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SZÉP ZSÓFIA– VÁMOSI TAMÁS 

Egy 2007-es forgatókönyv részletei 

A munkaerőpiac területi különbségei, a vidék gazdasága és a 

húzóágazatok, valamint ezek befolyása a továbbképzésekre és 

hatásuk a szabad munkaerő-áramlásra 

A cikk felelevenít egy 2007-ben megszületett forgatókönyvet, ami egy szakmai tartalmú dokumen-

tumfilm alapjául szolgált volna. A dokumentumfilm sajnos nem került leforgatásra, de érdemes fe-

lidézni annak szakmai tartalmát. 

 

Formabontónak tekinthető ez a szakmai cikk, hiszen nem egy friss kutatási eredmény be-

mutatását vagy aktuális témakör kifejtését öleli fel, hanem egy 2007-ben született forgató-

könyvet tartalmaz, ami egy gazdasági, társadalmi irányultságú, a szak- és felnőttképzési 

rendszert is bemutató dokumentumfilm elkészítése kapcsán lett kidolgozva. Hogy miért ez 

a tartalom kerül leközlésre, abban két fontos szempont játszott szerepet. Egyrészt tisztelet-

tel szerettem volna adózni Krisztián Béla bácsi munkássága előtt, ami rám is nagy hatást 

gyakorolt. A szakmai tudása, a velünk – hallgatókkal – megjelenő segítő, támogató maga-

tartása, az emberekkel való bánásmóddal kapcsolatos példamutatása nélkül én sem tartanék 

ott, ahol éppen tartok. Eme tiszteletadás kapcsán a FEEK-es időkhöz szerettem volna visz-

szanyúlni, hiszen nekem – és sok más hallgatótársamnak – ez, sőt még a korábbi, FEEFI-s 

időszak jelentette a szakmai bölcsőt. Másrészt szerettem volna megidézni Szép Zsófia ta-

nárnő szakmai múltját is, aki tisztelte és nagyra becsülte Béla bácsi szakmához történő 

szoros elkötelezettségét. Sajnálatos, hogy már nem lehet velünk.  

Jelen forgatókönyvet együtt készítettük el egy pályázathoz, aminek keretében leforga-

tásra került volna egy olyan dokumentumfilm, ami bemutatja az aktuális és rendszerváltás 

utáni társadalmi-gazdasági folyamatokat, és azok területi szintre, illetve ezzel szoros ösz-

szefüggésben, a szak- és felnőttképzési rendszerre gyakorolt hatásukat. A feladatunk a 

szakmai tartalom meghatározása és néhány vágókép kijelölése volt, illetve javaslattétel in-

terjúalanyokra. Sajnos a film soha nem készült el, de talán érdekes lehet ezt a tartalmat 

átolvasni, kicsit a múltba révedni, hogyan is volt ez akkor… 

1. A társadalmi-gazdasági térszerkezet szerepe 

a szakképzés korszerűsödésében, területi folyamatok a rendszerváltás után  

A magyar gazdaságnak három hatalmas változáshoz kell egyidejűleg és igen rövid idő alatt 

alkalmazkodnia. Az egyik az átmenet az államszocialista gazdaságból a piacgazdaságba. 

A másik a gazdaság szerkezeti és technológiai átalakítása, a harmadik pedig a globalizációs 

folyamathoz, a minden eddiginél erősebb külső, világgazdasági hatásokhoz való alka lmaz-

kodás. Ez a hármas alkalmazkodás jelentős terhet jelent a magyar gazdaságnak és társada-

lomnak egyaránt. A fejlődési folyamat jelentős ellentéteket hordoz magában. A magyar 

gazdaság makrogazdasági teljesítménye a közép-európai országokkal összevetve 2001 és 

2007 közt folyamatos romlást mutat. A GDP növekedése az előző évekhez képest lelassult, 

késnek a fontos intézményi reformok (egészségügy, ellátórendszer, oktatási rendszer), így 

a hatékonyság csökkentése gátja a gazdasági fejlődésnek. A pénzügyi mutatók tekintetében 
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– amelyek a befektetői megítélés szempontjából elsőrendű fontosságúak – Magyarország 

relatív helyzete kedvezőtlen, és alig javul. 

Vágókép: kórházi folyosó, egyetemi főépület bejárata (settenkedő egyetemisták), vagyis 

ellátórendszer intézményeinek áttekintése 
 

Az elmúlt évtized területi folyamatainak változásait a válságjelenségek (mindenekelőtt 

a munkanélküliség és az ebből következő nagyszámú deprivált csoportok kialakulása) és a 

gazdasági megújulás (elsősorban a külföldi tőkebefektetésekkel indukált gazdasági fejlő-

dés) regionálisan ellentétes mozgásai jellemzik hazánkban. Ezek hatására három meghatá-

rozó regionális és települési elmozdulást regisztrálhatunk, amelyek összegződéseként a 

gazdasági és társadalmi folyamatok felértékelődő, stabil , illetve válságterhes térségi és te-

lepülési elemekből új térszerkezetet formálnak. 

Az első meghatározó összetevő Budapest kiugró fejlődése, a második a nyugati térségek 

növekvő előnye a tiszántúli régiókkal szemben, a harmadik pedig a településhálózat folya-

matosan éleződő gazdasági hiearchizáltsága (kistelepülések érdekérvényesítési lehetősége 

teljesen lecsökken, városok minden szempontból előnyösebb helyzete).  

Vágókép: város-vidék kapcsolatrendszer és ellentét, agrárterület kontra város, agrár 

termelő és ipari parkok, munkafolyamat közbeni képek 
 

Magyarország gazdasági fejlődésére nagyon jelentős hatással volt a külföldi 

működőtőke-beáramlás. Az EU-csatlakozásnak a külföldi működőtőke szempontjából ked-

vező és kedvezőtlen hatásai is vannak, és ezek hatása régiónként eltérő. Pozitívan hat a 

Magyarországra irányuló külföldi befektetésre, hogy a befektetésekkel kapcsolatos kocká-

zati tényező a csatlakozással csökkent, ugyanakkor az adókedvezmények, a vámvisszaté-

rítés és a vámszabad területek megszűnése és hosszabb távon a bérköltségben meglevő 

különbségek csökkenése miatt valamelyest romlik a beruházások üzleti környezete. A je-

lenlegi gazdasági térszerkezet elsősorban ezen tényezők hatására alakult ki. A működő -

tőke-áramlások értékének számottevő növekedése a befektetések ágazati szerkezetének át-

alakulásával járt, valamennyi régió esetében a tercier szektor nagyarányú térnyerése ment 

végbe, elsősorban a feldolgozóipar rovására (ld. táblázat a mellékletben).  

