat bízzuk meg. Tehát a jelenlegi bérek egyfajta alapbérek, melyek 

feladatfinanszírozással egészülhetnek ki. 

Általánosan az emelkedés 80.000 forintnyi béremelést jelent, de mértéke függ attól, hogy milyen 

magasra voltak beállítva a bérek az adott intézményekben, illetve attól, hogy milyen pontozást 

kapott az illető. 15.000 tanár pontozását megvizsgálva úgy tűnik, a képzettség kapta a legmagasabb 

pontszámot, a legalacsonyabbat pedig az innováció, tehát ennek fejlesztésére kell fókuszálni a 

jövőben. A bérnövekmény természetesen az egyházi iskoláknak is jár. 

A fiatalok igen jelentős béremelésben részesülnek, kikerültek a gyakornoki rendszerből és egy 

rugalmasabb, számukra is kedvezőbb rendszert állítottunk fel, hiszen egyértelműen látszik, ha nem 

lépünk, 3-4 év múlva nagyon nagy tanárhiánnyal kell számolni. A béremelés célja, hogy 

becsábítsuk a fiatalokat az oktatásba, akik akár új szemléletet, új tudást is hozhatnak az oktatásba, 

ezáltal a technológiai megújítás is könnyebben adódik, amit a gazdaság szereplői is elvárnak. Ez 
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által megteremtjük humán oldalról annak a lehetőségét, hogy valóban elmozduljon az oktatás egy 

jobban működő irányba. 

TOVÁBBKÉPZÉS 

A mostani digitális rend nagyon érdekes iránymutatást adott, sok visszajelzés és lehetőség érkezett a 

vállalatok által a tanárok és diákok számára is. Az a digitális tapasztalat, ami e pár hónap során 

felhalmozódott, továbblépési lehetőséget jelent, hogyan kell másképp csinálnunk dolgokat.  

A digitális munkarend szakképzésbe, gyakorlatba való áthelyezése nem egyszerű dolog, de vannak 

vállalatok, amik nagyon jól működő platformokat hoztak létre, amik akár a pedagógusok 

továbbképzésénél is felhasználhatóak lehetnek. Érdemes tehát végiggondolni azt, mindenki a saját 

területén, hogy melyek azok a dolgok, amiket a továbbképzésbe be lehet esetleg emelni, vagy 

milyen szabályozások kellenek ahhoz, hogy a vállaltokat jobban be tudjuk vonni a továbbképzésbe, 

hiszen az elsődleges cél az, hogy a tanárok továbbképzése ma már ne konferenciákon legyen, 

hanem lehetőleg vállalati körülmények között. 

VÁLLALATOK, SZAKEMBEREK BEVONÁSA A DUÁLIS KÉPZÉSBE 

Fontos kérdés, hogy milyen támogatási rendszert tudunk kialakítani mind a nagyvállalatoknak, 

mind a kis- és középvállalkozásoknak, hogy megérje csatlakozniuk a duális képzésbe. Ahhoz, hogy 

ez működőképes legyen, a végrehajtási rendeletet módosítanunk kell, hiszen a súlyszorzónak 

szerepelnie kell. A rendelet tervezet elkészült, jelenleg véleményeztetés alatt áll. 

Pölöskei Gáborné megkéri a testület tagjait, hogy a SZIT első feladataként, tanulmányozzák át a 

kiosztásra került végrehajtási rendelet módosításának tervezetét, tegyék meg esetleges 

észrevételeiket a következő hét elejéig és kezeljék bizalmasan az anyagot. A módosításban látható, 

hogy jelentősen emelkedett az alap, illetve látható a súlyszorzók változása is a különböző szakmák 

között. Egységesítésre kerültek az új és a régi kifutórendszer szorzószámai is, továbbá az 

előterjesztés egyúttal meghatározta a felsőoktatási duális képzés súlyszorzóját is. 

7. AZ ELMÚLT IDŐSZAK INTÉZKEDÉSEINEK BEMUTATÁSA 
 

 A szakképzés tartalmi szabályozásában az egyik folyamat, ami elindult, az a kimeneti 

követelmények elkészítése, ami a kormány.hu oldalon már megtalálható. 

 A www.ikk.hu oldal tartalma folyamatosan bővül, minden lényeges információ itt 

megjelenítésre kerül. Itt találhatóak a programtantervek, a képzési és kimeneti 

követelmények, melyek összehangoltak az új rendelettel. A nyár folyamán az iskolák 

számára készül egy útmutatót is arról, hogy hogyan állítsák össze a szakmai programjukat, 

illetve a programkövetelmények is elérhetőek lesznek az IKK honlapján. 

 A tavalyi évben 120.000 példányban került kiadásra a tájékoztató füzetet az alapszakmákról, 

mely elsősorban az általános iskolás tanulóknak és szüleik részére készült, a pályaválasztás 

elősegítésének céljából. Idén ez aktualizálva, bővítve lett és 150.000 példányban készül el, 

melyek a tervek szerint a tankönyvcsomaggal együtt kerülnek majd kiosztásra. 

 Az IKK oldalán folyamatos fejlesztések vannak, létrejött egy térképes szakképző, 

intézménykereső, ami által könnyen megtalálható, hogy melyik szakma hol érhető el. 

 Az Oktatási Hivatallal tervben van egy olyan kompetenciamérés is, mely az alapszakmákra 

ad ajánlatokat a tanulók számára, ez várhatóan az ősz folyamán fog megjelenni.  

 Az Ágazati Készségtanácsokban a munka folytatódik, jelenleg a digitális tartalmak 

továbbgondolása van folyamatban.  

Pölöskei Gáborné felkéri Vörös-Gubicza Zsanettet, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási 

igazgatóját, hogy a készségtanácsok munkájáról számoljon be röviden a következő ülés alkalmával. 
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8. ZÁRÓGONDOLATOK 

Pölöskei Gáborné elnök asszony megfogalmazta, hogy ha változatlanul ilyen aktív szerepet tud 

betölteni a SZIT a szakképzésben és továbbra is ad javaslatokat, észrevételeket, akkor ezt a 

hatékonyságot a jövőben is tudjuk tartani. Végül megköszöni a jelenlévőknek, hogy eljöttek, 

elfogadták a felkérést, majd további sikeres, eredményes munkát kíván. 
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