
Kucsák László
elnök,
szakképzési rendszer fejlesztéséért felelős miniszteri biztos



Ipar 4.0 – Szakképzés 4.0

• változó világ

• ágazatspecifikus igények

• folyamatosan megújuló ipar

• állandóan fejlődő szakképzés

• innovatív és technológiai válaszok szükségesek
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Az Ipar 4.0 megjelenésével minden foglalkozás átalakul

Forrás: McKinsey (2018)

A különböző 
foglalkozásokban 
eltérő arányban 
jelenik meg az 
automatizáció, amit
a képzési rendszer 
középtávú átalakítása 
során is figyelembe kell 
venni.
A termeléshez 
kapcsolódó 
munkakörök esetén 
kiemelten szükséges 
felmérni ennek hatását 
és átalakítani a 
képzést. 



2020-ra az alapvető készségek több mint 
egyharmada azokból a készségekből fog állni, 
amelyek napjainkban még nem tekintendők 
nélkülözhetetlennek a munkakörök betöltéséhez. 
(WorldEconomicForum)

Új szakmák

A Z generáció számára elérhető munkák 
65%-a jelenleg még nem is létezik. 
(ManPower 2016)

A jövő munkahelyei

33%

65%



Milyen és mennyire fontos
készségeket várnak el a munkáltatók? 

Készségek %

Problémamegoldás 92

Együttműködés 92

Alkalmazkodókészség 83

Kreativitás, innováció 74

Érzelmi intelligencia 69

Vezetői készség 67

Digitális kompetencia 65



A gazdaság

• Folyamatos gazdasági növekedés

• Az álláskeresők száma tartósan csökken

• Paradigmaváltás a munkaerőpiacon: jelentős hiány 
a gazdaság számára fontos szakképzett munkaerőből

• Egyre gyorsabb fejlődés az iparban használt 
technológiákban, az eljárások és anyagok terén

Ipar 4.0

• Automatizálás, valós és digitális világ kölcsönhatása

• Csökken a képzettség nélkül is ellátható munkahelyek 
száma

• Nő az igény a rendszerek tervezésével, építésével, 
üzemeltetésével foglalkozó informatikai, robotikai 
képzettséggel rendelkező szakemberek iránt

Intézményrendszer

• Magas a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma

• Szakképzés intézményeinek épület-, tanműhely- és 
eszközállománya elavult

KIHÍVÁSOK

Szakképzett 
munkaerőre van 

szükség

Készségek kerülnek 
előtérbe

Egész életen át tartó 
tanulás 

Pályaorientáció
Karrier

HHH



I. Változó környezetünk kihívásaira hatékonyan reagáló 
képzési rendszer

A SZAKKÉPZÉS 4.0 SZEMPONTJAI:

II. A képzési rendszerben minőségi iskolai képzéssel 
összehangolt keresletvezérelt duális modell fejlesztése

III. Vonzó szakmai karriert nyújtó  képzés

IV. A felnőtteknek rugalmas tanulási lehetőséget kínáló
felnőttoktatás, felnőttképzés

V. Professzionális szervezeti keretek között működő képzési 
intézményrendszer



• A nemzetközi gyakorlathoz igazodó, kevesebb szakmai 
képesítést tartalmazó, átlátható OKJ létrehozása

• Széles szakmai alapon álló, stabil iskolai rendszerű 
képzés működése

• Minden képzés során épüljenek be a szakmában 
elvárt digitális tartalmak az oktatás során

I. Változó környezetünk kihívásaira hatékonyan 
reagáló képzési rendszer

Átlátható, letisztult képzési 
rendszer, ami kedvezően hat 
a munkaerőpiaci helyzetre

Kialakul a kizárólag  
iskolarendszerben indítható 
(alap)szakmai képzések köre 

Mindenkinek fejlődnek a 
digitális kompetenciái , aki 
szakmai képzettséget szerez  

Hatás / 



II. A képzési rendszerben minőségi iskolai képzéssel összehangolt keresletvezérelt 
duális modell fejlesztése

• A duális képzésben résztvevő tanulók arányának 
további növelése, az oktatási bázissal rendelkező 
nagyvállalatok szerepvállalásának erősítésével

• Ágazati Képző Központ kialakítása, a szakképzési 
centrumok aktív vállalati kapcsolatainak fejlesztése 
és a KKV-k szerepvállalásának erősítése a gyakorlati 
képzésben

• Széles szakmai gyakorlati alapot biztosító modern 
tanműhelyek kialakítása

Nő a duális képzésben 
résztvevő diákok száma 
/aránya

Nő a nagyvállalati oktatási 
kapacitás és az ott 
gyakorlatot szerző diákok 
száma