A működőtőke-befektetések alapvetően kétféle módon valósulhatnak meg: egyrészt új 

kapacitások létesítésével (zöldmezős beruházás), másrészt már működő vállalatok felvá-

sárlásával (ennek egyik eszköze a privatizáció). Közép- és Kelet-Európa felzárkózó orszá-

gai a kilencvenes évek legelején – a „változások” után – jelentek meg a világpiacon tőke-

beruházás célpontjaiként. 1990 és 1995 között az évenkénti tőkebeáramlás a régióba folya-

matosan emelkedett. 1996-tól a beruházások abszolút értéke évről-évre tovább nőtt, 2000-

ben átlépve a 18 milliárd, 2002-ben pedig a 20 milliárd eurót. A beáramló működőtőke 

földrajzi elhelyezkedése a hat legfejlettebb országra koncentrálódott, együttesen 65 -90% 

közt mozogva. 1995-ig Magyarország volt a régió fő tőkebefogadó országa. A kilencvenes 

évtized második felében először a lengyel, majd a cseh befektetések értéke indult gyors 

növekedésnek, majd Szlovákia vált fő célponttá. Magyarország eközben folyamatosan ve-

szített tőkevonzó képességéből. Míg 1990-95 között a tőkebeáramlás 45%-a került hoz-

zánk, addig ez az arány 1998-ban 15, 2000-ben 9, 2002-ben 4, mára 1-2%-ra csökkent. 

Vágókép: betelepülő multik áttekintése, mindenképpen olyan képekkel, amik a fejlett 

technológiát mutatják, futószalagokat 
 

Interjú: valamelyik gépjárműgyártó cég vezető munkatársa (Audi lenne a legjobb)  

Fő témakörök: mi jelentette az ország vonzerejét, mik voltak a telephely-kiválasztó ténye-

zők, illetve ezek közül mélyebben kifejteni az emberi erőforrás (szakképzett munkaerő) 
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szerepét, milyen kapcsolatrendszer alakult ki szakképző intézményekkel, hogyan támogat-

ták őket (pénz, szakképzési hozzájárulás, technológia, géppark, szakértők, gyakorlati kép-

zés biztosítása, tanulmányi szerződés, ösztöndíj), milyen kompetenciákra építenek, mik-

ként befolyásolják a szakképzési rendszer fejlődését, mit látnak erősségnek  és gyengeség-

nek a szakképzési rendszerben 

A közelmúlt átalakulási folyamatait erős gazdasági tartalmú települési alárendeltség jel-

lemzi. A hangsúly a települési tagozódás gazdasági tartalmán van, amely a települési lejtőt 

a korábbi évtizedekben alapvetően formáló infrastrukturális, ellátottsági tagoltság mellé 

lépett. A településrendszer csúcsán álló főváros mellett a nagyobb vidéki városokban nőtt 

leginkább a vállalkozási aktivitás, a munkanélküliség a városokban mindvégig 6 -8% alatt 

maradt, a jövedelmek reálértéke is kevésbé csökkent. Mindezekben szerepet játszott az is, 

hogy az ellátórendszer (oktatás, egészségügy, igazgatás) intézményei a városokban össz-

pontosulnak, s itt a munkaerő-megtartás viszonylag erős volt. A képzettséget, iskolázott-

ságot nézzük szintén sokkal kedvezőbb mutatókat találunk a városi lakosság körében, s 

ezáltal jobb alkalmazkodó képességgel rendelkező városi népesség a piaci szférában is si-

keresebben őrzi pozícióit. A falvak lakóinak munkaerőpiaci és jövedelmi helyzet gyorsab-

ban romlott, mindenekelőtt a mezőgazdaság megrendült piaci kapcsolatai hatására.  

Interjú: dr: Tóth József egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem volt rektora, jelenleg 

a Földtudományok Doktori Iskola vezetője 

Fő témakörök: a területi folyamatok hogyan érintették a munkaerőpiaci érvényesülést, mi-

ként, miért és hol alakultak gyorsan depresszív térségek, a területi hozzáférés problemati-

kája az iskolarendszer (szakképzési rendszer) szemszögéből 

A konkrét gazdasági és területi folyamatokat tekintve a főváros minden gazdasági mu-

tatóban messze kiemelkedik az országból. Budapesten a megtermelt GDP egy lakosra jutó 

értéke mintegy 60%-kal magasabb az országos átlagnál. Nagyon fontos kihangsúlyozni, 

hogy a területi különbségek az elmúlt években fokozatosan nőttek , szó sincs területi ki-

egyenlítődésről (ld. ábra a mellékletben). 

Az ország legdinamikusabb, a válságjegyekkel viszonylag legkevésbé érintett térsége a 

főváros, Győr-Moson-Sopron és Vas megye, amelyek mellé az évtized második felében 

Székesfehérvár kiugró ipari dinamikája következtében Fejér megye is felzárkózott. A ne-

gatív póluson Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket talál-

juk, illetve ehhez a szintű elmaradottságokhoz a Dél-Dunántúli régió egy jelentős része is 

„felzárkózott”. 

A Nyugat-Dunántúl, mint a tőkebefektetések fő célpontja a főváros után kiemelkedik a 

vidéki térségből. A nyugati térségek jelenlegi fejlettsége elsődlegesen a kedvező földrajzi 

fekvésnek köszönhető. Az a sajátos előny, hogy a nyugati határzóna kimaradt a szocialis ta 

iparosítás nehézipari szakaszából, eleve más, mobilabb gazdaságszerkezettel, szakmakul-

túrával érkezett a rendszerváltozás küszöbére, így a technológiaváltás jóval könnyebben 

ment végbe. Jól érzékelhetőek a nyugati országrész dinamikus tengelyei: a Buda-

pestGyőrMosonmagyaróvárSopron (PozsonyBécs) vonal, és a BudapestSzékesfe-

hérvárBalaton tengely is. A fővárosból kiágazó két vonalat mintegy összekapcsolja az 

osztrák határmente nekilendült zónája, ahol mind a nagyobb városok, mind a kisebb cent-

rumok körzetei a legjobb helyzetű térségek közé tartoznak. E határzónában egyértelműen 

a külső hatások, leginkább a viszonylag közeli, hatalmas gazdasági erejű dél-német, észak-

olasz és osztrák régiók közvetlen és közvetett dinamizáló ereje mutatkozik meg. Elmond-

ható, hogy a szakképzés és gazdaság kapcsolata ezen fejlett területeken vált a legszoro-
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sabbá. Ez elsősorban a vállalatok aktivitásának köszönhető, amelyek az igények egyér-

telmű kommunikációjával és a tanműhelyeknek adott technikai és pénzügyi segítséggel 

gondoskodtak a saját szakembergárdájuk biztosításáról. 

Vágókép: nyugati részbe települt multik, jól felszerelt tanműhely, látszódjon a szakkép-

zési rendszer és munkáltatók közti szoros együttműködés 
 

Nagyon kedvezőtlen az alföldi és az északi megyék pozíciója. Észak-Magyarország ma 

fejlettségi szintjét tekintve távolról sem különül el úgy az Alföldtől mint néhány évtizede. 

Az új térszerkezetben a korábbi évtizedekhez képest a legalapvetőbb változás az, hogy 

mára lényegében összeomlott a magyar gazdasági térszerkezet mintegy négy évtizeden át 

legstabilabbnak látszó tartópillére, a középhegységi térségbe települt  ÉK-DNY-i nehéz-

ipari tengely. A térség számos hagyományos iparvárosa ma a környezeti és társadalmi ka-

tasztrófa mintaterülete. 

