
 

1 8  T A N U L M Á N Y  

SZILÁGYI BÉLA 

Az élethosszig tartó tanulás és 

az oklevélért vállalt garancia 

Bevezetés 

Miért van szükségünk az élethosszig tartó tanulásra? Tesszük fel gyakran a kérdést. A vá-

lasz egyszerű: a változó környezetünkhöz folyamatosan alkalmazkodni kell. De hogyan 

vesszük észre, hogy környezetünk változni fog? Ez a fő kérdés. Minden változást megelőz 

egy átszervezés, vagy technikai fejlesztés, beruházás. Ezek a körülmények mind figyel-

meztetető, felismerhető jelek, jelzések. 

Bármely képesítéssel, vagy akár egyetemi végzettséggel járó szakmában a folyamatos 

képzések fontosságát látom. Ez a felvetés lehetőséget ad arra, hogy életutam során e témá-

ban összegezzem tapasztalataimat és általános érvényű következtéseket állítsak össze be-

lőlük, okulásként azok számára, akik még tanulók, kezdő munkavállalók, de még azok szá-

mára is, akik már „kenyerük felét megették” és pár évtizeden keresztül a továbbiakban még 

dolgozniuk kell. Vagyis mindazok, akik vállalkozók és munkavállalók. Ugyanakkor a 

nyugdíjasok számára is tartalmaz az élet még behatárolható kihívásokat, hisz ők az egyik 

legnagyobb behatárolható változást élik át nyugdíjba vonulásukkor. Ezért látom a téma 

fontosságát tapasztalataim alapján való feldolgozásának, és belőlük a következtetések le-

vonásának.1 

Tapasztalataimat életutam során betöltött munkaköreimből vettem, illetve vezetem le . 

Pályámat mérnökként kezdtem. A csavart, a tolózárat, a mérőperemet, a szivattyút, a kazánt 

láttam. Azt hittem, ezek a szerkezetek adják a gyárat, a termelést, a gazdaság működését. 

Egy nagy beruházás kapcsán műszaki ellenőrként rájöttem, hogy tovább kell  lépnem, mert 

a fejlesztés, a beruházás megvalósítása új ismereteket igényel (gazdálkodási, pénzügyi, ke-

reskedelmi ismereteket). Minden új beruházás a régi termelési módszert váltja fel. Közgaz-

dász lettem, hogy mindezeknek a kihívásoknak meg tudjak felelni . Közgazdászként a PM 

Bevételi Főigazgatóságán főrevizorként dolgoztam. Revizori munkám során a vállalatok 

működését tanulmányoztam. Találkoztam jól és rosszul gazdálkodó vállaltokkal. A jól gaz-

dálkodóknál a termelés eszközei és a munkaerő képzettsége között összhang volt, míg a 

rosszul gazdálkodóknál ez hiányzott. 

A fent említett különbségek ellenére minden gazdálkodó szervezet felépítése megegye-

zik, működése hasonló, még akkor is, ha egymástól eltérő tevékenységet folytatnak, eltérő 

eszköz és munkavállalói létszám összetétellel. A munkavállalók tekintetében nem a lét-

szám a meghatározó, hanem a feladathoz rendelt megfelelő képzettség.  

Az élethosszig tartó tanulás és az oklevélért vállalt garancia 

Egy – egy vállalkozás eszköz-összetételében két meghatározó csoportot találunk. Az 

anyagi természetű erőforrásokat, melynek legmeghatározóbb elemei a TÁRGYI ESZKÖZÖK 

                                                      
1 Ezen elgondolást a Tudásmenedzsment folyóirat hasábjain egyes cikkek részeiben korábban érintették, lásd 

pl. az időskori tanulásról Bajusz (2016), a szakképzési vonatkozásokról Vámosi (2011), a globális összefüg-

gésekről Nemeskéri-Zádori (2015), a térségi kapcsolatokról pedig Zádori-Nemeskéri (2016) tanulmányát. A 

hivatkozott szerzőpáros nemzetközi konferencia előadásban is feldolgozta a témakört (Nemeskéri-Zádori, 

2016). 
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és az emberi erőforrást, mely csoportot az egyes EMBEREK alkotják. Azért ezt a két cso-

portot emelem ki, mert ezek több éven keresztül vesznek részt a termelési folyamatban, 

míg az anyag és energia azonnal (egy cikluson belül) felhasználásra kerül.  

