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Farkas Péter 
A felső középfokon folytatott szakképzésben résztvevők arányának és előkép-

zettségének változása az EU tagállamaiban 1990 és 2005 között 
 
 

A szakiskolai képzéssel összevethető szakképzésben résztvevők előképzettsége az Európai 
Unió tagállamaiban. 
 
Az iskolarendszerek nemzetközi összehasonlításakor általánosan elfogadott az ISCED 
(International Standard Classification of Education, ISCED-97) kategóriáinak és fogalom-
rendszerének alkalmazása. A szakiskolai képzésbe belépő fiatalok előképzettségének bemu-
tatásakor és a szakképző rendszerek értékelésekor az ISCED  1., 2., 3., és 4. szintjét kell ér-
telmezni. Az ISCED szintjeit az 1999-ben kiadott Kézikönyv1 értelmezi, a melyet magyar 
nyelven Forgács András mutatott be.2 
 

Az ISCED 1 az  alapfokú oktatás első szintje. E szakasz időtartama elvben hat év, s a felvételi 
korhatár 5–7 éves életkor között mozog.  
Az ISCED 2 – az alsó középfokú oktatás. Ezen a szinten, az oktatási program elsődleges célja, 
hogy kiegészítse az ISCED 1 szinten elkezdődött alapfokú oktatást. Itt történik meg az alap-
készségek teljes körű megalapozása. E szint befejezése rendszeresen egybeesik a tankötele-
zettség lezárulásával.  
Az ISCED 3 – felső középfokú oktatás. Ebbe a szintbe a belépés általában 15 vagy 16 éves 
korban többnyire a tankötelezettség teljesítését követően történik, s a belépés előfeltétele 9 
éves oktatás eredményes befejezése. 
  
Az ISCED 3 szint három ágra bomlik:  

 ISCED 3A: Egyetemi jellegű felsőoktatásba történő közvetlen bejutást biztosító képzés. 
 ISCED 3B: Gyakorlatorientált, szakma-specifikus, két-három éves főiskolai programokba 

való belépésre jogosító képzés.  
 ISCED 3C: Munkavállalásra felkészítő képzés.  

ISCED 4 – nem felsőoktatás jellegű post-secondary oktatás, amely a 3 C típusú képzés befeje-
zése után felkészíthet a felsőoktatásba való belépésre, illetve magasabb szintű, de a felsőokta-
táshoz nem sorolható szakképző programok.  

 
Az ISCED fogalom- és szempontrendszerét átvette az Európai Unió is, bár értelmezése és 
adaptálása során számos tagállam meglepő módon sorolta be szakképző intézményeit.  
Az Unió tagállamainak iskolarendszereiről a legújabb összefoglaló leírás az Key data on 
education 1995. évi kötete, amely részletesen elemzi a tagállamok iskolarendszereit. 3  
A kiadványban található iskolaszerkezet-diagrammok a 2002/2003 tanévre vonatkoznak, de 
érvényesnek tekinthetők. Az alábbi táblázatban az ISCED 3C szintű programokba  
lépésre feljogosító általánosan képző oktatásra vonatkozó információkat gyűjtöttem össze.  

                                                
1 Classifying Educational Programmes. Manual for ISCED-97. Implementation in OECD Countries 1999 Edition  
http://www.oecd.org/dataoecd/7/2/1962350.pdf 
1 ISCED – Az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere Összeállította: Forgács András     
http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=iskolarendszerek-Forgacs-ISCED 
 
3 Key data on education in the European Union, European Commission, 1995, 

http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/052EN.pdf     
 németül http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/052DE.pdf     
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A magyarországi szakiskolai képzéssel összevethető ISCED 3C szintű programokba  
lépésre feljogosító általánosan képző oktatás időtartalma (ISCED 1 + ISCED 2/1 
    