Vágókép: Miskolc, Diósgyőr, Ózd – nehézipari egységek, bezárt bányák, szénmosók 
 

Az alföldi térségekből csupán Csongrád megye kerül az átlag fölé, elsődlegesen a sze-

gedi nagyvárosi vonzerő, az évtized elejétől máig húzódó jugoszláv válság által kiváltott, 

s súlyos elemekkel is terhelt tőkekimenekítés és emigráció hatására kialakult kiugróan ma-

gas vállalkozássűrűség következtében. A csak lassan enyhülő válság az előbbiekben nega-

tív pólusként említett megyékben több gyökerű. Az első szál nem is valamifajta kedvezőt-

len helyi adottságban keresendő, hanem a már említett, leginkább a nyolcvanas évek végét, 

a kilencvenes évek elejét jellemző sajátos mechanizmusban. Ebben az időszakban a nehéz-

ségekre a fejlett térségek gazdasága úgy reagált, hogy válságát áthelyezte a perifériákra: 

legelőbb az ingázó munkásokat bocsátották el, a kis vidéki telepeket zárták be. A második 

tényezőként említhető az, hogy északkeleti megyéket sújtotta leginkább a keleti piacokra 

települt nehézipar és a mezőgazdasági tömegtermelés keleti kapcsolatrendszerének össze-

omlása. A harmadik fontos elem a kiépítetlen nagytérségi infrastruktúra (legfőképpen az 

úthálózat), aminek hatására a tőke megrekedt a nyugati térségben és a fővárosban, a keleti 

országrészben csak a legígéretesebb piacokkal rendelkező vállalatokat csemegéz te ki. 

Vágókép: említett megyék, elmaradott infrastruktúra, roma népességű falvak, agrár gaz-

dálkodás, tanyavilág 
 

A dunántúli fejlődési tengelyek között is találunk azonban jellemzően agrárkarakterű 

árnyékterületeket, amelyek még ma is jellemzően a belső megyehatárokra fűződnek fel 

(ezek tipikus belső perifériák), s korábban prosperáló, mára depresszióba süllyedt kisebb 

ipari körzeteket. A Dunántúl talán legkritikusabb helyzetű összefüggő térsége a déli határ-

zóna, amelyet jelentősen sújtott az ismétlődő jugoszláviai háborúknak a gazdasági kapcso-

latokat is blokkoló hatása. Erre a területre nagyon kevés működőtőke áramlott, így a nagy-

vállalatok hiánya társadalmi-gazdasági és munkaerőpiaci területeken egyaránt érezhető. 

Vágókép: pécsi bányakörzet, néhány turizmusra utaló kép 
 

A települési szintet tekintve elmondható, hogy szinte minden megyeszékhely kiemelke-

dik a környezetéből, helyi dinamikus centrumokat képez. A nagyvárosok piaci vonzerőt 

jelentenek a kereskedelemnek, szervező centrumként funkcionálnak, magukhoz vonzzák a 

pénzügyi és gazdasági szolgáltató tevékenységeket. Fontos megemlíteni azt a törekvést, 

miszerint a 2007-ben kezdődő vidékfejlesztési folyamatban kiemelt prioritást kap a főváros 

dominanciájának ellensúlyozása öt vidéki nagyváros (Szeged,  Miskolc, Pécs, Debrecen, 

Győr) fokozott fejlesztésével (Pólus-program). A munkaerő-áramlás települési szintet te-

kintve egyirányú, a nagyobb városok – élen a fővárossal – számítanak a felvevőnek, a hie-

rarchián lefelé haladva a depresszív jelek (munkanélküliség, infrastruktúrahiány, inaktivi-

tás) erősödnek. 
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Vágókép: említett nagyvárosok 

2. Foglalkoztatottság és munkaerőpiaci folyamatok 

A rendszerváltás utáni évek magyarországi munkaerőpiacát a már említett két, egymással 

szervesen összefüggő tendencia jellemezte. A gazdasági átalakulással járó válság, a ne-

hézipar, bányászat és több más iparág leépülése jelentősen megdobta a munkanélküliek 

számát. A fejlett gazdaságokra nem jellemző másik, ezzel párhuzamos jelenség a gazdasá-

gilag inaktívak számának emelkedése volt. Ennek fő kiváltó oka az aktívból eltartottá való 

„menekülés” volt. 1999-ben kirajzolódott egy kedvező tendencia lehetősége, azonban a 

munkavállalási korúaknak még mindig bő egyharmada marad távol a munkaerőpiactól je-

lenleg is. Az aktívak aránya Magyarországon kiemelkedően alacsony nemcsak Európa fej-

lettebb államaihoz viszonyítva, hanem még a közép- és kelet- európai országokhoz képest is. 

A magyarországi foglalkoztatás szintje az Európai Unión belül legalacsonyabbnak szá-

mító görög, spanyol, vagy olasz adatokkal hasonló nagyságrendű, de alatta marad a Cseh-

országban és Szlovéniában regisztrált szintnek is. Ugyanakkor az inaktív népesség körében 

Magyarországon a foglalkoztatás növelésének komoly tartalékai vannak; a jelenleg inaktív 

státusúak jelentős része visszatérne a munkaerőpiacra, ha kínálkozna számára munkahely. 

Újrafoglalkoztatásuk elé akadályt gördít, hogy képzettségük, gyakorlatuk és munkavégzési 

habitusuk nagy valószínűséggel nem felel meg a megváltozott munkaerőpiaci igényeknek. 

Ezen a területen – több más ellátórendszer és munkaerőpiaci szereplő fokozottabb aktivi-

tása mellett – a szakképzésnek, azon belül elsősorban a munkaerőpiaci képzésnek és a 

„lifelong learning” koncepcióban foglaltaknak stratégiai szerepe van.  

Az egyenlőtlenségek ugyancsak fontos és a kilencvenes évek során egyre fontosabbá 

váló dimenziója a roma népesség nagyon magas fokú szegénységi kockázata. A szocialista 

ipar összeomlásával az alacsony iskolázottságú cigány munkaerő jelentős része kiszorult 

munkaerőpiacról. Ugyancsak nehezíti helyzetüket, hogy körükben magasabb a kistelepü-

léseken illetve a kedvezőtlen helyzetű régiókban lakók aránya. A munkaerőpiacon abszolút 

hátrányba kerültek azok, akik 8 általános osztály végzettséggel (vagy azzal sem…), illetve 

veszélyeztetve vannak azok, akik leértékelődő, nem piacképes szakmával rendelkeztek. A 

munkaerőpiacra való „visszatérésük” hatékony szakképzés (elsősorban munkaerőpiaci 

képzés) nélkül nem lehetséges. 

A munkanélküliség jelenségének jellemzői: a nők rátája fél százalékponttal magasabb, 

mint a férfiaké. Kor szerint a munkanélküliségi ráta csökkenő tendenciát mutat: a 15–19 

éves korosztályban az aktívak 34,9 százalékának nincs munkája, a 20–24 évesek 13,4 szá-

zalékának, a többi korosztályban pedig a munkanélküliségi ráta 6,5 és 4,8 százalék között 

mozog. 

