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1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A magyar gazdaság növekedése, illetve a foglalkoztatás bővülése szempontjából komoly 

akadályt jelent, hogy az oktatási rendszerből kilépők nagy hányada a tudásalapú társadalom 

és munkaerőpiac elvárásainak adekvát kulcskompetenciák terén – például: informatikai, 

idegen nyelvi, vállalkozói kompetenciák – továbbra is jelentős hiányokkal hagyja el a 

rendszert. Az információs társadalom egyre nagyobb technológiai kihívások elé állítja a 

polgárait, a tudásalapú gazdaság főként a magasan képzett munkaerőt tudja felszívni. Az 

aktuális körülmények hatására jelentősen emelkedik a folyamatos képzés, tudásfejlesztés 

jelentősége mind a (további) képzettség megszerzése, kiegészítése okán, mind a 

tanulmányok befejezését követően is. 

A felnőttkori tanulást az oktatási rendszer alapozza meg. Azok tudják felnőttként is képezni, 

tovább képezni magukat, akik az alapfokú és a középfokú iskolában elsajátították az önálló 

tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat. A felnőtt tanulás kultúrája összefügg továbbá a 

fenntartható tanulási motivációval, amit az iskolai tanulással kapcsolatos elemi élmények – 

siker- és kudarcélmények – drámai módon meghatároznak. 

 

A Kormány „A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó 

tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a 

Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról” szóló 1603/2014. 

(XI. 4.) Korm. határozatával elfogadta az egész életen át tartó tanulás stratégiáját.  Az ebben 

foglaltak annak az egyetértésnek a jegyében kerültek meghatározásra, mely szerint a 

mindenki számára elérhető egész életen át tartó tanulás lehetősége az egyén szintjén annak 

legnagyobb fejlődését bontakoztathatja ki, társadalmi szinten pedig elősegíti a gazdasági 

versenyképesség és foglalkoztathatóság növelését, valamint kulcsfontosságú eszköz lehet a 

társadalmi integráció és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében történő törekvésekben. 

 

Az egész életen át tartó tanulás keretstratégia olyan átfogó megközelítésmódot alkalmaz, 

amely a szakpolitikák összehangolásával és komplex beavatkozásokkal kívánja kezelni a 

humán tőke fejlesztését, az aktív korú népesség foglalkoztathatóságának és 

versenyképességének javítását. A beavatkozási területek intézkedései rendszerszintű, 

intézményi szintű és egyéni szintű beavatkozásokkal kívánják elérni az egész életen át tartó 

tanulásban való részvétel növelésére, a kapcsolódó szolgáltatások és az intézményrendszer 

fejlesztésére, a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének megakadályozására 

irányuló célokat. A megvalósítás igényli a kapcsolódó szakpolitikák: a köznevelési, 

felsőoktatási, kulturális, szakképzési és felnőttképzési, egészségügyi, szociális és családügyi, 

társadalmi felzárkózási, ifjúságpolitikai szakterületek fejlesztési céljainak és intézkedéseinek 

integráló, valamint kiegészítő összehangolását. Magyarországon a társadalom egészéhez 

viszonyítva alacsony a köznevelés, felsőoktatás hagyományos útján túli képzésben 

résztvevők aránya, inkább foglalkozás-specifikus tendenciák figyelhetők meg (pl. 

pedagógusok, egészségügyi dolgozók) és ez az aránytalanság fokozottan megfigyelhető a 



hátrányos helyzetű csoportok körében, vagyis éppen azoknál, akiket a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás, illetve a munkanélküliség veszélyeztetettek közé sorolunk. Erre a kihívásra 

reflektál Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, és a vállalást 

szolgálja a megvalósítását operacionalizáló Cselekvési Terv.  



2 BEVEZETŐ 

Az egész életen át tartó tanulás koncepciója az oktatást érintő szakmai párbeszédekben a XX. 

század második felében vált általános témává. Eleinte ez a kifejezés kizárólag csak a felnőttek 

folyamatos, visszatérő iskolarendszerű oktatására vonatkozott, de mára már sokkal 

átfogóbb, kiterjesztettebb értelemben beszélünk róla: az egész életen át tartó tanulás egy 

születéstől a halálig tartó szándékos tanulási tevékenység, amelynek célja, hogy fejlessze 

valamennyi egyén ismereteit és kompetenciáját, akik részt kívánnak venni a tanulási 

folyamatokban. 

Mindebből következően Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 

2014/2020 közötti időszakra című dokumentumban foglaltak annak az egyetértésnek a 

jegyében kerültek meghatározásra, mely szerint a mindenki számára elérhető egész életen át 

tartó tanulás lehetőségei az egyén szintjén annak legnagyobb fejlődését bontakoztathatja ki, 

társadalmi szinten pedig elősegíti a gazdasági versenyképesség és foglalkoztathatóság 

növelését, valamint kulcsfontosságú eszköz lehet a társadalmi integráció és az 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében történő törekvésekben. Ezekből a stratégiában foglalt 

értelmezési alapokból természetszerűleg következik, hogy az egész életen át tartó tanulás 

paradigmája nem szektorspecifikus, nem köthető kizárólag az oktatáspolitikához, így a 

kapcsolódó fejlesztések magas szintű koordinációt tesznek szükségessé mind a tervezésben, 

mind a végrehajtásban. 

 

A legfontosabb területek 

Az egész életen át tartó tanulás alapjainak megteremtésére a legnagyobb lehetőség az 

iskolai nevelésben, a köznevelésben adódik. A biztos tudás és az alapkészségek fejlesztése, 

vagyis a tanulási alapok megerősítése már az óvodától tudatos nevelési törekvésként kell, 

hogy körvonalazódjanak. Az aktuális helyzetben az egyik legfontosabb kezelendő probléma 

az oktatásban eltöltött idő elhúzódása, amennyiben az a ráfordítás és a megtérülés 

egyensúlyának felborulását jelenti az egyén és a rendszer szempontjából is. A kulcs az 

alkalmazkodási képesség kialakításában van, ez mind a rendszer, mind az egyén szintjén 

értendő. Az alkalmassá tétel, a képesség kialakítása, fejlesztése természetesen önmagában 

nem elegendő, a lehetőségek tárházát – például a felnőttkori tanulásban – is elérhetővé kell 

tenni. Ehhez társul a sikeresség érdekében a tanulásra – és munkára – ösztönző szociális 

támogatási rendszer és a társadalom elismerésének elmélyítése. Fontos cél a tanulási utak 

kiépítése, ennek meghatározó támogatója a pályaorientáció és a tanácsadás, karriertervezés. 

Az aktuális helyzet jellegzetességei specializációs törekvéseket is megkívánnak, ilyen a nem 

tanuló, nem dolgozó fiatalok, a kisgyermekes anyák vagy a munkaerőpiacról kiszorultak 

számára kínált, elérhető lehetőségek, adekvát képzési kínálat kialakítása. Új és részben 

feltérképezetlen útként azonosítható a nem hagyományos értelemben vett tanulás 

elismerése, ami egyelőre kihasználatlan esély a tanulásba való bekapcsolódás 

szempontjából. Az iskolarendszeren kívül, vállalati szférában, egyéni életutakon szerzett 

tapasztalat, ismeret, készség és képesség elismerése és beszámítása a rendszerben 



megszerezhető végzettségekbe az akkreditáció felülvizsgálatát kéri. A munkahelyi tanulás, 

mely egyaránt haszonnal jár munkavállalónak és munkaadónak, szintén potenciális esély a 

személyes fejlődésre. A munkával kombinált képzések a felsőfokú szakképzésben, a 

felnőttképzésben fontos beavatkozási tevékenység, egyik eleme a részmunkaidős 

foglakoztatás lehetőségeinek tágítása. Végül, de nem utolsósorban: mindez elképzelhetetlen 

a képzők, a pedagógusok képzése, fejlesztése nélkül.  

A Kormány „A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó 

tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a 

Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról” szóló 1603/2014. 

(XI. 4.) Korm. határozatával elfogadta az egész életen át tartó tanulás stratégiáját.  

Az egész életen át tartó tanulás keretstratégia olyan átfogó megközelítésmódot alkalmaz, 

amely a szakpolitikák összehangolásával és komplex beavatkozásokkal kívánja kezelni a 

humán tőke fejlesztését, az aktív korú népesség foglalkoztathatóságának és 

versenyképességének javítását.  

A keretstratégia – és így a cselekvési terv is – az Oktatás és képzés 2020 célkitűzéseit szem 

előtt tartva, azokkal összhangban került kialakításra: 

- A készségek javítása szempontjából kulcsfontosságú a tanulási eredmények minősége 

és relevanciája 

- Az oktatásnak hozzá kell járulnia a társadalmi kohézióhoz, az egyenlőséghez, a 

megkülönböztetés-mentességhez és a polgári kompetenciákhoz 

- A releváns és jó minőségű tanuláshoz szükséges támogató elemek beépítése 

A hazai viszonylatok ismeretében a keretstratégia a kiemelt területek közül a Releváns és 

magas szintű készségek és kompetenciák, valamint a tanulási eredmények középpontba 

állítása az alkalmazhatóság, az innováció és az aktív polgári szerepvállalás érdekében 

konkrét problémáit szem előtt tartva azonosított beavatkozási területeket, például: 

- az alapvető kompetenciák, azaz az írástudás, a matematika, a természettudományok 

és a digitális jártasság terén;  

- a transzverzális készségek és kulcskompetenciák fejlesztésének megerősítése 

kapcsán, különösen a digitális, a vállalkozói és a nyelvi kompetenciákat illetően, 

- a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttkori tanulás (ideértve a nem formális és az 

informális tanulást is) felé való, illetve ezek közötti átmenetek, valamint az 

oktatás/képzés és a munka világa közötti átmenetek elősegítése;  

- a koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés támogatása, 

különösen a hátrányos helyzetűek esetében;•  

- az iskolai lemorzsolódás csökkentése az iskolai alapú stratégiák és a második esélyt 

adó lehetőségek támogatásával;  

- a felsőoktatás munkaerő-piaci és társadalmi jelentőségének fokozása, a munkaalapú 

tanulás arányának növelése, valamint az intézmények és a munkaadók közötti 

együttműködés szorosabbá tétele útján. 



A keretstratégiában megfogalmazott célkitűzések a fentiek alapján következőképpen 

csoportosíthatók:  

- a magasabb képzettségi szintre vonatkozók (ágazati szükségleteknek megfelelően), 

- a munkaerőpiacra való belépés/visszatérést elősegítők (foglalkoztatás-bővítés), 

- a hátrányok leküzdését szolgálók (komplex humán beavatkozások, infrastrukturális 

fejlesztések, stb.). 

 

Átfogó célok: 

1. Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése és a hozzáférés javítása 

2. Az egész életen át tartó tanulás alapelveinek erősítése az oktatási és képzési 

rendszerben és a felnőttkori tanulásban 

3. A tanulás értékének és eredményeinek láthatósága és elismerése 

A beavatkozási területek intézkedései rendszerszintű, intézményi szintű és egyéni szintű 

beavatkozásokkal kívánják elérni az egész életen át tartó tanulásban való részvétel 

növelésére, a kapcsolódó szolgáltatások és az intézményrendszer fejlesztésére, a társadalmi 

egyenlőtlenségek újratermelődésének megakadályozására irányuló célokat. 

A megvalósítás igényli a kapcsolódó szakpolitikák: a köznevelési, felsőoktatási, szakképzési és 

felnőttképzési, egészségügyi, szociális és családügyi, társadalmi felzárkózási, kulturális, és 

ifjúságpolitikai szakterületek fejlesztési céljainak és intézkedéseinek integráló, valamint 

kiegészítő összehangolását. 

Az egész életen át tartó tanulás az Európai Unióban elterjedt definíció szerint: 

- az iskola előkészítéstől a nyugdíj utáni korig,  

- minden formális, nem formális és informális tanulás, 

- tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, 

- személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból. 

Az intézkedések nem fedik le teljes mértékben a fenti definíció elemeit: többnyire 

kompenzációs jellegűek és a munkaerőpiaci belépés közvetett vagy közvetlen támogatására 

fókuszálnak. Néhány intézkedés prevenciós jellegű (pályaorientáció, karrier-tanácsadás). A 

Cselekvési Terv ennek megfelelően 14 specifikus cél mentén 50 beavatkozási területet 

azonosít. A beavatkozási területek intézkedéseinek célcsoportja az óvodáskortól a nyugdíjas 

kort elérőkig terjedő korosztály - tekintve, hogy hazánkban is egyre magasabb az időskorúak 

létszáma, s körükben egyre nő az egészségben megélt életkor,  az előterjesztés több 

célkitűzése is érinti az idősebb korosztályt, összhangban az aktív idősödés, valamint a 

tevékeny nyugdíjasok társadalmi bevonásának célkitűzéseivel -, de alapvetően a fiatalabb, a 

munkaerőpiacon jelenleg meg nem jelenő, inaktív korosztályt célozza. A beavatkozási 



területek és hozzájuk tartozó intézkedések egyeztetése a szakpolitikai és ágazati szempontok 

figyelembe vételével megtörtént.  

 A beavatkozási területek jó része célcsoport- vagy igény specifikus intézkedéseket 

tartalmaz. 

 Bizonyos intézkedések intézményi szinten, azokon keresztül segítik elő a célok 

teljesülését. 

 A fejlesztések között megjelenik a támogató intézkedések minőségének javítása is. 

 Egyes intézkedések ágazatközi szemléletűek, és az ilyen jellegű együttműködések 

helyi szintű feltételeinek kialakítását célozzák. 

A megvalósítandó tevékenységek többnyire  

- képzéseken,  

- helyi-, intézményi együttműködések megerősítésén, 

- alternatív tanulási utak biztosításán, 

- szolgáltatásokhoz való hozzáférésen, 

- kompenzáción, továbbá 

- valamely rendszer hatékonyabb működtetésén és/vagy bővítésén alapulnak. 

 

Nemzetközi kitekintés 

Az utóbbi időszak munkaerőpiaci irányú vizsgálatai – a készségek kínálatát és keresletét 

alapul véve - a képzési rendszerek legfőbb céljaként azok hatékonyságának, a foglalkoztatás 

eredményességének javítását azonosították. Az Oktatás és képzés 2020 stratégiai 

keretrendszer a munkaerőpiac gyorsan változó szükségleteinek való megfelelésben fokozott 

figyelmet szán a digitális kompetenciáknak és az egyéni, valamint rendszerszintű 

alkalmazkodóképességnek. Mindemellett kiemeli, hogy az oktatásnak és a képzésnek 

kulcsfontosságú szerepe van a társadalmi és szociális hátrányok kompenzálásában, így ezen 

ágazatokat a mindenki számára hozzáférhető rendszerekké kell tenni1. A Bizottság által 

kiadott 2014. évi Oktatási és Képzési Figyelő szerint komoly problémák állnak még fenn:  

- az EU-ban a 15 évesek 20 %-a rosszul teljesít az olvasás, a 

természettudományok és a matematika terén;  

- a felnőttek 20 %-a alacsony szinten áll az írástudás és a 3 számtantudás 

tekintetében, és 25 %-uk csak gyenge digitális készségekkel rendelkezik – 

                                                 
1
 70 millióra tehető azoknak az európaiaknak a száma, akik nem tudnak elég jól olvasni és írni, a számolási és a 

digitális készségek terén pedig még ennél is rosszabb a helyzet. Ezeket az embereket munkanélküliség, 
szegénység és társadalmi kirekesztődés fenyegeti2 . A 12 millió tartósan munkanélküli több mint fele alacsony 
szakképzettségűnek számít. (ÚJ EURÓPAI KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM Közös erővel a humántőke, a 
foglalkoztathatóság és a versenyképesség megerősítéséért. COM (2016) 381) 



ennek ellenére csupán 10,7 % vesz részt az egész életen át tartó tanulásban, 

és közülük nagyon kevés az alacsonyan képzett felnőtt.2 

 

Az Európai Unió tagállamainak a Bizottság 2001. november 21-i közleménye alapján az egész 

életen át tartó tanulás (LLL) európai térségének megvalósítása érdekében nemzeti szintű 

élethosszig tartó tanulásra vonatkozó stratégiákat kellett kidolgozniuk, de az említett 

közleményen kívül még számos uniós joganyag foglalkozik az élethosszig tartó tanulással. 

Következésképp az uniós tagállamoknak rendelkezniük kell LLL stratégiával, valamint a 

kapcsolódó cselekvési tervvel.  

A 2015-ös adatok szerint: 16 tagállam már bevezetett az egész életen át tartó tanulásra 

vonatkozó átfogó stratégiát, de valamennyi országnak ki kellene dolgoznia ilyet, és 

biztosítania kellene az átjárhatóságot a tanulás különböző formái és szintjei, illetve az 

oktatás vagy képzés és a munka világa között. Ehhez folyamatos koordinációs erőfeszítések 

szükségesek, és a különböző tanulási ágazatoknak partnerként kell együttműködniük. 

(Oktatás és képzés 2020) 

A sajátságos európai jellemzők közé tartozik, hogy a munkavállalók átlagéletkora egyre nő és 

számuk folyamatosan csökken, ami bizonyos területeken készséghiányhoz vezet. A friss 

diplomások 60%-a nő, foglalkoztatási arányuk azonban továbbra is elmarad a férfiakétól, 

továbbá a nők és férfiak általában eltérő ágazatokban dolgoznak. A tagállamoknak egyszerre 

kell foglalkozniuk az elitelvándorlás csökkentésével és az uniós polgárok mobilitásának 

növelésével. 

Természetesen az országok különböző történelmi hátteréből, kultúrájából, oktatási és 

foglalkoztatási rendszereiből, eltérő fejlettségi szintjeiből, a népesség nemzetiségi 

összetételéből adódóan a stratégiák, cselekvési tervek – és a bennük foglalt célok és 

eszközök – is különböznek, vannak azonban olyan területek, amelyek több stratégiában is 

visszaköszönnek.     

Az ország geopolitikai helyzetéből adódóan a cseh stratégia és cselekvési terv hasonló a 

magyar dokumentumokhoz abban, hogy ugyanúgy foglalkozik a hátrányos szociális helyzetű 

népességgel, akik körében halmozottan fennáll a veszélye az iskola korai elhagyásának, és így 

a munkaerőpiaci hátrányok elmélyülésének. A szakképzési rendszer fontosságára is kitér, 

aminek fontossága nemcsak a munkaerőpiaci azonnali elhelyezkedési lehetőségekben rejlik, 

hanem a felsőoktatás eléréséhez való hozzájárulásban is. Továbbá hangsúlyozza a nem 

formális és informális valamint a rugalmas tanulási lehetőségek bővítését is. A cseh rendszer 

abban is hasonlít a magyarhoz, hogy ők is az Európai Unió támogatásait felhasználva kívánják 

elérni az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó célokat. 

A svéd stratégia szintén foglalkozik a nem-formális és informális oktatással, azonban ami 

Kelet-Közép-Európában az egyik fő szempont, a hátrányos helyzetű népesség 

felzárkóztatása, a svéd dokumentumokban kifejezetten meg sem jelenik, csak annyiban, 

                                                 
2
 A Tanács és a Bizottság 2015. évi közös jelentéstervezete az oktatás és a képzés terén folytatott európai 

együttműködés stratégiai keretrendszerének (Oktatás és képzés 2020) végrehajtásáról Az oktatás és a képzés 
terén folytatott európai együttműködés új prioritásai; COM (2015) 408. 



hogy a tanuláshoz való hozzáférést a társadalom minden rétege számára biztosítani kell. A 

felnőttképzés fontossága az egyéni érdeklődés és választási szabadság hangsúlyozásában, 

semmint a munkaerőpiacon való boldogulás kényszerének kontextusában jelenik meg.  

Ugyan Törökország nem tagja az Európai Uniónak, a csatlakozási tárgyalások során 

elkészítették az élethosszig tartó tanulásra vonatkozó stratégiájukat. A kevésbé fejlett 

országokhoz hasonlóan a török stratégiában is hangsúlyos szerepet kap a hátrányos helyzetű 

társadalmi rétegek oktatáshoz és az élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférésének 

biztosítása, azonban Törökországban még az írni- és olvasni tudók számának növelése, és az 

oktatási infrastruktúra javítása is a célok között szerepel. A stratégia kitér ugyanakkor az 

digitális kompetenciák fontosságára is korunk változó világában, ami szintén alátámasztja az 

élethosszig tartó tanulás fontosságát.  

Fentiekből is látszik, hogy az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet az országok tudatos 

élethosszig tartó tanulással kapcsolatos stratégiájának kialakítására. A különböző, 

országspecifikus helyzetekből adódó eszközök, és célok, amelyek az egyes stratégiák 

megvalósulását szolgálják, mind egy egységes, versenyképes Európa irányába mutatnak.   

 

3 HELYZETKÉP, CÉLCSOPORT 

A magyar gazdaság növekedése, illetve a foglalkoztatás bővülése szempontjából komoly 

akadályt jelent, hogy az oktatási rendszerből kilépők nagy hányada a tudásalapú társadalom 

és munkaerőpiac elvárásainak adekvát kulcskompetenciák terén – például: informatikai, 

idegen nyelvi, vállalkozói kompetenciák – továbbra is jelentős hiányokkal hagyja el a 

rendszert. Az információs társadalom egyre nagyobb technológiai kihívások elé állítja a 

polgárait, a tudásalapú gazdaság főként a magasan képzett munkaerőt tudja felszívni. A 

folyamatos változások hatására jelentősen emelkedik a folyamatos képzés, tudásfejlesztés 

jelentősége még a felsőoktatási tanulmányok befejezését követően is. 

A felnőttkori tanulást az oktatási rendszer alapozza meg. Azok tudják felnőttként is képezni, 

tovább képezni magukat, akik az alapfokú és a középfokú iskolában elsajátították az önálló 

tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat. A felnőtt tanulás kultúrája összefügg továbbá a 

fenntartható tanulási motivációval, amit az iskolai tanulással kapcsolatos elemi élmények – 

siker- és kudarcélmények – drámai módon meghatároznak. 

Az Európa 2020 stratégia 5 kiemelt, számszerű célkitűzéséből kettő az oktatásra vonatkozik. 

A célok: a felsőfokú vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkezők arányának 40%-ra 

növelése az Unióban, illetve a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10%-ra 

mérséklése. Magyarország a képzettségi szint javítására irányuló Európa 2020 célkitűzéshez 

kapcsolódva a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának (a 30-34 

évesek körében) 2020-ig 34%-ra, 2023-ig 35%-ra növelését és a végzettség nélküli 

iskolaelhagyók arányának (a 18-24 évesek körében) 10%-ra csökkentését vállalja 2020-ig. 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás mértéke 2010-2013 között romlott Magyarországon, 

majd a 2014. évi javulást követően a 2015. évi adat ismét kismértékű emelkedést mutat, 



miközben uniós szinten javul a mutató értéke. Ez azt is jelenti, hogy mára az uniós átlagot 

meghaladó a hazai érték. (ld. Eurostat Labour Force Survey, 2016.). A végzettség nélküli 

iskolaelhagyás okai között jelentős tényezőként említhetők a társadalmi-gazdasági 

hátrányok, a minőségi ellátáshoz történő hozzáférés hiányosságai, amelyek különösen a 

hátrányos térségekben jelentenek súlyos problémát. 

A 25–64 éves népességből oktatásban, képzésben részt vevők aránya a megfelelő 

korcsoportú népességből azok aránya, akik a felmérést megelőző 4 hétben iskolarendszerű 

oktatásban, illetve felnőttképzésben részt vettek 2014. és 2015. között 3,3%-ról 7,1%-ra 

emelkedett3 (ld. Eurostat Labour Force Survey, 2016.), azonban ez még mindig elmarad a 

kívánt arányoktól, illetve jelentős eltéréseket mutat országrészenként. 

Az iskolázottságot jelentősen befolyásoló, fontos tényező a lakóhely településtípusa. 

Budapesten a fiatalok közel kétharmada és az egyéb városokban élőknek is több mint fele 

rendelkezett diplomával vagy érettségivel, ugyanakkor a községekben élő fiatalok 43%-a 

mindössze általános iskolát végzett, és 7,6%-uk rendelkezett felsőfokú végzettséggel. A fent 

említett 25-64 éves népesség képzésben való részvételére vonatkozó mutató például a Dél-

Dunántúlon 3,5%-ról 3,3%-ra változott, míg Közép-Magyarországon 4,0%-ról 9,3%-ra nőtt.4 

Azok a gyerekek, akik már az óvodába is szűkösebb készség-, illetve képességrepertoárral 

kerülnek, az iskolát is általában hátránnyal kezdik, amit az iskolai hátránykompenzáció 

nehezen tud ellensúlyozni, azaz az iskolakezdéskor meglévő különbségek később sem 

csökkennek a kívánatos mértékben. A felmérések eredményeinek értékelése alapján 

markánsan kirajzolódik a szakiskolai képzés gyenge teljesítménye más képzési programokhoz 

képest. A szakiskolákban koncentrálódnak a szocio-ökonómiai hátránnyal induló tanulók, 

akik hátrányát az alapozó iskolarendszer nem képes kompenzálni. Kutatások bizonyítják, 

hogy az oktatási ágazatban a kisgyermekkori nevelésbe történő befektetések térülnek meg a 

legjobban, mivel a színvonalas kisgyermekkori nevelésben részesült egyének általában az 

élet legtöbb területén sikeresebbek, mint társaik, akiknek ilyen előnyben nem volt részük. 