Nő a duális képzésben 
szerepet vállaló KKV-k száma

Javul az iskolák 
tanműhelyeinek
felszereltsége

Elindul az Ágazati Képző 
Központok rendszere

Hatás /



III. Vonzó szakmai karriert nyújtó képzés

• Emelt szintű érettségi tárgyként elismerni a szakmai 
vizsgát, a 12. év végén maximum 4 tárgyból tesz 
érettségit

• A technikus vizsgát követően felvételi nélküli 
továbbhaladás a szakirányú felsőoktatásba

• Mellékszakképesítés választása

• Átalakított ösztöndíjrendszer, amelyben az ösztöndíj 
50%-át a tanulmányainak sikeres befejezésekor 
kapja meg a fiatal

A technikum
presztízsének javulása

A technikumi képzést 
választók számának 
növekedése 

A szakképző iskola 
presztízsének javulása

A szakképzést választók 
számának növekedése 

Hatás /



• Rugalmasan reagáló, minőségi képzést nyújtó, 
innovatív felnőttképzés, a jelenlegi rendszer 
fejlesztésével

• Digitális szakmai képzések indításával az IKT 
kompetenciák fejlesztése

• Minősített vizsgaközpontok létrehozásával a 
kimeneti szabályozás megteremtése

IV. A felnőtteknek rugalmas tanulási lehetőséget kínáló
felnőttoktás és felnőttképzés

Hatás /

A képzési idő rövidül

A felnőttképzésben részt 
vevők és végzettséget 
szerzők száma növekszik.



V. Professzionális szervezeti keretek között működő 
képzési intézményrendszer

• A szakmai képzés speciális feltételeire szabott 
oktatói életpálya és minősítési rendszer kialakítása

• Az informatikai alapú iskolai adminisztráció 
fejlesztése

• XXI. századi iskolai környezet kialakítása

Az oktatói életpálya 
presztízsének javulása a 
szakképzésben

Naprakész információ a 
képzési rendszer 
működéséről

Hatás / 



A szakképzés új rendszerének speciális funkciói



A szakképzés számokban

• növekvő létszám

• növekvő érdeklődés

• átalakuló kereslet- változó kínálat



Állami 
66%

Alapítványi, 
magán és egyéb

8%

Egyházi 
26%

Állami 
84%

Alapítványi, magán 
és egyéb

5%

Egyházi 
11%

Gimnáziumok tanulói létszám 

megoszlása fenntartó szerint 

Szakképző iskolák tanulói létszám 

megoszlása fenntartó szerint 

Szakgimnázium
38%

Szakiskola és 
készségfejlesztő 

iskola 
2%Szakközépiskola

17%

Gimnázium
43%

Tanulói létszám megoszlása a gimnázium, szakgimnázium, 
szakközépiskola és szakiskola között
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A szakképzésben egyértelműen az állami szerepvállalás 
és felelősség a meghatározó 

Forrás: KIR 2017

Szakgimnázium Szakközépiskola Szakiskola Összesen

Állami fenntartó 164 855 87 157 4 309 256 321

Egyházi fenntartó 21 803 9 193 529 31 525

Magánfenntartó 10 381 5 338 271 15 990

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Állami fenntartó Egyházi fenntartó Magánfenntartó

Szakgimnázium

Szakközépiskola

Szakiskola



Az ITM-NSZFH fenntartásában működő iskolai rendszerű 
szakképzési rendszer

180 922 177 839 171 386
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A ITM fenntartásában működő szakképzési 
centrumok létszámadatai (2016-2018)

Összes tanulói létszám Ebből nappali Ebből felnőttoktatás

40
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A szakmai képzés fejlesztésének három pillére   

VONZÓ KÖRNYEZET KARRIERLEHETŐSÉG NAPRAKÉSZ TUDÁSSAL
RENDELKEZŐ OKTATÓK

• „21. századi szakképző 
iskolák” fejlesztési program

• Korszerű ágazati 
tanműhelyek az iskolában a 
duális képzés előkészítésére

• Digitális oktatási tartalmak

• Mindenki számára átlátható, 
egyszerű képzési szerkezet

• 5 éves technikum, 5. érettségi 
tárgy, a szakmai vizsga az ötödik 
tárgy

• A technikumból egyszerűbb út a 
szakirányú felsőoktatásba

• Ösztöndíjrendszer

• Naprakész tudású szakemberek 
rugalmas feltételekkel tanítanak
az iskolákban

• Vállalati mérnökök a 
munkaidejükben oktathatnak 
a duális iskolai partnereknél