A munkanélküliségi ráta éves változása is azt jelzi, hogy a fiatal korosztályokat jobban 

sújtotta a munkanélküliség növekedése, mint az időseket. A fiatalok magas rátája azt bizo-

nyítja, hogy ehhez a korosztályhoz tartozók nagy elhelyezkedési gondokkal küzdenek. En-

nek súlyos következményei lehetnek, mert ha egy fiatal tartósan elveszti kapcsolatát a mun-

kaerőpiaccal – ami az egyik lehetséges következménye a hosszan tartó munkanélküliség-

nek –, akkor a társadalomra két költség is hárul. Növekszik az egyén várható segélyfüggő-

sége, és kárba vész az iskolai évek alatt felhalmozott tudás értéke.  

A munkanélküliség és a legmagasabb iskolai végzettség negatívan korrelál egymással. 

Amíg a legfeljebb nyolc osztályt és szakiskolát végzettek körében a munkanélküliségi ráta 

15,6, valamint 7,4 százalék, az érettségizetteké 4,9, és a felsőfokú képzettséggel rendelke-

zőké pedig csupán 2,3 százalék. A munkanélküliség növekedése egyértelműen az alacsony 

képzettségűeket sújtotta leginkább. 
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A munkanélküliség fontos jellemzője az, hogy milyen hosszú ideig tart. Rövid munka-

nélküliségi időtartamnak az lehet az oka, hogy a dolgozók egy része munkahelyváltás ese-

tén szükségszerűen munkanélküli egy ideig, mivel időbe telik új munkahelyet találni. A 

rövid munkanélküliség jelenléte a gazdaságban még hasznos is lehet, mivel fegyelmező 

ereje van: ha a munkavállaló tudja, hogy nem könnyű elhelyezkedni, jobban megbecsüli 

állását. Ezzel szemben a hosszan tartó munkanélküliség számos negatív  hatással jár. A 

munkát kereső elveszítheti hitét abban, hogy valaha még alkalmazzák, abbahagyhatja a 

keresést, és ezáltal inaktívvá válik. Szakértelmének egy részét is elveszítheti, ha hosszú 

ideig nem dolgozik. Nem utolsósorban a hosszú munkanélküliség megbélyegezheti az 

egyént, mivel a munkaadók úgy vélekedhetnek, hogy ha valaki hosszú ideig nem talált 

munkát, az valószínűleg nem jó munkaerő. 2005-ben a munkanélküliek csupán öt százaléka 

talált munkát egy hónapon belül, és 16,5 százaléka 1–3 hónap alatt; 41,6 százalékuk több 

mint egy évig volt munkanélküli, és ezen belül 18,4 százalék több mint két évig. Azok 

aránya, akik több mint egy éve keresnek munkát valamelyest nőtt. Az adatok tehát azt 

bizonyítják, hogy a munkanélküliségi ráta növekedése döntően a nők, a fiatalok és az ala-

csonyan képzettek körében végbement munkanélküliség-növekedésre vezethető vissza. 

A munkanélküliség növekedésének okai közt szerepel, hogy technológiai változás ment 

végbe az országban, ami magasan képzett dolgozókat igényel, és ezért az alacsonyan kép-

zettek iránti munkakereslet csökken. Az eddig bemutatott adatok ezt valamelyest alátá-

masztják, mivel a beruházások volumene bővült, és a munkanélküliségi ráta az alacsonyan 

képzettek, valamint a fiatal és emiatt csekély munkahelyi tapasztalattal rendelkező dolgo-

zók körében nőtt elsősorban. Az is lehetséges, hogy az aggregált gazdasági növekedés el-

lenére recesszióban vannak azok az iparágak, amelyek hagyományosan alacsonyan képzett 

dolgozókat foglalkoztattak. 
 

Interjú: valaki az Állami Foglalkoztatási Szolgálattól 

Fő témakörök: mindenképpen a célcsoportokról kell beszélni, milyen fő programok vol-

tak (és vannak folytatásban), ezek közül kiemelni a „Lépj egyet előre!”-programot és erről 

bővebben beszéltetni (!!!) 

Vágókép: munkaügyi központ, ügyfélfogadás, képzési folyamat képei 
 

A foglalkoztatottak számának az 1990-es években bekövetkező drasztikus visszaesése 

együtt járt a foglalkoztatás szerkezeti átalakulásával. A legnagyobb létszámzsugorodást 

elszenvedő mezőgazdaság szerepének visszaszorulása várhatóan a jövőben is folytatódik. 

Az ipari keresők száma a drasztikus visszaesést követően stagnál, illetve a 90-es évtized 

vége óta enyhe növekedést mutat. A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya a frissen csat-

lakozott kelet- és közép-európai országok között Magyarországon a legmagasabb, bár még 

mindig elmarad az EU-15 országok átlagától. Fontos látni, hogy a 90-es évek elején közel 

5 millió fő volt foglalkoztatott, most ez a szám nagyjából 4 millió . 

A munkaerőpiac flexibilitása fontos kérdés mind a munkanélküliség elleni küzdelem, 

mind pedig a gazdasági versenyképesség növelése szempontjából. A munkaerőpiac rugal-

massá tétele az Európai Unióban az atipikus munkák (részmunkaidő, határozott idejű fog-

lalkoztatás, szezonális munka, a munka önfoglalkoztatóknak történő kiszervezése) elterje-

dését hozta. Ez a tendencia hazánkban nem vált jelentőssé, és a munkaadók viselkedését, 

a beidegződéseket és bizonyos hagyományokat tekintve a részmunkaidős foglalkoztatás és 

különösképpen a távmunka nem is lesz meghatározó foglalkoztatási forma. 

A rendszerváltást megelőzően szinte alig létező részmunkaidős munkavégzés aránya Ma-

gyarországon 2000-ben is jelentősen elmaradt az EU tagállamokhoz képest, sőt még a csat-
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lakozásra váró országok táborához viszonyítva is. A részmunkaidős foglalkoztatás elter-

jedtsége a különböző felmérési eredmények szerint 2-4 százalékra tehető. Az EU tapaszta-

lati azt mutatják, hogy közösségi szinten a foglalkoztatás utóbbi években bekövetkezett 

bővüléséhez majdnem egyenlő mértékben járultak hozzá a teljes és a részmunkaidő állások. 

A gazdasági aktivitás növeléséhez Magyarországon is nagymértékben hozzájárulhatna a 

részmunkaidős foglalkoztatás aktív eszközökkel történő ösztönzése, de legalábbis a hátrál-

tató tényezők csökkentése (ld. ábra a mellékletben). 