A magasabb iskolázottság számos előnyt jelent mind az egyén, mind a közösség számára. A 

közösség számára a versenyképesebb gazdaságot, a gazdagabb, és magasabb életminőség 

elérését biztosító társadalmi előnyöket említhetjük. Az egyén számára a biztosabb és 

magasabb jövedelmen kívül a bővebb későbbi tanulási lehetőségeken túl a hosszabb és 

egészségesebben leélt életet. A gazdasági válság bebizonyította, hogy a munkanélkülivé 

válás esélyét jelentősen növeli az alacsonyabb iskolai végzettség, így a válság alatt a 

magasabb és az alacsonyabb végzettségűek közötti keresetkülönbség tovább nőtt. A 

                                                 
3
 Kutatások, kiegészítő felvételek eredményei egyértelműsítik, hogy az adatok forrásául szolgáló Munkaerő-

felmérésben a vonatkozó kérdések megválaszolásakor sokan nem vették számításba a rövidebb ideig tartó, 
egy-két napos betanító képzéseket, vagy a nem munkához kapcsolódó tanfolyamokat. Emiatt a részvételi arány 
jelentősen alulbecsült volt. 2015-ben olyan kérdezéstechnikai változtatások kerültek bevezetésre, melyek céljai 
a jelenség hatékonyabb, pontosabb számbavétele volt. Ezek a módosítások a mutató ugrásszerű növekedését 
eredményezték, ezért a 2015. évi adat a korábbiakkal korlátozottan hasonlítható össze, 
4
 http://www.ksh.hu/thm/1/indi1_3_2.html 



felsőfokú végzettség többlethozamai Magyarországon különösen jelentősek az OECD 

átlagához képest. 

A demográfiai folyamatok megváltozása miatt a felsőoktatásba belépő korosztályok 

létszámának csökkenése a jövőben is folytatódó jelenség. Ennek következménye az, hogy a 

diplomát szerzők arányának növeléséhez a továbbiakban már nincs szükség a felsőoktatás 

további mennyiségi expanziójára. Megfigyelhető a felnőtt, leginkább levelező oktatásban 

tanulók számának csökkenése. Magyarországon nem történt meg még az a fordulat, amely a 

fejlett országokat jellemzi, mely szerint a felsőoktatás egyre inkább nyit a felnőtt (idősebb) 

népesség felé, illetve a szakképzés felé. A nyitás, 2013-ban, a felsőoktatási szakképzés 

bevezetésével részben megtörtént. 

A munka melletti képzések és a rövidebb ciklusú képzési programok fontos szerepet 

játszanak abban, hogy összehangolják az alapképzésben szerzett és a konkrét munkakörhöz 

szükséges kompetenciákat, fejlesztésük tehát kiemelkedően fontos az egész életen át tartó 

tanulás szempontjából. Az utóbbi évek tendenciái összességében a részidős képzésekben 

résztvevők számának visszaesését mutatják és különösen visszaesett az esti tagozatos és a 

távoktatási formákban résztvevők aránya. 

A képzések irányultságát tekintve egyértelmű a szakmai képzés, szakképesítésre irányuló 

továbbképzés dominanciája (ami a versenyképesség fenntartása szempontjából fontos), ezt 

követik az OKJ-s képzések, majd a nyelvi képzések, illetve az általános célú felnőttképzések – 

néhány kisebb súllyal jelentkező képzési irány előtt. A nem formális képzéseken való 

részvétel alacsony és a felnőttképzési piacon jellemzően a diplomát vagy oklevelet nyújtó 

hosszabb idejű képzések népszerűek. 

A tanulási aktivitás szinte elhanyagolható mértékű Magyarországon az idősebb 

korosztályban. Ez a tény azt jelezheti, hogy Magyarországon a munkaadók kevéssé 

érdekeltek az idősebb munkatársak foglalkoztatásában és továbbképzésében, illetve hogy az 

idősebb munkavállalók kevéssé érzik, hogy a tanulásba befektetett idő és ráfordítás 

megtérül számukra a magánéletben vagy a munkaerőpiacon. 

Az iskolarendszerű szakképzés fontos problémája, hogy a rendszer kibocsátási szerkezete és 

minősége a korábbi időszak pozitív változásai ellenére még mindig több tekintetben eltér a 

munkaerőpiac tényleges igényeitől. A kereslet növekedésére és a gazdaság szereplőinek 

fokozottabb mértékű anyagi hozzájárulására azonban csak akkor lehet számítani, ha a 

felnőttképzésbe történő befektetés megfelel a minőségi követelményeknek, és jól látható 

módon járul hozzá a gazdasági szervezetek piaci pozíciójának és versenyképességének 

javításához. 

A nemzetközileg versenyképes gazdaság alapjául szolgáló humán erőforrás biztosításához 

elengedhetetlen a munkaerő tovább- és átképzése az élethosszig tartó tanulás különböző 

formáin keresztül. Az élethosszig tartó tanulás megvalósulását szorosan támogatja a 

„Fokozatváltás a felsőoktatásban” című stratégiai dokumentum, a duális képzések 

bevezetésével és kiterjesztésével, felnőttképzések szervezésével. 



Az egész életen át tartó tanulás politikája az oktatási és képzési rendszer és a tág értelemben 

vett tanulás rendszerét, környezetét átfogó szakpolitikai keret, s egyben a konkrét oktatási 

és képzési részpolitikákat összetartó fogalmi keret. Az egész életen át tartó tanulás politika 

bizonyos elemei különböző közpolitikák találkozási pontjában helyezkedik el, ideértve a 

foglalkoztatáspolitikát, a szociálpolitikát, a család- és ifjúságpolitikát, a gazdaságpolitikát, az 

egészségpolitikát és a kulturális politikát is. Az egész életen át tartó tanulás hazai fejlesztése 

a kapcsolódó részterületekkel összehangolt és más ágazatok fejlesztési irányait hatékonyan 

kiegészítő stratégia elkészítését igényli, olyan stratégiai keretet kíván adni a 

humánerőforrások fejlesztéséhez, mely áthidalja az intézményi szektorális kötöttségeket. Az 

egész életen át tartó tanulás fókuszában a tanulásnak, a tanulási folyamat személyre 

szabásának, a tanulni akaró egyén szükségleteinek és képességeinek kell állnia. 

 

4 AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS DEFINÍCIÓJA  

Az általános rendelet a strukturális alapok forrásainak felhasználása előfeltételéül szabta a 

nemzeti szakpolitikai keretstratégia kidolgozását az egész életen át tartó tanulás politikájára 

vonatkozóan. Az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás ex-ante feltételei részben 

az Oktatás és Képzés 2020 stratégiai keret prioritásain alapulnak, de meghatározó tartalmi 

elemeket közvetítenek az EU 2020 folyamat európai szemesztere keretében születő 

értékelések és állásfoglalások is. 

 „Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően 

magában foglal minden formális, nem formális és informális tanulást. Tehát az egész életen 

át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység beleértendő, amely tudás, 

készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári, társadalmi 

és/vagy foglalkoztatási szempontból.‖ (Az Európai Tanács (2002/C 163/01) az egész életen 

át tartó tanulásról)”  

Az Európai Bizottság 2001-ben elfogadott nyilatkozata (Az egész életen át tartó tanulás 

európai térségének valóra váltása) részletesen kifejti az egész életen át tartó tanulás 

politikáinak alapelveit.  

Ezek a következők: 

 a tanuló állampolgár igényeinek középpontba helyezése,  

 megfelelő erőforrások biztosítása,  

 az oktatáshoz való hozzáférés, a tanulás lehetőségének biztosítása, társadalmi 

felzárkózás,  

 a tanulási kultúra kibontakoztatása a teljes népesség körében,  

 törekvés a kiválóságra,  

 partnerségen alapuló fejlesztés az érintettekkel közösen.  



Noha az egész életen át tartó tanulás politikájának koncepciója alapvető céljait tekintve az 

évtized folyamán stabilnak bizonyult, a tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy az 

egész életen át tartó tanulás olyan folytonosan mozgásban lévő, eleven megközelítése az 

oktatás fejlesztésének, amelynek szükségszerűen folyamatosan megújulva alkalmazkodnia, 

igazodnia kell a változó társadalmi, gazdasági, demográfiai és kulturális viszonyokhoz.  

Az Európai Unióban, az elmúlt évek során a koncepció tartalmában és eszközrendszerében 

sokat gazdagodott, egyes elemeit tekintve új hangsúlyokat kapott. A koncepció nemzeti 

keretek között történő stratégiai megfogalmazása szükségszerűen a koncepció cél- és 

eszközrendszerének a diverzifikálódását eredményezi. 

Az egész életen át tartó tanulás fókuszában a tanulásnak, a tanulási folyamat személyre 

szabásának, a tanulni akaró egyén szükségleteinek és képességeinek kell állnia. Ahhoz, hogy 

az egyén számára a tanulás az élet bármelyik szakaszában és pillanatában, bármelyik 

élethelyzetben valós és elérhető lehetőség legyen, elengedhetetlen az oktatás és képzés, 

illetve az intézményes kereteken kívül zajló tanulás rendszerként való értelmezése. 

Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése, a kapcsolódó szolgáltatások és 

az oktatási-képzési, kulturális és munkaerőpiaci intézményrendszer fejlesztése elősegíti a 

foglalkoztathatóság javítását a tágan értelmezett humán tőke munkaerőpiaci igényekhez 

történő hozzáigazításával, a releváns és versenyképes tudás biztosítása révén a vállalatok 

alkalmazkodóképességének javítását és jelentősen hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek 

és a szegénység újratermelésének megakadályozásához, erősíti a társadalmi kohéziót és 

befogadást.  

Az egész életen át tartó tanulás keretstratégiája a tágan értelmezett humán tőke 

fejlesztésén keresztül az egyén életesélyeinek, foglalkoztathatóságának javítását, a 

munkavállalók alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelését, a 

foglalkoztatás bővítése érdekében a hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak, kiemelten 

az alacsony iskolai végzettségűek, tartós munkanélküliek, romák, az idősek, a fiatalok, a 

kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci részvételének elősegítését, fenntartható 

foglalkoztatását szolgálja. 

A Cselekvési Terv célként tűzi ki, hogy az aktuális helyzet, a folyamatok elemzésével és a 

lehetőségek feltárásával hozzájáruljon az egész életen át tartó tanulás-szemlélet minél 

szélesebb körű elterjesztéséhez és ezen keresztül a társadalom tagjainak életminőség 

javulásához. A stratégia azonosította a kulcskérdéséket és a hozzájuk kapcsolódó döntési 

pontokat, mindez összességében meghatározhatja a hazai egész életen át tartó tanulás-

helyzet irányát, minőségét a közeljövőben és hosszabb távon egyaránt. Az egyes 

beavatkozási területek helyzetelemzése mentén különböző jövőképek vélelmezhetők, s az 

elemzés azt is felfedte, hogy nem feltétlenül a legkedvezőbb forgatókönyv a legvalószínűbb. 

A Cselekvési Terv célja, hogy egy komplex, összehangolt beavatkozás-sorozat segítségével a 

lehető legkedvezőbb jövőkép felé terelje a folyamatokat. 



Az egész életen át tartó tanulás keretstratégiája átfogó céljai az oktatás és képzés, valamint 

a tanulás eszközrendszerének mozgósításával kívánja egyszerre a humán erőforrás 

minőségének fejlesztését, a foglalkoztathatóság és az akut munkaerőpiaci problémák 

megoldását, valamint a befogadó társadalom céljait elősegíteni. A Kormány által elfogadott 

stratégia alapján meghatározott beavatkozások azonosítása az alábbi átfogó célok, illetve 

területek szerint történt: 

1. Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése és a hozzáférés javítása 

2. Az egész életen át tartó tanulás alapelveinek erősítése az oktatási és képzési 

rendszerben és a felnőttkori tanulásban 

3. A tanulás értékének és eredményeinek láthatósága és elismerése 

Az átfogó célok azonosításakor az oktatás és képzés rendszerének az egész életen át tartó 

tanulás elveihez igazítását, a tanulás formális tanulási környezetekben való megjelenésén túli 

alkalmak bővítését, az életen át tartó készség- és képességfejlesztést, illetve az egész életen 

át tartó tanulás rendszerének építését elősegítő eszközök fejlesztését, alkalmazásba vételét 

és elterjesztését tartottuk szem előtt.  

Mindennek az egész életen át tartó tanulás jövőjével kapcsolatos gondolkodásban az 

érintettek körére vonatkozóan is nagy hatása van. A jelenleg rendelkezésre álló, illetve a 

fejlesztések során formálódó szakértelem és tapasztalat megfelelő elemzéssel és 

alkalmazással olyan ésszerű módon viheti előre az ügyet, amely távlati perspektívában a 

társadalom számára fenntartható, az egyén szempontjából pedig jövedelmező alternatívákat 

kínál. Az elfogadható út a trendek és összefüggések illesztésében látszik megvalósíthatónak, 

ez azonban minden érintettől erőfeszítéseket kíván.  

Az átfogó célok elérését specifikus célkitűzések és beavatkozási területek szolgálják. A 

specifikus célkitűzések és beavatkozási területek között megtalálhatóak a már megvalósítás 

fázisában lévő, illetve a tervezés során felmerült intézkedések, amelyek hosszú távon 

kedvezően befolyásolják az egész életen át tartó tanulás nemzeti szinten való 

megvalósítását. Az egyes specifikus célkitűzések és beavatkozási területek részletes 

bemutatására a következő fejezetekben kerül sor. 

 

5 STRATÉGIAI CÉLOK 

A legfeljebb általános iskolát végzettek munkaerőpiaci részvétele igen alacsony, ezért a 

köznevelésben a legfontosabb átfogó cél a minőségnek és a hatékonyságnak a javítása, a 

képzettségi szint emelése, az iskolarendszerű oktatást végzettség nélkül elhagyók arányának 

csökkentése. 

A köznevelési rendszer irányítási, szerkezeti és tartalmi átalakításának fő célja, hogy javítsa 

az oktatás hatékonyságát és eredményességét az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 



kompetenciák kialakítása és fejlesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 

csökkentése és a képzettségi szint növelése révén. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezik a 3 éves gyermekek 

kötelező óvodai felvételéről, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében a 

hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének 

elősegítését képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítéssel, pedagógiai módszertani 

megújulással és pénzügyi ösztönzők bevezetésével támogatja. Ezen túlmenően célzott 

programok és ösztöndíjak irányulnak a középfokú oktatási intézményekbe történő 

zökkenőmentes bejutás, illetve a sikeres továbbtanulás anyagi terheinek enyhítésére is. A 

végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett csoportok esetében célzott 

programokkal, illetve a lemorzsolódottak számára a Köznevelési Hídprogramokkal olyan 

iskolai rendszerű képzési formát kíván bevezetni, amelyek az alapfokú oktatásban gyengén 

teljesítő tanulóknak segítséget, az alapfokot elvégezni nem tudóknak pedig esélyt adnak a 

középfokú továbbtanuláshoz. A Köznevelési Hídprogram mellett a Szakképzési Hídprogramok 

is segítséget nyújtanak a gyengén teljesítő, hátránnyal élő tanulói célcsoportnak. 

A szakképzési rendszer kibocsátása egyre távolabb került a munkaerőpiac valós igényeitől, 

így annak megújítása vált szükségessé. A Kormány az 1040/2015. (II. 10.) Korm. határozatban 

fogadta el a „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepciót, amelynek keretében 

szakképzési feladat- és intézményrendszer, a szakképzés szerkezetének átalakításáról, a 

gazdasági igényekkel összehangolt, versenyképes iskolai rendszerű szakképzés biztosításáról 

döntött.  A szakképzés megújításának célja, hogy erősítse a gazdaság szerepét, ezáltal javítva 

a szakképzésből kilépők elhelyezkedési esélyeit és a munkaerő versenyképességét. A 

szakképzési rendszer fejlesztése és átalakítása során a cél a képzés munkaerőpiaci 

relevanciájának erősítése, a gazdaság igényeihez jobban igazodó képzés kínálat kialakítása, 

valamint olyan szakképzési struktúra létrehozása, amellyel biztosítható a munkaerőpiaci 

kereslet és kínálat egyensúlya. A képzés tartalmi fejlesztése magában foglalja a tananyagok 

fejlesztését, az Országos Képzési Jegyzék felülvizsgálatát, az egyes szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeinek át-, és az új szakképzési kerettantervek kidolgozását. Az iskolai 

rendszerű szakképzés tartalmának megújításával párhuzamosan folytatódik a szakképzés 

szélesebb körben elérhetővé tétele, és a duális képzés kiterjesztése, melynek értelmében a 

szakmai gyakorlati képzés a munkahelyen kerül megszervezésre tanulószerződés alapján. 

Erősíteni kívánja a Kormány a szakképzés esélyteremtő szerepét. A későbbi munkaerőpiaci 

hátrányok megelőzése érdekében a tanulókat fel kell ruháznia a foglalkoztathatóságukat 

biztosító kompetenciákkal, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésén keresztül meg 

kell előznie az alacsony iskolázottságú népesség újratermelődését. A duális szakképzésben a 

szakmai-gyakorlati képzés jórészt már nem az iskolai tanműhelyekben, hanem 

vállalkozásoknál, a munka valós világához jóval közelebb zajlik. Kormányzati, szakpolitikai 

intézkedésekkel bátorítják a vállalkozásokat arra is, hogy ösztöndíjakkal, tanulmányi 

szerződésekkel, a tehetséggondozásba való bekapcsolódásukkal már akkor alakítsanak ki 



szoros kapcsolatot jövendő munkavállalóikkal, amikor azok még felsőfokú tanulmányaikat 

folytatják. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából lényeges, hogy a szakképesítés iskolai 

rendszerű képzésben történő ingyenes megszerzésének nincs életkori felső határa, azonban 

a szakképzési törvény ésszerű keretek között korlátozza az igénybe vehető ingyenes tanévek 

számát. 

A pályaorientáció tekintetében az új szakképzési törvény kimondja, hogy a pályaorientációs 

szolgáltatásban minden tanulónak a megfelelő döntési pontok előtt egyszer legalább 

részesülnie kell a megfelelő továbblépést megalapozó döntés meghozatalának elősegítése 

érdekében. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény többféle minősítési eljárást vezet be, amely 

keretében a felsőoktatási intézmények kiemelt vagy kutatói státuszt kaphatnak, és egyes 

célfeladatok mentén többlettámogatáshoz juthatnak. A támogatás általános célja az állami 

felsőoktatási intézményekben rendelkezésre álló kapacitások integrált kihasználását célzó 

fejlesztések révén a hatékonyabb és minőségelvű működés. A felsőoktatás képzési és 

kutatási tervezését a gazdaság és az innováció szereplőivel összehangolva kell végezni. A 

képzések tartalmi fejlesztésének, a képzettségi kimeneteknek igazodniuk kell a gazdaság-

stratégiai célokhoz és elvárásokhoz. Kiemelt cél a műszaki és természettudományi 

képesítések arányának jelentős növelése. 

Valamennyi oktatási ágazatot érintő változás a Magyar Képesítési Keretrendszer 

megjelenése, illetve a képesítési besorolások gyakorlata, amely a felsőoktatás tekintetében a 

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelete a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és 

új képesítések jegyzékbe történő felvételéről általi szabályozás életbe lépésével megvalósult. 

A szakképzés tekintetében az államilag elismert szakképesítések Magyar Képesítési 

Keretrendszer szerinti besorolását a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 2016. márciusban 

hatályba lépett rendelkezése teszi lehetővé.  

Az új felnőttképzési törvény a foglalkoztatáspolitikai célokkal összhangban a 

versenyképesség növelését, a foglalkoztathatóság javítását és a hátrányos helyzetűek 

munkaerőpiaci integrációját célozza. A törvény biztosítékokat kíván építeni a felnőttképzés 

rendszerébe annak érdekében, hogy a támogatott felnőttképzésből minőségi tudással 

kerüljenek ki a résztvevők, a megszerzett bizonyítvány egyenszilárdságú legyen az iskolai 

rendszerben szerzett szakképesítéssel. Cél a minőségi képzés kikényszerítése. 

A kulturális intézmények szerepe az egész életen át tartó tanulásban azért is jelentős, mert 

különösen a közművelődési és a könyvtári intézmények szinte teljességében országos 

lefedettséget mutatnak, így az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatásaik jól 

elérhetők. Különösen fontos ez a hátrányos helyzetű, vagy a rosszabb közlekedési 

kapcsolatokkal rendelkező településeken. 



 Hazánkban a kulturális intézmények elérhetők az ország minden területén, ezáltal 

szolgáltatásaikkal és tevékenységeikkel támogatni tudják az egész életen át tartó tanulást. A 

Cselekvési Tervben foglaltak céljainak teljesülése szempontjából fontos, hogy működésük 

során a felnőttképzés számára nehezen elérhető, kevéssé motivált, több szempontból is 

hátrányos helyzetű emberekkel kerülnek rendszeres kapcsolatba, ezáltal lehetőség nyílik a 

bevonásukra. A kulturális intézmények elérnek, aktivizálnak olyan társadalmi csoportokat és 

egyéneket is, akik más felnőttképzési intézmények, szociális és munkaügyi szervezetek stb. 

számára rejtve maradnak. Információval, tájékoztatással, szolgáltatások fejlesztésével, 

informális tanulási alkalmak és nem formális képzések megvalósításával fontos alapozó, 

ráhangoló, attitűdformáló, aktivizáló szerepet tölthetnek és töltenek be intézményeink. 

A cél az egyes kulturális intézményekben olyan tanulási, foglalkozási formák támogatása, 

melyek hozzájárulnak az uniós és a hazai stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez, a 

lakosságnak az egész életen át tartó tanulásba a jelenleginél nagyobb arányban történő 

bevonásához. Ezért mindenképpen támogatni kell, hogy minél több kulturális intézmény 

kapcsolódjon be lifelong learning (továbbiakban: LLL) tevékenységek megvalósításába, új 

tartalmú LLL szolgáltatások kialakításába.  

A kulturális ágazat alapvetése a formális alapokon nyugvó felnőttképzési szemlélet 

meghaladása: eszerint minden képzés tanulási folyamatban éri el a célját, de nem minden 

tanulás (kompetencia-változás) képzési keretek között valósul meg, hanem akár informális és 

nem formális tanulási alkalmak során. Ebbe értendő többek között a modernizálódó oktatási 

és képzési rendszerekhez való hozzájárulás, valamint a munkavállalók és a tanulók 

foglalkoztathatóságának, mobilitásának és társadalmi integrációjának növelése. További 

célja az, hogy hatékonyabban összekapcsolja a formális, nem formális és informális tanulást, 

aminek további eredménye a tapasztalat során megszerzett tanulási eredmények 

érvényesítése. 

Az egész életen át tartó tanulásban az ifjúsági közösségek szerepe jelentős. Az ifjúsági 

közösség a formális (szervezeti szabályokkal definiált) és informális (személyes kapcsolatok, 

szimpátiák, közös érdekek és azok képviselete révén összetartott) ifjúsági közösség is, ahol a 

kreativitás és a személyes képességek, tehetségek a lehető legszélesebb autonómiák mentén 

bontakozhatnak ki a közösség szolgálatában. Az ifjúsági közösségek többes funkciót látnak el 

a szabadidő hasznos eltöltésének széles kínálatával, megóvnak a devianciáktól és a 

nyomukban járó társadalmi lecsúszástól, továbbá a nemzettudat, a közösségi részvétel, az 

egyéni képességek kibontása és a kortárscsoport szemében való megbecsültség érzetének 

átélése mellett konstruktívan alakítja a fiatalok önképét. Az ifjúsági közösségek szervezeti 

szabályokkal definiált formája az ifjúsági közösségi tér, vagy ekként is funkcionáló terek, ahol 

a fiatalok egyéni igényeire irányuló támogató, segítő ifjúsági információs és tanácsadó 

tevékenység valósul meg. Mindezen célokat a Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék 

újratöltve EFOP-1.2.3-VEKOP/15 konstrukció szolgálja. Az intézkedéshez kapcsolódó 

tevékenységek többek között a külföldön dolgozó fiatalok hazai munkaerőpiacra történő 

visszailleszkedésének megteremtése, munkaerőpiaci elhelyezkedést támogató programok, 



életpálya-tervezés. Az intézkedés további céljai a fiatalokat körülvevő elsődleges társadalmi 

közeg – családok, helyi közösségek, kortárs csoportok – fejlesztése közvetlen programok 

támogatásával, illetve a korosztály élethelyzetére befolyással bíró ágazatok szereplői 

együttműködésének mélyítésével és a helyi ifjúsági munka, valamint az önkéntes 

tevékenység komplex, módszertani fejlesztésével. 

Az információs társadalom kiterjesztésének kiemelt eszköze az eMagyarország program, 

mint az informális, digitális kompetenciára irányuló képzések szakmai programja alapján 

működő hálózat. Célja az internet-elérés kiterjesztése az ország teljes területén, főként a 

kevésbé, illetve egyáltalán nem ellátott területekre (hátrányos helyzetű településekre) 

fókuszálva. Akiknek otthonában technikai, motivációs vagy anyagi okokból nincs szélessávú 

internet-hozzáférésük, ott a pontok kiépítése, fenntartása biztosíthatja a hozzáférést. Cél, 

hogy minél szélesebb körben lehetővé váljon az olyan szolgáltatások használata, mint pl. e-

közszolgáltatások használata, vagy az ott dolgozó információs társadalmi szakemberek, az 

eTanácsadók segítségének igénybe vétele. A fenti célok teljesülését szolgálja a köznevelési, a 

szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és 

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról szóló 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat és az 

internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei 

alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) 

Korm. határozat. 

 

 

 

6 MONITORING 

 

 

A cselekvési terv nyomon követése, az egész életen át tartó tanulás lehetőséget támogató jó 

gyakorlatok meghonosítása egyaránt igényli a megvalósuláshoz kapcsolódó információk, 

adatok megismerését, azok áttekintést segítő rendszerbe építését. Az információk, adatok 

feldolgozása, elemzése mentén pontosabban azonosíthatók, célzottan tervezhetők azok az 

esetleges korrekciók, melyek a beavatkozások intézkedései – a célok teljesülése érdekében - 

kapcsán szükségessé válhatnak. 

