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KRISZTIÁN BÉLA 

Felnőttképzési perspektívák a kamarával  

Nyitott kapu vagy új út?1 

Az ország teljesítményeinek egyik feltétele a képzett munkaerő, a célszerű szervezet 

és a megfelelő vezetés, amely kialakítására a történeti korszakoknak megfelelő meg-

oldásokkal törekednek az érdekeltek. A nemzeti képzések sohasem voltak zártak – a 

munkaerő európai mozgása, a nemzetközi vállalatok majd a globális vállalatok létre-

jötte mindenütt tartalmilag, formailag ha nem is új, de más jellemzőket hoztak létre. 

Ezek teljesítői és elviselői egyaránt a foglalkoztattak voltak, akik képzettsége nagy-

mértékben befolyásolja a vállalatok, az országok sőt földrészek gazdasági teljesí t-

ményét. 

A gazdasági növekedés forrásainak kérdése a közgazdaságtan hagyományos, de 

soha nem lezárható témája. Magyarországon az újjáépítés után megteremtett nagy-

vállalatok szerepét a szocialista gazdaságban kizárólagosnak tekintették, 1989 után 

azonban máig tartós a multinacionális nagyvállalatok gazdasági fejlődésben vállalt 

kulcsszerepének érdekalapú kezelése. Ezek a szervezetek számos kapcsolatuk elle-

nére sajátos képzési szigetekként tekinthetőek, multinacionális jellegükből adódóan 

akár vállalatrendszerük belső szakmai utánpótlásában is részt kaphatnak.  

Ugyanakkor a foglalkoztatás többségét, a nemzetgazdaság előállított hozzáadott 

értékének nagyjából felét és az export jelentős részét is a kis- és középvállalkozások 

adják. A kis- és közepes méretű vállalat fogalmát EU ajánlásai szerint (a létszámot, 

az árbevételt, a mérlegfőösszeget és az úgynevezett függetlenségi kritériumot figye-

lembe véve) értelmeztük. A kormány kitüntetetten kezeli a szektor helyzetét, pers-

pektíváit és gondjait. A kkv-k helyzetének sokféle elemzése lehetséges, a képzéssel 

összefüggő közelítésnél azt vettük figyelembe, hogy a hozzáadott érték növekedése 

a tudás és az innováció következménye, ami a versenyképesség egyik feltétele.  

A tudásallokáció egyik eleme a képzés, ebben a felsőoktatás  alakulása befolyá-

soló tényező. Évtizedeken át sajátos változás zajlott – a sok elemében változó köz- 

és szakoktatás közeledése a gazdasághoz egyenetlenül alakult. Az oktatás, képzés 

autonómiájára hivatkozva óvatos távolságtartással a közvetlen munkaerőigény -

szolgáltatástól. Szakértői megállapítások sora igyekezett a kormányzat deklarált 

változtatás-készségét bizonyító dokumentumokkal orientálni a tényleges döntéshez, 

a világbanki és adaptív szakképzési programokkal gazdaság közelbe kerülni, min-

debben küzdve a szükségesség felismerésével de az időtényezővel is, ami számotte-

vő tényező a humán erőforrásokban. Az eredményes gazdaság vékony ösvényén 

egyensúlyozó, demográfiailag csökkenő ágban lévő országban a népesség iskolázot t-

sága, szakmákhoz való rugalmas alkalmazkodási alapjainak fenntartása szükséges 

feltétele a kibontakoztatható hatékonyságnak.  

                                                           
1
 Terjedelmi okokból a jegyzeteket nem közöljük. 
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A felsőoktatás és a szakoktatás, felszabadulva a tervgazdaság ágazati munkaerő-

szükséglet/irányszám kereteitől, az angolszász oktatási és képzés példái, ennek  mar-

keting/PR demonstrációs nyomás-hatására sokféle irányú, egyéni és csoportötletek-

től is vezérelt új vagy más szakirányokba fordult. A folyamatosan átszerveződő 

oktatás/képzés az új igényekre körülményes és lassú válaszokat adott. A kormány 

dinamikus fejlesztési tervei szolgálatában a  konkrét megoldásokat térben és időben 

gyorsan megvalósítani szándékozó, a gazdaság teljesítményének képzési hátterét és 

a foglalkoztatás lehetőségét részben saját szakértői bázisára támaszkodó kamara 

álláspontja számos választ eredményezett. A kamara felvállalta a döntést, ami az 

évek óta húzódó kérdések egy része megoldásához vezethet. Ebben az új gazdasági 

szemléletű, konkrét esetkezelő feladatot vállaló rendszerben az oktatás és képzés 

hagyományos érvei kevéssé érvényesíthetők. Egyrészt a feladatot vállalók a korábbi 

történésektől függetlenedők, kevéssé befolyásoltak, tájékozottak, azokat mellékes-

nek tekintik, a gazdasági aktualitásokat helyezik előtérbe.  