9 éves közoktatás   

ORSZÁG 

ISCED 
1 + 
ISCED 
2/1 

Tankötele-
zettség  

Csehország  6 - 15 6 - 15  

Dánia 7 - 16 7 - 16 Opcionális 10. évfolyam látogatható 

Észtország 7 - 16 7 - 16  

Görögország 6 - 15  6 - 15  

Svédország 7 - 16 7 - 16  

Franciaország 6-15 6 - 16  

Írország  6 - 15 6 - 16 Nincs közép-európai értelemben vett fels  középfokú szakképzés 

Ciprus 6 - 15 6 - 15  

Lettország 7 - 16 5 - 16  

Luxemburg 6 - 15 4 - 15 Az alsó középfokú oktatás 12 éves korban kettéágazik 

Lengyelország 7 - 16 7 - 16  

Portugália  6 - 15  6 - 15   

Szlovénia 6 - 15 6 - 15  

Szlovákia 6 - 15 6 - 16 A  magyarországihoz hasonló hat és nyolc osztályos gimnáziumok 

Finnország 7 - 16 7 - 16 Opcionális 10. évfolyam látogatható 

Németország 6 - 16 6 - 16 
Tanulószerz dés keretében a jogszabályok szerint a szakképzés  
a 9. tanév befejezése után elkezdhet  

    

10 - 12 éves közokta-
tás   

ORSZÁG 

ISCED 
1 + 
ISCED 
2/1 

Tankötele-
zettség  

Magyarország 6- 16 5 - 18  

Anglia 5 - 16 5 - 16  

Hollandia 6 - 16 5 - 17  

Málta 5 - 16 5 - 16  

Spanyolország 6 - 16 6 - 16  

Litvánia 6 - 16 6 - 16  

Németország 6 - 16 6 - 16 
A gyakorlatban a tanulószerz dés keretében a szakképzés 
 a tizedik tanév befejezése után kezdhet  

    

    

8 éves közoktatás   

ORSZÁG 

ISCED 
1 + 
ISCED 
2/1 

Tankötele-
zettség  

Ausztria 6-14 6 - 15 Iskolai szakképzés 8. után, tanulószerz dés 9. évfolyam után kezdhet   

Olaszország 6 - 14 6 - 18   

Románia 6 -16 6 - 16 A szakképzés a 8. osztály befejezése után kezdhet  

Belgium 6-14 6 -15 Part time tankötelezettség 18 éves korig 

Bulgária 7 - 15 7 - 16 14 éves korban elágazások 
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A szakképzésbe lépés szempontjából megállapítható, hogy az EU-tagállamok többsége, a 27 
tagállam közül 16 az ISCED-dokumentumoknak megfelelően a 9. általánosan képző tanév 
lezárása után lehetővé teszi a belépést a felső középfokú oktatásba, így a magyarországi 
szakiskolával összevethető 3 C típusú upper secondary programokba is. Öt államban – Bel-
gium, Olaszország, Ausztria, Románia, Bulgária - az alsó középfokú oktatás a nyolcadik év-
folyam befejezése után is elkezdhető, bár Ausztriában azok a fiatalok, akik tanulószerződés 
keretében szeretnének szakmát tanulni, egyéves iskolai fulltime szakmatanulásra előkészítő 
vagy szakiskolai szakképző programot is elvégeznek, így ténylegesen a kilencedik évfolyam 
után kezdik a szakmatanulást. Belgiumban is 15 évesen lehet tanulószerződést kötni, Románi-
ában pedig felmenő rendszerben folyik egy 10 évfolyamos modell bevezetése.  
 