 

A célkitűzéseket szolgáló monitoring érdekében kialakításra kerül a cselekvési tervben 

megjelenített beavatkozási területek egyes intézkedéseinek megvalósítását nyomon kísérő 

rendszer. A nyomon követés során felhasználásra kerülnek azok – a cselekvési terv egyéb 

intézkedéseiben érintett, és - a már létező, illetve kifejlesztésre kerülő diagnosztikus 

mérőeszközök, értékelési és követő rendszerek eredményei, megtörténik ezek az egész 

életen át tartó tanulás keretstratégiájának cselekvési tervét nyomon követő tevékenység 



szempontjából történő összehangolása, az LLL-készségek fejlesztését támogató programok 

értékelése, az eredmények teljesülést támogató visszacsatolása. 

 

Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek megvalósulását támogató tevékenységek 

eredményessége természetszerűleg nem mérhető puszta felméréssel vagy egyszerű 

adatgyűjtési vizsgálattal. Az LLL-komplexitásának aspektusaival kapcsolatban folytatott 

szisztematikus és tényleges adatgyűjtés tevékenységet igényel - országos, regionális vagy 

helyi szinteken. Az LLL-monitoring a cselekvési terv folyamatainak értékelésekor számításba 

vesz egyéb összefüggéseket is, például a befektetett források nagyságát, egy-egy intézkedés 

inputjának-outputjának különféle adatait.  Ez a tevékenység nyilvánvalóan szorosan 

kapcsolódik a szoros értelemben vett értékeléshez, de azzal a különbséggel, hogy az 

adatgyűjtés célját elsősorban nem az adott helyzettel kapcsolatos értékítélet 

megfogalmazásában látja, hanem a beavatkozások tervezésében. 

 

A nyomon követő rendszer – és az ezt koordináló munkacsoport - indokoltságát az is adja, 

hogy az LLL érdekében tett szakpolitikai törekvések különböző közpolitikák metszéspontján 

helyezkednek el, ily módon a kapcsolódó részterületekről származó tudáselemek 

összehangolása kiemelten fontossá válik a jó gyakorlatok meghonosítása és a stratégiában 

megfogalmazott eredmények hosszú távú hasznosulása érdekében. Összességében tehát azt 

mondhatjuk, hogy a monitoring lehetőséget ad a szakmai érintetteknek  a visszajelzésre, a 

szakpolitikának a visszacsatolásra. 

 

A nyomon követés koordinálására létrejön a cselekvési tervben nevesített szakterületi 

felelősökből álló LLL munkacsoport, melynek fő feladata a monitoring tevékenység 

koordinálása, a keretstratégia céljainak megvalósítása szempontjából szükséges adatok 

ágazatközi összekapcsolási vagy megosztási lehetőségének biztosítása, a szükséges 

információ biztosítása, a cselekvési tervben foglaltak teljesülésének publikálása. 

 

 

 

 

 

 

 



7 BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK AZONOSÍTÁSA ÉS JELLEMZŐI5 

 

1. Átfogó cél: AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL NÖVELÉSE ÉS 

A HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA 

A tanulás lehetőségének megteremtése alatt nem csupán oktatás-technológiát, 

alkalmazott – például informatikai – technológiákat célszerű érteni, hanem az 

alkalmazott módszerek és eljárások összességét.  

 

1.1. Specifikus cél: A hátrányos helyzetű személyek életesélyeinek javítása a tanulás 

eszközrendszere által komplex programokba ágyazva 

A problématerület meghatározása 

A specifikus cél alapvetően a társadalmi és területi különbségek mérséklését, a 

területi leszakadási folyamatok megállítását is hivatott szolgálni az alábbiak 

segítségével:  

o a hátrányos helyzetű személyek életesélyeinek javítását célzó integrált-

térségi komplex programok, 

o az integrált térségi gyermekprogramok, 

o a társadalmi kohézió, közösség-építés és társadalmi aktivitás fejlesztésére 

irányuló programok megvalósítása.  

A leghátrányosabb helyzetű csoportok, szegregált lakókörnyezetben, tartósan 

rászorulók munkaerőpiaci és életesélyeinek növelése olyan komplex programok, 

motiváló képzések és szolgáltatások ötvözésével lehetséges, melyek célja, hogy az 

érintettek lakhatási körülményei következményeként kialakuló hátrányok 

csökkenjenek, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javuljon a foglalkoztatás, képzés, 

egészségügyi, kulturális és közösségi szolgáltatások terén. A telepszerű lakhatási 

körülmények között élő marginalizált csoportok társadalmi és területi integrációjának 

fenntartható megvalósítását, a szegregációs folyamatok megállítását és az integrációs 

folyamatok felgyorsítását komplex humán beavatkozások tudják szolgálni. Mindezek 

magukban foglalják a folyamatos szakmai jelenléten alapuló integrált programokat a 

tartósan rászoruló településeken, valamint szegregálódott településrészeken. 

Biztosítják az esélyegyenlőségi célcsoportok (tartósan rászorulók, romák, gyerekek, 

idősek, nők, fogyatékossággal élők, mentális egészségkárosultak, problémás 

                                                 
5
 Az egyes intézkedéseknél hivatkozott uniós programok – tekintettel arra, hogy az adott konstrukciók tartalma 

komplex -, a cselekvési terv más intézkedéseinek, illetve más stratégiai célok szolgálatában is állnak, így minden 
olyan intézkedésénél feltüntetésre kerültek, amelyet beavatkozási eszközeikkel és forráskeretükkel részben 
vagy egészben szolgálnak, azaz több olyan intézkedés és konstrukció is van, amely több beavatkozáshoz is 
kapcsolódik. 



drogfogyasztók) helyzetének változását szolgáló helyi esélyteremtési programok 

összehangolt végrehajtását, lehetővé teszik a helyi társadalomépítést, a helyi 

közösségek megtartó és életminőséget javító képességének fokozását. A komplex 

programok tartalmazzák a mentálhigiénés, egészségügyi, kulturális felzárkózási 

szolgáltatásokat, a mentori tevékenységet és képzést, valamint a munkaerőpiaci 

integrációt elősegítő foglalkozásokat.  

 

1.1.1 Beavatkozási terület: „Settlement” típusú közösségi szolgáltatások 

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 olyan integrált, egymásra épülő szolgáltatások kiépítése és működtetése a 

leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, amelyek alapvető fontosságúak a 

gyerekek felzárkózási esélyeinek növelésében,  

 a szegénységben élő gyermekek esélyeinek növelése érdekében összehangolt, 

többirányú, a helyi szükségletekre válaszoló gyerek- és ifjúsági politika kialakítása,  

 „settlement”‖ típusú közösségi szolgáltatások létesítése olyan programelemekkel, 

mint pl. személyi és környezeti higiéné, életvezetési, háztartási, gazdálkodási 

ismeretek, a háztartások önellátását segítő ismeretek, családtervezési és 

gyerekgondozási ismeretek,  

 az egyéni és társas kompetenciáik növelése olyan preventív és intervenciós célú 

beavatkozásokkal, melyek kompenzálják a hátrányokat, csökkentik a devianciákat, 

csökkentik vagy megakadályozzák a deprivációs ciklus újratermelődését, segítik a 

megfelelő társadalmi és családi szocializációt, elősegítik az iskolai karriert, a munka 

világára való felkészülést, és erősítik a társadalmi részvételt.  

 

 

1. intézkedés címe: 

Felzárkózási Együttműködések Támogatása 

Intézkedés leírása: 

Képzések a Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 

projekt keretében megvalósításra kerülő 120 telepprogram, valamint a 

területi különbségek mérséklését, a települési leszakadási folyamatok 

megfordítását segítő beavatkozások megvalósítói számára. 

Költség igény: 0,96 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-1.6.1, VEKOP – 0,22 Mrd Ft 

Felelős államtitkárság: EMMI SZTFÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 



 

2. intézkedés címe: 

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (komplex 
telepprogramok ESZA) 

Intézkedés leírása: 

A szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek 

oktatási, képzési programokban történő részvételének segítése a komplex 

telepprogramok keretében. 

Költség igény: 4,70 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP, VEKOP-7.1.4 – 0,45 Mrd Ft 

Felelős államtitkárság: EMMI SZTFÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

1.1.2 Beavatkozási terület: Tanulási partnerségek a leghátrányosabb helyzetűek 

és tartósan rászorulók munkaerőpiaci esélyeinek javítására  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 az érintettek lakhatási körülményei következményeként kialakuló hátrányok 

csökkenjenek, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javuljon a foglalkoztatás, 

képzés, egészségügyi és közösségi szolgáltatások terén,  

 mentálhigiénés, egészségügyi, kulturális felzárkózási szolgáltatások, a mentori 

tevékenység és képzés, valamint a munkaerőpiaci integrációt elősegítő 

foglalkoztatási elemek biztosítása,  

 infokommunikációs és támogató szolgáltatások kidolgozása és működtetése, 

tanácsadó hálózat kialakítása és működtetése,  

 a Nyitott Tanulási Központok (NYITOK) hálózatának működtetése, 

szolgáltatásainak biztosítása a társadalom intaktív tagjainak motiválása, 

alapkompetenciáik fejlesztése a gazdasági és társadalmi kihívásoknak való 

megfelelés és a foglalkoztathatóság javítása érdekében,  

 civil, egyházi, közösségi kezdeményezésre épülő helyi partnerségek kialakítása a 

hátrányos helyzetű inaktív emberek társadalmi felzárkózásának elősegítése 

érdekében,  

 az inaktív csoportok igényeire szabott tanulási és motiválási programok 

kidolgozása és megvalósítása.  

 

 



3. intézkedés címe: 

Helyi és intézményi együttműködések és az iskolából végzettség nélkül 
lemorzsolódott tanulók, diákok visszavezetésének, reintegrációjának 
támogatása 

Intézkedés leírása: 

1. Helyi szintű kezdeményezések ösztönzése („settlement” típusú közösségi 

szolgáltatások, kortárs műhelyek, kompetenciafejlesztő ifjúsági programok). 

2. Intézményi szintű, és helyi kezdeményezések szakmai támogatása intézményközi és 

helyi tanulási partnerségek és hálózati együttműködések révén, elsősorban a 

tanórán, intézményen és iskolarendszeren kívüli tanulási formák erősítése 

révén. 

 Az intézkedés tervezése és megvalósítása a Végzettség nélküli iskolaelhagyás 

elleni küzdelem cselekvési terv  Helyi és intézményi együttműködések és az 

iskolából végzettség nélkül lemorzsolódott tanulók, diákok 

visszavezetésének, reintegrációjának támogatása, különös figyelemmel a 

iskolarendszer térségi fejlesztésében részt vett intézményeknek támogató 

szerepére megnevezésű intézkedésével összhangban zajlik. 

Költség igény: 2,60 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-1.2.3-15; 5,00 Mrd 
 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT, CSIÁT, SZTFÁT, FM KÁT, NGM FPFÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31.  

 

1.1.3 Beavatkozási terület: Kistelepülési gyerekprogramok (Gyermek- és ifjúsági 

programok) 

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a szolgáltatás-hiányos 1.000 fő alatti kistelepüléseken, koragyerekkortól kezdve a 

teljes gyerek- és ifjúsági korosztály számára olyan egyszerű és fenntartható 

szolgáltatások biztosítása a szülők bevonása mellett, melyek igazodnak a helyi 

igényekhez, egyházi és civil szervezetek együttműködésével felzárkózást segítő 

funkciókat látnak el,  

 a fenti pont hozzájárul a település közösségi és kulturális életének fejlesztéséhez, 

hagyományainak, kulturális értékeinek életben tartásához, továbbá támogatja a 

programok megvalósítása során a helyi közösségek, a könyvtári, információs és 

közösségi helyek, egyházi és civil szervezetek együttműködését.  

 



 

4. intézkedés címe: 

A kisgyermekkori nevelés esélyteremtő szerepének erősítése speciális 
fejlesztőprogramok protokollok kidolgozásával 

Intézkedés leírása: 

A kisgyermekkori nevelést, fejlesztést támogató programok adaptálása, 

alkalmazása, a megvalósítás feltételeinek biztosítása minden kisgyermek 

számára. 

Költség igény: 0,80 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT, CSIÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2018. december 31. 

 

1.1.4 Beavatkozási terület: Biztos Kezdet  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 az 1.000 fő feletti hátrányos helyzetű, településrészeken koragyerekkori 

felzárkózást segítő programok a gyermek legkorábbi életkorától a szülő 

bevonásával zajló szolgáltatások biztosításával, kapcsolódva az egészségügyi 

prevencióhoz,  

 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik felkészítése 

a gyermek köznevelésbe lépésére, a szülői kompetenciák növelése.  

 

 

5. intézkedés címe: 

"Jó kis hely” - új Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex 
gyermekprogramok 

Intézkedés leírása: 

A kistelepülési komplex gyermekprogramok keretében a 16 éven felüli fiatalok 

oktatása, képzése. 

A Biztos Kezdet Gyerekházakban a szülők felkészítése a szülői szerepre. 

Költség igény: 0,55 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP 

Felelős államtitkárság: EMMI SZTFÁT, CSIÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 



 

 

1.1.5 Beavatkozási terület: Társadalmi aktivitás fokozása, közösség-építés  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 közösségi-kulturális, amatőrművészeti programok, információs és szolgáltató 

tevékenységek kialakítása és elterjesztése,  

 közösségi kezdeményezések támogatása szakemberek bevonásával és a 

transzverzális kompetenciák informális úton – tevékenységbe ágyazott módon – 

történő fejlesztésével,  

 helyi közösségi konfliktusok megoldása, a helyi civil társadalom megerősítése,  

 aktív polgári szerepre való felkészítés, a közösségi aktivitás erősítése, 

 társadalmi együttélés erősítése (antidiszkriminációs és multikulturális programok, 

hátrányos helyzetű személyek, fogyatékossággal élők és romák bevonása), 

esélyteremtés javítását, szemléletformálást célzó új programok kidolgozásával, 

módszerek terjesztésével, jó gyakorlatok adaptálásával,  

 támogató szolgáltatások, mentorálás, tanácsadás, tréningek, mediáció, 

klubfoglalkozások, előadások, szakkörök, a család- gyermek- és idősbarát 

szolgáltatások fejlesztése, valamint a többgenerációs közösségi programok, 

táborok, családi egészség- és sportprogramok és egyéb szolgáltatások biztosítása.  

 

6. intézkedés címe: 

Intézmények külső kapcsolatai kialakításának támogatása tanórán kívüli, 
iskolai programok, szolgáltatások kialakítása, működtetése révén, szükség 
esetén családok támogatása 

Intézkedés leírása: 

Szülők és az iskola más partnerei (család-iskola, munkaadók, helyi oktatási, kulturális 

intézmények) igényeit figyelembe véve partneri kapcsolat kialakításának ösztönzése-

támogatása az iskola és környezete között programok segítségével a bizalom erősítése, 

az eredményesség javítása, a nemzedékek közötti együttműködés és szükség esetén a 

szülők támogatása érdekében. 

Az intézkedés tervezése és megvalósítása a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 

küzdelem cselekvési terv Intézmények külső kapcsolatai kialakításának támogatása 

(család-iskola, munkaadók, helyi oktatási, kulturális közművelődési intézmények, 

kulturális intézmények), tanórán kívüli, iskolai programok, szolgáltatások kialakítása, 

működtetése révén, szükség esetén családok támogatása megnevezésű intézkedésével 

összhangban zajlik.  



 

Költség igény: 1,00 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT; SZTFÁT, NGM 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

 

1.1.6 Beavatkozási terület: Intergenerációs tanulás, készség és képesség fejlesztés 

az 50+ népesség körében  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 az idősebbeket érő, kor alapú hátrányos megkülönböztetés – különösen is annak 

munkaerőpiaci vonatkozásában – csökkentése, 

 a társadalmi érzékenyítés az oktatásban az idősödéssel összefüggésben, 

 andragógiai végzettségű pedagógusok számának növelése, 

 a kor-specifikus edukációs jellemzők megtalálása, 

 az 50+ munkavállalók munkaerőpiacon való megtartásában a továbbképző, 

szakképzési és átképző programok biztosítása, az önképzés, a távoktatás, e-

learning lehetőségeinek feltárása és elérésének biztosítása, 

  az idős emberek tudásának, ismeretanyagainak hasznosítása képzésekben 

(mentorálás rendszerének kiépítése, mely egyebek mellett a generációk közötti 

együttműködés egy pillére is lehetne egyúttal), különösen gyakorlati jellegű 

képzést igénylő területeken, 

  az idősek képzése (70+) is fontos társadalmi cél lehet, mert az esélyteremtés 

növelése, társadalmi kizáródás megelőzésének ez is egy lehetséges eszköze.  

 

7. intézkedés címe: 

Formális, non-formális és informális tanulás, valamint a lemorzsolódást 
csökkentő programok támogatása 

Intézkedés leírása: 

A rendszerben integráltan működő, második esély típusú programok, az ISCED 3 

végzettség megszerzését célzó egyéni, alternatív tanulási utak biztosítása, 

iskolarendszeren kívüli formális és informális senior tanulás és mentori tevékenység 

támogatása. 

Költség igény:  3,1 milliárd  forint 



Javasolt forrás: EFOP-3; GINOP 6.1.4-16  Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése a 

konvergencia régióban (2,5 milliárd forint) 

Felelős államtitkárság: EMMI SZTFÁT, EMMI OÁT,  

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

 

1.2. Specifikus cél: A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű, beleértve romák 

és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának javítása, 

illetve munkaerőpiaci integrációjuk elősegítése 

Problématerület meghatározása 

A munkaerőpiacról hosszú távon kiszorulók foglalkoztathatóságának javítására és 

munkaerőpiaci integrációjának elősegítésére irányuló specifikus cél 4 beavatkozási-

fejlesztési irányt foglal magában:  

- a közfoglalkoztatottak és alacsony végzettségűek/képzettségűek,  

- a romák foglalkoztatásba ágyazott képzését,  

- a megváltozott munkaképességűek (fogyatékossággal élők, mentális 

egészségkárosultak és a felépülőben lévő szenvedélybetegek) 

rehabilitációjához kapcsolódó képzéseket,  

- az alapkészségek, kompetenciák fejlesztésére irányuló tanulási és képzési 

lehetőségek bővítését.  

Mind társadalmi, mind foglalkoztatási szempontból égető szükséglet a 

munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok 

foglalkoztathatóságának javítása, munkavállalásukat gátló alapvető problémák 

elhárítása. A munka világából tartósan kiszorult hátrányos helyzetű emberek 

számára ahhoz, hogy eséllyel tudjanak megjelenni a munka világában, többirányú 

összehangolt beavatkozásra van szükség: az elhelyezkedés ösztönzése mellett 

egyénre szabott segítségnyújtásra, tanácsadásra, a kulturális és társadalmi tőke 

növelésére, önsegítő képességének erősítésére, mentorálásra, munkatapasztalat 

szerzésre és ezen idő alatt megélhetési támogatásra, egyfajta „inkubációra”.  

Nehezen férnek hozzá a folyamatos mentorálással támogatott tanulási 

lehetőségekhez. A már létrehozott ilyen célú (pl. nyitott tanulási) központok 

hálózatának kiterjesztésével biztosítjuk az inaktív személyeknek az igényeikre 

szabott, a fenntartható életmódot és a helyi igényekhez illeszkedő 

foglalkoztathatóságot javító kompetenciákra irányuló tanulási programokat.  

A célcsoport többsége alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik vagy szakmai 

kompetenciái rendkívül hiányosak, végzettségük nincsen. Esetükben elsődlegesen 



olyan komplex készség és kompetencia központú képzésekre van szükség, melyek a 

társadalmi integráció egyidejű növelésével összhangban kívánják megteremteni a 

foglalkoztatáshoz nélkülözhetetlen készségek biztosítását.  

Középtávon a felnőttképzési programok szervezése kapcsán fontos szempont, hogy 

a magyarországi felnőtt – elsősorban a munkaerőpiaci szempontból nem megfelelő 

végzettséggel rendelkező – lakosságnak minél nagyobb aránya vehessen részt 

képzésben, továbbképzésben, függetlenül aktuális munkaerőpiaci helyzetétől.  

A felnőttképzésben a rendszer hangsúlyait fontos a hátrányos helyzetű csoportok 

keresletének ösztönzése felé eltolni. Ezeknél a csoportoknál azonban a kereslet 

megteremtése mellett, a hozzáférés feltételeinek javítása is legalább annyira fontos: 

rugalmas képzési formákkal, az előzetes tudás beszámításával kell a képzések 

elérhetőségét javítani.  

Fontos továbbá a speciális tantervek és tanítási módszerek bevezetése, amelyek 

alkalmazkodnak a hátrányos helyzetűek és különösen az alacsony képzettségűek 

speciális oktatási igényeihez. Bizonyíthatóan kimaradnak a felnőttképzés 

látóköréből a nehezen képezhető és valóban hátrányos helyzetű munkanélküliek, a 

saját továbbképzéssel nem rendelkező, átlagos munkavállalók, valamint az idősebb 

munkavállalók. Ezen csoportok elérésére és bevonására külön felnőttképzési 

expanziós stratégia kidolgozására van szükség.  

 

1.2.1. Beavatkozási terület: Az alacsonyan képzettek és a közfoglalkoztatásban 

résztvevők foglalkoztathatóságának javítása, a képzési lehetőségeik célzott 

bővítése, a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedéshez vezető utak kiszélesítése 

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 foglalkoztatást elősegítő képzési lehetőségek biztosítása,  

 a közfoglalkoztatási programok, képzési programok és közfoglalkoztatottak 

igényeinek összehangolása, a közfoglalkoztatók, kormányhivatalok munkaügyi 

központjai, valamint a szakmai segítséget nyújtó felnőttképzési intézmények 

együttműködése, a jogszabályi kötelezettségek betartása, a képzésekkel kapcsolatos 

hiányosságok orvoslása,  

 a munkaerőpiac által elvárt kompetenciák fejlesztésére, alacsonyabb végzettséget 

igénylő szakmák betöltéséhez szükséges szakmai készségek és végzettségek 

megszerzésének elősegítése, az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 

számára felzárkóztatás és az alapkészségek megerősítése, annak érdekében, hogy 

ezekre építve később OKJ-s képzésbe is bevonhatók legyenek,  

 a képzési programoknak a megélhetéshez és a mindennapi életben való 

eligazodáshoz szükséges készségek megszerzését is támogatniuk kell.  



 

8. intézkedés címe: 

Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 

Intézkedés leírása: 

Egyéni képzési terv és a munkaerőpiaci igények alapján a célcsoport képzésbe vonása, 

szakmai jellegű és kompetenciafejlesztő képzések lebonyolítása, a tanulási 

kompetenciák, motiváció, munkavállalási képességek fejlesztése, mentori szolgáltatás 

biztosítása. Az intézkedést megvalósító projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai 

végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem 

rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, 

képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns 

képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére. A projekt a hátrányos 

helyzetű, munkaképes korú személyeket, köztük kiemelten a közfoglalkoztatottakat 

célozza, és a kedvezményezett járásokra fókuszál; bővíti a hozzáférést a munkaerő-piaci 

keresleten alapuló, az elhelyezkedési esélyeket növelő képzési programokhoz, amelyek 

az állam által elismert szakképesítésre, rész-szakképesítésre, szakképesítés ráépülésre, 

munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére, 

fejlesztésére, azaz egyéb szakmai képzésre, egyéb képzésre és hatósági képesítések 

megszerzésére irányulhat. A program lehetőséget kínál a korábbi munkaerő-piaci 

képzési programokban, kompetencia-fejlesztésben részesült felnőttek számára szakmai 

képzésekbe történő belépésre, amennyiben a közfoglalkoztatott esetében a 

közfoglalkoztató az ismételt képzésben való részvételt támogatja és a képzéssel a 

munkaerő-piacon tovább javulhatnak esélyei. 

Költség igény: 30 milliárd forint 

Javasolt forrás: GINOP-6.1.1-15 

Felelős államtitkárság: FM KÁT, NGM SZFHÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

9. intézkedés címe: 

Út a munkaerőpiacra 

Intézkedés leírása: 

Cél a 25 év feletti álláskeresők és inaktívak (például gyermekgondozást 

és  hozzátartozó  ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő édesanyák), 

különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt 

munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása, a munkaerőpiaci eszközök 

hatékonyságának javítása, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való 

átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és 

készek munkát vállalni a versenyszférában. Az intézkedés álláskeresők és inaktívak – 



köztük a gyermekükkel/gyermekeikkel otthon lévő, a munkaerőpiacról tartósan távol 

maradó, édesanyák képzése révén az érintett nők – foglalkoztathatóságának 

javításához, szakképesítésének megszerzéséhez, elhelyezkedéséhez járul hozzá 

képzési és foglalkoztatást elősegítő támogatás nyújtásán, illetve a munkaerőpiaci 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításán keresztül. Elősegíti továbbá a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott szolgáltatások – beleértve az EURES 

szolgáltatások – hozzáférhetővé tételét, minőségének, hatékonyságának javítását. 

Költség igény: 231,8 milliárd forint 

Javasolt forrás: GINOP 5.1.1.-15: 214 Mrd Ft; VEKOP 8.1.1 – 17,8 Mrd Ft. 

Felelős államtitkárság: FM KÁT, NGM MPKÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

 

1.2.2. Beavatkozási terület: Romák foglalkoztatásba ágyazott képzése  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 olyan programok indítása, mely a közszolgáltatási hiányszakmákban való 

foglalkoztatásra készíti fel a romákat, kiemelten a roma nőket,  

 a roma lakosság részarányának növelése a közszolgáltatásokban (segíti a 

kommunikációt és a romák jobb hozzáférését is a szolgáltatásokhoz),  

 a foglalkoztatási szempontból különösen hátrányos helyzetű romák támogatott 

képzése, egyénre szabott segítése, mentorálás és támogatott foglalkoztatás.  