Az ipari termelés szolgáltató-szektorrá változó folyamatában az aktuális igénye-

ken is túlmutató felsőoktatás-gazdaság viszonya a jelenleginél szorosabb, operatív 

kapcsolatot kíván mind az oktatás, mind a kutatás-fejlesztés terén. A megoldás szük-

ségessége nem új, a több kezdeményezésből csak emlékeztetőül: 1996 -ban jelent 

meg egy tanulmány a Bédu-ról (Budapest-Észak-Dunántúl), ugyanebben az évben az 

ország gazdasági fővonalait elemezve azokhoz kapcsolódó  felnőttképzési szerveze-

teket vette számba egy másik megközelítés orientálva egy más felnőttképzési rend-

szer irányába. 

Ez nemrég kamarai és felsőoktatási megbeszélés tárgya volt. Elhangzott, hogy  

foglalkoztatásban a vállalkozások szerepe meghatározó, a felsőoktatás korszerű 

struktúrája elengedhetetlen, az együttműködés szükségszerűsége  pedig vitán felül 

áll. A felsőoktatás kritikája és az a gyorsan kiterebélyesedő véleménysorozat, amely 

a kamarai elvárásokat kíséri, jelzi, hogy a közös célbeni egyetértés  mellett szemléleti 

ellentmondások és félreértések rejlenek (pl. az andragógia megítélésében). Amikor a 

kkv-k versenyképességével kapcsolatban a képzéssel foglalkozunk, azt mint egy 

feltételt kezeljük, hisz a vállalati versenyképességnek nincs  végleges definiálása. 

A termelés tudásintenzivitása 

A felnőttoktatásban az UNESCO és az OECD két különböző álláspontot, a humanis-

tát és a gazdaságközpontút képviseli. Az egész életen át tartó tanulás fogalmát a 

UNESCO az 1960-as évek végén vezette be azzal összefüggésben, amely szerint az 

oktatás a demokrácia és a személyiségfejlődés szerves része. 1980 táján azonban az 

UNESCO álláspontja szemlátomást meggyöngült, az európai országok oktatáspolit i-

kájában fokozottan orientáló az OECD befolyása, amely az európai versenyképesség 

érdekében tesz ajánlásokat, jelöl ki feladatokat. Az OECD arra helyezi a hangsúlyt, 

hogy a felnőttképzés a gazdasági fejlődés szempontjából fontos, filozófiája az okta-

tást az „emberi tőkébe” és az „emberi erőforrás-fejlesztésbe” való befektetésnek 

tekinti. Ez tükröződik az EU 2012 november 20-án újrafogalmazott oktatással kap-

csolatos elvárásaiban is. 

Meghatározó tendencia a tudástársadalom, a termelés  tudásintenzív alakulása 

mert „… a munkaorientált felnőttoktatás irányzatában egyre több az ellentmondás: 

miközben a tudásintenzív gazdaság új szükségleteket hoz létre, a munkahelyek ezzel 

együtt járó állandó csökkenése és a munkaerő tömeges leépítése  tanulásellenes ma-

gatartást indukál”. A felnőttképzés folyamatos kumulatív folyamat, ami nem csupán 
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a „megismerő”, vagy „tudásra épített” társadalomé, hanem az „önmagára visszaha-

tó” társadalomé is. A nem hivatalos, egész életen át tartó tanulás eredője az egyének 

kihasználására összpontosító emberierőforrás-politika. A munkahelyi magatartás 

(munka és alkalmazkodás) minőségére fordított figyelem központjában a megfelelő 

kompetenciák birtokában tanúsítható szakképzettség áll, mint  feltétele és meghatá-

rozója a foglalkoztathatóságnak. 