Vágókép: nyugati típusú munkahelyek, munkahelyi életképek, lehetőleg nőkkel, irodai 

munka, számítógép, esetleg fogyatékkal élőket felvillantani  
 

Az Európai Unióhoz később csatlakozott mediterrán országok tapasztalatai alapján az 

látszik, hogy munkaerő szabad áramlását akadályozó korlátok feloldásának hatására nem 

nőtt az új tagállamokból a fejlettebb európai országok felé irányuló kivándorlás. Egybe-

hangzó tapasztalatok szerint a migrációt nem az intézményes lehetőségek megváltoztatása 

(a munkaerő szabad áramlását korlátozó szabályok eltörlése) befolyásolja, hanem sokkal 

inkább gazdasági ciklusok és munkaerőpiaci kínálat. A magyar migrációs potenciál az 

1990-es években meglehetősen stabil, a tapasztalatok szerint a többi kelet -európai ország-

nál általában szerényebb volt. A migráció tervezett iránya is változatlan: a magyarok leg-

főképp a német és az osztrák munkaerőpiacot tervezik célba venni. Tekintettel az európai 

integrációba bővítés útján bekerült országok migrációs tapasztalataira és a magyar munka-

erő alacsony mobilitására, a szabad munkaerő-áramlás lehetőségének megteremtődése ese-

tén sem kell számolnunk a magyar munkavállalók tömeges migrációjával, mint azt a csat-

lakozás óta eltelt időszak is visszaigazolja. 

Vágókép: tipikusan magyarok által elfogadott állásokról bevágások, pl. kőműves, vil-

lanyszerelő, bolti eladó, orvos stb. 

3. A tudás alapú gazdaság 

Az oktatás és képzés közgazdasági megközelítésének fontossága leginkább a tudás alapú 

gazdaság kérdéskörében érzékelhető. A tudás fogalma, értelmezése mindenkor foglalkoz-

tatta a filozófusokat és a különböző tudományok művelőit, ma már azonban a tudás a gaz-

daság legfontosabb tényezőjévé vált, s mint ilyen, jelenleg a közgazdaságtan legtöbbet em-

legetett fogalma. Egy-egy ország tudáspotenciálja meghatározza a gazdasági növekedést, 

a versenyképességet, az innovációs képességet. A tudás alapú gazdaság fogalmához számos 

társadalmi, gazdasági folyamat kapcsolható. 

Magyarország esetében a fejlett technológián nyugvó termelési folyamatok kiépítése lét-

kérdés. Már nem beszélhetünk az „olcsó bérmunka” jellegről, olyan termékstruktúrát kell 

biztosítani, ami eladható az egységes európai – és részben – a világpiacon. 

A tudás alapú gazdaság lényege is többféleképpen közelíthető. A fejlett országokban, 

ahol a gazdasági növekedés hagyományos forrásai, a tőke, a természeti kincsek, és az új 

munkaerő bevonásának lehetőségei jelentős részben kimerültek, ott a fejlődés csak a haté-

konyság növelésével biztosítható, és ennek fő forrása a tudás, az ebből eredő innováció. A 

tudás lényegében termelőerővé válik. A gazdasági növekedés alapja a tudás, az információs 

technológia, mely gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy a gazdaság fejlődése, a versenyképes-

ség növelése „elszakadjon” a természet adta korlátoktól. 

A tudásintenzív ágazatok, pl. a biotechnológia, géntechnológia, információs technológia 

stb. és a K+F eredmények szinte korlátlan lehetőségeket teremtenek a természetes anyagok, 

a természetes folyamatok mesterséges előállítására, illetve helyettesítésére.  

Az információs technológiák már jelenleg is, és fejlődési irányaikat figyelembe véve 

még fokozottabb mértékben szüntetik meg a térbeli és időbeli korlátokat, amit a globalizá-

ciós folyamatok tovább erősítenek. 
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Tekintettel arra, hogy a tudásgazdaság, a tudás alapú gazdaság, a tudástársadalom, az 

információs társadalom témakörének a fogalmai is vitatottak, itt elsősorban gyakorlati ol-

dalról közelítjük a kérdést, vagyis, hogy mit jelent mindez a mindennapi életben, az okta-

tásban, a képzésben érdekelt szereplők, illetve az irányítók számára. Ilyen területek pél-

dául: 

− A népesség minél magasabb átlagos iskolai végzettsége, az analfabetizmus csökken-

tése. 

− A kutatás, fejlesztés kapcsolatának erősítése a gyakorlattal . 

− Az innovációs szemlélet erősítése. 

− Az információ befogadásának, feldolgozásának képessége, illetve a feltételrendszer 

megteremtése 

− A tudás, mint termelőerő tudatos fejlesztése. 

− Az elmélet, az innováció és a gyakorlat közvetlen kapcsolatának megteremtése. 

− Az önszervező képesség fejlesztése. 

A tudásgazdaság fejlesztését említő stratégiák, tervek tartalmazzák még a K+F ráfordí-

tások növelésének szükségességét, a tudásközpontok létrehozását, az innovációs kockázati 

tőke növelését. 

Felismert tény, hogy a versenyképesség megtartása, növelése szempontjából ma már el-

sődleges forrás a tudás fejlesztése, a tudástársadalom, a tudásgazdaság kialakítása. Egyre 

szorosabb összefüggésrendszert alkot az oktatás, képzés, a kutatás, fejlesztés, valamint az 

innováció, vagyis a tudásnak a gazdaságban történő elterjesztése, alkalmazása. Az innová-

ciós lánc köti össze az oktatás, képzés korszerűsítési igényeit a gazdaság fejlődésével,  és 

viszont, spirálisan hatva egymásra. Nem véletlen, hogy a versenyképesség bázisává egyre 

inkább a tudásintenzív szektorok válnak. Az oktatás, képzés minden területén legfontosabb 

a tanulás képességének, az új tudás elsajátításának kompetenciája, alapvető a kommuni-

kációs képesség, a kreativitás, a kezdeményezőkészség, a problémamegoldó képesség, az 

információ megszerzésének, rendszerezésének képessége, az önszervező  képesség, az 

egyéni munkaszervezés. Nyilvánvaló az összefüggés a hosszú távú munkaerőpiaci tenden-

ciákkal. A szolgáltatási szektor megnövekedett foglalkoztatási szerepe azt is jelenti, hogy 

ma már a munkakörök nagy része embernek emberrel kapcsolódó tevékenységeket, illetve 

kommunikációt igényel. Más részről az önszervező képesség igénye minden oldalról fel-

merül, s például az atipikus foglalkoztatási formákban ölt testet.  

Más oldalról fontos megjegyezni, hogy az alkalmazkodás, az alkalmazkodóképesség fo-

galmak alatt tudatosan ne csak a történésekre, változásokra való megfelelő, racionális re-

akciót értsük, hanem az innovációs potenciál bővülő újratermelését, melynek színtere az 

egész életen át tartó tanulás. 

4. Az egész életen át tartó tanulás fogalomköre 

A tanulás, a képzés, a felnőttképzés nyitott rendszerek, s részei a társadalmi, gazdasági 

nagyrendszereknek. A szak- és felnőttképzési folyamatokban a kompetencia-alapú progra-

mok és az egész életen át tartó tanulás stratégiájának érvényesülése jelentheti a munkaerő-

piacra való kilépés és a könnyebb munkahely- ill. szakmaváltás hatékony alapját. 2005-től 

az EU-szintjén e tekintetben meghatározó az „Egész életen át tartó tanulás” program, 

amelynek eredménye az egész életen át tartó tanulás stratégiájának kidolgozása minden 

tagországban. 