• Akkreditált pedagógus-
továbbképzés vállalatoknál

A SZAKMAI KÉPZÉS MEGERŐSÍTÉSE



A szakképzési rendszer fejlesztését támogató 
projektek

• a projektek az NSZFH közreműködésével/irányításával 
valósulnak meg

• külön-külön célok és faladatok tartoznak mindhez – rendszerré 
áll össze

• összesen 73,65 milliárd forint fordítható a szakképzés különböző 
elemeinek fejlesztésére



Projektek feladata
• Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

• Digitális szakadék csökkentése

• Munkahelyi képzések támogatása mikro-, 
kis-, közép- és nagyvállalatok munkavállalói 
számára indított képzések szakmai támogató programja 

• Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és 
Kompetenciamérése Programjában (PIAAC)

• A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának 
csökkentése

• A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, 
valamint tartalmának fejlesztése
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NEPTUN-KRÉTA

DJP/DES/DOS

Ipar 4.0

Irinyi terv

KAFFEE

6.1. - Az egész életen 
át tartó tanulás 

lehetőségéhez való 
hozzáférés javítása 

6.2.- Szakképzés 
és felnőttképzés 

fejlesztése

EU 
Bizottsági 
projektek

Projekt je ink



GINOP-6.2.4

21. századi szakképzés és
felnőttképzés minőségének,

valamint tartalmának fejlesztése
 Tartalomfejlesztés
 Intézményi monitoring 

rendszer
 Pedagógus monitoring 

rendszer

I

S
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L

A

Projekt je ink  a  XXI .  században 

GINOP 6.2.3 / VEKOP 8.6.3

A szakképzési 
intézményrendszer átfogó 

fejlesztése

 Alapkészség-fejlesztés

GINOP 6.2.2

A szakképzést végzettség nélkül 
elhagyók számának csökkentése

 Módszertani fejlesztés
 Tanulói Monitoring (ESL) modul

6.2.- Szakképzés
és felnőttképzés

fejlesztése

Informatikai
háttértámogatás

A d a t a l a p ú  
d ö n t é s e k !  



EPALE – A felnőttkori tanulás elektronikus európai  platformja 

Feladat: A felnőttkori tanulással foglalkozó tanárok, oktatók, kutatók, tudományos szakemberek, és 
szakpolitikai döntéshozók számára létrehozott elektronikus felület.
Eredmények 2016-19: közel 1000 magyar felhasználó, szakmai rendezvények társszervezése (közel 
120 rendezvény), több mint 500 feltöltött szakmai tartalom magyar nyelven.

EQAVET Nemzeti Referenciapont

Feladat: nemzeti referenciapontok jelenleg 34 európai ország képviselőit tömörítik. A pályázat az 
Európai Szakképzési és Felnőttképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer tagországokban 
való bevezetését szolgálja

Euroguidance Magyarország (Nemzeti Pályainformációs Központ 2018-2020) 

Feladat: Az Európai Unió tagállamaiban elérhető képzésekről, ösztöndíj-lehetőségekről, gyakornoki 
helyekről és a Magyarországon letehető nyelvvizsgákról ad tájékoztatást.
Eredmények: magyar nyelvű információs anyagok gyűjteménye, európai jó gyakorlatok 
gyűjteménye, EG Pályatanácsadói Díj 2018, hazai szakmai hálózat működtetése, 
részvétel az európai hálózat szakmai munkájában. 
Az „Én utam” pályaorientációs társasjáték újragondolása, sokszorosítása.

Nemzeti Referencia Központ (Europass bizonyítvány- kiegészítő online rendszer és ügyfélszolgálat)

2018. évi eredmények:
17 287 db Europass bizonyítvány- kiegészítő kiállítása
256 db Europass bizonyítvány- kiegészítő kidolgozása
544 db Europass bizonyítvány- kiegészítő fordítása

Európai Bizottság projektjei



A pályaorientáció szerepe a 
Szakképzés 4.0 stratégiában és a mindennapokban

• növekszik a szakképzésben tanulók létszáma

• a szakképzés népszerűsítése nemcsak feladat, de közös ügyünk

• a kamarák és a Szakképzési Centrumok között az együttműködés 
szoros – ez szükséges is a stratégia sikeres megvalósításához

• fejlődés a pályaorientáció területén – tankerületek egyre 
nyitottabbak (például Szolnokon is közös rendezvény, október 2-án) –
siker kulcsa



Országos pályaorientációs és pályaválasztási  rendezvények 

DÁTUM RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE HELYSZÍNE

2019. 09-10 PVK-k országszerte a Kormányhivatalok szervezésében
Országos (www.szakkepzesihet.hu)

2019.09.24-25 Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál? Budapest

2019.10.02 Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál? Miskolc

2019.10.08-09 Építsd a jövőd! Építőipari szakmai találkozó Budapest

2019.10.14-18 Európai Szakképzési Hét - kiemelt időszaka Országos (www.szakkepzesihet.hu)