A felnőttképzésben a történelmi és gazdasági korszakok szerint változtak a 

szükségletek. 1945 után a hagyományos iparszerkezetet váltó nagyüzemi szervezés, 

a képzett emberi erőforrás tömeges megteremtésekor a társadalmi felemelkedést is 

megteremtő műveltségtartalmak növelése felé haladás az iskoláztatás kiterjesztését, 

a technikai változásokkal is összefüggő generális információ-kommunikációs befo-

lyás az ismeretstruktúrák mélyebb – tanulási szempontból is – rendszerelvű, már 

infokommunikációs összeállítását igényelte. A változó – itt csak kevéssé érinthető – 

igényeket és paradigmaváltást a magyar felnőttképzés adott lehetőségei szerint telje-

sítette. A számos kritika, amely a legkülönbözőbb oldalról illeti a felnőttképzést, 

vitatható, mert kevés kivételtől eltekintve a felnőttképzés szakmai súlya egyenetle-

nül érvényesül. Az erre vonatkozó gazdag irodalom, a nemrég történt országos vé-

leményegyeztetés a képzési érdekeltek innovativitását tükrözik.  

A kormányzat foglalkozáspolitikai lépései rendkívül széles sávban történnek. A 

nagyivá és a dinamikus gazdaságfejlesztést foglakoztatással tervező kormányzat 

nem nélkülözheti a felnőttképzésben megszerezhető képességek allokációjának fo-

lyamatosságát, célorientált felhasználását a nemzetközi versenyben.  

A modulrendszerű tananyagok kimunkálása és bevezetése, az OKJ módosítása, a 

kompetenciaelv érvényesítésére irányuló erőfeszítések, a szakképzés ifjúsági változ-

tatásai különbözőképpen befolyásolják a felnőttképzés területeit. A tervezett ir á-

nyokról kezdetben a kormányzattól korábban az általánosságokon túl kevés konkré-

tum hangzott el, de közben az intézkedések határozott formát öltöttek, melyek rész-

letekbe menő értelmezése és magyarázata folyamatosan történik. Többen sérelmez-

ték a helyzetet. Több, tájékoztatást remélő alkalmakon érdemi tudáshoz jutni nem 

volt lehetséges, népes találkozók maradtak ismerethiányban, ugyanakkor folyamatos 

rendelkezések jelennek meg, biztosítva a folyamatos működést.  

A kormány még 2011. május 24-i ülésén tárgyalta és fogadta el a nemzetgazda-

sági miniszter által 2011. április 27-én benyújtott Magyar Munka Tervet. A Széche-

nyi tervben, de mindenekelőtt a Széll Kálmán Tervben megfogalmazódó célkitűzé-

sek közvetlen teendőit részletesebben ez a terv foglalja össze. A MMT a foglalkozta-

tás területét érintő strukturális változásokat mutatja be, szem előtt tartva a kormán y-

program céljait, figyelembe véve az Új Széchenyi Terv keretében rendelkezésre álló 

uniós források adta lehetőségeket. Ehhez kapcsolódva a felnőttképzés méltán igényli 

az elfogadást, mert erőfeszítései az oktatásban nem ujkeletűek, évtizedes múltra 

tekintenek vissza nem lebecsülendő eredményekkel. A hazai felnőttképzés történeti 

útja ismeretében, a paradigmaváltás jelzése és érvényesítése, a felnőttképzés tudo-

mányos értelmezése, az andragógia helye, alkalmazásorientáltsága mindig a figye-

lem tárgya volt. 

A szakképzés gazdaság közelbe-hozása (a duális képzés), amely a kamarai el-

képzelésekhez alkalmazkodik, a képzés tartalmi oldalát tekintve, azt a felnőttkép-

zéshez közelíti. Tekintve, hogy az új munkahelyek létesítése eddig és várhatóan 

továbbra is elsősorban a nagyvállalatokhoz kapcsolódik, a felnőttképzés a kész rend-



Krisztián Béla 

 130 

szerekhez történő alkalmaztatás, előkészítés oldaláról érintett, amit a vállalatok be l-

ső képzései megfelelően teljesítenek is. 

Ugyanakkor a foglalkoztatás tényleges tömegeket foglalkoztató szervezetei, a 

kis- és középvállalkozások képzései csak részben élhetnek azokkal a hátterekkel, 

mint a nagyvállalatok. Bár a kkv-k munkahelyteremtő képessége a deklarációk elle-

nére egyelőre korlátozott, a bennük megtestesülő tudás és termelés a gazdaság telje-

sítményéhez nélkülözhetetlen. 