 

10. intézkedés címe: 

Nő az esély – képzés és foglalkoztatás 

Intézkedés leírása: 

A kiemelt projekt és az ehhez kapcsolódó pályázatos formában megjelenő „Nő az 

esély - foglalkoztatás" konstrukció keretében foglalkoztatott célcsoport tagok 

szükség szerinti képzése valósul meg (1000 fő). 

Költség igény: 0,738 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-1.1.2; VEKOP-7.1.1 - 0,25 Mrd Ft 

Felelős államtitkárság: EMMI SZTFÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2019. november 30. 

 

 



1.2.3. Beavatkozási terület: Megváltozott munkaképességűek rehabilitációja 

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 az egyén megmaradt munkaképességének fejlesztése és visszavezetése a nyílt 

munkaerőpiacra vagy védett foglalkoztatásba.  

 a foglalkoztathatóság javításának eszköze a tanácsadás, a csoportos foglalkozás, a 

humánszolgáltatás, a képzés és a megváltozott munkaképességhez igazított 

munkakör, munkahely feltárása, valamint a tartós munkaerőpiaci integráció 

érdekében nyújtott támogatás (támogatott foglalkoztatás). 

 

11. intézkedés címe: 

Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 

Intézkedés leírása: 

A projekt elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek 

munkaerőpiaci integrációjának, foglalkoztatásának elősegítése – munkahelyi 

tapasztalatszerzéssel, tanácsadással, mentorálással, képzéssel, egyéb humán 

szolgáltatásnyújtással és bértámogatás (átmeneti jellegű támogatott 

foglalkoztatás) alkalmazásával.  

A projekt célja továbbá a munkaadók szemléletének formálása a megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében. A célcsoport tagjai 

támogatott foglalkoztatás keretében munkatapasztalatra, munkagyakorlatra 

tesznek szert, amely foglalkoztathatóságukat és a jövőbeni elhelyezkedési 

esélyeiket nagymértékben javítja. Az egyénnek nyújtott közvetlen szolgáltatások 

mellett sor kerül a megmaradt munkaképességnek megfelelő munkahelyek 

feltárására és a munkaadó foglalkoztatásra való felkészítésére és érzékenyítésére. 

Összességében, az egyénre szabott szolgáltatások megfelelő szintű kombinációja, 

mentorálás, képzés, támogatott foglalkoztatás és a munkaadók felkészítése 

következtében javul a megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci 

helyzete.  

Költség igény: 0,213 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-1.1.1. 0,213 milliárd forint; VEKOP-7.1.3 – 2 milliárd forint 

Felelős államtitkárság: EMMI SZTFÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

 

 



1.2.4. Beavatkozási terület: Kompetenciafejlesztésre irányuló felnőttképzési 

programok  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a felnőtteknek lehetőséget kínálni arra, hogy megszerezzék a szakképzésben való 

részvétel feltételét jelentő alapfokú végzettséget, illetve hogy a munkaerőpiaci 

igényeknek megfelelő szakképzettséget szerezzenek.  

 a „puha-készségek (elsősorban nem szakmai)”, egész életen át tartó tanulás 

kulcskompetenciái, IKT készségek, munkavállaláshoz kapcsolódó ismeretek, szociális, 

anyanyelvi, kommunikációs és állampolgári kompetenciák, vállalkozókészség és 

kezdeményező készségek fejlesztése.  

 

 

12. intézkedés címe: 

Egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák 

Intézkedés leírása: 

A kompetenciafejlesztésre irányuló felnőttképzési programok célja a felnőtteknek 

lehetőséget kínálni arra, hogy megszerezzék a szakképzésben való részvétel 

feltételét jelentő alapfokú végzettséget, illetve hogy a munkaerőpiaci igényeknek 

megfelelő szakképzettséget szerezzenek. Az alacsony képzettségű munkavállalók 

képzésére irányuló beavatkozások célja, hogy a munkaviszonyban állók meg tudják 

tartani munkahelyüket, és hosszú távon is meg tudjanak felelni a gyorsan változó 

technikai-technológiai, illetve szakmai kihívásoknak. A képzési programok „puha-

készségek (elsősorban nem szakmai )”, egész életen át tartó tanulás 

kulcskompetenciái, IKT készségek, munkavállaláshoz kapcsolódó ismeretek, 

szociális, anyanyelvi, kommunikációs és állampolgári kompetenciák, 

vállalkozókészség és kezdeményező készségek fejlesztésére irányulnak. 

Költség igény: 6,30 milliárd forint 

Javasolt forrás:  EFOP-3.7.1: 6,30 milliárd Ft.; 

Felelős államtitkárság: EMMI SZTFÁT  

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

13. intézkedés címe: 

Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése 

Intézkedés leírása: 

Az intézkedés kiemelt célja, hogy létrehozza azon innovatív, felnőttképzési tanulási 

és oktatási központokat,  amelyek rugalmas, alternatív tanulási és pályaorientációs 



szolgáltatásokat nyújtanak: tanulási utak feltárása, tanácsadás, motiválás, 

módszertani fejlesztések támogatása, a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen 

kulcskompetenciák megerősítése, valamint a nélkülözhetetlen transzverzális 

készségek és szoft skillek (együttműködés, csapatmunka, konfliktuskezelés, 

probléma megoldás) szakszerű módszertani fejlesztése, digitális tanulási 

környezetbe ágyazottan, valamint támogatják a vállalkozóvá válást. 

 

Költség igény: 2,50 milliárd forint 

Javasolt forrás: GINOP-6.1.4 

Felelős államtitkárság: NGM SZFHÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

 

14. intézkedés címe: 

Digitális szakadék csökkentése 

Intézkedés leírása: 

A munkavállalási korú felnőtt lakosság körében a digitális írástudatlanság 

csökkentése, körükben a digitális alapkompetenciák fejlesztése, szemléletváltás 

elérése. 

Költség igény: 22,90 milliárd forint 

Javasolt forrás: GINOP-6.1.2-15: 22,90 Mrd Ft 

Felelős államtitkárság: NGM SZFHÁT és NFM 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

 

 

15. intézkedés címe: 

Idegen nyelvi képzések támogatása 

Intézkedés leírása: 

A program támogatja az idegen nyelvi készséggel nem rendelkező célcsoport 

számára szervezett képzések szintjétől a készséget magasabb szintre fejlesztő 

célzott felnőttképzési programok elindítását, amelyben a támogatás alanya 

közvetlenül az egyén. A képzéseket idegen nyelvi képzés szervezésére engedéllyel 

rendelkező képző intézmények szolgáltatják.  



  Költség igény: 15,00 + 2,50 milliárd forint 

Javasolt forrás: GINOP-6.1.3 VEKOP 8.5.1 – 2,5 Mrd Ft 

Felelős államtitkárság: NGM SZFHÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

16. intézkedés címe: 

Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése 
programjában (PIAAC) 

Intézkedés leírása: 

A felnőttek alapkészségeit kutató felmérés három területet vizsgál: a szövegértési, 

a matematikai, valamint a problémamegoldó készségeket, legutóbbit 

számítástechnikai környezetben. A felmérés lehetővé teszi a képzésekkel 

kapcsolatos intézkedések jobb megalapozását és célzását, és ezáltal a képzésre 

fordított források hatékonyabb felhasználását. A felmérés végrehajtása 

mintavétellel történik, regiszteres mintavételi módszerrel kiválasztva. 

Költség igény: 1,10 Mrd Ft 

Javasolt forrás: GINOP-6.2.1; VEKOP-15: 1,10 Mrd Ft (ebből VEKOP) – 0,30 Mrd Ft 

Felelős államtitkárság: NGM SZFHÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

17. intézkedés címe: 

Aktívan a tudásért 

Intézkedés leírása: 

A hátrányos helyzetű emberek, köztük romák képzettségi szintjének növelése és ez 

által foglalkoztatási esélyeik növelése. 

Közvetlen cél az alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem 

rendelkező 18-55 év közötti személyek bevonása általános iskola befejezését 

támogató, valamint a funkcionális analfabetizmust mérséklő, illetve 

alapkészségeiket, kompetenciáikat fejlesztő képzésekbe – foglalkoztathatóvá 

válásuk, és öngondoskodásra való képességük segítése érdekében. 

Költség igény: 3,15 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP 

Felelős államtitkárság: EMMI SZTFÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2019. december 31. 



 

1.3. Specifikus cél: A végzettség nélküli iskolaelhagyók, lemorzsolódók, a sem az 

oktatásban, sem munkaerőpiacon nem lévő fiatalok esélyeinek javítása 

 
Problématerület meghatározása 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás okai nagyon összetettek. Meghatározó szerepet 

játszanak benne: a szegénység, szociokulturális és egészségügyi hátrányok, 

foglalkoztatási, lakhatási gondok, amelyek területi hátrányokkal párosulva különösen 

súlyos problémát okoznak. A végzettség nélküli iskolaelhagyás összetett probléma, 

mely egy folyamat utolsó állomása, a korai tanulási kudarcok, az oktatási rendszer 

szelektív jellegéből fakadóan a rendszerből való kieséshez vezet. Az oktatási 

egyenlőtlenségeket meghatározó hátránytényezők: a tanuló szociális háttere, 

lakóhelye, többségtől eltérő etnikai-nyelvi háttere és korlátozott személyes 

képességei önmagukban és együttesen, egymás hatásait felerősítve képeződnek le a 

tanulók teljesítményében és a tanulási eredményeikben, az oktatásban való részvétel 

és továbbhaladás, tanulási utak tekintetében. A szakiskolai képzésben annak alacsony 

presztízse miatt jelentős arányban tanulnak a már az általános iskolában is számos 

kudarcon átesett és gyenge tanulmányi eredményű diákok.. Az egyik legfőbb 

probléma, hogy a szakiskolába járó – jellemzően hátrányos helyzetű – fiatalok 

pályafutásuk alatt, beleértve a korábbi iskolázást és a szakiskola elhagyását követő 

időszakot is, nem kapják meg azt a segítséget, fejlesztést, amely a munkaerőpiacra 

vezetné őket, és tartós integrálásukat segítené (ennek csak egyik eleme a 

szakképzettséghez juttatásuk). Ez hosszabb távon a társadalmi hátrányok 

újratermeléséhez vezethet. A szakiskolákban a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók arányának növekedésével együtt nőtt a 9. és 10. évfolyamosok között a 

kimaradók aránya. A középfokú végzettség és szakmai bizonyítvány nélkül 

lemorzsolódó fiatalokra a munkaerőpiac alig tart igényt.  

 

1.3.1. Beavatkozási terület: Szakközépiskolai (2016 szeptembere előtt szakiskolai) 

felzárkóztató programok: intézményes második esély biztosítása 

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 szakközépiskolai (2016 szeptembere előtt szakiskolai) felzárkóztató oktatás,  

 az új szakképzési törvény megerősíti a szakiskolákban (2016 szeptemberétől a 

szakközépiskolákban) a társadalmi felzárkózásban vállalt feladatokat és a felzárkózást 

szolgáló képzési módokat, a tanulási utak sokféleségét és átjárhatóságot biztosít, 

újraszabályozva az államilag elismert szakképesítések felnőttoktatás keretében 

történő megszerzésének feltételeit. Lehetővé vált továbbá, hogy akár két év alatt is 

érettségi vizsgát tehessenek a szakközépiskolai (2016 szeptembere előtt szakiskolai) 

végzettséggel rendelkezők.  



 

18. intézkedés címe: 

A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése 

Intézkedés leírása: 

 Az intézkedés kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának 

csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak 

megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, 

a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész 

életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség 

nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával, valamint az oktatásra 

vonatkozó 2014. és 2015. évi országspecifikus ajánlásokkal.  A sikeres beavatkozás 

érdekében kiemelt cél a tanulói alapkészségek fejlesztése, a szükséges 

intézményfejlesztési terv részeként a tanártovábbképzés megszervezése, a helyi 

intézkedési tervek kidolgozása és végrehajtása. 

Költség igény: 1,80  Mrd forint 

Javasolt forrás:  GINOP-6.2.2-VEKOP-15: 1,80  Mrd Ft (ebből VEKOP : 0,49 Mrd Ft). 

Felelős államtitkárság: FM KÁT, NGM SZFHÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

19. intézkedés címe: 

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 

Intézkedés leírása: 

Az intézkedés kiemelt célja a helyi szinten elkészült intézkedési terveknek 

megfelelően a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a 

szakképző intézmények helyi kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak 

megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer gyakorlati 

bevezetése, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való 

képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 

középtávú stratégiával, valamint az oktatásra vonatkozó 2014. és 2015. évi 

országspecifikus ajánlásokkal.  A sikeres beavatkozás érdekében kiemelt cél a 

tanulói alapkészségek fejlesztésére a tanulók bevonása, a szükséges helyi 

intézményfejlesztési terv részeként a tanártovábbképzés megszervezése, az 

említett intézkedési tervek kidolgozása és végrehajtása. 

Költség igény: 12,50 Mrd Ft.  

Javasolt forrás:  GINOP-6.2.3.: 12,50 Mrd Ft.; VEKOP-8.6.3. – 2,1 Mrd Ft 

Felelős államtitkárság: FM KÁT, NGM SZFHÁT 



Intézkedés teljesítésének határideje: 2020.december 31.  

 

20. intézkedés címe: 

Második esély típusú programok támogatása 

Intézkedés leírása: 

A középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú 

tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés 

megszerzésének támogatása. Tanoda-program: a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók és családjuk támogatása a tanulók lemorzsolódásának 

csökkentése és a továbbtanulási esélyeik növelése érdekében.  

 

Költség igény: 6,50 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3.1: 1,50 Mrd Ft; EFOP-3.3.1: 5,0 Mrd Ft 

Felelős államtitkárság: EMMI SZTFÁT, OÁT, FM KÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2021. augusztus 31.6 

  

1.3.2. Beavatkozási terület: Híd programok 

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 egységes kerettanterv alapján az általános iskolai hiányosságok pótlását célzó 

felzárkóztató képzést,  

 részszakképesítés szerzésének elősegítése,  

 a tanulók felkészítése a szakképzésbe történő bekapcsolódásra,  

 az általános iskolai végzettség megszerzésének elősegítése, 

 a félbe maradt iskolai tanulmányok folytatásának elősegítése.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Az intézkedés határideje – a szakmai tartalomból adódóan - a tanítási évek rendjéhez igazodik, azaz a 

2020/2021-es tanév augusztus 31-i zárásához. 



21. intézkedés címe: 

A Szakképzési Hídprogram támogató eszközei 

Intézkedés leírása: 

Az általános iskolában megszerzendő kompetenciák pótlása, felkészülés 

részszaképesítés megszerzésére, pályaorientáció, ösztöndíj és tanári pótlék 

biztosítása. 

Költség igény: 2,60 milliárd forint 

Javasolt forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

Felelős államtitkárság: NGM SZFHÁT, EMMI OÁT, FM KÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: folyamatos 

 

1.3.3. Beavatkozási terület: Ifjúsági Garancia rendszer kiépítése 

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 segíteni a 25 év alatti nem tanuló, nem dolgozó (NEET) fiatalokat a megfelelő 

képzettség megszerzésében és a munkába állásban, és ezáltal megelőzni a fiatalkori 

munkanélküliség hosszútávon ható, az egyént és a társadalmat egyaránt érintő 

negatív következményeit.  

 a 25 év alatti munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű fiatalok számára a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) – szükség szerint szoros együttműködésben 

az oktatási rendszerrel, a szociális intézményrendszerrel, civil szervezetekkel illetve a 

szociális partnerekkel – az Ifjúsági Garancia Rendszerbe (IGR) való bejelentkezést 

követő 4 hónapon belül garantáltan valamilyen konkrét segítséget kínálni, 

támogatást biztosítani az elhelyezkedéshez, a munkatapasztalat-szerzéshez vagy az 

oktatásba, szakképzésbe való be-/visszalépéshez.  

 az IGR-be belépő fiataloknak az alábbi lehetőségek egyikét felajánlani: álláslehetőség, 

gyakornoki programban való részvétel, munkatapasztalat-szerzés támogatása, 

bértámogatás, mobilitási támogatás, vállalkozóvá válás támogatása és fiatalok induló 

vállalkozásának fejlesztése, szakképzési lehetőség, tranzitfoglalkoztatás, non-profit 

szervezetek fiatalokat célzó munkaerőpiaci programjai, második esély iskola, HÍD 

program, kompetencia-fejlesztés bizonyos formái, felzárkóztató képzés, 

munkaerőpiaci szolgáltatások (pl.: mentorálás)  

 

 

 

 



22. intézkedés címe: 

Ifjúsági Garancia 

Intézkedés leírása: 

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik sem nem 

tanulnak, sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott időn – 

az első programlépcsőben 6 hónapon, további programlépcsőkben már 4 hónapon 

– belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a 

munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. A program első lépésben a már 

legalább 6 hónapja munkanélküli fiatalokat célozza meg, ezt követően lépésről 

lépésre megoldást találva valamennyi 25 év alatti, tanulmányait befejező vagy 

félbehagyó, elhelyezkedni nem tudó vagy állását vesztő és segítséget kérő fiatal 

számára. 2018-ig fokozatosan kiterjesztjük a programot minden 25 évesnél 

fiatalabb nem tanuló, nem dolgozó fiatalra.  Az Ifjúsági Garancia foglalkoztatási 

lábának hazai megvalósítására 2014-2020 között különböző uniós programok 

keretében összesen mintegy 200 Mrd forint áll rendelkezésre. 2014-2020 között a 

program keretében összesen legalább 180 ezer 25 év alatti fiatalnak nyújtunk 

segítséget az elhelyezkedéshez, vagy az elhelyezkedésüket segítő képzettség 

megszerzéséhez komplex aktív munkaerőpiaci programok, gyakornoki, illetve 

vállalkozóvá válást ösztönző program keretében. 

Költség igény: 178,20 milliárd forint 

Javasolt forrás: GINOP-5.2.1-14: 174 Mrd Ft; VEKOP 8.2.1 – 4,2 Mrd Ft 

Felelős államtitkárság: NGM MPKÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

23. intézkedés címe: 

Gyakornoki program 

Intézkedés leírása: 

A program célja elsősorban KKV-k projektjeinek támogatása, akik vállalják 25 év 

alatti, iskolai rendszerű oktatásban, felnőttoktatásban  vagy felnőttképzésben 

megszerzett szakképesítéssel rendelkező fiatalok foglalkoztatását. Az új státusz 

betöltését eredményező foglalkoztatás támogatása 9 hónapon keresztül bér- és 

járuléktámogatással, a gyakornoki foglalkoztatást szakmailag is segítő vállalati 

gyakornoki kapcsolattartók díjazásával, valamint a gyakornoki munkahely 

kialakításához és a feladat ellátásához szükséges eszközök/beruházások 

finanszírozásával valósul meg. A szakképzési centrumok országos hálózata a GINOP 

5.2.5 Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások c program keretében 

támogató tevékenységet lát el a Gyakornoki program mellett, amelynek keretében 

segítenek megtalálni a vállalkozások számára legmegfelelőbb gyakornokot vagy 



gyakornokokat, valamint részletes tájékoztatást adnak a programról és a pályázási 

folyamatról. 

Költség igény:  16,2 milliárd forint 

Javasolt forrás: GINOP-5.2.4 (15 milliárd forint); GINOP-5.2.5 (1,2 milliárd forint) 

Felelős államtitkárság: NGM MPKÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: folyamatos 

 

 

 

24. intézkedés címe: 

  Fiatalok vállalkozóvá válását segítő program 

Intézkedés leírása: 

A konstrukció célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás 

indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú 

végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját 

vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és 

készségfejlesztéssel, továbbá pénzügyi segítség nyújtása vállalkozásuk útjára 

indításához. 

Költség igény: 5,04 milliárd forint 

Javasolt forrás:  GINOP-5.2.2: 1,1 Mrd Ft, GINOP-5.2.3: 2,9 Mrd Ft; Vállalkozz itthon, 

fiatal!, VEKOP 8.3.1 – 1,04 Mrd Ft 

Felelős államtitkárság: NGM MPKÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2018. december 31. 

 

1.4.  Specifikus cél: A nem formális és informális valamint a rugalmas tanulási 

lehetőségek bővítése, munkahelyi tanulás támogatása és fejlesztése 

A változások elfogadása, sőt, igénye magától értetődő kiindulási alap – például a 

technológiai fejlődés egyre gyarapodó lehetőségeivel szükségszerű összekapcsolni a 

megvalósítás tevékenységeit. A pozitív értelemben vett alkalmazkodás a tanulási 

lehetőségek eszköztárának olyan bővülésével járhat, mely a tradicionális iskolai 

tanulás mellett vonzó lehetőséget jelent azok számára is, akik ezt ma még egyenesen 

merésznek vagy elképzelhetetlen tartják: otthon tanulás, munkába ágyazott tanulás, 

önkéntesen alulról szerveződő tanulóközösségek, stb. Egy széles spektrumot felölelő 

beavatkozási terv képes lehet arra, hogy elérje a társadalom minden rétegét: a jól, 



jobban pozícionáltakat lehetőségeik bővülésével, a hátrányban lévőket leszakadásuk 

csökkentésével. 

 

Problématerület meghatározása 

A specifikus cél elsősorban 3 beavatkozási-fejlesztési irányt foglal magában, melyek 

együttes célja a nem formális és informális keretek közötti tanulás lehetőségeinek és 

elérhetőségének javítása:  

- nem formális és informális tanulás fejlesztése a kulturális 

intézményrendszeren keresztül,  

- e-tanulás és távoktatás fejlesztése, 

- munkahelyi tanulás támogatása és fejlesztése. 

Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel nemzetközi összehasonlításban 

rendkívül alacsony, melyben szerepet játszik a nem formális tanuláshoz való 

hozzáférés és az abban való részvétel alacsony aránya. A nem formális tanulási forma 

aránytalanul kis figyelmet kap, noha éppenséggel fontos átkötő, felkészítő és 

átmeneti szerepe van a formális oktatásban, szakképzésben való nagyobb részvétel 

iránti motivációk felkeltésében a későbbi életszakaszokban. Ezért mind a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás miatti alapvető kompetenciák megszerzésében, mind pedig a 

felnőtt-tanulási szolgáltatásokban a jelenleginél jóval kiemeltebb szerepet kell 

kapnia, mivel rugalmassága révén ki tudja tölteni azokat a réseket, amelyekre a 

formális képzés kevésbé adaptív. A nem formális keretek mellett fontos az informális 

tanulás szerepének növelése is. Sajnálatos módon az önállóan, iskolarendszereken 

kívüli keretek között szerzett tanulásnak, az informális tanulásnak és tudásszerzésnek 

nincs nagy forgalmi értéke, ezért általában alulértékelik. Fontos tehát, ezen 

jelenségek egyéni szinten való tudatosítása és ezáltal a motiváció növelése. 

 

 

1.4.1. Beavatkozási terület: Nem formális és informális tanulás célorientált 

bővítése 

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a kulturális intézmények – könyvtárak, múzeumok, közművelődési intézmények, 

levéltárak és művészeti intézmények – által nyújtott olyan nem formális és informális 

tanulást támogató programok és képzések biztosítása, amelyek elősegítik a 

gyermekek, tanulók személyiségfejlődését, kreatív képességeinek kibontakoztatását, 

hátrányainak kompenzálását, miközben hatékonyan segítik a kompetenciafejlesztést 

is.  



 az ingyenes nem formális képzési és tanulási alkalmakon a szociálisan hátrányos 

helyzetű és leszakadó térségek felnőtt népességének korszerű ismeretekkel történő 

ellátása (pl.: digitális írástudás elterjesztése).  

 

25. intézkedés címe: 

Kulturális intézmények nem formális és informális tanulást támogató 
tevékenységei és programjai 

Intézkedés leírása: 

A kulturális intézmények – könyvtárak, muzeális intézmények, közművelődési 

intézmények, levéltárak és művészeti intézmények – és kulturális civil szervezetek 

által nyújtott olyan nem formális és informális tanulást támogató programok 

biztosítása, amelyek elősegítik a gyermekek, tanulók személyiségfejlődését, kreatív 

képességeinek kibontakoztatását, területi és szociokulturális hátrányainak 

kompenzálását, miközben hatékonyan segítik a kompetenciafejlesztést is az egész 

életen át tartó tanulás szemléletének érvényesülése érdekében. A nem formális 

képzési és tanulási alkalmakon a szociálisan hátrányos helyzetű és leszakadó 

térségek felnőtt népességének korszerű ismeretekkel történő ellátása is 

megvalósul (pl. digitális írástudás elterjesztése, "tanulás tanulása".). A kulturális 

intézmények a formális oktatást szorosan kiegészítő nem formális és informális 

képzési programjaikkal és szolgáltatásaikkal, valamint folyamatosan megújuló 

infrastruktúrával rendelkező oktatási és képzési tereikkel járulnak hozzá a 

minőségi oktatáshoz történő hozzáférés kiterjesztéséhez, az LLL-szemlélet 

megalapozásához. 