Vágókép: brüsszeli EU-parlament, döntéshozatal folyamata, bizottsági ülés 
 

Az élethosszig tartó tanulás (Lifelong Learning, LLL) fogalma a kilencvenes évek má-

sodik felétől vált a szakmai közbeszéd egyik gyakran használt terminusává.  Az egész életen 
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át tartó tanulás egy új tanulási kultúra kialakítását, a kompetencia alapú oktatás elterjesz-

tését helyezi a középpontba. Felöleli a korai szocializációtól és az iskoláskor előtti neve-

léstől a munkavállalás szempontjából aktív életkor utánig az egyén teljes életciklusát. Min-

denki számára hozzáférést kíván biztosítani a tanuláshoz, és a tanulás iskolán kívüli formáit 

is felöleli. Tehát tanulásnak tekinti az iskolarendszerű formális kereteken belüli tanuláson 

túl, a hétköznapi élet bármely más színterén  például médián keresztül, a munkahelyen 

vagy a családban  történő személyiségformáló tapasztalatszerzést is. A 2004-ben kidol-

gozott élethosszig tartó tanulás kormányzati stratégiája többek között azt a célt is szolgálta, 

hogy Magyarország teljesítse az élethosszig tartó tanulás területén az EU „lisszaboni fo-

lyamata” által meghatározott követelményeket, és 2006-ig az élethosszig tartó tanulást, 

mint szakmailag értelmezett és artikulált stratégiát, illetve működő rendszert létrehozza. 
 

Interjú: dr. Németh Balázs egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem  

Fő témakörök: LLL fogalma néhány mondatban, annak szerepe a felnőttképzés tervezésében. 

Az Európai Tanács olyan referenciakeretet dolgozott ki, amely nyolc, a tudás alapú tár-

sadalomban mindenki számára nélkülözhetetlennek ítélt kulcskompetencia-területet tartal-

maz. A munkafolyamat során a referenciakeret az alapkészségek kifejezéssel szemben a 

kompetencia és a kulcskompetencia kifejezéseket részesítette előnyben, mert az előbbit ál-

talában az alapvető írás-olvasási és számolási készségekre, illetve a mindennapi élethez 

szükséges készségekre vonatkozóan használják, és így jelentése túlságosan behatárolt. A 

kompetencia a készségek, ismeretek, adottságok és attitűdök együttesére  utal, és a „know-

how” mellett a tanulásra való képességet is magában foglalja. A munkacsoport által  alkal-

mazott átfogó megközelítésnek megfelelően a kulcskompetencia az ismeretek, készségek 

és attitűdök transzferábilis, többfunkciós egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell 

ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társada-

lomba és foglalkoztatható legyen. A kulcskompetenciákat a kötelező oktatás , illetve képzés 

időszaka alatt kell elsajátítani. A későbbiekben, az egész életen át tartó tanulás során min-

denféle tanulás alapját ezek a kompetenciák képezik. 

5. A K+F szerepe és az innováció 

A nemzetközi vizsgálatok alapján a gazdasági növekedés 50-70%-a a termelési tényezők 

minőségének javulására vezethető vissza. A termelési tényezők minőségi javulása viszont 

elsősorban a tudás gyarapodása és a tudományos-műszaki haladás eredménye. 

A kutatás és kísérleti fejlesztés olyan módszeresen folytatott alkotómunkát jelent, amely 

a meglévő ismeretanyag bővítésére – beleértve az emberről, a kultúráról és a társadalomról 

szerzett ismereteket is – valamint arra szolgál, hogy ezt az ismeretanyagot új alkalmazások 

kidolgozására használják fel. A kutatás és kísérleti fejlesztés jellemzői: az alkotás és az új-

donság eleme, a tudományos módszerek alkalmazása, új ismeret létrehozása. A kutatás és 

kísérleti fejlesztés fő elemei az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés. 

Háromféle kutatóhely típust különböztetünk meg, a kutató-fejlesztő intézet, a felsőokta-

tási kutató helyeket és a vállalati kutató-fejlesztő helyeket. Magyarországon 2516 kutató-

hely van, 201 kutatóintézet, 1566 felsőoktatási kutatóhely, 749 vállalati kutatóhely. Az 

utóbbi években a vállalati kutatóhelyek aránya gyarapodott jelentősebben. Magyarorszá-

gon a K+F ráfordításai a GDP 0,95%-át teszik ki, ami nemzetközi összehasonlításban igen 

alacsony. A K+F ráfordítások növelése szükséges, különösen a vállalatok, a gazdaság ré-

széről. A kutatás, fejlesztés eredménye gyakran innováció, de nem minden esetben, és for-

dítva is igaz, nem minden innovációt előz meg kutatás, fejlesztés.  
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A tudás alapú gazdasággal, a versenyképességgel kapcsolatosan az innovációt nagyon 

fontos megemlítenünk. Az innováció ösztönzése minden ország fejlesztési prioritásai kö-

zött van. Az innovációs stratégiák fő célja a makro- és mikroszintű versenyképesség foko-

zása és ezzel a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból egyaránt fenntartható fej-

lődés elősegítése, új és minél nagyobb arányban minőségi (tudás-intenzív, nagyobb hozzá-

adott értéket előállító) munkahelyek teremtése, a lakosság életminőségének javítása, a re-

gionális fejlettségi különbségek kiegyenlítése. 

Az innováció: a vállalkozásnál vagy a piacon új vagy jelentős mértékben továbbfejlesz-

tett (korszerűsített) termék (áru vagy szolgáltatás) bevezetésére kerül sor, illetve új vagy 

jelentős mértékben megújított eljárást alkalmaznak. Az innováció alapját új technológiai 

fejlesztések eredményei, a meglévő technológia új kombinációi, vagy más, a vállalkozásnál 

megszerzett ismeretek hasznosítása jelentik. 

Összefoglalóan innováció lehet termék, eljárás, szervezet, piac is, általános követel-

mény, hogy az innovációnak piaci értéknövelő hatása legyen. 

Vágókép: laboratórium, fejlett technológia alkalmazása a munkafolyamat során  
 

Az innovációnak és a K+F-nek jelentős szerepe van a magyar ipar versenyképességének 

javulásában, az exportstruktúra átalakulásában. A külföldi tőke a privatizáció és zöldme-

zős beruházások révén jelentős pozíciókat szerzett a hazai feldolgozóiparban. A külföldről 

érkező befektetők magukkal hozták üzleti kapcsolataikat, termelési, technológiai, marke-

ting, PR, egyéb tapasztalataikat. A külföldi tulajdon jelenlétének aránya, a jövedelmező-

ség, és az egy főre jutó árbevétel tekintetében pozitív kapcsolat mutatható ki. Ez minden-

képpen utal egyfajta és igen hatékony tudástranszferre a magyar működőtőke importon 

keresztül. Javítani kell ugyanakkor a kis- és közepes méretű vállalatok – adaptációs, ab-

szorpciós innovációképességét. Cél, hogy az ország minél vonzóbb innovációs telephellyé 

is váljon. Kiemelt cél továbbá az oktatási, szakképzési és felnőttképzési rendszer további 

fejlesztése, a képzés tartalmának, szerkezetének, módszereinek megújítása. Ki kell hasz-

nálni a különböző szervezetek, régiók közötti hálózatépítéssel megvalósuló tudásáramlás 

előnyeit. Az említett célok és prioritások megjelennek a Nemzeti Fejlesztéspolitikai Kon-

cepcióban és a nemzeti fejlesztési tervekben is. 