A kkv-kkal kapcsolatos gondolkodásmód a gazdaságpolitika, az ipar- és keres-

kedelempolitika eszközrendszerét, célját illetően is, épp a globalizáció, a termelés-

kitelepítés, értéklánc-megközelítés, vállalati hálók, beszállító-rendszerek tapasztala-

tai alapján jellemezhető. Sajátosságai: 

1/ A különféle elméleti irányzatok tudás-fogalma a kodifikálható, standardizál-

ható, terjeszthető ismeretek mellett kibővült a kkv-k „tacit” és a „social” tudás fo-

galmával. Nagy szerepet tulajdonítanak az egyéni (nem kodifikálható, nem terjeszt-

hető, személyre szabott, gyakorlat közben megszerzett, csak szociális interakció – 

munkahelyek – révén átadható) un. „tacit” (nem megfogható) tudásnak.  

2/ Az innováció nem tisztán csak külső tényező a kkv-k számára. A gyakorlat 

során megszerzett („learning by doing”) tudás révén elért technológiai fejlődés nö-

vekedést-generáló szerepe meghaladja a tőkeakkumuláció révén elért technológiai 

fejlődés termelékenység-növelő hatását. Következésképp, a kkv-k tudáshoz jutás és 

alkalmazás körülményei javításával növelhető fennmaradás/növekedési potenciáljuk, 

amihez a kamara a feltételrendszer bővítésére igyekszik.  

3/ A hálózati externáliák felismerése, a piacvédelem negatív hatásai a fogyasz-

tókra, a forrásallokáció hatékonyságára, a „piac tévedései” mellett egyre szaporodó 

„döntést hozói tévedések” a védelem tárgyának (cég, ágazat) kiválasztásában, mind 

erősítik a kkv-ra vonatkozó nézetek állandósulását: a kormányzati szervek feladata a 

növekedést elősegítő intézmények fejlesztése és megerősítése, anélkül, hogy a piaci 

szelekcióba közvetlenül beavatkoznának. A feladatnak megfelelően hozta létre a 

kormányzat pl. a Nemzetgazdasági Minisztérium keretében a Tervezéskoordináció-

ért Felelős Államtitkárságot. 

4/ Az ún. „társadalmi technológiák” („social technology”), a „társadalmi tőke” 

(social capital) alkotóeleme, az eljárásokhoz  szükséges elemek koordinálásá-

nak/kombinálásának ismerete, ezek összessége a társadalom kultúrájának, íratlan 

szabály-rendszerének az alapja a gazdasági szereplők kapcsolatának keretét adja. 

Az iparszerkezet tudás- és információáramlás komplexitásnövelése fontos ver-

senyelőny. A standardizált, kodifikált ismeretek terjesztése  tendenciájában eddig 

távolodott a fejlett országoktól. Az értéklánc legnagyobb hozzáadott értéket produ-

káló tevékenységei oda koncentrálódnak, ahol a legjobb feltételek találhatók a mun-

kavégzésre, a tudás alkalmazására. Az „emberi tőke” kritikus fontosságú: a képzett 

emberek a legmobilabbak, következésképpen a döntést hozók legfontosabb feladata 

a magasan képzett, speciális tudású szakemberek vonzása. A tudáscentrumok mellett 

valamennyi cég részt vesz a tudás-termelésben a tapasztalati tudás folyamatos fej-

lesztése révén. A tudás egy része a vállalatokon kívül halmozódik fel, amint ezt 

bizonyos tudásintenzív szolgáltatások kiszervezettsége is tükrözi. 

Az innováció fogalma kiszélesedett. Nemcsak új termék, vagy termelési eljárás, 

hanem szervezeti, logisztikai, perifériális technológiákra is kiterjedő, új piacokra 

jutást, olcsóbb beszerzési források megtalálását is jelenti, jelentős a termelési koope-

rációba kapcsolódás – ez bővíti a kkv-k lehetőségeit. A nem technológiai innovációk 
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szervezeti, marketing, társadalmi, gazdasági és más típusú ismeretet igényelnek, pl. 

