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Felnőttképzés, mint kitörési pont
,,Szakmát adunk mindenkinek"
A COVID-19 járvány okozta gazdasági és társadalmi gondok enyhítésére a kormány nem tesz meg
mindent. A napvilágot látott gazdasági akció csomag nem segít a munkahelyek megtartásában, az
emberek megélhetésében.
Ha vizsgáljuk a Kormány 2020 és 2024 évig tartó konvergencia programját az nem a munkahelyek
megtartásáról és a dolgozói rétegek megsegítéséről szól.
A program a bankszektornak kedvez.
Azt sugallja, hogy a vállalkozások az egyének a kedvezményes kamatozású hitelfelvétellel oldják meg
a rövidtávú nehézségeiket. Ez eladósodáshoz és kiszolgáltatottsághoz vezet, ami nem segítség.
„Az állást keresők kamatmentes felnőttképzési diákhitelre jogosultak. Mivel a válságot követően nagy
számban lesz szükség képzett munkaerőre, ezért az egyetemi hallgatók egyszeri, szabad
felhasználású, 500 ezer forint összegű, kamatmentes diákhitelt igényelhetnek”
Ez nem segítség! Csak az, ha a felnőttképzés minden formája ingyenes.
Nem lehet egy munkanélküli családos embereket adóságba kényszeríteni, akkor, amikor
elvesztette a munkahelyét és képezni akarja magát.
Ez plusz teher, amit az alacsony keresetű és végzettségű emberek nem tudnak vállalni ezzel pedig,
kizárják magukat a munkaerőpiacról. Ezt el kell kerülni! Mindenkinek esélyt kell adni a tovább
képzésre a fejlődésre.
Így is lesznek, költségek melyek terhelni fogják a hallgatókat, de mégsem annyi mintha a képzési díjat
is ki kéne fizetni.
Az MSZP ajánlása e téren előre mutató és valódi segítséget nyújtó programot terjesztett elő,
amelyet a FIDESZ-KDP kormány nem vett és vesz figyelembe.
Szükséges, hogy a társadalom a nehézségekkel küzdők megismerjék az álláspontunkat és azt, hogy mi
az emberekért a dolgozókért az állampolgárokért tevékenykedünk, és dolgozunk.
A COVID-19 járvány egyebek mellett súlyos munkanélküliségi hullámot indított el a világban. Ennek
hatása már nálunk is mutatkozik, mert sorra jelentik be cégek, hogy hány munkavállalótól kénytelen
elbúcsúzni a gazdasági nehézségeik végett.
A gazdaság régen nem látott mélyrepülésben van, ami pénzügyi válságot is eredményez. Gazdasági
ágazatok, vállalatok és vállalkozások mennek tönkre. Országrészek és területek mehetnek tönkre,
szegényedhetnek el. Ez társadalmi katasztrófához vezet, vezethet.
Ahhoz, hogy ezt mérsékeljük, és netalántán elkerüljük fontos, hogy minden területre fokozottan
figyeljünk.
Ahhoz, hogy gyorsan eltudjanak helyezkedni azok, akik munka-nélkül maradtak, a meglévő szakmájuk
mellé új szakmát szerezhessenek, tanulhassanak.
„Szakmát adunk mindenkinek"
2014. évben már volt egy ilyen szlogenünk, ami a mostani helyzetben még inkább felértékelődik.
Segítséget kell nyújtani azoknak, akik új lehetőséget keresve a meglévő szakmájuk mellé egy másik
piacképesebb szakmát tanulnak.
Motiválni kell azokat is, akik nem rendelkeznek szakmai képesítéssel, hogy tanuljanak.
Az elkövetkezendő években csak olyan munkavállalók tudnak majd elhelyezkedni, akiknek szakmájuk,
érettségijük, netalántán felsőfokú végzettségük van.
A felnőttképzés elsődleges célja egy konkrét szakképesítés megszerzése.
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A másodlagos célja: az egyén munkaerő-piaci helyzetének javítása.
A felnőttképzés normál esetben önköltséges, azaz a résztvevőknek kell finanszírozniuk a tanfolyam
díját és az esetleges egyéb költségeket.