Az innováció „előállítása” már önmagában feltételezi a szaktudást, azonban ennek al-

kalmazása, munkafolyamatba történő beépítése képzett munkaerő hiányában nagyon ne-

héz. A szakképzés nagymértékben elősegíti a munkaerő innovációs hajlamát, a rugalmas 

és korszerű szaktudás erős alapot jelenthet az innováció alkalmazására.  

Interjú: valamelyik multi beszállításért felelős vezetője  

Fő témakörök: hogyan tud a magyar vállalkozói réteg beszállítóként működni, hogyan tud-

nak megfelelni a szigorú minőségi és időbeli kritériumnak, hogyan veszik a „just-in-time” 

rendszert, mik a fő problémakörök, és hogyan lehetne ezeket orvosolni ezeket pl. nemzeti 

fejlesztési tervben biztosított forrásokkal, mit lát fő fejlesztési területnek és milyen funk-

ciót lát a képzés esetében 

6. A regionális képző központok 

A piacgazdasági átmenet problémáival szembesülő szakképzési koncepció 1992 -től fel-

adatként fogalmazta meg, hogy az átalakuló szakképzés kiemelten foglalkozzon a vállalati 

gyakorlóhelyek megszűnéséből adódó helyzettel. E feladat az iskolai szakképzés feltétel-

rendszerének bővítését, az iskolai tanműhelyek létesítését és számos esetben a megfelelő 

vállalti tanműhelyek iskolákhoz való kapcsolását feltételezte.  

A tömeges munkanélküliség ugyanakkor igényelte a munkaerőpiaci képzés rendszerének 

kiépítését, amely a rövid ciklusú átképzésekkel próbálta az elavult szakmaszerkezet és az 
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új gazdasági tér igényei közötti szakadékot áthidalni, és ezzel egy időben egy olyan intéz-

ményrendszert is kialakítani, amely a felnőttképzésben referenciaként működhet. Így jöttek 

létre 1991 és 96 között a regionális munkaerő-fejlesztő és átképző központok. 

A legfontosabb célkitűzés a gazdasági rendszerváltást talán leginkább megszenvedő ré-

teg, a munkanélküliek szakképzés eszközével a munka világába  történő visszaillesztésének 

biztosítása volt. A korábban taglalt területi folyamatok ismeretében nem meglepő, hogy az 

első intézmény az ország talán legdepresszívebb térségében, Borsod-Abaúj-Zemplén me-

gye székhelyén, Miskolcon nyitotta meg kapuit 1991-ben. Az Észak-magyarországi Regi-

onális Munkaerő-fejlesztési és Átképző Központ (ÉRÁK) létrehozása kísérletképpen tör-

tént, azonban sikere, és főleg hatékonysága rövid időn belül egyértelművé vált. Éppen ezért 

1991 áprilisában – szintén a Világbank támogatásával – egy komplex program indult, mely 

az emberi erőforrások fejlesztését tűzte ki célul. A program felnőttképzési komponense 

keretében újabb 8 intézmény jött létre. 1993 végén került átadásra a Debreceni (DRMKK), 

a Székesfehérvári (SzfRMKK) és a Pécsi Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ 

(PRMKK). 1994 közepén nyitotta meg kapuit a Kecskeméti (KRMKK) és a Békéscsabai 

(BRMKK) központ. Közben 1994. június 1-től levált az ÉRÁK-ról a nyíregyházi kirendelt-

ség, és önálló képző központtá alakult (NyRMKK). A program befejezéseként kezdte meg 

működését a szombathelyi központ (SzoRMKK). 1996 közepén került be a világbanki pro-

jektbe a PHARE-támogatással létrehozni tervezett, de végül is a világbanki projekt kereté-

ben felszerelt Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK). A képző központok 

munkáját nagyban segítette az a további 30 bázisintézmény, amely szintén világbanki for-

rásból került kiépítésre. Ezek az intézmények főleg olyan megyékbe lettek telepítve, ahol 

nem volt regionális képző központ, így segítve a képzésben részt vevőket. 

Vágókép: képző központok intézményei, csoportos foglalkozás, tanműhely, kimondottan 

szakképzési folyamatra jellemző szituációk 
 

A képző központok alapfeladatai szorosan kapcsolódnak olyan munkaerőpiaci szolgál-

tatásokhoz, mint a képzési tanácsadás (pályaorientáció), a felzárkóztató programok, illetve 

az elhelyezkedést segítő (álláskereső) technikák oktatása. Figyelemre méltó adat, hogy a 

működésük közel 14 esztendeje alatt, több tízezer képzésben részesült fő mellett az átlag  

lemorzsolódási arány 4-5 százalékra tehető, ami a 20-22 százalékos szakiskolai adathoz 

képest nagyon jó. Az intézményhálózat létrejöttével kiépült a központok kapcsolata a szak-

képző iskolákkal, melyek szívesen használják a központok korszerű eszközeit és moduláris 

rendszerű tananyagait, illetve az iskolák is részt vesznek a központok elméleti képzésében.  

Fontos eredmény, hogy a képző központok kiépítésével jelentős lökést kapott a képzés - 

módszertan is, korábban nem ismert oktatási és képzésszervezési, tananyag-fejlesztési 

módszerek honosodtak meg. Olyan programokat dolgoztak ki a képző központok munka-

társai, melyek figyelembe veszik az egyén előzetes ismereteit, tanulási képességeit és ha-

ladási tempóját. Fontos megjegyezni, hogy ezek a – többnyire 6-10 hónapos – képzések 

elsősorban a szakmai ismeretekre fókuszálnak, és nem a közismereti tárgyakra. Olyan mód-

szerek kerültek kidolgozásra, amelyekkel feltérképezhetőek voltak a munkaadók képzési 

szükségletei, így azok beépítése a szakmai tartalomba jelentősen növelte a hatékonyságot. 

A képzési kínálatban túlsúlyban vannak a kereskedelmi, pénzügyi, szolgáltatást érintő és 

különösen az informatikai képzések, illetve fizikai szakmák esetében az ipari szakmák. Az 

államilag elismert szakképesítés megszerzése főleg a munkanélküliek számára indított tan-

folyamokon, illetőleg az ezek lezárásaként szervezett szakmai vizsgákon jellemző, a mun-

kaadók megrendelésére lebonyolított tanfolyamok végén többnyire látogatási (képző köz-

pont által kiadott) bizonyítványt kapnak a résztvevők. 
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A regionális képző központok hangsúlyos szerepet töltenek be a munkaerőpiaci 

képzések területén. A képzések számának csúcspontja egybeesik a legmagasabb 

munkanélküliségi adatokkal, a munkaerőpiaci feszültségek kezelésében, elsősorban 

a strukturális munkanélküliség csökkentésében a központok nyújtotta képzési tevé-

kenység kulcsszerepet játszottak. Jelenleg is a képzettek jelentős része ideiglenesen 

vagy tartósan állásnélküli, akik a képzés eszköze által esélyt kapnak a munkaerőpi-

acra való visszatérésre, vagy jelenlegi állásuk megtartására, esetleg előrejutásra. 