ITC felhasználói ismereteket, prezentációs (marketing, design, márkázás). A szüksé-

ges ismeretek sokfélesége többdimenziós együttműködést igényel. Az interaktív 

tudás-elsajátítás, a vállalatok közötti interakciók, szövetségek terjedése, az ezekben 

rejlő előnyök felismerése vezetett el az az Innovációs Rendszerekhez (IR- ahol a 

szervezetek szerepe a kulcselem), és a klaszter megközelítéshez. 

Az oktatás- és képzéspolitika befolyásolja a kkv-k termelési tényező feltételeit. 

A szabályozási keretek, a makrogazdasági politika, a kockázati tőke elérhetőségének 

biztosítása, és az élénk verseny elősegítése a horizontális gazdaságpolitikai megkö-

zelítés lényege. 

A PTE FEEK stratégiájában célorientáltan a kamarával együtt szükséges a kkv -k 

számára olyan felnőttképzési innovatív klaszter kialakítása, amely a hagyományos 

koncepció felől a „rendszer-tökéletlenség” kezelése felé mozdítja el és tartja fenn a 

felnőttképzést. Egy elemzés négy fő „rendszer-hibát” különböztet meg: szervezési, 

intézményi, funkcionális és interaktív, azaz a rendszer elemei közötti kapcsolatok 

problémáját, ami a FEEK tudáspotenciálja birtokában megoldható. 

A Magyar Munka Terv és a felnőttképzés 

A foglalkoztatással kapcsolatos intézkedések eleme az élethosszig tartó tanulás és 

szakmai továbbképzés rendszerének fenntartása, a szakmai képzés újjászervezése. A 

közmunka rendszer is – ellentmondásai ellenére – ennek figyelembevételével keze-

lendő. MMT Melléklete nemzetközi gyakorlatokat ír le, foglalkozik a felnőttképzés 

nemzetközi modelljeivel, az OECD hazánkra vonatkozó megállapításaival. A fel-

nőttképzés új alapokra helyeződve megfelelő kerete  az életen át tartó tanulásnak, 

jobban igazodik a munkaerő-piac strukturális és tartalmi elvárásaihoz; képes növelni 

a támogatott képzések munkaerő-piaci eredményességét, a felnőttképzésben szak-

képzettséget szerzett résztvevők elhelyezkedési arányát. Képes növelni a felnőttkép-

zésben részvevők számát az európai átlag irányába; igazságosabbá teszi a felnőt t-

képzéshez való hozzáférés rendszerét, ezzel biztosítva, hogy állami támogatással 

elsősorban az tanuljon, akinek egyrészt erre a munkaerő-piaci érvényesülés szem-

pontjából szüksége van, másrészt az elhatározott gazdaságfejlődéshez hozzá tud 

járulni (hiányszakmák pl.). 

2011-től több forráscsoport nyílt a munkahelyteremtő beruházások és a gyako r-

latok támogatására egyrészt a Munkaerő-piaci Alap, másrészt az Új Széchenyi Terv 

és egyéb forrásokból. Ez a jelentős foglalkoztatási következményű egyedi nagyberu-

házások támogatását éppúgy magában foglalja, mint a mikro-, kis- és középvállalko-

zások foglalkoztatás-ösztönző támogatását. 

Mindenütt oktatók 

A képzési rendszer megújítása minden szintet érint.  A minősítés követelményei 

között a képzés személyi feltételei vonatkozásában szerepel, az eddig előírt képes í-

tési követelményeken túl a főállású oktató(k) kötelező alkalmazása és tanári értéke-

lési rendszer kötelező működtetése, tanári óraterv kötelező készítése.  

A pedagógia alapjain az andragógiai elmélet és gyakorlat – az intézményesülő 

felnőttoktatás –lépésről-lépésre alakult ki. A felnőttoktatási gyakorlat problémái 

elméleti problémákká transzformáltan jutott el a megoldásokig, mint ezt Durkó Má-

tyás munkásságában követhetjük, és a felnőttképzés felsőoktatási akkreditációjáig 

vezetett. Ez a gyakorlatot teoretizáló folyamat olyan eszmetörténeti („jelesül antro-
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pológiai, társadalomfilozófiai és nevelésfilozófiai, menedzseri”) vonulatokkal fonó-

dott össze, amelyek elvezettek az andragógia komplex elméletéig.  A felnőttképzés 

szakértői változtatási javaslatai is hasonló folyamatban érlelődtek.  Azzal, hogy a 

MMT ilyen részletességgel foglalkozik a felnőttoktatással, annak elismerése, hogy a 

felnőttek tanulása minden életszakaszban korábbi életszakaszaik tanulási tartalmai-

tól, formáitól és eredményeitől függ. Ennek kialakítására a történeti korszakoknak 

megfelelő megoldásokkal törekednek az érdekeltek. A nemzeti képzések sohasem 

voltak zártak – a munkaerő európai mozgása, a nemzetközi vállalatok majd a globá-

lis vállalatok, egyes országok kkv-i képzése mindenütt tartalmilag, formailag ha nem 

is új, de más jellemzőket viselő felnőttképzést tart fenn. 