Nem egyszerű azoknak az államoknak a besorolása, amelyek a szakképzés elkezdését 10 – 11 
éves közoktatás befejezéséhez kötik. Hollandiában és Angliában a tankötelezettség már öt 
éves kortól tart, így az angol ás holland „tízosztályos” tulajdonképpen tizenegy évfolyamos 
oktatást takar. Németországban a jogszabályok szerint a szakképzés a 9. évfolyam befejezése 
után kezdhető. A gyakorlatban a többség a legtöbb tartományban 10 évfolyamos Hauptschule, 
vagy a 10 évfolyamos Realschule befejezése után még különböző pre-vocational programokat 
végez, s ezután, vagy érettségi után kezdi a szakmatanulást. Málta, Spanyolország vagy Lit-
vánia a szakképzés területén nem modellértékű, s Magyarország iskolaszerkezete sem egyér-
telmű.(A Key Data diagrammja a szakközépiskola és a gimnázium 9 – 10. évfolyamát a felső 
középfokú szakaszhoz, a szakiskola  9 – 10 évfolyamát az alsó középfokhoz sorolja.) 
A tankötelezettség a legtöbb tagállamban hat éves korban kezdődik. Hét éves kortól tanköte-
lesek a gyermekek az északi államokban, Dániában, Észtországban, Svédországban, Finnor-
szágban, illetve Lengyelországban és Bulgáriában, így a kilencedik évfolyam lezárása után a 
tanulók tizenhat évesek.  
 
A tankötelezettség egy sor tagállamban nem fejeződik be az alsó középfokú oktatás lezárásá-
val, hanem átfedi a felső középfokú oktatás kezdő szakaszát is, hogy így kényszerítse a tanu-
lókat a középiskolába vagy a szakképzésbe való továbblépésre. A tankötelezettség áthúzódik 
a felső középfokra többek között Belgiumban, Franciaországban, Írországban, Szlovákiában, 
Bulgáriában, Hollandiában, Ausztriában és Olaszországban.  
 
A tankötelezettség időtartama a legtöbb államban 9 vagy 10 évfolyam. 11 évfolyamos a tan-
kötelezettség Angliában, 12 évfolyamos Hollandiában, Olaszországban, s 13 évfolyamos 
(ideértve az óvodára vonatkozó szabályozást is) Magyarországon.  
 
Elég meglepőek a felső középfokon folyó szakképzésre vonatkozó statisztikák az OECD és az 
Európai Unió kiadványaiban. Egy, a 2001/2002 tanévre vonatkozó felmérés szerint a felső 
középfokú oktatásban résztvevő tanulók 62,5 %-a szakképző programokban vett részt.4 (A 
szakmatanulásra felkészítő, pre-vocational programokat az általános képzéshez sorolták.)  
A 2001/2002. évi adatok szerint különösen magas a felső középfokon folytatott szakképzés-
ben résztvevők aránya (meghaladja a kétharmados értéket) Belgiumban, a Cseh Köztársaság-
ban, Hollandiában, Ausztriában, Szlovéniában, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban. 
Svédországban és Dániában közel azonos az arány, Észtországban, Görögországban, Spa-
nyolországban, Olaszországban, Cipruson, Lettországban, Magyarországon, Máltán és Portu-

                                                
4 Key data on education in the European Union, European Commission. 2005, 
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/052EN.pdf     
 németül http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/052DE.pdf 
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gáliában pedig az általános képzésben résztvevők aránya magasabb. Írországban a 2001. évi 
adatok szerint az összes tanuló általános képzésben vesz részt.  
 
A felső középfokon tanulók megoszlása az általános- és szakmai képzésben 
 
Ország Általános Szakmai 
 képzés Képzés 
 % % 
Csehország  19,80 80,20 
Szlovákia 23,60 76,40 
Ausztria 27,70 72,30 
Egyesült ki-
rályság 27,90 72,10 
Szlovénia 29,70 70,30 
Belgium 30,30 69,70 
Hollandia 30,80 69,20 
Luxemburg 36,00 64,00 
Románia 36,00 64,00 
Németország 37,00 63,00 
Lengyelország 39,10 60,90 
Finnország 42,80 57,20 
Franciaország 43,70 56,30 
Bulgária 44,50 55,50 
Dánia 47,00 53,0 
Svédország 50,40 49,60 
Görögország 60,0 40,00 
Lettország 60,90 39,10 
Spanyolország 62,00 38,00 
Málta 67,20 32,80 
Észtország 68,50 31,50 
Portugália  71,20 28,80 
Litvánia 71,80 28,20 
Olaszország 73,20 26,80 
Ciprus 86,20 13,80 
Magyarország 87,20 12,80 
Írország  100,00 0,00 