Költség igény: 34,90 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3.3.: 7,00 Mrd Ft; nemzeti költségvetés: 27,90 Mrd Ft 

Felelős államtitkárság: EMMI KULT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

 

 

1.4.2. Beavatkozási terület: A kulturális intézmények szerepének erősítése a 

felnőttkori tanulásban  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

• a formális oktatásba való visszatérést vagy belépést megalapozó képzések,  

• továbbtanulási és képzési utak támogatása az általános iskolától az érettségi 

megszerzéséig,  



• idősek tanulásának biztosítása,  

• a munkaerőpiaci be- illetve visszalépést segítő alapkompetenciák fejlesztése,  

• nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások (pl. távoktatás, e-learning) 

kiterjesztése,  

• funkcionális analfabetizmus visszaszorítása,  

• nyelvi kompetenciák fejlesztésére irányuló tematikus nevelő és fejlesztő programok 

indítása,  

• anyanyelvi kommunikáció elsajátíttatása,  

• tanulás tanulása,  

• állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok 

alkalmazására képessé tétel,  

• új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek 

számára is,  

• további cél az egész életen át tartó tanulást támogató, részvételt ösztönző 

rendszerépítő intézkedések megvalósítása, úgymint nem formális, informális tanulás 

elismerése és validáció.  

Specifikus célok:  

• a közösségek és a társadalmi együttélés erősítése,  

• a munkaerőpiaci szempontból hátrányos vagy veszélyeztetett csoportok 

foglalkoztathatóságának növelése nem formális képzésekkel és felnőttképzési 

szolgáltatásokkal,  

• a tanulási képesség kompetencia kialakítása,  

• egyes életkori sajátosságokhoz (pl. idősek) szabott tanulási alkalmak,  

• gazdálkodási, vállalkozási kompetencia fejlesztése,  

• az erőforrásokkal való felelős gazdálkodás javítása, a támogatásokból fejlesztett 

programok, jó gyakorlatok, elterjesztése,  

• a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, az oktatás 

minőségének javítása és az ahhoz való hozzáférés bővítése a nem formális és informális 

formákon keresztül, a lemorzsolódottak esetében a formális oktatásba való visszatérés 

elősegítése,  

• a kulturális szolgáltatások területén dolgozó szakemberek életpályájának javítása, 

minőségének fejlesztése,  

• az egész életen át tartó tanulás minőségének és az ahhoz való hozzáférés javítása.  



A Tanács következtetései a kultúrának szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelemben játszott szerepéről (2010/C 324/03) dokumentum szerint további cél a 

kulturális dimenzió beépítése a szegénység elleni küzdelmet szolgáló stratégiába, mely 

szintén az egész életen át tartó tanulás bázisán képzelhető el:  

• a kulturális alapszolgáltatások álljanak mindenkinek a rendelkezésére: feladat a helyi 

alapszolgáltatások javítása és bővítése (tudástartalmak, tanulási alkalmak elérése),  

• a kulturális programok épüljenek be a társadalmi felzárkózásra irányuló programokba,  

• kultúrák közötti párbeszéd segíti egymás megértését (tolerancia, befogadás),  

• közösségi életben való aktív részvétel erősítése (gyerekek és fiatalok részvételének 

erősítése),  

• kreativitás és innováció ösztönzése,  

• digitális készségek fejlesztése (különösen kiszolgáltatott, szegénységben vagy 

kirekesztettségben élőknél),  

• kultúra bázisán (közösségfejlesztés, nem formális és informális tanulás) megszerzett 

készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe vezető úton.  

 

Javaslatok, feladatok:  

• szükséges a kulturális intézményrendszer fejlesztését szolgáló beavatkozások 

eredményeinek fenntartása és kiteljesítése érdekében az eddigi fejlesztési irány 

követése, a kulturális intézmények élethosszig tartó tanulást, a minőségi oktatást, 

továbbá végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére irányuló tevékenységek 

támogatása,  

• lényeges a társadalmi szerepvállalás fokozása: hátrányos helyzetűek felzárkózása, 

olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanuláshoz való 

egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása,  

• korosztály- és célcsoport-specifikus tanulási alkalmak biztosítása elengedhetetlen,  

• helyi igényekhez jobban igazodó tanulási módszerek kidolgozása,  

• az intelligens növekedés érdekében szükséges a tanulás és készségfejlesztésének 

támogatás a kulturális intézmények eszközeivel, valamint a kutatás és az innováció 

elősegítése érdekében új szolgáltatások, adatbázisok és nem formális képzések 

kialakítása,  

• a fiatal munkanélküliek számának csökkentése és a foglalkoztathatóság támogatása 

érdekében új nem formális képzési formákat szükséges kifejleszteni,  

• a kulturális intézmények az inkluzív növekedés támogatása érdekében további 

készség- és kompetenciafejlesztő nem formális képzéseket fejlesszenek ki,  



• kulturális területen működő szakemberek át- és továbbképzése az egész életen át 

tartó tanulás céljainak megvalósítása érdekében, nemzetközi tapasztalatcserék 

támogatása,  

• a lépéstartás érdekében az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges infrastrukturális 

fejlesztések a kulturális intézményekben, beleértve az informatikai infrastruktúrát,  

• a tevékenységek hatékonyabb megvalósításának segítése a szakmai és szakmaközi 

együttműködések támogatása, ezen belül különösen fontos az oktatási és kulturális 

intézmények között kialakult rendszerszerű együttműködések megőrzése, fenntartása, 

elmélyítése, illetőleg újak létrehozása,  

• ösztönözni kell az eredmények disszeminációját, jó gyakorlatok megosztását,  

• a hozzáférés javítása érdekében fontos a tágan értelmezett (azaz a célcsoport, a 

szolgáltatások, az eszközöket egyaránt felölelő) mobilitás és az akadálymentes 

hozzáférés megteremtése, támogatása (akadálymentesítés, digitalizálás, gyűjtemények 

távoli elérése),  

• esélyteremtési szempontok figyelembe vétele.  

 

26. intézkedés címe: 

Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulturális fejlesztések és az 
egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása a kulturális 
intézményekben 

Intézkedés leírása: 

Cél a kulturális intézmények élethosszig tartó tanulást segítő programjainak 

támogatása, a szociokulturális hátrányok csökkentésére irányuló tevékenységek 

támogatása, hátrányos helyzetűek alap- vagy szakképzésbe történő be- és 

visszailleszkedésének elősegítése, olvasási, szövegértési és digitális kompetenciák 

fejlesztése, az egész életen át tartó tanuláshoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosítása. Feladat a korosztály- és célcsoport-specifikus (például: idősek digitális 

kompetenciáinak fejlesztése) tanulási alkalmak biztosítása a tanulás és 

készségfejlesztés támogatásával, a kulturális intézmények eszközeivel, valamint a 

kutatás és az innováció elősegítése érdekében új szolgáltatások, tanulást segítő 

adatbázisok és nem formális képzések kialakítása. A hatékony felhasználás, a 

megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó szaktudás fejlesztése (nem formális 

képzések, e-oktatás, e-tananyag fejlesztés stb.) érdekében a szakemberek és a 

használók készségeit fejlesztő helyszíni és online programok kialakítása. A 

közösségi művelődési szakterület tevékenységrendszere társadalmi-gazdasági 

fejlesztő hatásának növelése érdekében a hatás-mérés rendszerének, a 

kompetenciafejlesztő hatást indikálható módon mérő módszertannak a fejlesztése 

és bevezetése. A könyvtári szakterületen a LLL-t támogató tudáshoz és 



információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása és kiterjesztése 

érdekében országos könyvtári digitalizációs program kialakítása és megvalósítása. 

Költség igény: 29,55 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3.7.: 8,5 Mrd, + VEKOP 0,75 Mrd, EFOP-4.1.: 5 Mrd; nemzeti 

költségvetés: 15,3 Mrd  

Felelős államtitkárság: EMMI KULT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

 

1.4.3. Beavatkozási terület: E-tanulás és távoktatás fejlesztése 

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 az e-tanulási programok számának növelése: a tananyag önálló feldolgozását 

megkönnyítő, speciálisan tervezett – a célcsoport igényeihez igazított – tanulói 

csomagok, illetve a tanulási folyamatot segítő támogatási rendszerek (tutori munka, 

technikai asszisztencia stb.) és infrastruktúra (forrásközpontok, konzultációs 

központok, gyakorlati képzési helyek, informatikai hálózatok stb.) fejlesztése.  

 

27. intézkedés címe: 

Alapkészségek fejlesztése digitális tananyagok segítségével 

Intézkedés leírása: 

Digitális oktatási környezet kialakítása, fejlesztő-mérő-értékelő eszközök 

fejlesztése és alkalmazása a szakképzésből végzettség nélkül kilépők számának 

csökkentésére irányuló intézkedéscsomag részeként, hozzá járulva a Magyarország 

Digitális Oktatási Stratégiájában a szakképzés és a felnőttképzés számára kijelölt 

feladatok végrehajtásához.  

A beavatkozások távlati célja, hogy a magyar szakképzés és a felnőttképzés 

hozzájáruljon az Európai Digitális Menetrend céljaihoz, törekedve a 

digitalizációban rejlő esélyegyenlőségi veszélyek minimalizálására és lehetőségek 

maximális kiaknázására.  

Az alapkészségek fejlesztése tekintetében a hagyományos illetve digitális, 

tanulóközpontú, a kooperatív és komplex programokon és egyéb, hasonlóan 

eredményes oktatási módszereken alapuló, a szakképzésben, ezen belül a 

Szakképzési Hídprogramban is alkalmazható, szakmai környezetbe, szaktárgyakba 

ágyazott taneszközök, tananyagok, oktatási és mérési-értékelési segédanyagok és 

kialakítása kerül sorra.  



A felnőttképzés és a szakképzés tekintetében a digitális jártasság, a digitális 

készségek és a digitális társadalmi részvétel javítását kell megvalósítani, kiemelt 

célként megfogalmazva a digitalizáció szakképzési rendszerben való 

alkalmazhatóságára és elterjesztésére vonatkozó tevékenységeket. A megvalósítás 

során szem előtt kell tartani az Oktatás és Képzés 2020 keretrendszerének európai 

szintű ajánlásait, illetve a Digitálisan Kompetens Oktatási Intézmények Európai 

Keretrendszerének ajánlásait.  

Költség igény: 25,90 Mrd Ft  

Javasolt forrás: GINOP 6.1.4-16: 2,5 milliárd forint; GINOP-6.2.2-VEKOP-15: 1,8 Mrd Ft 

(ebből VEKOP: 0,49 Mrd Ft), GINOP-6.2.3: 12,5 Mrd Ft, VEKOP-8.6.3: 2,10 Mrd Ft,, 

GINOP-6.2.4: 7,00 Mrd Ft.  

Felelős államtitkárság: NGM  

Intézkedés teljesítésének határideje: 2019. december 31.   

1.4.4. Beavatkozási terület: Munkahelyi tanulás támogatása és fejlesztése  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a munkahelyi képzések támogatása és fejlesztése.  

 

28. intézkedés címe: 

Munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása - nagyvállalatok 

Intézkedés leírása: 

Az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi 

készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások 

versenyképessége és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik 

tudásának folyamatos fejlesztésére. 

Költség igény: 11,30 milliárd forint 

Javasolt forrás: GINOP-6.1.5 – VEKOP-8.5.2 (GINOP-6.1.5 10 Mrd Ft + VEKOP-8.5.2 1,30 

Mrd Ft)  

Felelős államtitkárság: NGM SZFHÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

1.4.5. Beavatkozási terület: Munkahelyteremtő és beruházásokhoz, vállalatok 

technológia váltásához kapcsolódó képzések támogatása  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a Magyarországon jelentős munkahelyteremtéssel járó nagyberuházást megvalósító 

vállalatok ösztönzése képzési támogatás segítségével, annak érdekében, hogy a 



felvételre kerülő alkalmazottak általában vállalat-specifikus, hatékony, gyakran a 

külföldi anyavállalatnál zajló képzések révén magas technikai színvonalat képviselő 

berendezések működtetésére vagy összetett szolgáltatási tevékenység ellátására 

legyenek alkalmasak.  

 régió-specifikus szakmai képzések támogatása KKV-ék esetében, melyek alkalmassá 

teszik őket beszállítói vagy innovációs láncban való részvételre.  

 

1.4.6. Beavatkozási terület: Kis- és középvállalkozások szakmai és a szolgáltatások 

nyújtása színvonalának javításához kapcsolódó képzései támogatása  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 minél több munkahelyen legyen lehetőség a tanulásra, s megjelenjen a gazdasági-

üzleti tevékenység és a tanulás közötti kapcsolatépítés.  

 a modern üzleti menedzsment, az IT és idegen nyelvi kompetenciák, kommunikációs 

készségek, ügyfélkezelés, adminisztrációs programok, vállalkozói készségek területén 

vállalati képzések szervezésének ösztönzése a tényleges szakmai képzések és 

továbbképzések mellett.  

 

29. intézkedés címe: 

Munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása - KKV 

Intézkedés leírása: 

Az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi 

készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások 

versenyképessége és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik 

tudásának folyamatos fejlesztésére 

Költség igény: 22,60 milliárd forint 

Javasolt forrás: GINOP-6.1.6, VEKOP-8.5.3 (GINOP-6.1.6: 20 milliárd Ft+ VEKOP-8.5.3. 

2,60 milliárd Ft.) 

Felelős államtitkárság: NGM SZFHÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

 

 

 



2. Átfogó cél: AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS ALAPELVEINEK ERŐSÍTÉSE AZ 

OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZERBEN ÉS A FELNŐTTKORI TANULÁSBAN 

A tanulásban érintett szakma szempontjából fontos, hogy az egész életen át tartó 

tanulásban rejlő lehetőségeket a tanulással szembeni jövőbeni elvárások előrejelzésére is 

figyelmet fordítson. Az LLL-ben kulcskérdés, hogy a tanulásnak az érintettek 

együttműködésére építve a munka világában, illetve az egyéni életben való 

hasznosíthatóságot kell szem előtt tartani. A képesség erősítésének legfőbb terepe az 

iskola, s ez a képesség segíti az egyénnek a külső környezet elkerülhetetlen változásaihoz 

való eredményes alkalmazkodást.  

 

2.1. Specifikus cél: Az egész életen át tartó tanulás megalapozásának megerősítése  

A problématerület meghatározása 

Az egész életen át tartó tanulás hazai rendszerének kiépítése – természetszerűen – a 

tanulási alapok megerősítésével kezdődik. Tanulási alapnak a mindenkitől kötelezően 

számon kérhető tudás, készség és képesség, valamint a tanulással kapcsolatos pozitív 

motiváció számít. A hazai és nemzetközi vizsgálatok mindkét alkotóelem tekintetében 

súlyos problémát jeleznek.  

Habár pozitív törekvések is láthatók a tolerancia és előítélet-mentesség fejlesztésével 

kapcsolatban a köznevelésben és a pedagógusképzésekben, valamint a 2013-ban hatályba 

lépő Nemzeti Alaptantervben és egyéb jogszabály-módosításokban, ezek 

eredményessége a gyakorlatban még nem látható, ezért a megvalósítás során hangsúlyt 

kell helyezni az oktatásban még mindig tapasztalható szegregatív mechanizmusok elleni 

fellépésre. Fontos szerepet játszik ebben a toleranciára neveléssel, diszkrimináció és 

gyűlöletkeltés elleni fellépéssel kapcsolatos tartalmak hangsúlyossá válása az új 

tartalomszabályozásban. Az iskola és a hátrányos helyzetű, roma gyerekek szülei közötti 

kommunikáció fejlesztése, a szülők bevonása az iskola életébe csökkentheti a többségi 

társadalomban élő előítéleteket, s a tanulási szeparációhoz vezető nyomást (AJB-

1199/2013. számú jelentése.)  

Problematikus, hogy a hazai iskolarendszerben az általános iskola első négy évfolyamán 

nem történik meg kellő figyelemmel és alapossággal az alapkészségek fejlesztése és 

elmélyítése, valamint az iskolai felzárkóztató foglalkozások nem nyújtanak kellő 

segítséget, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok számára. A felső 

tagozaton tanulók jelentős része nem tud megbirkózni a követelményekkel, nem 

megfelelően kiforrott képességeik és az alkalmazott pedagógiai módszerek miatt 

lemaradásuk az évek folyamán nő, kudarcaik miatt tanulási kedvük csökken.  

 

 



2.1.1. Beavatkozási terület: Korai intervenció megerősítése és a koragyermekkori 

nevelés kiterjesztése  

Beavatkozási terület célkitűzései: 

 a korai szocializáció,  

 a játékos személyiségfejlesztésen és pozitív értékelő visszajelzésen alapuló 

pedagógiai eszközök és módszerek egy része standard formában eredményesen 

kerüljön alkalmazásra az óvodában, 

 a bevált pedagógiai és módszertani elemek elterjesztése.  

 A beavatkozási terület intézkedései tervezése és megvalósítása a Végzettség nélküli 

iskolaelhagyás elleni küzdelem cselekvési terv A korai jelző- és pedagógiai 

támogatórendszer működési feltételeinek megteremtése megnevezésű, illetve a Korai 

gyermekkor, prevenció 14-18. intézkedéseivel összhangban zajlik. 

 

30. intézkedés címe: 

A kisgyermekkori ellátórendszer kiterjesztése (hiányterületek feltárása, 

férőhely- és kapacitásbővítés tervezése, intézkedési terv kidolgozása) 

Intézkedés leírása: 

A kisgyermekkori ellátórendszerben helyi igényeknek megfelelő intézményi kínálat 

létrehozása alternatív kisgyermekkori ellátási formák megengedésével. Az 

ellátórendszer hiányterületeinek feltárása, intézkedési és cselekvési terv 

kidolgozása, adatokra épülő férőhelytervezés. 

 
Költség igény: tervezés alatt 

Javasolt forrás: EFOP-3, TOP-1 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT, CSIÁT, FFHÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

 

 

2.1.2. Beavatkozási terület: Alapkészségek és kulcskompetenciák oktatásának 

megerősítése 

 

Beavatkozási terület célkitűzései: 

 a tanulói alapkészségek, képességek szintjének emelése, fejlesztése, a nyelvi 

kompetenciák növelése,  



 lehetőség szerint a digitális kompetenciák növelése,  

 az új tantervi-tartalmi szabályozóknak megfelelő taneszközök, mérő- és értékelő 

eszközök, tananyagtartalmak fejlesztése, bevezetése, elterjesztése különös 

tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélyének kitett tanulókra,  

 az LLL kulcskompetenciák és transzverzális képességek (pl.: innováció, kreativitás, 

vállalkozókészség, idegen nyelvtudás, a továbbtanuláshoz szükséges készségek stb.) 

fejlesztése.  

 

 

31. intézkedés címe: 

A tanórai és tanórán kívüli keretek között az alapvető kompetenciák egyénre 
szabott fejlesztésének elősegítése 

Intézkedés leírása: 

Tanulói kulcskompetenciák fejlesztése, tanulóközpontú nevelési- és oktatási 

tartalmak fejlesztése, komplex pedagógiai módszertani programok adaptációja, 

transzverzális kompetenciák fejlesztése, a digitális állampolgárrá válás elősegítése. 

Költség igény: 4,00 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3.1.7; 4,29 (ebből indikatív önerő: 1,29) milliárd forint 
 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2018. december 31.  

 

2.1.3. Beavatkozási terület: A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése 

Beavatkozási terület célkitűzései: 

 a végzettség nélküli iskolaelhagyás jelenségének azonosítása, nyomon 

követhetősége, intervenciós intézkedések bevezetése, 

 a programok alapját képező tanítási módszerek kidolgozása,  

 a végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai 

sikerességének elősegítését célzó intézkedések és a veszélyeztetett helyzetű 

gyerekek/tanulók iskolai sikerességének megteremtése érdekében érintett csoportok 

(kiemelten szülők, pedagógusok, segítő szakemberek) együttműködésének 

támogatása, 

 szülői tájékoztatás támogatása, és a szülőkkel kapcsolatban lévő szakemberek 

tájékoztatási képességének javítása, szakemberek képzése és felkészítése, 

 az SNI gyermekek fejlesztését szolgáló eszközök javítása és hozzáférhetővé tétele,  



 az SNI tanulók munkaerőpiacra történő átvezetését szolgáló programok 

megvalósítása,  

 a gyógypedagógiai intézmények együttnevelést támogató szerepének erősítése,  

 az integrálható tanulók felkészítése a többségi iskolákba kerülés előtt,  

 az együttnevelésben részt vevők folyamatos támogatása, továbbá  

 a nemzeti szintű befogadó neveléssel kapcsolatos adatgyűjtés rendszerének 

felállítása. 

 

 

 

 

32. intézkedés címe: 

Az iskolák célzott differenciált fejlesztésének, a tanulók egyéni szintű 
tanulásának, valamint a pedagógusok tanítási gyakorlat fejlődésének 
támogatása 

Intézkedés leírása: 

Az egységes minősítés alapján alulteljesítő iskolák azonosítását követően célzott és 

differenciált fejlesztésük támogatása helyi szinten (tankerületi, szakképzési 

centrum szintű és intézményi szintű lemorzsolódás elleni beavatkozási terv 

végrehajtását segítő képzések, modell értékű programok kiterjesztése), az 

alapkészségek fejlesztése érdekében Nemzeti Alapkészség-fejlesztési Stratégia 

kialakítása, majd az ehhez kapcsolódó taneszközök alkalmazása.  

Az intézkedés tervezése és megvalósítása a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 

küzdelem cselekvési terv Az egységes minősítés alapján alulteljesítő iskolák 

azonosítását követően célzott és differenciált fejlesztésük támogatása helyi szinten 

(tankerületi központ, szakképzési centrum szintű és intézményi szintű 

lemorzsolódás elleni beavatkozási terv végrehajtását segítő képzések, modell 

értékű programok kiterjesztése) megnevezésű intézkedésével zajlik. 

Költség igény: 19,40 Mrd Ft 

Javasolt forrás: EFOP-3: 3 Mrd Ft 

                         GINOP-6.2.2-VEKOP-15: 1,8 Mrd Ft (ebből VEKOP: 0,49), 

                   GINOP-6.2.3:  12,5 Mrd Ft, VEKOP-8.6.3: 2,1 Mrd Ft 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT, FM KÁT, NGM Munkaerőpiacért és Képzésért FÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 



 

33. intézkedés címe: 

Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása 
(Integrációs Pedagógiai Rendszer) 

Intézkedés leírása: 

Óvodapedagógusok továbbképzése a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek eredményes három éves kortól történő óvodai nevelése érdekében. 

Költség igény: 0,21 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP: 0,21 milliárd forint 

Felelős államtitkárság: EMMI SZTFÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. október 31. 

 

34. intézkedés címe: 

Esélyteremtés a köznevelésben 

Intézkedés leírása: 

A köznevelési intézményekben az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő 

módszertani kultúra fejlesztése pedagógusok, segítő szakemberek képzésével. 

Költség igény: 0,45 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP: 0,45 milliárd forint 

Felelős államtitkárság: EMMI SZTFÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2021. január 317. 

 

 

2.2.  Specifikus cél: Új tanítási, tanulási kultúra 

A problématerület meghatározása 

A második specifikus cél a pedagógusok, szakoktatók, felnőttképzésben dolgozó 

szakemberek, kulturális szakemberek és andragógusok és trénerek folyamatos szakmai 

fejlesztésével, továbbképzési rendszerük megalapozására irányul. Azzal, hogy az egész életen 

át tartó tanulás megalapozásában a hangsúly a kulcskompetenciák fejlesztésére helyeződik, 

a hagyományos „ismeretátadó”‖ pedagógus szerep megváltozik. A szerepváltozás 

szükségessé teszi a pedagógus továbbképzés módszereinek és tartalmainak bővítését, 

(differenciált foglalkozás technikái a különböző nevelési igényű tanulók szükségleteinek 
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kielégítésére, csoportépítés multikulturális környezetben, az IKT-kultúra beépítése a 

tanításba stb.), másrészt a szakmai önreflexió és értékelés lehetőségeinek bővítését.  

A tanárság életpálya-megközelítésében a folyamatos fejlődés kiemelt jelentőséget kap, 

amelyben a tanári életút első szakaszaként a tanárképzés minősége meghatározó. A 

köznevelés területén a pedagógusok munkájának elismerése érdekében történt lépésekkel 

és az oktatási ágazatot szabályozó törvényekkel a pedagógus szakma tekintélyének emelése 

érdekében hozott kormányzati döntésekkel összefüggésben az osztott rendszerű 

tanárképzés által hordozott anomáliák kijavítása megtörtént. A tanárképzés képzési idejének 

növelése, a szaktárgyi felkészítés arányainak kiegyenlítése, egységesítése, a tanári felkészítés 

szakterülethez szervesen kapcsolódó oktatása az osztatlan, legalább ötéves képzés 

visszaállítását eredményezte. A tanári képesítés alapvető elemei: a szaktudományos tudás és 

az ehhez szervesen kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani elméleti és 

gyakorlati tudás, készség, képesség.  

 

2.2.1.  Beavatkozási terület: Tanárképzés megújítása  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a tanári szakma professzionalizálása,  

 a képzés minőségének biztosítása,  

 a leendő tanárok szaktudományos felkészültségének, ismereteinek növelése,  

 az iskolai tanítási gyakorlat arányának és súlyának növelése, 

 a szaktudományos ismeretek megszerzése és integrálása a tanulók 

személyiségfejlődése érdekében,  

 az egyes tanulók és csoportok megismerése, fejlődésük előmozdítása,  

 a tanítási tevékenységek, módszerek széles repertoárjának ismerete,  

 a pedagógiai folyamat tervezése, szervezése és irányítása, valamint  

 a kapcsolattartás a pedagógiai folyamat többi résztvevőjével.  

A beavatkozási terület intézkedései a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 

küzdelem cselekvési terv pedagógusokra vonatkozó 9-12. intézkedéseivel 

összhangban kerülnek kialakításra és megvalósításra. 