2019.10.14 Építsd a jövőd! Építőipari szakmai találkozó Szeged

2019.10.15 Építsd a jövőd! Építőipari szakmai találkozó

Debrecen

Eger

Pécs

2019.10.16 Építsd a jövőd! Építőipari szakmai találkozó
Győr

Miskolc

2019.11.06 Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál? Győr

2019.11.13 Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál? Szeged

2019.11.13-14 Építsd a jövőd! Építőipari szakmai találkozó Szombathely

2019.11.20 Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál? Debrecen

2020.04.03 Szakmák Éjszakája
Országos (www.szakmakejszakaja.hu)

http://www.szakkepzesihet.hu/
http://www.szakkepzesihet.hu/
http://www.szakmakejszakaja.hu/
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A pályaválasztási és pályaorientációs rendezvényeken elért 
személyek száma
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palyaorientacio.nive.hu



Ágazati Készégtanácsok (ÁKT)

• közvetlen kapcsolat a szakképzés és a versenyszféra 
között

• minden korábbinál aktívabb szerep a jövő alakításában

• folyamatos támogatás az ÁKT részéről – rugalmasabb, 
hatékonyabb, sikeresebb szakképzés



Az Ágazati Készségtanácsok és a Kamarák definiálják a gazdaság szakmai 
igényeit

(213/2018. (XI. 22.) Korm. Rendelet) 

Az ÁKT működése során időszakonként áttekinti:

• az ágazatába tartozó szakképesítések rendszerét, 

• a szakképesítések szakmai követelményeinek és tananyagtartalmának gazdasági elvárásokkal való 
összhangját,

• az ágazat vonatkozásában a szakképzés rendszerébe történő belépés követelményeit, 

• az egyes szakképesítések szakmai tartalmának más szakképesítésekbe történő 
beszámíthatóságának lehetőségét, 

• az adott ágazatban dolgozó középfokú szakképzettséggel rendelkező szakemberektől elvárt szakmai 
és személyes készségek és kompetenciák halmazát, 

• a duális képzés erősítésének lehetőségeit,

• a szakképző iskolákban végzettekkel kapcsolatos kimeneti követelményeket,

• a munkaerő-piaci előrejelző rendszer adatainak értékelését.



Ágazati Képzőközpontok

• Minden együttműködés itt ölthet testet

• Nagy lehetőség a Szakképzési Centrumok számára –
kiemelt felelősség a kancelláré

• A helyi vállalkozások profitálnak a közös munkából –
stabil, kiszámítható, igényekre szabott munkaerő

• K+F lehetősége



VÁLLALATI KÉPZŐKÖZPONT

A tanműhellyel rendelkező (nagy)vállalatok más vállalkozások részére is végeznek duális gyakorlati képzést

SAJÁT TANULÓ

VÁLLALKOZÁSTanulói munkaszerződésPARTNER VÁLLALKOZÁS TANULÓJA



ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONT

Teljes körű képzési kapacitással nem rendelkező KKV és szakképzési centrumok együttműködése 

TANULÓ KKVRészvételi szabályokat 
rögzítő dokumentum 
(pl. balesetvédelem)



Ágazati képzőközpont – Klaszter modell 

Klaszter munkaszervezet 
(nonprofit gazdasági 

társaságként működik) 

KKV

KKV
KKV

TANULÓ

Tanulói munkaszerződés



TUDÁSKÖZPONT

A felsőfokú és középfokú duális szakmai képzés egy képzőközpontban, innováció a képzésben

KLASZTERREL SZERZŐDÉSBEN 
ÁLLÓ TAGVÁLLALATOK

Tanulói, hallgatói munkaszerződésTANULÓ, HALLGATÓ

Részvételi szabályok



Folyamatos fejlődés

• 2018 az elemzés, a stratégiaalkotás éve

• 2019 az elindulás éve

• Az ITM nagy lépésekkel halad, a megvalósítás is hasonlóan 
lendületes

• Digitális Közösségi Alkotóműhely minden Szakképzési 
Centrumban, Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya, folyamatos 
megújulás mind tartalomban, mind infrastruktúrát tekintve

• alkalmazkodás a XXI. századi igényekhez



• Az iskolák infrastruktúrájának, tanműhelyeinek folyamatos fejlesztése

• Oktatási tartalmak, módszerek megújítása, bővítése

• 1. fejlesztési ütem:

o Miskolci SzC., 6 milliárd Ft

o Győri SzC., 4 milliárd Ft

„21. századi szakképző iskolák” iskolafejlesztési program



INNOVÁCIÓ
JÖVŐ 
SZAKKÉPZÉS

Kucsák László
elnök,
szakképzési rendszer fejlesztéséért felelős miniszteri biztos

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