 
Megállapítható, hogy öt évvel ezelőtt az Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Auszt-
riában, Németországban, a Benelux államokban, s az Egyesült Királyságban volt nagyon ma-
gas a szakképzés aránya, s a Dél-Európa latin nyelveket beszélő országaiban, a Balkánon, 
Írországban és a Baltikum országaiban volt nagyon alacsony. A magyar adat részben a sta-
tisztika akkori bizonytalanságait, s az új OKJ szerinti képzés felmenő rendszerű bevezetésé-
nek akkori állapotát tükrözi.  
 
Egy ország, s egy gazdaság sikeressége természetesen nem függ attól, hogy milyen magas a 
szakképzésben résztvevők aránya. Írország például nagyon sikeres, bár nem rendelkezik 
upper secondary szintű szakképzéssel.  
 
Az általános képzésben résztvevők arányát nagyon jól szemlélteti a következő térkép.  
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A felső középfokú oktatásban általános képzésben résztvevő tanulók aránya régiónként a 
2001/2002 tanévben.5 
 
 

 
 
 
Az 1991/92 tanév statisztikáiban a szakmatanulásra felkészítő (pre-vocational) programokat 
az általános képzéshez sorolták. A legújabb CEDEFOP-kiadványban6, amely 2007. 
augusztusától olvasható, a szakmai előkészítő oktatást a szakképzéshez sorolták, s így néhány 
ország, pl. Írország besorolása módosult. Magyarország továbbra is az utolsó előtti helyet 
foglalja el. 
 
 
 
 
 
                                                
5 http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/052DE.pdf    140. oldal 
6 Zooming in on 2010. Cedefop, 2007 http://www.trainingvillage.gr/etv/news/default.asp?idnews=2646 
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A szakképzésben résztvevők aránya mellett fontos adat a különböző szintű szakképesítéseket 
szerzők aránya a megfelelő korú népességhez viszonyítva. Ha a feladatunk a szakiskolai kép-
zéssel összevethető európai gyakorlat elemzése, akkor elsősorban a felső középfokú végzett-
ségeket kell figyelembe vennünk. A felső középfokon végzettséget szerzők arányáról a leg-
újabb statisztikák az OECD Education at a glance-kiadványában olvashatók.7 
 
 

Felső középfokú képzésben végzettséget szerzők aránya a megfelelő életkorú népességhez viszonyítva (2004) 
Percentage of upper secondary graduates to the population at the typical age of graduation, by programme destination, 
programme orientation and gender 

  

Összesen ISCED 3A ISCED 3B 

 
ISCED 3C 

(long)  ISCED 3C 
(short) 

Általánosan 
képz  prog-

ramok 

Szakmai 
el készít / 
szakképz  
programok 

  F + 
N Férfi N  

F + 
N N  

F + 
N N  

F + 
N Nő F + N Nő 

F + 
N N  

F + 
N N  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
(15) 

EU-tagál-
lamok 

                              

Ausztria m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  M  m  m  m  
Belgium1 m  m  m  62  67  a  a  20  18  17  22  37  43  62  65  

Cseh Közt. 87  85  88  55  64  n  n  31  23  n  n  18  23  69  65  
Dánia2 90  81  ### 58  70  a  a  56  63  a  a  58  70  56  63  
Finnország2 90  84  96  90  96  a  a  a  a  a  a  52  62  75  83  
Franciaország2 81  78  84  51  60  11  10  38  33  3  2  33  40  70  65  
Németország 99  97  ### 36  40  61  60  a  a  1  1  36  40  62  61  
Görögország m  m  m  59  68  a  a  37  36  x(8)  x(9)  59  68  39  38  
Magyarország 86  82  90  71  80  a  a  19  15  x(8)  x(9)  71  80  21  15  
Irország 92  86  99  91  97  a  a  6  6  a  a  66  69  34  38  
Olaszország 81  80  83  75  78  3  4  a  a  19  18  29  38  67  60  
Luxemburg 69  66  73  42  49  7  7  18  15  2  1  28  31  42  42  
Hollandia m  m  m  58  65  a  a  20  22  22  18  34  38  66  68  