 

 

 

 

 

 



35. intézkedés címe: 

A pedagógusképzésben, gyermeknevelésben érintettek képzésében a 
végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését segítő elemek megerősítése, a 
képzéshez kapcsolódó gyakorlatba történő beépítésük 

Intézkedés leírása: 

Pedagógusképzési tartalmak megújítása kiterjedően az óvodapedagógusok 

képzésére is, új pedagógiai módszerek, technikák beépítése a pedagógusképzés 

anyagába, pedagógiai kultúraváltás elősegítése, a pedagógusi, óvodapedagógusi, 

szakképző pedagógusi és szakoktatói, kisgyermeknevelői, pedagógiai és nevelő 

munkát közvetlenül segítő szakemberek felkészültségének fejlesztése a 

hátránykompenzáció és az esélyteremtés terén. 

Költség igény: 1,30 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3: 1,3 Mrd 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

 

 

36. intézkedés címe: 

A képzés minőségének biztosítása, a leendő tanárok szaktudományos 
felkészültségének, ismereteinek növelése, az iskolai tanítási gyakorlat 
arányának és súlyának növelése. 

 
A 2013-ban indult, új osztatlan tanárképzés és az ahhoz kapcsolódó - először 
2017-ben indítandó -, osztatlan tanárképzésbe belépők esetében a korábban 
megszerzett tanulmányok elismerése és az újabb, tanári szakképzettség 
megszerzésére irányuló tanárképzési utak támogatása 

 

Intézkedés leírása: 

1. A tanárjelöltek a szakmai gyakorlatok egy részét fejlesztendő térségekben 

végzik. 

2. Tanító és tanárképzésben részt vevő hallgatók, tanárjelöltek IKT pedagógiai 

kompetenciáinak bővítése, valamint a fenntartható fejlődés szempontok 

beépítése a pedagógiai módszerekbe és tartalmakba. 

3. A képzési kimenetek és a köznevelési igények közötti összhang erősítése, a 

tanárképzés képzési tartalmának folyamatos fejlesztése, a tanárképzésben 



használt oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá 

tétele. 

4. A nemzetközi és Kárpát-medencei oktatási térben való pedagógiai és kutatási 

módszertan fejlesztése, megosztása és egységesítése, tanár-továbbképzési és 

tapasztalatcserét szolgáló programok szervezése. 

Költség igény: 1,30 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3.4.3.; nemzeti költségvetés 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2021. január 318. 

 

2.2.2. Beavatkozási terület: A pedagógusok szakmai fejlesztése az egész 

életpályán keresztül  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése,  

 egyrészt a pedagógus pálya vonzóbbá tétele, másrészt a pedagógusok szakmai 

felkészültségének, elkötelezettségének a növelését célzó intézkedések, 

 a pedagógusképzés fejlesztése az alapképzésekben, a kulcskompetenciák 

vonatkozásában, illetve a természettudományos, nyelvi oktatás és a felzárkózás, 

tehetséggondozás területén,  

 a pedagógusok lemorzsolódást megelőző programok és komplex fejlesztő csomagok 

pedagógiai-módszertani alkalmazására való felkészítése,  

 a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása,  

 önfejlesztő és karrier-tervező képességek növelése.  

 

37. intézkedés címe: 

Pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének a támogatása: pedagógus-
továbbképzések, módszertani fejlődési lehetőség, a folyamatba ágyazott 
intézményi képzések, alternatív megoldások támogatása 

Intézkedés leírása: 

A már pályán lévő pedagógusok felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

fontosságának felismerésére, a megelőzést és kezelést szolgáló ismeretek, 

kompetenciák, módszerek erősítése útján. A pedagógusok szakmai fejlődésében a 

rugalmasan működtethető lehetőségek támogatása. 
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Költség igény: 2,00 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3.: 2 Mrd 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

2.2.3. Beavatkozási terület: A felnőttképzésben dolgozó szakemberek, szakoktatók 

képzése, továbbképzése  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 olyan szakmai-módszertani tréningek tananyagainak kidolgozása, melyeket a 

szakoktatók és felnőttképzésben dolgozó szakemberek is igénybe vehetnek.  

 a pedagógusképző egyetemek dolgozzák ki a felnőttképzés módszertanát, és tegyék 

elérhetővé azt, a felnőttképzésben dolgozó cégek és szervezetek számára is.  

 a felnőttképzéssel foglalkozó szakemberek és az ad hoc jelleggel képzők folyamatos 

fejlesztése.  

 a felnőttképzéssel foglalkozó szakembereket, kulturális szakembereket, 

andragógusokat felkészítse például a deviáns fiatalok, szenvedélybetegek, elítéltek 

képzésére, továbbképzése.  

 

 

 

 

38. intézkedés címe: 

A XXI. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének és tartalmának 
fejlesztése 

Intézkedés leírása: 

Az intézkedés kiemelt célja az oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci 

igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet 

megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és 

minőségének javítása többek között a készségek iránti igény előrejelzésén alapuló 

mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek – 

beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati 

képzéseket továbbfejlesztése. A felhívás további célja a felnőttkori, az egész életen 

át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden 

korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a 

munkavállalók ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, 

valamint a rugalmas tanulási formák és a szakképzésben való részvétel 



előmozdítása, többek között a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák 

elismerése révén. 

Ezen belül a felhívás hozzá kíván járulni a Magyarország Digitális Oktatási 

Stratégiájában a szakképzés és a felnőttképzés számára kijelölt feladatok 

végrehajtásához. A célok végrehajtásának távlati célja, hogy a magyar szakképzés 

és a felnőttképzés hozzájáruljon az Európai Digitális Menetrend céljaihoz, 

törekedve a digitalizációban rejlő esélyegyenlőségi veszélyek minimalizálására és 

lehetőségek maximális kiaknázására. 

Költség igény: 7,00 milliárd Ft.  

Javasolt forrás: GINOP-6.2.4-VEKOP-16: 7,00 Mrd. Ft, ebből VEKOP: 1,92 Mrd Ft 

Felelős államtitkárság: FM KÁT, NGM MPKÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2019. december 31. .  

 

2.3.  Specifikus cél: Szakképzés és gazdaság, munka világa közötti kapcsolatok erősítése 

A problématerület meghatározása 

A harmadik specifikus cél a képzés és a gazdaság közötti kapcsolatok erősítésére irányul. 

A szakképzés-fejlesztési szakpolitika előterében továbbra is a kereslet-orientált képzés 

megteremtése, és kiegyensúlyozottabb továbbfejlesztése áll. A gazdasággal való 

kapcsolat, a duális képzés erősítése és a tanulószerződések számának növelése 

érdekében módosításra került a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról szóló törvény. A nemzetgazdasági tárca megállapodásban rögzítette az 

együttműködés tartalmát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, ennek értelmében a 

gazdálkodó szervezeteket kedvezményekkel ösztönzik a szakképzésben való aktív 

részvételre. Az MKIK feladatai közé tartozik változatlanul a tanulószerződések 

felügyelete. A képzés munkaerőpiaci relevanciájának erősítése, a szakképzésből kilépők 

elhelyezkedési esélyeinek és a munkaerő versenyképességének javítása érdekében az 

MKIK szerepe megerősítésre került.  

Az új szakképzési törvény 2013. szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű képzésben 

kötelezően előírta az új típusú, általánosan hároméves szakiskolai és az ágazati 

szakközépiskolai szakképzés bevezetését, és felmenő rendszerben a szakközépiskolában 

a kötelező szakmai érettségi vizsgát. A tanulószerződés rendszerének további erősítése 

és a vállalkozások gyakorlati képzésbe való bekapcsolódásának ösztönzése érdekében 

csökkent a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos adminisztráció, illetve szakmánkénti 

gyakorlati normatíva került bevezetésre. 2012 szeptemberétől a szakiskolákban már az 

első szakképzési évfolyamtól (9. évfolyamtól) köthető tanulószerződés, továbbá 

megerősítésre kerültek a tanulói jogok és garanciák, és megvalósult a tanulószerződés 



nyilvántartásának szabályrendszere, amely tevékenységet a gazdasági kamara 2013-tól 

erősebb jogkörökkel folytatja.  

A munkahelyi képzések támogatásának – akár a tanulók gyakorlati képzésének vállalása 

formájában, akár a saját munkavállalók képzése révén – feltétlenül a Gazdaságfejlesztési 

és Innovációs Operatív Program által lefedett célok között kell szerepelnie, egyéb 

támogatási források fenntartása mellett.  

 

 

2.3.1. Beavatkozási terület: Tanulószerződést kötő vállalkozások és a diákok 

munkatapasztalat szerzésének támogatása  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése,  

 az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának 

elősegítése,  

 a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése,  

 a duális szakképzés erősítése,  

 a tanulószerződést kötő tanulók és vállalkozások támogatása.  

 

39. intézkedés címe: 

Kamarai Garancia 

Intézkedés leírása: 

A „gazdasági kamarai garanciavállalás” lényege, hogy a szakiskolai tanuló 

gyakorlati képzése az első szakképzési évfolyamot (9. évfolyam) követő nyári 

összefüggő gyakorlattól kezdve csak abban az esetben történhet iskolai 

tanműhelyben, ha a kamara igazolja, hogy a diák képzése vállalati körülmények 

között nem megoldható.  

Költség igény: - 

Javasolt forrás: - 

Felelős: MKIK 

Intézkedés teljesítésének határideje: folyamatos 

 

 

 

 



40. intézkedés címe: 

A XXI. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének és tartalmának 
fejlesztése 

Intézkedés leírása: 

A GINOP-6.2.4 beavatkozás egyik célja a duális képzés erősítése, a duális jellegű, 

tanulószerződéses viszonyra alapított gyakorlati képzési formában részt vevők 

számának emelése a tartalmasabb, értékesebb szakmai gyakorlati képzés 

arányának növelése érdekében. A duális képzésben részt vevő tanulók és 

vállalkozások számának növelése mellett, illetve annak érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a vállalati környezetben megvalósuló szakmai gyakorlat 

minőségére. E célt mind az Európai Bizottság 2016. évi országjelentése, mind pedig 

az OECD Magyarországról készített 2016. évi gazdasági jelentése, valamint a 

Cedefop (Centre for the Development of Vocational Education – Európai 

Szakképzés-fejlesztési Központ) jelentései is egyértelműen megfogalmazzák. 

Költség igény: 7,00 Mrd Ft  

Javasolt forrás: GINOP-6.2.4-VEKOP-16, 7,00 Mrd Ft (ebből VEKOP:1,92 Mrd Ft) 

Felelős államtitkárság: FM KÁT, NGM - Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős ÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2019. december 31.  

 

2.3.2. Beavatkozási terület: Munkahelyi körülmények között megvalósuló 

gyakorlati képzés és tanműhelyi kapacitások fejlesztése a gazdálkodó 

szervezeteknél a gazdaságfejlesztési programokhoz kapcsolódóan  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a tanulószerződéses kapacitás növelése,  

 a szakképzésben résztvevők foglalkoztathatóságának javítása,  

 a vállalati tanműhelyi és munkahelyi környezetben megvalósuló beruházások, 

infrastrukturális fejlesztése.  

 

41. intézkedés címe: 

Középfokú duális képzési célokat szolgáló tanműhely létesítésének és 
fejlesztésének támogatása (pályázati rendszeren kívül, egyedi miniszteri 
döntéssel) 

Intézkedés leírása: 

A középfokú duális képzésben részt vevő, gyakorlati képzést folytató azon 

vállalkozások, amelyek tanulószerződéses létszámuk legalább 50 fővel történő 

növelését vállalják, a tulajdonukban lévő tanműhely fejlesztésére vagy új 



tanműhely létesítésére támogatást kaphatnak egyedi miniszteri döntés alapján. A 

támogatás feltétele a növelt tanulói létszám és a tanműhely további öt tanéven 

keresztül történő fenntartása. A támogatás jogalapja a 3/2015. (II. 13.) NGM 

rendelet. 

Költség igény: 6,50 milliárd forint 

Javasolt forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész központi kerete 

Felelős államtitkárság: FM KÁT, NGM SZMFÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

42. intézkedés címe: 

Adókedvezmény (a hozzájárulási kötelezettség csökkenthetősége) a duális 
képzést szolgáló beruházási költség alapján 

Intézkedés leírása: 

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. 

évi CLV. törvény 2016. január 1-től hatályba lépő rendelkezése alapján a 

vállalkozások csökkenthetik szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket  legfeljebb 

15 millió Ft-tal évente a gyakorlati képzés folytatásához szükséges és az adott 

évben felmerülő beruházási költségekkel (pl. tanműhely építés, eszközbeszerzés) . 

Költség igény: 15,00 milliárd forint 

Javasolt forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Alapba be nem fizetett összeg (adókedvezmény) 

Felelős államtitkárság: FM KÁT, NGM MPKÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

2.3.3. Beavatkozási terület: Szakképzés minőségének javítása, tartalmi, 

módszertani fejlesztések  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a szakképzés minőségének javítása, 

 a szak- és gyakorlati oktatók szakmai és pedagógiai színvonalának növelése,  

 a vállalati gyakorlati oktatók pedagógiai felkészültségének javítása.  

 a szakoktatóknak a reális gazdasági folyamatokkal való közelebbi kapcsolatát 

elősegítése  

 a szakoktatók és a gyakorlati oktatók együttműködésének támogatása.  

 

 



43. intézkedés címe: 

A XXI. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének és tartalmának 
fejlesztése; A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 

Intézkedés leírása: 

A releváns és magas szintű szakmai és általános kompetenciák biztosítása 

érdekében a tanulási környezet (az intézményrendszer, tanulási tartalmak és a 

tananyagok, a szakmai képzésben részt vevő oktatók és tanárok) felkészítése az 

ipar 4.0  elvárásaira, az új technológiák alkalmazására, a bizonyíték-alapú 

szakképzés-politika támogatására.  

Az intézkedés kiemelt célja az oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci 

igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet 

megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és 

minőségének javítása többek között a készségek iránti igény előrejelzésén alapuló 

mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek – 

beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati 

képzéseket továbbfejlesztése. A felhívás további célja a felnőttkori, az egész életen 

át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden 

korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a 

munkavállalók ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, 

valamint a rugalmas tanulási formák és a szakképzésben való részvétel 

előmozdítása, többek között a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák 

elismerése révén. 

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése érdekében, kiemelt cél a helyi 

szinten elkészült intézkedési terveknek megfelelően a végzettség nélküli iskola 

elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények helyi 

kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek 

fejlesztésére alkalmas eszközrendszer gyakorlati bevezetése, az iskolai 

teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel 

érdekében összhangban a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú 

stratégiával, valamint az oktatásra vonatkozó 2014. és 2015. évi országspecifikus 

ajánlásokkal.   

Költség igény: 21,60 Mrd Ft  

Javasolt forrás: GINOP-6.2.4-VEKOP-16: 7,00 Mrd Ft (ebből VEKOP: 1,92 Mrd Ft), GINOP-

6.2.3: 12,5Mrd Ft, VEKOP-8.6.3: 2,10 Mrd Ft.  

Felelős államtitkárság: FM KÁT, NGM Munkaerőpiacért és Képzésért FÁT  

Intézkedés teljesítésének határideje: 2019. december 31. 

 

 



2.3.4. Beavatkozási terület: A szakképzés hatékonyságának növelése: 

felzárkóztató, alapkompetenciákat erősítő programok, ösztöndíjprogramok 

a szakképzés sikeres befejezése érdekében  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a szakiskolába beiratkozottak minél nagyobb arányban eljussanak a sikeres 

szakmai vizsgáig,  

 a lemorzsolódók számára legyenek eredményes reintegrációs programok,  

 a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését szolgáló programok, 

 a részszakképesítés megszerzését célzó programok megvalósulása,  

 az arra érdemes és segítségre szoruló fiatalok ösztöndíjprogramokban való 

részesítése,  

 hiányszakmák felé való terelése, át- és továbbképzésük, programok indítása, 

különös tekintettel az alacsony iskolai végzettségűekre és a megváltozott 

munkaképességű felnőttekre,  

 a szakmai és szakmaszerző képzések erősítése, összhangban a szakképzés 

átalakításának a kormányzat által meghatározott irányaival, 

 az alapkompetenciák, úgy mint csoportmunka, együttműködési készségek, 

prezentációs és kommunikációs képességek, fejlesztését célzó programok, 

 az ún. horizontális készségek kialakításának támogatása az oktatás és képzés 

minden szintjén, mely magában foglalja: a problémamegoldás, az interperszonális 

kommunikáció, a helyes időgazdálkodás, a konfliktuskezelés, az eredményes 

tárgyalástechnikák, stb. készségeinek fejlesztését.  

 

 

44. intézkedés címe: 

A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése; A 
szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 

Intézkedés leírása: 

Az intézkedés kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának 

csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak 

megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, 

a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész 

életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség 

nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával, valamint az oktatásra 

vonatkozó 2014. és 2015. évi országspecifikus ajánlásokkal. 



A beavatkozások során meg kell valósítani a rugalmas továbbhaladást biztosító 

intézményi kínálat kialakítását, a tartalmi szabályozókhoz illeszkedő fejlesztési és 

mérés-értékelési eszköztár kifejlesztését, valamint kapcsolódó informatikai 

fejlesztések támogatását, a szakképzési centrumok számára helyi végzettség 

nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia kidolgozását majd végrehajtását.  

A cél elérése érdekében többek között szükséges a vonatkozó pedagógus-

továbbképzési program kidolgozása, a továbbképzések lebonyolítása, a 

szakképzési centrumok által megvalósított tanulói és tanári fejlesztések 

ellenőrzése, értékelése. 

  A helyi szintű, tényleges és fenntartható változások elérése érdekében kiemelt 

cél a végrehajtás során valamennyi szakképzési centrum számára 

helyzetfelmérésen alapuló, az intézménnyel együttműködésben kidolgozandó 

helyi végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni intézkedési terv kidolgozásában 

történő közreműködés  

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése érdekében, kiemelt cél a helyi 

szinten elkészült intézkedési terveknek megfelelően a végzettség nélküli iskola 

elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények helyi 

kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, részvétel a pedagógus-

továbbképzési programban, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas 

eszközrendszer gyakorlati bevezetése, az iskolai teljesítmény növelése az egész 

életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében.    

 

Költség igény: 16,40 Mrd Ft  

Javasolt forrás: GINOP-6.2.2-VEKOP-15: 1,8 Mrd Ft (ebből VEKOP: 0,49 Mrd Ft), GINOP- 

6.2.3: 12,5 Mrd Ft, VEKOP-8.6.3: 2,10 Mrd Ft 

Felelős államtitkárság: FM KÁT, NGM MPKÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2019. december 31.  

2.4. Specifikus cél: Felsőoktatás diverzifikációjának és differenciálódásának támogatása 

A technológiai változások, az azokhoz való viszonyulás, illetve elérhetőségi lehetőségeik 

alapján a beavatkozások szempontjából lényeges tényezők azonosíthatók az érintettek 

igényeiben és viselkedésükben. Fontos felismerés, hogy a technológiai eszköztár 

bővülésének lehetőségével élni akaró beavatkozások az érintettek együttműködésén kell, 

hogy alapuljanak; adottságaik, jellemzőik, tapasztalataik a közös tanulás kiindulópontjai. 

Nem hagyhatók ki például ebből a folyamatból a munkaadók sem, akik a beruházási 

lehetőségek mellett elvárásaikat is közvetíthetik, így fokozottabban segíthető elő a 

tanulásban részt vevők munkaerőpiaci megfelelőssége.  

 



A problématerület meghatározása 

Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények elszigetelt fejlesztésének 

eredményeként a jelenlegi belső kapacitások fenntartása kétségessé vált. 

Általánosságban elmondható, hogy a felsőoktatási intézményrendszer extenzív fejlődése 

együtt járt a szakmai színvonal csökkenésével, az intézmények alacsony kihasználtságával 

és jelentős párhuzamossággal a képzési programok között. A felsőoktatás jelenlegi 

Budapest-központúsága nem szolgálja a vidék kultúra- és értelmiségmegtartó 

képességét, a regionális gazdaságok fellendüléséhez szükséges szakemberek 

utánpótlását.  

A nemzeti felsőoktatási törvény célja a magyar felsőoktatás színvonalának emelése és 

védelme, az állami finanszírozás kiszámíthatóvá tétele, a minőség biztosítása, a 

finanszírozási források diverzifikálása. A felsőoktatási képzési szerkezet átalakításának 

egyik kiemelt célja a szélesebb és gazdagabb kínálat biztosítása volt a felsőoktatásban és 

a felnőttkori tanulásban. A magyar felsőoktatás hatékony működésének és a felsőfokú 

végzettségűek növelésének egyik alapfeltétele a megfelelő szervezeti háttér és 

intézményi struktúra kialakítása. A magyar felsőoktatással kapcsolatos kihívások között 

meghatározóak a rendszerszintű, strukturális diszfunkciók (intézményszerkezet, 

feladatrendszer, gazdálkodási környezet, finanszírozás, társadalmi-gazdasági 

kapcsolatrendszer, vállalkozás-szolgáltatás.) Megfelelő profilú és jó hatékonyságú 

intézmények kialakítása szükséges, amelyek képesek reagálni a változó képzési és 

kutatási igényekre, valamint hatékonyan képesek gazdálkodni és betöltetni a 

felsőoktatás „harmadik misszióját‖, társadalmi szerepvállalásának erősítését.  

A felsőoktatás mennyiségi kibocsátásának növelését egyfelől a felsőoktatáshoz való 

hozzáférés szélesítése, másfelől a képzési előmenetel erősítése, a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentése révén kívánjuk elérni. Mindkettő esetében kiemelten fontos 

az esélyteremtés és a szociális dimenzió bővítése a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok felsőoktatásba való integrációja révén. A demográfia trendek miatt csökken az 

alapképzésbe potenciálisan belépők száma, így alapvető kihívás az egész életen át tartó 

tanuláshoz kapcsolódó felsőoktatási szolgáltatások, az át- és továbbképzési kapacitások 

bővítése.  

A másik legsürgetőbb feladat a képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti 

összhang erősítése, amely biztosíthatja a gazdaság megfelelő munkaerő-ellátását, és a 

végzettek szempontjából a megfelelő elhelyezkedési, egzisztenciális lehetőségek 

biztosítását. A felsőoktatás képzési és kutatási tervezését a gazdaság és az innováció 

szereplőivel összehangolva kell végezni. A képzések tartalmi fejlesztésének, a képzettségi 

kimeneteknek igazodniuk kell a gazdaságstratégiai célokhoz és elvárásokhoz. Ennek 

eszközei az intézmények munkaerőpiaci kapcsolatainak, az ágazati-iparági és kutatási 

együttműködéseknek a fokozása.  

 



 

 

2.4.1.  Beavatkozási terület: A felsőoktatás vonzerejének növelése a 25-55 évesek 

körében  

A beavatkozási terület célkitűzései 

 a felnőttképzésben a programok és a megvalósítás gyakorlat-orientáltságának 

növelése,  

 a 25 évesnél idősebbeket megcélzó, részvételt növelő képzésfejlesztési és képzési 

intézkedések támogatása,  

 rövid ciklusú és felsőoktatási szakképzések bővítése,  

 a gyakorlatorientált képzések és modulok fejlesztése,  

 a képzési eszközök, módszerek, a tartalmakhoz való hozzáférés erősítése.  

 

45. intézkedés címe: 

Nem formalizált ismeretterjesztés és e-learning, vállalati továbbképzés 

Intézkedés leírása: 

1. élethosszig tartó tanulás: formális végzettséget nem adó, egyéni motiváción és 

társadalmi igényen alapuló képzési programok, nem formalizált ismeretterjesztő 

kurzusok szervezése; 

2.  e-learning: az e-tanulás szolgáltatáshoz, oktatási folyamathoz szükséges 

minőségi elektronikus tananyagok, digitális taneszközök fejlesztése, és azok online 

közzétételét szolgáló felületek létrehozása; 

3. vállalati továbbképzések: a régió gazdasági szereplőinek igényein alapuló, a 

munkavállalók számára meghirdetett önköltséges kurzusok és tréningek, 

amelyeket a cégek finanszíroznak, a tartalomfejlesztést, az oktatást pedig a 

felsőoktatási intézmények gyakorolják. 

Költség igény: 4,00 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3.4.3; 3.4.4; 3.5.1; VÁLLALATI KÉPZÉS: MAGÁNFORRÁS 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020.december 31. 

 

 

 



2.4.2. Beavatkozási terület: Felsőoktatás-bázisú (városi/regionális) tanulási 

szolgáltató hálózatok kialakítása  

Beavatkozási terület célkitűzései: 

 egyenszilárdságú felsőoktatási rendszer kialakítása,  

 a felsőoktatási intézmények, az adott régió számára széleskörű, diverzifikált 

szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó differenciálódása,  

 a tanulási hálózatok együttműködési, intézményközi, illetve ágazati területen 

létrejövő kooperációinak megvalósítása,  

 a területi-térségi szintű képzési, szakirányú továbbképzési, tanfolyami és egyéb 

magasan kvalifikált munkaerő felmerülő képzési igényeinek minőségi színvonalon 

és hatékonyan való kiszolgálása,  

 a tanulási hálózatok támogatása,  

 a felsőoktatási intézmények köré szerveződő városi/járási/megyei hálózat 

szervezeti-működési modelljének kiépülése (pl. közös szolgáltató központok, 

közös képzési centrumok, képzők képzése, képzési modellek, tananyagok, 

modulok, stb.).  

 

46. intézkedés címe: 

Közösségi Felsőoktatási Képző Központ, tartalomfejlesztés 

Intézkedés leírása: 

1. a közösségi felsőoktatási képzési központok (KFKK) (vagy a felsőoktatási 

szolgáltatások területi lefedettségét szolgáló új telephelyek), olyan intézményként 

működnek, amely olyan helyeken is megvalósít tanfolyamokat és felsőfokú 

képzéseket, ahol piaci alapon nem, csak minden érintett szereplő 

áldozatvállalásával lehet fenntartható módon működtetni a képzéseket; 

2. a felsőoktatás rendszerébe tartozó rövid ciklusú, valamint felsőfokú tovább- és 

átképzési programok fejlesztésére és indítására, egyes képzések, (hiány)szakmák 

esetében célzott képzési programok indítása, lebonyolítása. 