A felnőttképzés fokozatosan épült be az iskolarendszerbe. A  történelmi és gaz-

dasági korszakok szerint változtak a képzés jellemzői. Az újjáépítés és az emberi 

erőforrás tömeges megteremtésekor a társadalmi felemelkedést is lehetővé tevő mű-

veltségtartalmak növelése felé haladás az iskoláztatás kiterjesztését, a technikai  

változásokkal is összefüggő generális információ-kommunikációs befolyás az isme-

retstruktúrák mélyebb – tanulási szempontból is – rendszerelvű, már infokommuni-

kációs összeállítását igényelte. A változó igényeket a magyar felnőttképzés adott 

lehetőségei szerint teljesítette. A számos kritika, amely a legkülönbözőbb oldalról 

illeti a felnőttképzést, vitatható, mert bár a felnőttképzés szakmai súlya deklaráltan 

nagy, valójában egyenetlenül alakul. Az erre vonatkozó gazdag irodalom vagy a 

nemrég történt országos véleményegyeztetés a képzésben érdekeltek problémaérzé-

kenységét és megoldáskészségét, innovativitását tükrözik.  

Az andragógia körül 

A bolognai átalakítás során jelent meg a felsőoktatásban az a kifejezetten andragógia 

gyűjtőkifejezés, amely leágazásaival a felnőttekkel történő foglalkozás tartalmi és 

formai köre lett. Az andragógia gyakorlati megítélése széles hullámokat kelt, amire 

számos különböző érdekű és értékű gyakran végletes megnyilatkozások történt és 

történik. 

A szervezetfejlesztés egyik célja és a HR feladata, hogy a szervezetekbe alloká l-

ható képességek mind jobb színvonalúak legyenek. Az EU igyekszik az európai 

emberi erőforrás egészét a tudástársadalom fenntartójává formálni, ennek különböző 

eszközeit és módszereit feltárni, ehhez különféle közvetlen és közvetett ösztönzőket 

nyújtani. A hazai szakképzési törekvések alapja volt, amit ma a lisszaboni szerződés 

egyik elemeként újraolvasunk, hogy az oktatás tudásintenzív szolgáltatássá alakul-

jon. 

Ennek egyik feltétele, hogy a pedagógiai/andragógiai tudományos eszköztár al-

kalmazása megtörténjen, mert enélkül nem várható, hogy kellő mértékű változások  

következzenek be a felnőttoktatás hatékonyságában.  Ez a felsőoktatás és szakképzés 

új dimenzióit is jelenti. A hatékonyság feltétele a tudástranszfer minősége, amit 

nemcsak a technikai feltételek, hanem a kkv-vállalkozások termelési folyamatai, 

mint képző folyamat jelenítenek meg.  

A kkv-k képzéssel kapcsolatos magatartását számos elemzés taglalja. E vállala-

toknak többféle „életútja” alakulhat ki, fejlődésüket a felkészült munkaerő és a vá l-

lalkozásbarát gazdasági környezet támogathatja, hiányuk  viszont fékezőleg hathat. 

Mindegyikben szerepel maga az oktató, úgyis mint a tudásforrás, mintaadó, szervező 

és végrehajtó. A kkv-kban a tulajdonos vagy menedzsment, de minden alkalmazott 

végeredményben oktató is, hisz a viszonylag alacsony létszám, a  termelési rend, a 
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célszerűség ezt teszi szükségessé. A szükségesség egyben a felelősséget is jelenti – a 

kkv-k állománya általánosan és speciálisan is felkészült legyen szakmai -pedagógiai 

kérdésekben. Ezt számos hazai és nemzetközi vizsgálat igazolja.  