Lengyelország 79  70  88  82  87  a  a  a  a  7  7  43  52  45  42  
Portugália m  m  m  53  62  x(4)  x(5)  x(4)  x(5)  x(4)  x(5)  40  48  14  13  
Szlovákia  83  81  85  66  74  a  a  22  15  1  2  22  26  68  62  
Spanyolország 66  58  75  45  54  a  a  18  19  7  8  45  54  25  27  
Svédország 78  75  81  77  81  a  a  1  n  a  a  37  44  41  37  
Egyesült 
Királyság m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  M  m  m  m  

EU19 átlag 83  79  88  63  70  5  5  18  17  6  6  42  49  50  50  

                                                
7 Education at a glance. OECD Indicators 2006 Edition 49. old. 
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Nem EU 
tagállamok                
Japan 91  90  92  68  71  1  n  23  21  x(8)  x(9)  68  71  24  21  
Korea 96  96  96  66  66  a  a  30  30  a  a  66  66  30  30  
Norvégia ### 86  ### 66  80  a  a  45  46  m  m  66  80  45  46  
Svájc 89  89  90  27  30  61  55  12  16  m  m  29  35  70  66  
Egyesült 
Államok 75  72  79  75  79  a  a  a  a  a  a  75  79  a  a  

Átlag (össz.) 81  77  86  61  67  6  6  20  19  5  5  47  53  44  43  
 
ISCED 3A Az A típusú felsőoktatási programokba való közvetlen belépésre felkészítő program (designed to prepare for 
direct entry to tertiary-type A education) 
ISCED 3B A B típusú felsőoktatási programokba való közvetlen belépésre felkészítő program (designed to prepare for 
direct entry to tertiary-type B education) 
ISCED 3C (long) A tipikus 3 A és 3B típusú programok képzési idejével azonos időtartamú 
ISCED 3C (short) A tipikus 3 A és 3B típusú programok képzési idejénél rövidebb időtartamú (shorter than duration of 
typical 3A or 3B program) 
 
m az adat nem áll rendelkezésre 
x az adat egy másik oszlopban szerepel. (zárójelben az oszlop száma) 
a az adat hiányzik, mert az adott országra a kategória nem érvényes 
n  elhanyagolható érték, vagy zéró érték 
 
A táblázatból hiányoznak Ausztria és az Egyesült Királyság adatai. (Hiányos adatszolgálta-
tás) 
A Magyarországra vonatkozó adatsorban az ISCED 3/A adatok 10 %-kal magasabbak az 
OM-statisztikák alapján számítható értéknél. 
 
A táblázat alapján megállapítható, hogy 2004-ben az EU tagállamokban az érintett évjáratok 
18 %-a szerzett ISCED 3C (long) szintű, s 6 % ISCED 3C (short) szakképzettséget. A mutató 
az OECD-országaiban is hasonló, 20, illetve 5 %. Ez a magyarországi adatnál (19 %, beleszá-
mítva az ISCED 3C (short) végzettségeket is) alig 20 %-kal magasabb, így elvben kijelent-
hetjük, hogy a magyarországi fejlődési tendenciák megfelelnek az európai és az OECD fejlő-
désének. Óvatosságra int azonban két adatsor, a németországi (Germany) és a svájci 
(Switzerland) adatok. Németországban a fiatalok hatvan százaléka, Svájcban háromnegyede 
tanulószerződés keretében szerez végzettséget, amely a képzésbe lépés feltételei és a képzés 
szervezése szempontjából összevethető a magyarországi szakiskolai képzéssel. A németor-
szági tanulószerződés keretében folyó képzést a 3 B kategóriába sorolták, (designed to 
prepare for direct entry to tertiary-type B education = a „B” típusú felsőoktatási programokba 
való közvetlen belépésre készít fel) s a svájci hasonló képzési szektorban végzettek 84 %-át 
ugyancsak a 3 B kategóriába.  
 