Költség igény: 3,98 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3.4.3; 3.5.1; 4.2.1 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

 



2.4.3. Beavatkozási terület: Felsőoktatás gazdaság igényeinek megfelelő 

átalakítása  

Beavatkozási terület célkitűzései: 

 programok támogatása a térségi szolgáltató felsőoktatási és kutató 

intézményeken keresztül,  

 felsőoktatás és munkaerőpiac kapcsolatainak és információáramlásának javítása, 

kiemelten az „intelligens szakosodás" és térségi célokhoz kapcsolódóan,  

 felsőoktatási szakképzés, duális-kooperatív képzések bővítése és fejlesztése,  

 vállalkozóiságot támogató képzési elemek beépítése a tananyagokba,  

 egyes képzések, szakok, szakmák esetében célzott képzési programok indítása és 

lebonyolítása.  

 

47. intézkedés címe: 

Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és 
szakirányú továbbképzések fejlesztése 

Intézkedés leírása: 

1. duális alap- és mesterképzések fejlesztése, 

2. alapképzések 6 hetesnél hosszabb egybefüggő szakmai gyakorlatának 

fejlesztése, 

3. felsőoktatási szakképzés gyakorlatának fejlesztése. 

Költség igény: 3,70 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3.5.1 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

2.4.4. Beavatkozási terület: Nemzetköziesítés és hallgatói mobilitás  

Beavatkozási terület célkitűzései: 

 a felsőoktatás nemzetköziesítésének folyamatának ösztönzése, erősítése,  

 az alacsony mobilitási, idegen nyelvtudási szint növelése,  

 a még rugalmatlan képzési rendszer átjárhatóságának biztosítása.  

 a nemzetközi megjelenés és külföldi hallgatóvonzó képesség növelése, 

 a hallgatói, oktatói-kutatói mobilitás ösztönzése a felsőoktatásban,  



 a legkiválóbb kiemelt egyetemek és kiválósági központok felzárkóztatása a világ 

élvonalához a nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztését segítő programokkal.  

 

48. intézkedés címe: 

Campus Mundi program 

Intézkedés leírása: 

1. Hallgatói mobilitás  

6700 hallgató legalább féléves (v. 15 kredit értékű) külföldi részképzésének vagy 

legalább 3 hónapos szakmai gyakorlatának támogatása 

2. Nemzetköziesítés 

• oktatási kiállítások (részvétel, szervezés) 

• nemzetközi marketing kiadványok 

• a mobilitási és nemzetköziesítési adatbázisok összehangolása, fejlesztése, 

működtetése 

• kutatások 

• idegen nyelvű ügyfélszolgálat  

• PLA képzések felsőoktatási munkatársak részére 

Költség igény: 9,20 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP: 6,9 Mrd; VEKOP: 2,3 Mrd 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2021. augusztus 319. 

 

49. intézkedés címe: 

Idegennyelvű képzések fejlesztése, nemzetköziesítés támogatása a 
felsőoktatási intézményeknél 

Intézkedés leírása: 

1. Idegennyelvű képzések fejlesztése a felsőoktatási intézményekben 

• idegennyelvű képzésben szerezhető kredit- és kapcsolódó tartalomfejlesztés 

2. Nemzetköziesítés a felsőoktatási intézményekben 

• külföldi hálózatosodás 

• közös képzési programok kidolgozása 
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• szolgáltatás-fejlesztés a külföldi hallgató vonzó képesség erősítése érdekében 

Költség igény: 3,50 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3.4.3 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. augusztus 31. 

 

 

2.5. Specifikus cél: Felnőttképzés hatékonyságának és munkaerőpiaci relevanciájának 

javítása 

A problématerület meghatározása 

A felnőttképzés jogi környezete tekintetében lényeges változást hozott a 2013 

júniusában elfogadott új felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény a 

felnőttképzésről), amely a támogatott, a munkaerőpiac valós igényeinek kielégítését 

megvalósító képzésekre koncentrál. Az új jogszabállyal biztosítékok kerülnek a 

rendszerbe annak érdekében, hogy a támogatott felnőttképzésből minőségi tudással 

kerüljenek ki a résztvevők, a megszerzett bizonyítvány egyenértékű legyen az iskolai 

rendszerben szerzett szakképesítéssel. Az új szabályozás várhatóan növeli a 

támogatott képzések munkaerőpiaci eredményességét, a felnőttképzésben 

(szak)képzettséget szerzettek elhelyezkedési arányát, valamint biztosítja a 

felnőttképzésben folyó gyakorlati képzés minőségének emelését.  

2015 nyarától a szakképzés egy kézbe került, a Nemzetgazdasági Minisztérium mint a 

szakképzésért es a felnőttképzésért felelős minisztérium vette át mintegy 400 

szakiskola es szakközépiskola egységes szakmai irányítását. Ily módon létrejött 

jogszabályi, tartalmi, szervezési es működtetési szinten az egyszintű szakképzés-

irányias, ezzel lehetővé válik, hogy a szakképzés minél inkább megfeleljen a gazdaság 

igényeinek. Ezzel egyidejűleg az intézményi szerkezet átalakult es új szakképzési 

centrumok jöttek létre, amelyek a korábbiaknál nagyobb önállósággal működhetnek 

es nagyobb eséllyel biztosítják a szükséges forrásokat a szakképzés feltételeinek 

megteremtéséhez. Az intézményrendszer hatékonyabb működése szorosabbá teszi az 

intézmények közötti kapcsolatot, gyorsabb es rugalmasabb reagálási lehetőséget 

nyújt. Az új struktúra eszközül szolgál azon kormányzati cél megvalósításában, amely 

a szakképzési centrumokat az életen át tartó tanulás szolgálatában álló, széleskörű 

szolgáltató központokká kívánja fejleszteni. 

Az elmúlt időszak hazai forrásból támogatott felnőttképzési programjait a Nemzeti 

Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének központi kerete finanszírozta. A 

felnőttképzési programok költségvetése jelentősen csökkent a gazdasági válság 

beköszöntét követően a fiskális konszolidáció egyenes következményeként. Az utóbbi 



években csak minimális hazai állami ráfordítást engedélyezett a rendszer 

felnőttképzési célokra. A hazai finanszírozású programok helyett jelenleg a 

felnőttképzési programok többségét az Európai Szociális Alap finanszírozza. A 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló képzési 

programok által 450 000 fő felnőtt, közöttük 190 000 alacsonyan képzett felnőtt vesz 

részt képzésben.  

 

2.5.1. Beavatkozási terület: Célzott felnőttképzési támogatási rendszer  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 ki kell építeni, illetve meg kell szilárdítani azokat az intézményi struktúrákat, 

amelyek középtávon képesek biztosítani a felnőttképzési források eredményes és 

hatékony felhasználását,  

 a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok képzésben való részvételének 

támogatása, 

 az egész életen át tartó tanulás támogatása a felnőttképzési programok 

támogatásán keresztül, valamint a felnőttképzési intézményrendszer fejlesztése. 

50. intézkedés címe: 

Második szakképesítés támogatása felnőttoktatásban 

Intézkedés leírása: Az intézkedés keretében azon felnőttek, akik korábban csak egy, az 
Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítéssel rendelkeztek, térítésmentesen vehetnek 
részt a második OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben felnőttoktatás 
keretében. 

Költség igény: 26 Mrd Ft 

Javasolt forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Alap, 2017. január 1-től nemzeti költségvetés 

Felelős államtitkárság: NGM Munkaerőpiacért és Képzésért felelős ÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 
 

51. intézkedés címe: 

Munkahelyi képzések támogatása a nagyvállalatok munkavállalói számára 

 

Intézkedés leírása: A pályázat keretében nagyvállalatok pályázhatnak munkavállalóik 

képzésének támogatására. A konstrukció kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű 

munkavállalók képzéshez való hozzáférésének javítására. A koncepció szerint a hátrányos 

helyzetű munkavállalókra vonatkozóan a pályázat minimális kötelező képzésbe vonási arányt 

ír elő a munkahelyeknek, illetve külön méltányolja a kötelező bevonási arányokon túli 

munkahelyi vállalásokat.  

Költség igény: 10,00 Mrd Ft 



Javasolt forrás: GINOP-6.1.610 

Felelős államtitkárság: NGM Munkaerőpiacért és Képzésért felelős ÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31.  
 

 

52. intézkedés címe: 

Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása 

 

Intézkedés leírása: A kiemelt projekt célja a helyi gazdaság képzési igényei és a helyi 

felnőttképzési intézmények képzési kínálata közötti kapcsolat megerősítése, a szolgáltatások 

minőségének további fejlesztése a helyi felnőttképzési hálózatok kialakítása révén. Az 

intézkedés hozzájárul a felnőttképzésben érintett intézmények helyi hálózatának 

megerősödéséhez, és a helyi képzésszervezési gyakorlatok modernizációjához, valamint a 

képzések minőségének javulásához. Az intézkedés közvetett módon elősegítheti a rugalmas 

tanulási formák alkalmazásának elterjedését.  

Költség igény: 6,00 (ebből VEKOP: 1,60) Mrd Ft 

Javasolt forrás: GINOP-6.2.5-VEKOP-16 

Felelős államtitkárság: NGM Munkaerőpiacért és Képzésért felelős ÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31.  

 

 

 

2.5.2. Beavatkozási terület: A felnőttképzés hatékonyságának és munkaerőpiaci 

relevanciájának javítása   

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 egységes útmutatás kialakítása a hiány szakképesítések azonosításához, amely 

figyelembe veszi a területi eltéréseket is (ezt a munkaerőpiaci előrejelzések 

eredményeire lehet alapozni),  

 olyan eszközök kidolgozása, amelyekkel biztosítható az egyéni és munkaadói 

aktivitás növelése a felnőttképzésben való részvétel ösztönzése érdekében,  

 a szakmai, szakmaszerző készségek elsajátításának támogatása, az erre irányuló 

oktatási, képzési elemek megjelenítése a felnőttképzésben,  
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 a képzési programoknak nagy hangsúlyt kell helyezniük ún. horizontális 

készségek kialakítására, amelyek közül kiemelendő – a szakmai és 

vizsgakövetelményekben szereplő szakmai – személyes-, társas- és 

módszerkompetenciákkal összhangban és azokat kiegészítendő – az elvégzendő 

feladatokra irányuló megfelelő időgazdálkodás képesség, a csoportmunka 

megszervezési-, alkalmazási és az abban való részvételi készségek, a 

folyamatosan változó környezethez való alkalmazkodás készségének fejlesztése.  

 

 

53. intézkedés címe: 

A duális képzés támogatása a felnőttoktatás keretében 

Intézkedés leírása: 2015 szeptembere óta lehetővé vált, hogy a felnőttoktatásban tanulók is 

részt vegyenek a duális képzésben, így számukra is elérhető a tanulószerződés kötésének 

lehetősége és az annak keretében folyó gyakorlati képzésen való részvétel 

Költség igény: 9 Mrd Ft 

Javasolt forrás: szakképzési hozzájárulás 

Felelős államtitkárság: NGM Munkaerőpiacért és Képzésért felelős ÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

54. intézkedés címe: 

Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 

Intézkedés leírása: A program bővíti a hozzáférést a munkaerő-piaci keresleten alapuló, az 

elhelyezkedési esélyeket növelő képzési programokhoz, amelyek az állam által elismert 

szakképesítésre, rész-szakképesítésre, szakképesítés-ráépülésre, munkakör vagy 

munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére, fejlesztésére, 

hatósági képesítések megszerzésére és egyéb képzésre és irányulnak. A programban 85 000 

fő vesz részt képzésben, amelyből 80 000 fő alacsonyan képzett.  

 

A kiemelt projekt keretében megvalósuló képzések munkaerő-piaci relevanciája érdekében 

negyedévente frissülő képzési jegyzék készül a területi munkaerő-piacot ismerő járási 

hivatalok foglalkoztatási osztályai javaslata, a munkaadók munkaerőigény bejelentése, illetve 

a foglalkoztatási főosztály/járási hivatal foglalkoztatási osztály által feltárt munkaerőigények, 

a célcsoportok részéről érkező és munkaerő-piaci szempontból indokolt képzési igények, 

valamint a közfoglalkoztatói igények alapján.  

 

A képzési programhoz kapcsolódó szolgáltatási elemként mentori tevékenység biztosított 

annak érdekében, hogy a képzés időszaka alatt a célcsoport tagjai képzési programjukat 



sikeresen megvalósítsák. Pályaérdeklődés kérdőív segítségével a résztvevő számára egyéni 

képzési terv készül. Emellett a képzés hatékonyságának növelése érdekében a 

közfoglalkoztatásból való kivezetést támogatása, a képzés hatékonyságának javítása vagy a 

munkavállalás elősegítése érdekében a képzések a szakmai kompetenciák mellett kiegészítő 

kompetenciafejlesztésben is részesülnek, amelynek célja a motiváció, konfliktuskezelés, a 

tanulási technikák, az együttműködés, a pontosság, megbízhatóság és a munkavállalás 

elősegítésére irányuló képességfejlesztés.  

 

Költség igény: 30 Mrd Ft11 

Javasolt forrás: GINOP-6.1.1-15 

Felelős államtitkárság: NGM Munkaerőpiacért és Képzésért felelős ÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020 

 

 

2.5.3. Beavatkozási terület: Képzési életút követése    

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 olyan eljárás kidolgozásának megvizsgálása, amely képes bemutatni, hogy ki 

hányszor és milyen képzésen vett részt. Cél, hogy végig lehessen kísérni, hogy az 

egyén milyen képzési/tanulási utat jár be, milyen képzési támogatások 

igénybevételével, milyen képzettségekre, végzettségekre tett szert.  

 a képzési életút követése.  

 

 

55. intézkedés címe: 

A XXI. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének és tartalmának 
fejlesztése 

Intézkedés leírása: 

Átfogó, komplex fejlesztésként a GINOP-6.2.4 projekt megvalósítása során, a 

felnőttképzési támogatási rendszert, a felnőttképzés fejlesztésekor a rendszer 

hatékonyságát, relevanciáját, valamint a képzési életút követését, a pályakövetés 

részeként kell megvalósítani. 

A képzési életút követése érdekében, átfogó tudásmenedzsment és intelligens 

oktatásirányítási rendszer és a pályaorientációs tevékenység erősítése a 

szakképzésben: a szakképzésmenedzsment hátterét biztosító tudásbázis 
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továbbfejlesztése, nemzetközi környezetbe való mélyebb beágyazása, kölcsönös 

tanulás céljából, ehhez kapcsolódva a következő feladatok ellátása:  

1. A jelenleg nemzeti szinten alkalmazott tudásmenedzsment modellek és 

eszközök hatékonyságvizsgálata makro-, mezo- és mikroszinten (kiemelt 

tekintettel az alábbi területekre: készség-előrejelzés, az egyes szakmák 

készségigénye, területi igények felmérése és becsatornázása, szakképzési 

pedagógiai igények). 

2. Adatintegráción alapuló pályakövetés lebonyolítása, az adatok felhasználási 

módszertanának kialakítása, szakpolitikai javaslattétel az adatfelhasználásra. 

3. Javaslattétel a szakképzés és a felnőttképzés monitoring rendszerének 

továbbfejlesztésére. 

4. Digitalizált szakképzési tanügy-igazgatási rendszer kialakítása, működtetésének 

nyomon követése. 

5. A szakképzésben tanulók életpálya-tervezését, pályaszocializációját támogató 

rendszerszintű tevékenységek megvalósítása. 

6. A felnőtt lakosság életpálya tervezését szolgáló rendszerszintű tevékenységek 

megvalósítása. 

7. A szakmai gyakorlati képzésben a tanulási eredmény szemléletű képzés 

elterjesztéséhez szükséges eszköztár kidolgozása: tervezési, nyomon követési és 

értékelési módszertani és segédeszközök kialakítása. 

Költség igény: 7,00 Mrd Ft.  

Javasolt forrás: GINOP-6.2.4-VEKOP-16: 7,00 Mrd Ft (ebből VEKOP:1,92 Mrd Ft)   

Felelős államtitkárság: NGM Munkaerőpiacért és Képzésért FÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2019. december 31.  

 

 

3. Átfogó cél: A TANULÁS ÉRTÉKÉNEK ÉS EREDMÉNYEINEK LÁTHATÓSÁGA ÉS 

ELISMERÉSE  

Mint annyi más területen, az LLL kapcsán is jövőt eldöntő kérdés annak 

alakíthatósága. Mint ahogy az is igaz itt is, hogy bár a jövőt – az egyén és a közösség 

szempontjából is – szívesen formálnánk, nehezen lépünk ki a jelen komfortjából, 

meggyökeresedett szokásokon, bejáratott utakon, rendeken nehezen változtatunk. 

Kulcskérdés hát az elköteleződés – annak hite, hogy a változásokkal szükségszerűen 

együtt járó erőfeszítések és áldozatok megtérülnek. A kedvezőbb jövőkép mind a 

társadalom, mind az egyes ember számára látható és elérhető kell legyen, hiszen a 

szakmájában sikerre, életminőségének javulására vágyó ember keresi a tanulás, a 



fejlődés lehetőségét. Átgondolást igényel az is, hogy milyen mértékben és milyen 

eszközökkel alakítható ez a szemlélet. Akár az egyén, akár az oktatási rendszer vagy a 

társadalom felől nézzük, az iskolán kívüli – vagy ha úgy tetszik, iskolán túli – tanulás 

számtalan tényező összefüggésrendszere mentén formálódik, s a nagy egésznek igen 

nagy a tehetetlensége. A csak egy-egy elemben elindított reformok gyakorta nem 

elégségesek a kívánt hatás eléréséhez, s többnyire nem is tarthatók fenn hosszú 

távon, vagy – bár közvetlen eredményük leírható – számos olyan tényezővel nem 

számoltak, mely megakadályozza a kedvező eredmény kibontakozásához. Így tehát 

szükség van a tanulás különböző módjainak, formáinak kialakítására, de kiegészítő 

mechanizmusokra is, melyek a lehetőséggel való élést a lehető legtöbb potenciális 

érintett számára biztosítják. 

 

 

3.1.  Specifikus cél: Tanulási ösztönzők rendszerének bővítése, különös 

tekintettel a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra  

Problématerület meghatározása 

A tanulási ösztönzők rendszerének bővítésének egyik leghatékonyabb módja az 

ösztöndíjak, célzott támogatások, és a tanulási tevékenység különböző 

foglalkoztatási és szociális transzferekhez kapcsolása. Elő kell segíteni, hogy az állam 

mellett a vállalkozások, és maguk a tanulni vágyó egyének is kivegyék részüket a 

tudás, a kompetenciák megszerzésére és folyamatos megújítására irányuló tanulási 

folyamat költségeiből, ugyanakkor preferálni és támogatni kell a tanulási 

tevékenység szempontjából hátrányos helyzetű csoportokat.  

 

3.1.1. Beavatkozási terület: Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók és diákok ösztöndíj rendszere  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 az ösztöndíjak rendszerének kialakítása célzott támogatások nyújtásával, 

 a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású fiatalok továbbtanulását és 

magasabb oktatási és képzési szintre való belépésre ösztönző programok és 

támogatások, illetve a munkaerőpiaci elhelyezkedésüket segítő programcsomagok 

megvalósítása (pl. Útravaló ösztöndíjprogram, stb.), 

 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma - gyermekek, tanulók 

iskolai sikerességét elősegítő, integrált nevelését-oktatását szolgáló intézkedések 

megvalósítása, 

 a tanulók tanulói eredményességének növelése és a szociokulturális hátrányaik 

csökkentése.  



 

56. intézkedés címe:  

Út a diplomához 

Intézkedés leírása: 

Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma/cigány és a gyermekvédelmi 

szakellátásban részesülő hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, 

felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása. 

Költség igény: 0,50 milliárd Ft 

Javasolt forrás: nemzeti költségvetés 

Felelős államtitkárság: EMMI SZTFÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2018. augusztus 31. 

 

 

57. intézkedés címe: 

Roma szakkollégiumok támogatása 

Intézkedés leírása: 

A felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű, elsősorban roma származású és a gyermekvédelmi szakellátásban 

részesülő hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése és 

biztosítása, amelyek hozzájárulnak tanulmányaik sikeres befejezéséhez, a 

lemorzsolódás csökkentéséhez, társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez.  A 

már működő roma szakkollégiumok szakmai tevekénységeinek továbbfejlesztése, 

a köztük lévő hálózatosodás, szakmai együttműködés elősegítése. 

Költség igény: 1,50 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP: 1,2 Mrd; VEKOP-7.4.1: 0,3 Mrd 

Felelős államtitkárság: EMMI SZTFÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2018. október 31. 

 

3.1.2.  Beavatkozási terület: Állami (rész)ösztöndíj és hallgatói juttatások a 

felsőoktatásban  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a hallgatók tanulmányaik időbeli befejezése iránti motivációjának és felelősségének 

erősítése, 



  a képzési területek közötti belső arányok kialakításánál, a gazdaság, a társadalom 

fejlesztési és innovációs igények érvényesülésének hangsúlyozása, 

 a támogatás és annak társadalmi haszna közötti kapcsolatot erősítése,  

 a gazdasági és civil szervezetek által nyújtott hallgatói tanulmányi ösztöndíjak 

lehetőségének bővítése, 

 olyan ösztöndíj program létrehozása, mely az ösztöndíjakat kínáló vállalkozások, 

szervezeteket motiválják, adókedvezményt biztosítanak, kihelyezett képzési, 

gyakornoki lehetőségeket teremtenek.  

58. intézkedés címe: 

A hallgatói ösztöndíj és juttatásrendszer általános reformja 

Intézkedés leírása: 

A jelenlegi felsőoktatási ösztöndíj-és juttatási rendszerének reformja, a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása, vagy új juttatási 

rendelet megalkotása. 

Költség igény: tervezés alatt 

Javasolt forrás: nemzeti költségvetés 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2018. január 31. 

 

3.1.3. Beavatkozási terület: Diákhitel  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 hatékony, igazságos és fenntartható működésű diákhitel rendszer működtetése 

 

59. intézkedés címe: 

Diákhitel rendszerének fenntartása 

Intézkedés leírása:  

 Az Európa-szerte elismert magyar Diákhitel 1 és 2 jelenlegi rendszerének 
fenntartása. 

Költség igény: tervezés alatt 

Javasolt forrás: nemzeti költségvetés 

Felelős államtitkárság: NGM 

Intézkedés teljesítésének határideje: folyamatos 



 

3.1.4. Beavatkozási terület: Célzott és transzferekhez kapcsolt támogatások  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 az ösztöndíjak, célzott támogatások, és a tanulási tevékenység különböző 

foglalkoztatási és szociális transzferekhez kapcsolása,  

 a felnőttképzési támogatások módjainak bővítése, hogy azok jobban figyelembe 

vegyék a képzésben résztvevő jellemzőit (programfinanszírozás, projektfinanszírozás, 

közvetlen támogatás, adótámogatás, visszatartható szakképzési hozzájárulás, tanulási 

célú távollét, voucher, kölcsönök).  

 

60. intézkedés címe: 

Út a szakmához 

Intézkedés leírása:  

Ösztöndíj biztosítása a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, elsődlegesen 
roma és a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok számára. 

Költség igény: 0,80 milliárd forint 

Javasolt forrás: nemzeti költségvetés 

Felelős államtitkárság: EMMI SZTFÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2018. augusztus 31. 

 

3.2. Specifikus cél: A tanulás minőségének és minőségbiztosításának, 

minőségirányításának fejlesztése  

Probléma meghatározása 

A hazai felsőoktatási intézményekben a minőségügy meglehetősen eltérő súllyal van 

jelen, a minőségirányítási gyakorlat nem egységes, és főleg a minőségkultúra 

kialakulása kezdetleges. A problémák nem elsősorban a diplomások mennyiségi 

kibocsátásában, hanem a képzési struktúrák rugalmatlanságában, a képzési 

programok belső koherenciájának hiányában keresendők, amelyek lerontják a 

nyújtott képzések relevanciáját és szakmai színvonalát. A képzési és kimeneti 

követelményekben megfogalmazott kimeneti „kompetenciák‖ súlytalanok. 

 

 

 

 



3.2.1. Beavatkozási terület: Tanulási eredmény szempontú kritériumok 

erősítése a felsőoktatás minőségbiztosításában  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a minőségi követelmények maradéktalan betartása mellett a képzési és kimeneti 

követelmények rugalmassá válása,  

 a képzések felülvizsgálatában a foglalkoztatást erősítő, piacképes kimenet és a 

vállalkozói képességek erősítése kiemelt szempontként jelenjenek meg, 

 a felsőoktatási intézmények minőségirányítási rendszereinek a belső 

képzésfejlesztést, a hallgatói és oktatói teljesítmények folyamatos értékelését 

biztosítsák,  

 a szakok oktatását értékelő tevékenysége során a bemeneti feltételek vizsgálatáról 

helyezzék át a hangsúlyt az oktatási-kutatási tevékenység folyamatára, és még inkább 

a kimeneti eredményekre,  

 a felsőoktatási intézmények funkciójuknak megfelelő mértékben építsék be képzési 

és kutatási tevékenységükbe a társadalom, a gazdaság, a munkaerőpiac igényeit, 

 a minőségi kritériumok közé a tudományos eredmények mellett a gyakorlati 

relevanciával bíró szempontokat felvenni (mint a felhasználói szféra jelenléte a 

képzésben, az oktatási tevékenység tanulást elősegítő jellege, illetve a képzések 

során történő nemzetközi kitekintés biztosítása).  