Van ugyan lehetőség más egyéb finanszírozási formára is de, leginkább az a jellemző, hogy a
tanfolyamok költségeit a tanulók állják.
A felnőttképzés mindenki számára igen drága. Ezen kell változtatni, kell.
Ingyenessé kell tenni azokat a képesítéseket, szakmák megszerzését, ami elősegítik a tanuló
elhelyezkedését.
A felnőttoktatás körébe az iskolarendszerű, államilag finanszírozott vagy államilag támogatott
képzések tartoznak.
Az oktatás nappali, esti vagy, levelező munkarend szerint folyik.
Felnőttoktatásban diákigazolványt árvaellátás, diákkedvezmény is jár, míg felnőttképzésben ezek
egyike sem. Családi pótlék nem jár a felsőoktatásban. Felnőttképzésben is járhatnak
diákkedvezmények, ha a hallgató megfelel a követelményeknek.
Nem lehet a finanszírozásban és a kedvezményekben különbséget tenni a felnőttoktatás és a
felnőttképzés között.
Itt most arról van szó, hogy már dolgozó, esetleg szakmával rendelkező emberek szerezzenek új
szakmát. Lehetnek akár 30-40-50 évesek is. Nem a családi pótlék a lényeg, hanem az, hogy legyen a
tanfolyam ingyenes, és a hallgató kapjon mellé olyan támogatást, ami a tanfolyam ideje alatt is
biztosítja a megélhetését. Továbbá a kedvezményes utazást, tankönyveket is biztosítani kell.
A mai helyzetben a szakmát adó tanfolyamok előnyösebbek, mint az iskolarendszerűek.
Gyorsabban és rugalmasabban lehet szakmát, szakképesítést szerezni. Koncentráltabban kapnak
szakmai tudást, a tanulók, mint azok, akik a felnőttoktatásban vesznek részt.
Hamarább tudják érvényesíteni a tudásukat a munkaerő piacon, mint azok, aki a felnőttoktatásban
vannak.
A folyamatos tanulás és fejlődés fontosságának alábecslése miatt sokan a régi „szokást” követik, és
kitartanak a fiatalkorukban megszerzett szakmánál és kompetenciáknál. Emiatt fel sem merül bennük
a pályaelhagyás, pályamódosítás lehetősége, ezzel együtt a felnőttképzésben való részvétel. Ez nem
lenne rossz, ha valakinek olyan szakmája van, amit szeret és meg tud élni belőle. De most
kényszerhelyzet van.
Összefoglalva:
• Az állam tegye ingyenessé a felnőttképzés minden formáját.
• Az állam, a munkaügyi központokon keresztül szervezzen képzéseket, tanfolyamokat.
Olyanokat, amik piacképesek, és nagyobb esélyt adnak az elhelyezkedésre.
• Járjanak ugyan olyan kedvezmények a felnőtt képzésben résztvevő diákoknak, mint a felnőtt
oktatásba részesülőknek.
• Minősüljön a felnőttképzés tanulói jogviszonynak.
• Járjon a képzési időszakra családi pótlék.
• Járjon a képzési időszakra diákigazolvány és ahhoz járó minden kedvezmény.
• Az oktatási és a munkaerőközpontok kössenek tanulmányi szerződést, ami az álláskeresési
támogatáson felül járjon azoknak, akik képzésen vesznek rész. Ezzel is motiválva a tanulást és
a képzést.
• A tanulmányi ösztöndíj járjon mindenkinek, aki felnőtt képzésben vagy oktatásban vesznek
részt.
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•

A képzésben résztvevőknek a lakhatásban az állam nyújtson segítséget.

Számos példa volt arra, hogy ha valamilyen nagyobb cég sok embert küldött el, akkor gondoskodott
az elbocsátott dolgozók átképzéséről, továbbképzéséről. Most ez fokozottan így van, az állam nem
hagyhatja magára az állás nélkül maradt embereket.
Nem cél a két képzési rendszert egymás szembeállítása, de a mostani kritikus időszakban a gyors és
hathatós segítség az elengedhetetlen és nélkülözhetetlen.
Minkét képzésnek meg vannak az előnyei és a hátrányai, de tény, hogy aki tanul és képzi magát, az
előbb utóbb valamilyen álláshoz jut.
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