Mivel a munkaerőpiacon abszolút hátrányba kerülnek azok, akik legfeljebb 8 ál-

talános osztály végzettséggel rendelkeznek, illetve veszélyeztetve vannak azok, akik 

leértékelődő, nem piacképes szakmával rendelkeznek. Az ő esetükben a képzés szinte 

az egyetlen megoldási lehetőség a munkaerőpiaci reintegrációra. Megfigyelhető, 

hogy az ő részarányuk a legmagasabb a képzésekben. 

Interjú: dr. Fodor Imréné, a Pécsi Regionális Képző Központ igazgatója  

Főbb témakörök: a képző központ pozicionálása a szak- és felnőttképzési rendszerben, 

munkaerőpiaci szerepe, regionális sajátosságok a képzési struktúrában, célcsoportok (!!!), 

módszertani kérdések (!!!) 

A finanszírozást tekintve meghatározó a Munkaerőpiaci Alapból származó forrás, pá-

lyázatok elnyerése, programok által lehívott költségvetési források, illetve a tanfolyami 

bevételek. Fontos megemlíteni, hogy a „regionális képző központ”  elnevezés helyébe a 

2007. januártól 1-től életbe lépett, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek el-

látásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXIII. törvény szerint 

„állami felnőttképzési intézmény” elnevezés lépett. 

7. Vállalkozások képzési támogatása 

A Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) Regionális Fejlesztés Operatív Programjának 

egyik prioritása volt a régiók emberi erőforrásainak fejlesztése, hiszen a gazdasági ver-

senyképesség növeléséhez a piaci igényeknek megfelelő, naprakész szakismeretekkel ren-

delkező munkaerő szükséges. Ezért állította középpontba az ún. régióspecifikus szakkép-

zési és szakmai továbbképzési programok indítását az operatív program 3.4 intézkedése. A 

program jelenleg is tart még, teljes kifutása 2008 elejére várható.  

Az említett 3.4 intézkedés két komponenst foglal magába. Az első komponens az, amit 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a területi kamarák közösen, valamint számos 

egyéb szervezettel konzorciumokba szerveződve valósítanak meg. A második, ún. támo-

gatás-elosztó komponenst a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és  Urbanisztikai Kht. bo-

nyolítja, ennek keretében folynak a képzések. 

Az első komponens három nagyobb feladatot foglal magában. Az első a kereslet-kínálat 

felmérése a képzési piacon, a második a képzésfejlesztés, a harmadik pedig a célcsoport 

szervezése a képzéseken való részvételre. A felmérés során számba vették, hogy a képző-

intézmények milyen képzéseket kínálnak, és ehhez képest a gazdálkodók milyen képzése-

ket keresnek. A program alapvető célkitűzéseiből fakadóan azok a képzések kerültek elő-

térbe, amelyeknek a megvalósítása a vállalkozások támogatásán túl fokozza az adott régió 

versenyképességét. Ez elsősorban a gépipari, turisztikai és bizonyos szolgáltatási szakmák 

körét emelte ki. Jelentős adatbázis került kialakításra a képzési kínálatról, ezt lehetett „ösz-

szepárosítani” a képzési igényekkel, illetve kezdeményezni az esetlegesen hiányzó képzé-

sek kialakítását. A program nagy erőssége, hogy több ilyen „hiányképzés” kidolgozását 

tudta megfinanszírozni, amely jelentős űrt tudott betölteni adott megye vagy régió képzési 
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piacán. Ennek is köszönhető, hogy 2007 nyarán már több mint 15 ezer fő vett részt a kép-

zéseken, és ennek a részvételnek a kamarai tagság nem volt feltétele.  

A támogatásról szóló döntés a második komponensben történik. A támogatásnak két faj-

tája van, egyiket a vállalkozások, a másikat a magánszemélyek kapják. Abban az esetben 

ha a vállalkozás küldi el az alkalmazottait a képzésre, a támogatás mértéke 60%, a 40% 

önerő pedig biztosítható a Szakképzési Alapba egyébként befizetendő összegből. A vállal-

kozások maximum 200 ezer forint erejéig a kiesett munkaidőt is elszámolhatják bérkölt-

ségként. Ilyen esetben az egy főre eső képzési támogatás maximuma 250 ezer forint. Így 

tehát egy fő után 450 ezer forint támogatást vehet igénybe egy vállalkozás. A másik támo-

gatási forma közvetlenül a célcsoport tagjainak, tehát magánszemélyeknek nyújtott támo-

gatás. Ebben az esetben a támogatás mértéke 80%, és a fennmaradó 20%-ot a résztvevőnek 

kell előteremtenie. 

A képzési struktúra elsősorban a rövidebb ciklusú, többnyire OKJ-s képzésekre épít. A 

vállalkozások célja, hogy a képzések a továbbfejlődést segítsék elő azzal, hogy új techno-

lógiák, eszközök, eljárások bevezetéséhez kapcsolódó ismereteket nyújtanak, vagy éppen 

egy nagyobb beruházás, esetleg megrendelés generál képzési igényeket. 

A szakmastruktúra terén a gépgyártáshoz kapcsolódó, gépipari és turisztikai szakmák 

járnak az élen. Idegen nyelvi és informatikai képzést azonban nem támogat a program, 

pedig erre is nagy szükség van. A szolgáltató szektor esetében igényelt képzések a fodrász-

és kozmetikusképzés, vendéglátáshoz köthető szakmák, pl. felszolgáló vagy szakács. Észak 

és Nyugat-Magyarországon elsősorban a gépipari szakmák keresettek, Dél-Dunántúlon vi-

szont élen járnak a turisztikai szektorban hasznosítható szakmák. 

A források elosztása viszonylag egyenletesnek mondható, a négy hátrányos helyzetű ré-

gió esetében Észak-Alföld 17%-os, Észak-Magyarország, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl 

15%-os támogatásban részesül. A fejlettebb régiók, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl 

13%-ot, Közép-Magyarország pedig 15%-ot kap. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben minden régió rendelkezik egy saját operatív 

programmal, azonban ez elsősorban a régió specifikus igényeire, beruházásra és turisztikai 

vonzerő növelésére szolgál. A szakmai képzések köre átkerült a Társadalmi Megújulás 

Operatív Programba (TÁMOP). A fogalakoztatási, felnőttképzési és szakképzési projek-

tekre uniós támogatással 2007 és 2013 között mintegy 100 milliárd forintot fordítanak 

majd. 

Interjú: Köpeczi Bócz Attila, MKIK ROP Projektmenedzsment Iroda 

vagy Cséfalvay Ágnes, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, szakképzési osztály-

vezető 

Fő témák: képzések rendszere és tervezése, speciális regionális igények, célcsoportok, 

tapasztalatok, elköltött pénzek nagysága, kihangsúlyozni miért jó a régióknak, hol segít 

elsősorban. 