A német, az osztrák és a svájci szakképzés a képzésbe lépés feltételei, az oktatásszervezés és a 
pedagógiai modellek szempontjából egyértelműen a 3C kategóriába sorolhatók. Ennek alap-
ján nem indokolatlan a 3B kategória egy részének vagy egészének a szakiskolai képzéssel 
összevethető képzési kategóriába sorolása. Ez EU-szinten 5%-ot jelent, így a 3 C (long) + 3C 
(short) + 3B összesített értéke megközelítheti a 30 %-ot.  
 
Az Európai Unió „régi” tagállamaiban folytatott felső középfokú, a magyarországi szakiskolai 
oktatással összevethető szakképzés több szempontból eltér a magyarországi felső középfokú 
szakmai képzéstől. A legfontosabb eltérések a következők: 

 A szakképzési évfolyamok száma a legtöbb országban három vagy több. Az Egyesült 
Királyság tekinthető talán kivételnek, ahol az NVQ2 szintű szakképesítéseket is a 
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felső középfokú végzettségekhez sorolják,8 s Belgium és Hollandia, ahol ugyancsak 
magas a 2 éves képzési idejű 3C short programokban végzettek aránya. 

 A tanulószerződés keretében a tanulók tanulóbért kapnak, amelyet általában kollektív 
szerződések szabályoznak, s amelyek fedezhetik a tanulók létfenntartási költségeit is.  

 Az általános képzés és a szakképzés – az alsó középfokú oktatás és a felső középfokú 
oktatás között - számos országban a pályaválasztási döntést megalapozó, felzárkóz-
tató, szakmatanulásra felkészítő programok, híd-programok működnek, amelyek is-
kolarendszerben és iskolarendszeren kívül is indíthatók. 

 Azokban az országokban, ahol a kötelező közoktatás 10 – 11 évfolyamos, a kötelező 
közoktatás utolsó évfolyamain lehetőség van szakmai előkészítő (pre-vocational) 
programok látogatására, s esetenként a szakképzés elkezdésére is. 

 Az elmúlt évtizedekben számos országban kiépült egy a szakmunkás-szintre épülő, 
magasabb szintű, felnőttképzés keretében működő szektor. (Az Egyesült Királyságban 
az NVQ4 szinttel összevethető képesítések, Hollandiában a négyes és ötös képzési 
szint, Németországban a „mester-” és technikus képesítések, Svájcban a „felső szak-
mai képesítések”. Míg Magyarországon ezek a lehetőségek alternatívaként jelennek 
meg a 14 éves tanulók előtt, az EU számos tagállamában egymásra épülnek, és így a 3 
C végzettséget szerzők számára is felemelkedési lehetőségeket és karriert kínálnak.  

 Számos országban a szakiskolaival összevethető végzettséget beszámítják az érettségi 
megszerzésébe, s így a pályakezdő fiatalok néhány év alatt továbbléphetnek a felső-
oktatásba. 

 Az alsó középfokú oktatást számos országban vizsga zárja, amelynek elsődleges 
funkciója a tanulók allokációjának szabályozása. (Egyesült Királyság, Franciaország, 
Németország, Olaszország, Hollandia) 

 Az ISCED 3 C szintű végzettséggel rendelkezőket megbecsülik a munkaerőpiacon.  
Míg Magyarországon a diplomások bére a felső-középfokú és a nem felsőfokú post 
secondary végzettségűek bérátlagának 217 %-a, addig a legtöbb európai országban ez 
az érték 132 % és 160 % között mozog.9  

 