Ha megvizsgáljuk meg egy befektetett eszköz életútját, a következő szakaszokat külö-

níthetjük el: 

− 1. szakasz: A befektetett eszköz tervezése, legyártása, megépítése, üzembe helye-

zése. Ez a folyamat maga a beruházás. Időtartama változó, a beruházás jellegétől és 

a beruházó felkészültségétől függ. 

− 2. szakasz: Az eszköz termelésben való részvételének időszaka. Ezen időszak alatt 

számoljuk el az eszköz megvalósításával kapcsolatos ráfordításokat.  

− 3. szakasz: amennyiben az eszköz még működő képes akkor a 0-ra írás utáni tovább 

használatról is beszélhetünk. 

A termelés mikéntjét meghatározó eszköz, vagy eszközcsoport termelésben töltött ide-

jére az amortizációs leírási kulcsok adják a legmeghatározóbb információt (épületek ese-

tében 50-100 év, gépeknél 10-12 év, gépjárműveknél 8-10 év, automatikai elemeknél, szá-

mítógépeknél 3 év). Tudjuk, hogy egy-egy megújulási szakasz egyre rövidülő ciklusokból 

áll, vagyis a berendezések termelésben való élettartama folyamatosan csökkenő, ugyanak-

kor kezelésük, kiszolgálásuk magasabb szaktudást igényel. 

Minden tárgyi eszköznél két avulási tényezőre kell figyelemmel lennünk. Egyik  az esz-

közök erkölcsi avulása. Ez az az időpont, amíg egy korszerűbb változat nem jelenik meg. 

A másik az eszköz fizikai elhasználódása. Amikor a gép elkopott, már csak nagy anyagi 

ráfordítással javítható. Nem éri meg felújítani. A termelés korszerűsítése is új berendezé-

seket is igényel. 

A legkorszerűbb tervezési irányelvek során a konstruktőrök feladata, hogy az erkölcsi 

avulás várható élettartamához tervezzék a fizikai elhasználódást meghatározó anyagokat 

és szerkezeteket (pl.: csapágyak, tömítések, ékszíjak élettartamra való tervezése). Egy 8-

10 éves gépkocsiban szinte egy időben hibásodik meg minden. 

Az emberre, mint erőforrásra is ugyanazok az elvek vonatkoznak, mint az eszközökre. 

Jellemző a fizikai elhasználódási mutató és az erkölcsi avulás is. A fizikai elhasználódás 

mérőszámát maga az élet határozza meg: 

− születésünktől 20-25 kb. éves korunkig tanulunk, 

− 20 éves korunktól 60-65 éves korunkig aktív munkát végzünk, 

− 60-65 éves korunk után nyugdíjba mehetünk. 

A termelésben való részvételünk nagyjából 40 évet jelent, mely időszak alatt az ember 

munkát végez és a munkaadó feltételeinek kell megfelelni. Erősnek, egészségesnek kell 

lennünk. A versenyt állni kell a pályájukat most kezdőkkel. Ebben a 40 évben a 20 éves és 

a 60 éves között fizikai állapot szerint nem lehet különbség. Legtöbbször ugyanazt a mun-

kát kell végezni a fiatalnak és az idősebb alkalmazottnak egyaránt. A jó fizikai állapotot 

biztosíthatja a rendszeres fizetett szabadság az üzem-egészségügyi ellátás, a törvényben 

meghatározott munkaidő, stb. Ezt az időszakot a fizikai állapot fenntartásának nevezzük. 

Másik jellemző tulajdonság az erkölcsi megfelelőség, a szellemi felkészültség egy munka-

vállaló setében. Ez azt jelenti, hogy az adott munka elvégzéséhez – akár 40 éven keresztül 

is – rendelkezni kell megfelelő naprakész ismeretekkel. E felkészültséget munkába álláskor 

bizonyítvánnyal, vizsgával is igazolni kell (életünk során akár többször is) Míg minden 

munkavállalónál a fizikai állapot alapkövetelmény, addig az erkölcsi megfelelés egy adott 

feladat ellátásához szorosan kapcsolódó egyénre szabott jellemző, minőségi mutató. A 

megbecsülés és a vele járó fizetés az erkölcsi megfelelés függvénye. Ilyen hosszú idő alatt 
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sok változás áll be egy ember munkahelyi környezetében. A berendezések többször kicse-

rélődnek, és a ciklusonkénti átszervezések, megszűnések is mind hordozzák a változást. 

Egy-egy ilyen változással elértéktelenedik a korábban megszerzett ismeret, ezért a régi 

ismereteket frissíteni kell, vagy újat kell megtanulni, amennyiben a munkavállaló ezt nem 

teszi meg, akkor csak a fizikai ereje marad, így csak azt használhatja.  