 

61. intézkedés címe: 

A képzési és kimeneti követelmények illeszkedésének javítása a tanulási 
eredmény alapú szemlélet követelményeihez 

Intézkedés leírása:  

A képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang erősítése, amely 

biztosíthatja a gazdaság megfelelő munkaerő-ellátását és a végzettek megfelelő 

elhelyezkedését. 

Intézményi adaptálás: az új képzési és kimeneti követelmények alapján képzések 

átalakítása, fejlesztése intézményi szinten; a képzés-átalakítások folyamatának 

megfigyelése és segítése, ösztönzése; minőségbiztosítás alkalmazása, fejlesztése; 

kapcsolódó képzések és tartalomfejlesztések.  

Költség igény: 1,00 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3.4.3 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 



 

3.2.2. Beavatkozási terület: Iskolarendszerű szakképzés minőségének 

fejlesztése  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

Az iskolai rendszerű szakképzés minőségének fejlesztése az EU szakképzési 

minőségbiztosítási iránymutatásaival összhangban történik. Magyarország aktív résztvevője 

a szakképzés minőségbiztosítása terén folyó európai szakmai együttműködésnek is 

(EQAVET).  

 a Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer (SZMBK) elterjesztése, intézményi 

alkalmazásának támogatása,  

 a keretrendszer egységesítse és összehangolja a szak- és felnőttképzés terén jelenleg 

működtetett minőségbiztosítási rendszereket, elősegítve ezzel az intézmények 

eredményességét és hatékonyságát, valamint összehasonlíthatóságát, 

 az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer egyes elemeinek 

kipróbálása, illetve a rendszer teljes körű bevezetése,  

 a Szakképzési Önértékelési Modell, Egységes Szakképzési Önértékelési Modell 

fejlesztése,  

 az Európai Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer bevezetése és 

továbbfejlesztése.  

 

 

 

62. intézkedés címe: 

A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése; A 
szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése; A XXI. századi szakképzés 
minőségének és tartalmának fejlesztése 

Intézkedés leírása:  

Az intézkedés kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának 

csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak 

megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, 

a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész 

életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség 

nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával, valamint az oktatásra 

vonatkozó 2014. és 2015. évi országspecifikus ajánlásokkal. 

A beavatkozások során meg kell valósítani a rugalmas továbbhaladást biztosító 

intézményi kínálat kialakítását, a tartalmi szabályozókhoz illeszkedő fejlesztési és 



mérés-értékelési eszköztár kifejlesztését, valamint kapcsolódó informatikai 

fejlesztések támogatását, a szakképzési centrumok számára helyi végzettség 

nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia kidolgozását, majd végrehajtását.  

  A helyi szintű, tényleges és fenntartható változások elérése érdekében kiemelt 

cél a végrehajtás során valamennyi szakképzési centrum számára 

helyzetfelmérésen alapuló, az intézménnyel együttműködésben kidolgozandó 

helyi végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni intézkedési terv kidolgozása, majd 

végrehajtása.  

A XXI. századi szakképzés és felnőttképzés céljával történő, átfogó fejlesztése 

kiemelt célja az oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való 

igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a 

szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása. E 

célok elérése érdekében lényeges feladat többek között a készségek iránti igény 

előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munkaalapú 

tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket és a 

tanulószerződéses gyakorlati képzéseket továbbfejlesztése. A felhívás további célja 

a felnőttkori, az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő 

hozzáférés javítása minden korcsoport számára formális, informális és nem 

formális módon egyaránt, a munkavállalók ismereteinek, készségeinek és 

kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalmas tanulási formák és a 

szakképzésben való részvétel előmozdítása, többek között a pályaorientáció és a 

megszerzett kompetenciák elismerése révén. A releváns és magas szintű szakmai 

és általános kompetenciák biztosítása érdekében a tanulási környezet (az 

intézményrendszer, tanulási tartalmak és a tananyagok, a szakmai képzésben részt 

vevő oktatók és tanárok) felkészítése a 4.0 ipar elvárásaira, az új technológiák 

alkalmazására, a bizonyíték-alapú szakképzés-politika támogatására. 

Költség igény: 23,40 Mrd Ft  

Javasolt forrás: GINOP-6.2.2-VEKOP-15: 1,8 Mrd Ft (ebből VEKOP:0,49 Mrd Ft), GINOP-

6.2.3: 12,50  Mrd Ft, VEKOP-8.6.3: 2,10 Mrd Ft,, GINOP-6.2.4: 7,00 Mrd Ft.  

Felelős államtitkárság: FM KÁT, NGM MPKÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2019. december 31.   

 

3.2.3. Beavatkozási terület: Felnőttképzési engedélyezési eljárás kidolgozása 

és alkalmazásba vétele  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 az egész minőségbiztosítási rendszer hatékonyabbá, hatásosabbá és átláthatóbbá 

tétele 



 a konkrét munkaerőpiaci igényekre való koncentrálás  

 a képzések könnyebb ellenőrizhetőségének kialakítása  

 a képzésből kikerülő felnőttek jobb minőségű tudásának biztosítása  

 a felnőttképzésben megszerzett tudás, készségek és kompetenciák egységesítése az 

iskolarendszerben szerzettekkel 

 a felnőttképzési szakértői rendszer tevékenységének magasabb színvonalra 

emelkedése 

 szakértői testület létrehozása, amely javaslattevő, véleményező, monitoring és egyéb 

szakmai feladatokat lát el  

 

63. intézkedés címe: 

A felnőttképzési minőségbiztosítási rendszer működtetése 

Intézkedés leírása:  

A felnőttképzési törvényben és kapcsolódó rendeleteiben meghatározott, 

támogatott felnőttképzésre vonatkozó engedély kiadásának feltétele az intézmény 

minőségbiztosítási rendszerének előírások szerinti működtetése. Az intézmény 

működésének kötelező, időszakonkénti hatósági ellenőrzése mellett a 

minőségbiztosítási rendszerük működtetésének külső értékeltetése is jogszabályi 

követelmény. 

A működtetés biztosítása, szükség esetén továbbfejlesztése: A külső értékelést a 

Felnőttképzési Szakértői Bizottság végezteti a miniszter által kijelölt, jogi 

személyiséggel rendelkező értékelő szervezetekkel. 

Költség igény: tervezés alatt 

Javasolt forrás: nemzeti költségvetés 

Felelős államtitkárság: NGM MKÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: folyamatos  

 

 

 

 

 

 



3.3. Specifikus cél: Tanulási életutak átláthatóságának, egymásra épülésének, 

rendszerbe szervezésének elősegítése és az előzetesen megszerzett tudás és 

képességek elismerése  

Probléma meghatározása 

Ahhoz, hogy az egyén számára a tanulás az élet bármelyik szakaszában és pillanatában, 
bármelyik élethelyzetben valós és elérhető lehetőség legyen, elengedhetetlen az egész 
életen át tartó tanulás egységes rendszerként való értelmezése.  

 

3.3.1. Beavatkozási terület: Képesítési keretrendszer alkalmazásba vétele  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 az Európai Képesítési Keretrendszerhez illeszkedő Magyar Képesítési Keretrendszer 

hatókörébe illeszteni a nem formális képesítéseket,  

 a keretrendszer és a validációs rendszer összekapcsolása,  

 a keretrendszer és a pályaorientáció kapcsolatát erősíteni,  

 a képesítések ténylegesen tanulási eredményeken alapuljanak és ez a szemlélet hassa 

át az oktatás és képzés minden formáját és szintjét,  

 a keretrendszerben létező potenciális előnyök maximalizálása mind az oktatás és 

képzés rendszerében (tanulási eredményeken keresztül tartalmak közvetítése a 

tantervek felé és az értékelési standardok meghatározásához), mind a munka és 

gazdaság világában (képesítések átláthatósága, kapcsolat a munka világával, HR). 

 

64. intézkedés címe: 

Magyar Képesítési Keretrendszer működtetése 

Intézkedés leírása:  

1. További képesítések MKKR-be való beemelésének felülvizsgálata 

2. MKKR működtetése 

3. Második megfeleltetési jelentés elkészítése 

Költség igény: 0,50 milliárd forint 

Javasolt forrás: nemzeti költségvetés 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT, NGM SZFHÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

 

 



3.3.2. Beavatkozási terület: Validációs rendszer kiépítése  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 az egész életen át tartó tanulás szempontjából egyre hangsúlyosabb szerepet kapó 

nem formális és informális keretek között történő tanulás eredményeinek és 

munkatapasztalatok elismerését szolgáló rendszerek megvalósítása, 

 a projektek szektorális megközelítésben, különböző mélységben és kiterjedtségben 

tárják fel az egyes alágazatokban a validációs, elismerési gyakorlatot, helyzetet, 

érdekeltséget, szabályozási-intézményi sajátosságokat,  

 a jelenlegi programozási időszak projektjeinek tapasztalataira és eredményeire építve 

egy átfogó, „országos‖ elismerési modell” kidolgozása,  

 amely alapján kialakítható a hazai oktatási, képzési intézmény- és jogrendszer keretei 

között működő, az európai normákkal összhangban lévő, strukturált tudáselismerési 

rendszer,  

 a leginkább érintett potenciális célcsoportok (pl.: alacsony iskolai végzettségű fiatalok 

és felnőttek) munkaerőpiaci, társadalmi reintegrációját szolgáló modell és rendszer 

kialakítása, 

 a validáció összekapcsolása az életpálya-tanácsadással, 

 a korábbi projektekben felhalmozott tudás disszeminációja, felkészítési programok 

megvalósítása,  

 az egyes alágazatok specifikus validációs eljárásainak feltárása, 

 a képzési szolgáltatók és intézmények érzékenyítésének, kapacitás-építésének és 

szakemberek felkészítésének központba helyezése,  

 a szerteágazó tudástranszfer és tudásakkumulációs tevékenységek szervezése, 

stimulálása és összefogása,  

 egy „validációs tudásközpont‖ létrehozása, mely a fejlesztések központjaként 

működne.  

 

 

 

65. intézkedés címe: 

Rendszerszintű fejlesztések a felsőoktatásban 

Intézkedés leírása:  

Országos hatáskörű módszertani program indítása a mérés értékelési rendszerek 

(előzetesen megszerzett tudás felmérése) és a pályakövetési rendszerek központi 

biztosítása érdekében 



Költség igény: 0,40 milliárd Ft 

Javasolt forrás: EFOP-3.4.5 kiemelt projekt egyik alprojektjeként, EFOP: 0,30 milliárd Ft; 

VEKOP: 0,10 milliárd Ft  

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

3.3.3 Beavatkozási terület: "ECVET alkalmazása és elterjesztése". 

A beavatkozási terület célkitűzései:  

 Az ECVET alkalmazása és elterjesztése az állam által elismert képesítések és 

végzettségek (OKJ) körében, összhangban az európai eszközökkel  

 Az ECVET illetve a tanulási eredmény alapú szemlélet alkalmazása lehetőségének 

vizsgálata az egyéb szakmai képesítések és végzettségek esetében figyelembe véve a 

validációs rendszert 

 A tanulási eredmény szemlélet érvényesíthetőségének vizsgálata és tesztelése a 

tanulószerződéses képzésben 

Intézkedés címe: A XXI. századi szakképzés s felnőttképzés minőségének és tartalmának 

fejlesztése  

Intézkedés leírása: A tanulási eredmény szemlélet alkalmazásának és elterjesztésének célja, 

hogy a minél több személy tudjon a szakképzésbe bekapcsolódni és szakképesítés szerezni 

anélkül, hogy formális képzésben újra megtanulja mindazokat, amely kompetenciákat 

munkavégzés vagy egyéb tanulási kontextus során már elsajátított. Ehhez az OKJ 

modulrendszerének, szakmai és vizsgakövetelményeinek folyamatos vizsgálata és a 

vizsgarendszer revíziója szükséges, kapcsolódva a validációs rendszer kialakításához. A 

tanulószerződéses képzésben a tanulási eredmény szemléletű képzés és értékelés 

elterjesztéséhez eszköztár (tervezési, nyomon követési és értékelési módszertani és 

segédeszközök) kidolgozására, a bevezetésüknek, működésüknek vizsgálatára és elemzésére, 

valamint az érintett szereplők (gazdaság képviselői, gyakorlati oktatásvezetők, tanulók stb.) 

felkészítésére van szükség.  

 

Költség igény: 7,00 Mrd Ft12 

Javasolt forrás: GINOP-6.2.4 

Felelős államtitkárság: NGM Munkaerőpiacért és Képzésért felelős ÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

 

                                                 
12

 A megjelölt forrás a konstrukció teljes keretösszege. 



3.4. Specifikus cél: Életpálya-építés és pályakövetés fejlesztése  

Probléma meghatározása 

Az egyéni tanulási utak kidolgozásának, megtervezésének alappillérei közé tartozik, 

hogy a tanulók, diákok, felnőttek részére megbízható és állandó információs és 

tanácsadói rendszer álljon rendelkezésre, mely segíti a tanulási út, az életpálya és 

karrier tervezését. A változó munkaerőpiac, valamint a felsőoktatás átalakításának 

folyamata, és a változó felvételi rendszer is szükségessé teszi, hogy különös figyelmet 

szenteljenek a középfokú oktatásból kilépő fiatalok továbbtanulással, foglalkoztatás 

és pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatására, szakmai útmutatókra, melyek 

alapján felelős döntést hozhatnak (AJB-2798/2012. jelentés)  

 

3.4.1. Beavatkozási terület: Pályaorientáció a köznevelésben  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 az iskolarendszeren belül egyre fontosabbá váljon a korai pályaorientáció, az hogy a 

tanult ismereteket a tanulók hol és hogyan tudják felhasználni,  

 a munka világának és a felsőoktatás pályaorientációs és készségfejlesztő 

programjainak megismertetése,  

 a pályaorientációs információs rendszerek továbbfejlesztése, bővítése, 

 minden tanuló számára a pályaorientációs tevékenységekhez való hozzáférhetőség 

biztosítása,  

 az iskolarendszerben folyó pályaorientációs tevékenység összehangolása a 

munkaerőpiaci tanácsadással. 

 

 

66. intézkedés címe: 

Intézmények külső kapcsolatai kialakításának támogatása. Egységes 
pedagógiai szakmai szolgáltatási rendszer kialakítása, fejlesztése. 

Intézkedés leírása:  

A gyermek- és ifjúsági korosztály formális, nem formális és informális közösségi 

tevékenységeinek, tanulási és pályaorientációs lehetőségeinek támogatására 

alkalmas infrastruktúra megteremtése, működtetése (szolgáltatásnyújtás: bővítés, 

elérhetőség, igénybevétel, rendelkezésre állás, stb.). Az intézmények külső 

pályaorientációs kapcsolatainak támogatásával (család-iskola, munkaadók, kortárs 

csoportok, helyi köznevelési és felsőoktatási intézmények) tanórán kívüli, iskolai 

programok, szolgáltatások kialakítása, működtetése. Egységes pedagógiai szakmai 



szolgáltatási rendszer kialakítása, fejlesztése, különös tekintettel az életpálya 

tanácsadásra. 

Költség igény: 0,50 milliárd Ft 

Javasolt forrás: EFOP-3. 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT, NGM 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. december 31. 

 

3.4.2. Beavatkozási terület: Az életpálya-tanácsadás szerepének erősítése a 

szak-és felnőttképzésben  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a szakképzési rendszer, valamint a felnőttképzés eredményességének javítása,  

 a szakképzés esetében korábbra helyeződött szakmaválasztás támogatása érdekében 

a rugalmas pályautakat biztosító módszerek kipróbálása és bevezetése, 

 az egyéni rugalmas (korrekciós) képzési utak támogatása,  

 az elhibázottnak ítélt vagy annak bizonyult szakmaválasztások korrekciójának 

intézményes biztosítása,  

 a fejlesztés során a korábbi fejlesztések (például TÁMOP 2.2.2) során elért 

eredmények hasznosítása. 

 

67. intézkedés címe: 

A XXI. századi szakképzés és felnőttképzés fejlesztése 

Intézkedés leírása:  

Pályaorientációs tanácsadás nyújtása és módszertani fejlesztése 

Átfogó, komplex fejlesztésként a GINOP-6.2.4 projekt megvalósítása során nyílik 

lehetőség a pályaorientációs rendszer további fejlesztésére, tovább növelve a 

rendszer hatékonyságát, relevanciáját, illeszkedve a képzési életút követésére 

irányuló fejlesztésekhez.  

A pályaorientációs tevékenység erősítése a szakképzésben: a 

szakképzésmenedzsment hátterét biztosító tudásbázis továbbfejlesztése, 

nemzetközi környezetbe való mélyebb beágyazása, kölcsönös tanulás céljából, 

ehhez kapcsolódva a következő feladatok ellátása:  

Az általános iskolás célcsoport számára a szakképzés iránti érdeklődést, motivációt 

felkeltő országos akciók kialakítása, megvalósítása, például: 

 az Európai Szakképzési Hét kezdeményezéshez való csatlakozás; 



 a Nagy Szakmaválasztó program megtervezése és lebonyolítása; 

 a Szakképzés Napja rendezvény megvalósítása. 

 a szakképzésben tanulók életpálya-tervezését, pályaszocializációját támogató 
rendszerszintű tevékenységek megvalósítása. 

 a felnőtt lakosság életpálya tervezését szolgáló rendszerszintű tevékenységek 
megvalósítása. 

 a pedagógusok szakmai készségeinek továbbfejlesztése a tehetséggondozás, 
korszerű pedagógiai és pszichológiai módszertanok terén. 

 nemzetközi együttműködés, határon átnyúló tapasztalatcserék a magyar 
szakképzés fejlesztése érdekében. 

 a szakképzésben résztvevők innovációit támogató, tehetséggondozó 
tevékenységek (pl. versenyek, kiválósági díjak). 

 

Költség igény: 7,00 Mrd Ft.  

Javasolt forrás: GINOP-6.2.4-VEKOP-16: 7,00 Mrd Ft (ebből VEKOP: 1,92 Mrd Ft)   

Felelős államtitkárság: NGM Munkaerőpiacért és Képzésért FÁT  

Intézkedés teljesítésének határideje: 2019. december 31. 

 

3.4.3. Beavatkozási terület: Karriertámogatás és tanácsadás a 

felsőoktatásban  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a hallgatói tanácsadói rendszer és a karrierszolgáltatások területi és országos szintű 

fejlesztése,  

 a hallgatók rugalmas eligazodásának biztosítása a képzési és elismerési eljárások 

között, 

 a képességfejlesztés biztosítása, 

 olyan hallgatói szolgáltatások (karrier-tanácsadási és tutorális tevékenységek) 

biztosítása a felsőoktatásban résztvevők számára, melyek a hallgatók mielőbbi 

diplomához, majd álláshoz jutását segítik elő,  

 szolgáltatás-fejlesztés és munkaerőpiaci kapcsolatok erősítése,  

 az intézményi szervezetfejlesztés keretében célzott tevékenységek támogatása,  

 a karrierszolgáltatások, a munkaerőpiaci szereplőkkel, munkaadókkal, 

munkaközvetítőkkel, foglalkoztatási szolgáltatókkal való kapcsolatok kiépítése,  

 a felsőoktatási karrierirodák szakmai profil bővítése,  

 az intézményi beágyazottság növelése,  



 az azonos szakterületeken működő karrierirodák közös szervezeti- és szolgáltatás-

fejlesztése.  

 

 

68. intézkedés címe: 

A hallgatói tanácsadói rendszer és a karrierszolgáltatások területi és 
országos szintű fejlesztése 

Intézkedés leírása:  

1. A munkaerőpiaci szereplőkkel, munkaadókkal, munkaközvetítőkkel, 

foglalkoztatási szolgáltatókkal való kapcsolatok kiépítése. 

2. A felsőoktatási karrierirodák szakmai profiljának bővítése. 

3. Az intézményi beágyazottság növelése. 

4. Az azonos szakterületeken működő karrierirodák összehangolt szervezeti- és 

szolgáltatás-fejlesztése. 

Költség igény: területfejlesztés: 0,30 milliárd forint, országos programok és koordináció: 

0,06-0,07 milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3.4.3; nemzeti költségvetés 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. 

 

 

3.4.4. Beavatkozási terület: Területi bázisú életpálya-tanácsadó rendszer  

 

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 egy országos hatáskörű, területi bázisú, hálózatban működő pálya-tanácsadói 

rendszer létrehozása,  

 az egyén megalapozottabb döntéseinek segítése (adott pillanatban milyen 

végzettséggel, milyen szakmában van esély sikeres munkavállalásra, másfelől arról, 

hogy távolabbi céljait milyen tanulási stratégiával érheti el),  

 a tanácsadói rendszer és hálózat szorosan együttműködése a kormányhivatalok 

munkaügyi központjaival, oktatási, szakképzési és felnőttképzési felsőoktatási 

intézményekkel, fenntartókkal, önkormányzatokkal és a munkaadókkal.  

 

 



69. intézkedés címe: 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését segítő mentorprogramok –– 

segítő koordinátor hálózatok, életpálya tanácsadás erősítése 

Intézkedés leírása:  

Az iskolai személyes előrehaladást segítő mentorok közvetlenül kapcsolattartása a 

korai iskolaelhagyásnak kitett tanulókkal és azok családjaival, különös tekintettel a 

tanulók életpályájával és pályaválasztásával kapcsolatos területekre valamint, 

együttműködés a külső szervezetekkel, támogató hálózat koordinálása a 

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében. Az intézkedés tervezése 

és megvalósítása a  Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem cselekvési 

terv A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését segítő mentorprogramok – 

segítő koordinátor hálózatok, életpálya tanácsadás erősítése megnevezésű 

intézkedésével összhangban zajlik. 

Költség igény: területfejlesztés: 0,50 milliárd forint  

Javasolt forrás: EFOP-3: 0,35 milliárd forint, indikatív önerő: 0,15 milliárd forint 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT, NGM 

Intézkedés teljesítésének határideje: 2020. 

 

3.4.5. Beavatkozási terület: Pályakövetés  

A beavatkozási terület célkitűzései: 

 a felsőoktatás-politika szereplői, a felsőoktatási szolgáltatások potenciális 

igénybevevői, a társadalmi-gazdasági szereplők között, tényekre alapozott 

együttműködés és partnerségi viszony létrehozása, 

 a pályakövető rendszerek fenntartása, folyamatos naprakésszé tétele és 

továbbfejlesztése annak érdekében, hogy módszertanilag minél megalapozottabb 

módon legyenek előállíthatók az iskolarendszerből kilépők munkaerőpiaci 

sikerességét mérő adatok,  

 a munkaadók, a szülők és az iskolát elhagyó tanulók véleményének vizsgálata,  

 a pályakövető rendszerek alkalmassá tétele az intézmény sikerességét a 

munkaerőpiaci beválás tükrében objektíven értékelni, aminek aztán úgy kell 

ösztönöznie az adott intézményt, hogy képzési kínálatát megfelelően alakítsa. 

 

 

 

 



 

70. intézkedés címe: 

A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) működtetése és továbbfejlesztése 

Intézkedés leírása:  

Többszintű pályakövetési rendszer (DPR) bővítése, éves adatintegráció biztosítása, 

elemzési körük bővítése, különös tekintettel a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetből bekerülők nyomon követésére és a középiskolai – felsőoktatási – 

munkaerőpiaci életút elemzésére. 

Költség igény: fejlesztés: 0,07-0,08 milliárd forint; működtetés összköltsége: 0,07-0,08 

milliárd forint 

Javasolt forrás: EFOP-3.4.5; nemzeti költségvetés 

Felelős államtitkárság: EMMI OÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: folyamatos 

 

71. intézkedés címe: 

Az LLL cselekvési terv monitoring, statisztikai és értékelési keretrendszerének 

kialakítása, a megvalósítást támogató munkaszervezet létrehozása 

 

Intézkedés leírása: 

Az intézkedéssel megvalósul a cselekvési tervben megjelenített beavatkozási 

területek egyes intézkedéseinek megvalósítását nyomon kísérő rendszer kialakítása. 

Az intézkedés megvalósítása során felhasználásra kerülnek a már létező, illetve 

kifejlesztésre kerülő diagnosztikus mérőeszközök, értékelési és követő rendszerek 

eredményei, megtörténik ezek az egész életen át tartó tanulás keretstratégiájának 

cselekvési tervét nyomon követő tevékenység szempontjából történő 

összehangolása. 

Az intézkedés célja az LLL-monitoring rendszer kialakításának támogatása, az 

utókövetés biztosítása. Az LLL-készségek fejlesztését támogató programok értékelése, 

eredmények visszacsatolása. 

– Az intézkedés feladatainak koordinálására létrejön az LLL-munkacsoport, 

melynek tagjai a cselekvési tervben nevesített szakterületi felelősök. 

– Az LLL-munkacsoport fő feladata közé tartozik: 

o a  monitoring megtervezése,  

o a monitoringhoz szükséges adatbázisok, rendszerek összegyűjtése, 

o a keretstratégia céljainak megvalósítása szempontjából szükséges 

adatok ágazatközi összekapcsolási vagy megosztási lehetőségének 

biztosítása  



o kapcsolódó stratégiák és intézkedési tervek összehangolása, a 

szinergia megteremtése, 

o az intézkedési terv beszámolási kötelezettségeinek koordinálása, 

o az intézkedések megvalósulásának nyomon követése, 

o a cselekvési tervet, illetve az intézkedéseket érintő korrekciók esetén 

javaslatok megfogalmazása 

o a cselekvési tervben foglaltak teljesüléséről beszámoló időközi 

(évenkénti), illetve záró jelentés elkészítésének és publikálásának 

koordinálása 

 

Költség igény: nincs külön költségigénye 

Javasolt forrás: --- 

Felelős államtitkárság: EMMI EUFÁT 

Intézkedés teljesítésének határideje: folyamatos 

 

 