                                                
8 http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/052DE.pdf     311. oldal 
9 Education at a glance. OECD Indicators 2006 Edition  135. old. 1. sz. melléklet.    
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Jövedelemarányok az iskolai végzettség függvényében (25-64 és 30-44 évesek)  
Felső középfokú and post-secondary nem felsőfokú végzettség = 100)  

  
 

Év 
 

Fels  közép-
fokú végzett-

ség alatt 

Post-secondary nem 
fels fokú 

végzettség 

„B” típusú fels fokú 
végzettség  

„A” típusú fels -
fokú végzettség 
+ tudományos 
továbbképzés 

Fels oktatás 
együtt 

   
 25-
64  30-44  25-64  30-44  25-64  30-44 

 25-
64  30-44  25-64 

 30-
44 

                       

Ausztrália 2001 77 75 92 92 111 107 143 146 133 135 
Belgium 2003 89 91 m m 114 116 148 148 130 130 
Kanada 2003 78 78 102 104 112 112 169 172 140 141 
Cseh Köztár-
saság 2004 73 75 m m 126 145 185 193 182 191 
Dánia 2003 82 81 107 104 115 117 130 124 127 123 
Finnország 2003 94 92 m m 122 115 173 162 148 138 
Franciaország 2004 85 85 m m 125 130 163 167 147 151 
Németország 2004 88 82 109 112 128 129 163 153 153 146 
Magyarország 2004 73 75 120 119 138 144 218 222 217 222 
Írország 2002 76 77 98 96 113 116 160 160 144 145 
Olaszország 2002 78 80 m m m m 153 137 153 137 
Korea 2003 67 77 m m 111 122 156 161 141 148 
Luxemburg 2002 78 76 117 120 129 136 165 171 145 152 
Hollandia 2002 84 84 m m m m m m 148 147 
Új-Zéland 2004 75 73 103 101 102 105 147 142 129 129 
Norvégia 2003 80 89 117 120 141 147 125 134 126 135 
Lengyelország 2004 78 80 99 100 154 166 166 170 163 169 
Spanyolország 2004 85 84 c c 104 105 144 141 132 130 
Svédország 2003 87 83 120 122 106 101 139 134 128 124 
Svájc 2004 74 81 108 107 142 141 177 175 164 162 
Egyesült Ki-
rályság 2004 67 69 m m 124 122 174 181 158 162 
Egyesült Álla-
mok 2004 65 66 110 110 114 114 181 182 172 173 

 
 
Az EU régi tagállamai közül a rendelkezésünkre álló információk szerint Ausztriában, Belgi-
umban, Dániában, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Hollandiában, Spa-
nyolországban, az Egyesült Királyságban működik számottevő ISCED 3 C típusú, vagy a 
hazai szakiskolai képzéssel összevethető szakképzés. 
 
 
A magyarországi szakiskolai képzéssel összevethető ISCED 3C típusú programokba 
lépés feltételei a 10 éves és hosszabb időtartamú közoktatási rendszerekben az EU 
régi tagállamaiban 
 
1. A szakképzésbe lépés feltételei Angliában és Wales-ben 
 
A magyarországi közoktatási és szakképzési modernizációs programokat az elmúlt két évti-
zedben meghatározták az angol modellek, az angol alaptanterv, a GCSE – vizsga, a modulá-
ris, többszintű szakmarendszer, a National Vocational Qualifications (NVQ) követése. Az 
angol vizsgarendszerről az illetékes hivatal, a Qualifications and Curriculum Authority (QCA) 
honlapján szerezhetünk információkat.10  
 