Az oktatóképzés (pl. képzők-képzése) igénye a pedagógus és vezetői körökben, 

különböző szakmai megközelítésben folyamatosan jelen van. A feladat több doku-

mentum tárgya . Az oktatóképzés nem előzmény nélküli a kkv-kben, mert kamarai 

együttműködés révén egy nemrég történt program sikere igazolja, van igény ilyen 

képzésekre. 

A foglalkoztatás jellemzőiben történt változás befolyásolja a tanulási, képzési 

rendszereket is. A nagyvállalatok belső képzési rendszerei adott szervezet zártabb 

körére korlátozódnak, de kapcsolataik révén (pl. a beszállítók) képzettségi elvárásaik 

befolyásolják az együttműködő termelésében érvényesítendő tudást, kompetenciát. 

A kkv-k munkaszervezés- és –tudás fejlettsége ezért magas fokú rugalmasságot és 

innovációt követel, ami az alkalmazkodóképességet (ezzel a versenyhelyzetet) erősí-

ti. A munkavégzés átminősül, nem csak az elvégzendő feladatok szerint, de az ön-

irányítás, döntésképesség és a felelősség-vállalás szerint is. Az alkalmazottak kép-

zettségi színvonalának növelése mellett olyan képességeket szükséges érvényesíte-

nie, mint az önirányítás, felelősség saját magáért és az önképzés szükségességének 

felismerése. Figyelmeztető erre az a felmérés, mely szerint Magyarország utolsóként 

végzett abban az összehasonlításban, hogy a szakképzésben mennyire lehet elsajátí-

tani olyan ún. „puha” készségeket, mint a csapatmunka vagy a kommunikáció. Min-

derre az új szakképzési formában mód nyílik, mert mindezeket a kkv-k önmaguk 

látják el. 

Váltást jelent a strukturált és hagyományos képzési modellről  való áttérés az 

élethosszig tartó tanulási modellre. Ez a helyzet befolyásolja a képzési piacon az 

élethosszig tartó tanulással kapcsolatos keresletet és a folyamatos szakmai kínálatot. 

Ezek a legfontosabb okai annak, hogy miért van érdeklődés a nem formális tanulási 

formák és ezek elérhetősége iránt, amelyek az említett kihívásokra adható válaszok 

rugalmasabb módját jelentik. Ez a helyzet váltja ki a felnőttképzésben munkálkodók 

önmeghatározásának bizonytalanságát tevékenységük meghatározásánál. De ez a 

helyzet váltja ki a gazdaság érdekében tett célirányos kamarai javaslatokat, valamint 

a felnőttképzés változtatására teendő intézkedéseket. 

A munka- és tanulási folyamatok integrálása a kis- és középvállalatoknál magas 

hatékonyságot kínál. A munkafolyamatban való tanulás gyorsabban alakítja az tanu-

lók motivációját, mivel rövid távon kapnak választ erőfeszítéseikre. Ez alapján ért-

hető az is, hogy a képzés költség/hatékonyság mutatója jelentősen javul. A munkafo-

lyamatba és a munkahelyen integrált tanulás a kis- és középvállalatoknál lehetővé 

teszi a munkaerő naprakész ismeretekkel való ellátását anélkül, hogy azoknak helyet 

kéne változtatni ahhoz, hogy eljussanak a képzési helyszínre. Így részben ennek 

költségei megtakaríthatók, részben a korábbiaknál jelentősebb motiváció az, hogy a 

megszerzett ismeret közvetlenül befolyásolja a munkahelyi gyakorlatot, lehetővé 

teszi a szakismeretek adaptálását a kkv-ra kidolgozott folyamatos tanulási sémák 

alapján. 

Abban a rendszerelvű fejlődésben, amit a felnőttképzésben követhetünk, a tudás-

transzfernek kitüntetett szerepe van. A transzfer letéteményesei a kis - és középválla-

latoknál a tulajdonosok és menedzserek de főképp az alkalmazottak („mindenki 

oktató”), akik folyamatos képzése egyik feltétele a kkv-k versenyképességének. Így 

jön létre az együttműködésre kész, tudását és munkáját egyéni érdekből a vállalati 
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identitást vállaló, „berufsfertig” munkaerő, és a tudásfejlesztést megvalósító intéz-

ményrendszer. Ebben a felsőoktatás és kamara együttműködése megoldója és  fenn-

tartója a versenyképességnek, ami túlmutatva az aktualitáson, a gazdaság stratégiai 

érdeke. 

 