Míg a tárgyi eszközök egyik legjellemzőbbjének azt tartottuk, hogy az erkölcsi avulás 

üteméhez igazítjuk a fizikai alkalmasságot, a használhatóságot, addig az emberi erőforrás 

esetében pont fordított helyzettel találjuk szembe magunkat, vagyis a megkövetelt kb. 40 év 

munkavállalási kötelezettséghez kell igazítanunk az adott munkavállaló (mérnök, orvos, 

közgazdász, szerelő vagy akár betanított munkás) felkészültségét, vagyis az erkölcsi meg-

felelőséget. 

A tárgyi eszközök és az emberek a termelésben és a szolgáltatásban addig vesznek részt, 

ameddig az élettartamuk fennáll. Az élettartam hosszát az elhasználódás mértéke határozza 

meg. Mindkét eszközcsoportnak ugyanaz a jellemzője, a fizikai elhasználódás és az erköl-

csi kopás. A fizikai elhasználódás a munkavégzésre való alkalmasságot jelenti. Az erkölcsi 

a korszerűséget. Az erkölcsi kopás a tárgyi eszközök esetében akkor következik be, ha 

megjelenik egy korszerűbb gép vagy technológia. Az ember esetében pedig akkor, amikor 

az ember már nem tud alkalmazkodni az új körülményekhez, vagyis a rábízott feladattal 

nem tud megbirkózni, nincs hozzá képzettsége. 

 Aki egy feladathoz megfelelő képesítéssel rendelkezik az erkölcsileg megfelelő. Na-

gyobb felelősség vállalására képes, ebből adódóan előmenetele és anyagi függetlensége 

biztosított. Az ember fizikai állapotához kell kötni, igazítani az erkölcsi megfelelősséget.  

Mivel az embernél a fizikai megfelelősséget minimum 40 éven keresztül kell biztosítani, 

ezért összehangolt folyamatos tanulás szükséges egy elért felelősség-vállalás fenntartásá-

hoz. Olyan mértékben nő vagy hanyatlik egy ember munkában betöltött szerepe amilyen 

mértékben meg tud felelni az előtte álló kihívásoknak. Az előttünk álló kihívásokra való 

felkészítés elsősorban az oktatási intézmények dolga kell, hogy legyen.  Egy alapképzettsé-

get adó oktatási intézménynek volt tanulóik, hallgatóik oldalán kell állni és elősegíteni őket 

a folyamatos új ismeretek megszerzésének lehetőségéről. 

Minden oktatási intézmény végterméke a képzés befejezése után adott bizonyítvány, 

vagy a szakképzést elismerő oklevél. Tudjuk, hogy ez a kapott bizonyítvány egy életre 

szól, viszont a megszerzett konkrét ismeretek használhatósága rövidebb, mint a munkában 

eltöltendő időnk. Vannak tehát olyan esetek, amikor megszűnik, használhatatlanná válik 

valamely megszerzett képesség. A hiányzó tudáselemek megszerzésében a legnagyobb se-

gítséget azok az oktatási intézmények nyújthatják, ahol az érintettek először szereztek 

készségeket, képességeket. Az oktatási intézmények erre akár garanciát is vállalhatnak, 

hogy az általuk kiadott bizonyítvány ki fogja állni az elkövetkező 40 év kihívásait. Ez úgy 

érhető el, hogy a végzést követően a szakma fejlődéséhez igazodóan akár  több alkalommal 

diploma megújító tanfolyamot szervez az intézmény volt tanulói részére, ahol az elmúlt 

évek változásaival kapcsolatos ismeretek átadására kerül sor. 

Jelen oktatási rendszerünkben a felvetett gondolat szerepel, jelen van, de nem intézmé-

nyesített rendszerben. Az engedélyhez kötött munkakörök esetében a továbbképzések 

rendszeresek (kredit pontok, időszaki vizsgák…), de ez csak a jéghegy csúcsa. A végbizo-

nyítványt adó intézeteken kívül a szakmai kamarák is folytatnak időszaki továbbképzése-

ket, de ezek nem általánosak és nem terjednek ki valamennyi oklevelet, és szakismeretet 

szerzett korábbi hallgatókra. 

Napjainkban a termékek és szolgáltatások legértékesebb minőségi mutatója a kibocsátó 

által vállalt garancia. A garanciavállalás a termék, a szolgáltatás, vagy jelen esetünkben 
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egy képesítés, egy oklevél használhatóságát biztosítja egy meghatározott ideig. Amennyi-

ben a vállalt határidő alatt meghibásodás áll elő, akkor a termék, vagy a nyújtott szolgálta-

tás kijavításra vagy kicserélésre kerül. Esetünkben egy alapképzettségnek akár 40 évig is 

biztosítani kell az alkalmazhatóságát, az oklevél egy életre szól. Az elmondottak alapján 

fontos lehet, hogy minden szakmai elismerést adó intézmény a maga sajátosságaihoz iga-

zítottan szervezze meg az egész életre szóló bizonyítvány használhatóságát biztosító idő-

szakos képzéseit, a legújabb módszerek bemutatásával. 

Amelyik intézet ezt megvalósítja, és garanciavállalást ad oklevele mellé, az elismertsé-

gét növeli és versenyelőnyre tesz szert versenytársaival szemben. 

Összegzés 

A fent bemutatott gondolat megvalósítását és az oktatás módszerének kidolgozását három 

szakközépiskolával, melyek különböző területre folytatnak képzést (közgazdasági, mező-

gazdasági, gépipari) és a PTE KPVK munkatársaival kezdtük el kidolgozni. Munkabizott-

ságot hoztunk létre, amelynek keretében azokat a konkrét feladatokat tárjuk fel először, 

amelyek bizonyítják, hogy valóban 15-20 év távlatában az adott oktatandó tantárgyak meg-

változtak. 

A kiválasztott intézmények esetében sor kerül a 2000-ben és a 2016-os évben végzett 

hallgatók által elsajátított ismeretek, tudáselemek, tananyagok összehasonlítására. Az elté-

rések alapján kell megtervezni az oktatandó tananyagot, valamint a konkrét változásokon 

kívül az adott területhez kapcsolódó jövőbeli kihívások bemutatását is. A változásokból 

eredő szemléletformálást is oktatni kell. Ez az alapja, hogy a generációs feszültséget csök-

kentsük: a generációs különbségek megléte egyrészt életkorunkból, másrészt a szemlélet-

beli különbségből adódik. Az életkort nem tudjuk befolyásolni, de a szemléletformálás so-

rán a különbséget eltüntethetjük.  

A három kiválasztott intézmény jelenleg elkezdte összegyűjteni a korábban végzett hall-

gatók adatait és lépéseket tervez az átképzésbe való bevonásuk előkészítésével kapcsolat-

ban. A megújított képzés új lendületet ad a résztvevők számára. Ezt saját élettapasztalatom 

mondatja, ui. az elmúlt évben került sor az alapképzettségemet adó végzettségem utáni 

aranydiploma átadására. 

Az Arany Diploma átadási ceremóniához a szervezők egy szakmai önéletrajzot is bekér-

tek minden illetékestől. Az önéletrajzokból egy példányt hozzám is eljuttattak évfolyam-

társaim egy emlékkönyv összeállítása céljából. Az önéletrajzok elolvasása után különös 

egybeesésre és változásra figyeltem fel. A változások a végzésünk utáni ráképzéssel estek 

egybe. Az 1960-as években alapított Felsőfokú Technikumok az oklevelet szaktechnikusi 

minősítéssel adták ki. Később ezek a Felsőfokú Technikumok műszaki főiskolákká váltak, 

illetve egyetemekbe betagozódva fejlődtek tovább. A főiskolává válás után a régebben vég-

zettek számára lehetővé tették, hogy különbözeti képzésben vegyenek részt és az alapkép-

zésük megfejelése után üzemmérnök képesítést kapjanak. Erre az alapképzés után 10 év 

elteltével került sor. Az önéletrajzokból láttam, hogy ezen időpont körül történtek a pozitív 

változások évfolyamtársaim életében. Versenytársai lettek a friss diplomával rendelkezők-

nek, de avval a különbséggel, hogy mindenki mögött már 10 év gyakorlat is volt. Esetünk 

egy egyedi, de intézményesített formában történő továbbképzés volt, és ha ez ilyen ered-

ményt produkált egy évfolyam életében, akkor egy tudományosan megszervezett, elmon-

dott érveken alapuló időszaki diploma megújító képzés is hasonló eseteket eredményezne. 

Az eredmények feljogosítanák a képző intézeteket arra, hogy az általuk adott diploma mellé 

garanciavállalást is adjanak. 
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Jelen felvetésemmel a téma fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. A konkrét meg-

valósítás azonban szakmánként eltérő, a technikai haladás függvénye, de az biztos, hogy 

elkerülhetetlen. 
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