                                                
10 A több tucat különböző vizsgatípus bemutatására itt nem vállalkozhatunk.  
http://www.qca.org.uk/qca_134.aspx  
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Az angol modell többek között abban különbözik a magyar Nat-modelltől, hogy a kötelező 
közoktatás utolsó két évében, (Key stage 4), amelyet az EU-kiadványok a felső középfokú 
oktatáshoz sorolnak, lehetőség van szakmai előkészítő tárgyak választására, illetve rész-szak-
képesítések elsajátítására is. A 16 éves korban letehető vizsgák általános tantárgyai mellett a 
nagy vizsgaközpontok honlapjain11megtalálhatók a szakmai előkészítő és szakmai alapozó 
vizsgatárgyak is. A korábbi GNVQ - vizsgákat – általános nemzeti szakmai képzettség –fel-
váltják a VCE- vizsgák, amelyeket a 16 évesek számára alap- és középszinten szerveznek. 
(Fundation és intermediate level) Átalakul a programkínálat, a szolgáltatás és a jövőbemutató 
ágazatok kerülnek az előtérbe, az informatika, az „üzlet”, tehát a vállalkozási ismeretek, a 
közgazdaság, a formatervezés, az egészségügy, a szabadidő-ipar, a turisztika és az alkalmazott 
természettudomány.  
 
A honlapon még elérhetők és letölthetők a kifutó GNVQ-programok alap- és középszintű 
moduláris követelményei is, amelyek ugyancsak a szolgáltatás, vállalkozás, informatika, sza-
badidő-ágazatokra koncentrálódnak.12 Megállapítható tehát, hogy az angol közoktatás záró 
szakaszában, a közoktatási intézményekben a 14-16 évesek számára folyik szakmai előké-
szítő, szakmai alapozó oktatás, amely a szakképzésbe is beszámítható. Ha a tanuló 
intermediate szintű vizsgát tesz a szakmai vizsgatárgyból, igényes, a NVQ 3 szintű modern 
apprenticeship szakképző programokba léphet, s két év alatt szerezhet végzettséget. Az 
advanced (NVQ 3 szintű) modern apprenticeship keretében szerzett végzettség két a-level 
tárgyból tett vizsgát (emelt szintű érettségi) is kiválthat. A sixth form keretében a 17-18 éve-
seknek oktatott advanced-szintű szakmai vizsgatárgyak ugyancsak két közismereti vizsgatár-
gyat váltanak ki, s lehetővé teszik a továbblépést a felsőoktatásba.  
 
Az angol szakmarendszer moduláris felépítésű, az első szint a betanított munkás szintnek felel 
meg, a második a korábbi magyar ágazati szakmunkás szintnek, a harmadik szint a közép-
európai három éves szakmunkás szintnek. A szintek pontos meghatározása a QCA honlapján 
is olvasható.13 A képző intézmények általában meghatározzák, hogy szakképzési programja-
ikba milyen feltételekkel lehet belépni, a Magyarországon tervezett alapműveltségi vizsgával 
összevethető GCSE- vizsgán milyen tantárgyakból, milyen szintű eredményt kell elérni ah-
hoz, hogy a tanuló belépjen egy NVQ3 végzettséget adó képzési programba. 2004. szeptem-
berétől a modern apprenticeship belépési feltétele sikeres vizsga öt GCSE vizsgatárgyból.  
 
Azok a tanulók, akik gyengébb eredményt értek el, lépésről lépésre haladva, először egy NVQ 
1 szintű, majd egy arra épülő második, illetve harmadik szintű végzettséget szerezhetnek. Az 
NVQ1 szint megszerzéséhez hat hónap, az NVQ2 szinthez legalább egy év, a harmadik szint-
hez további 2 év szükséges.  
 
Azok a fiatalok, akik az iskolai keretek között már nehezen motiválhatók, 14 éves korban 
beléphetnek egy új programba, amely a fiatalok tanoncképzése (Young apprenticeship)14 
nevet viseli. A programban együttműködnek az iskolák, a szakképző college, a képző köz-
pontok (training providers) és a munkahelyek. A tanulók az iskolában a Nemzeti Tantervnek 
megfelelő közismereti képzést is folytatják, de emellett lehetőséget kapnak egy második 
szintű (NVQ2) szakképesítés elsajátítására is. A projekt 2004-ben 1000 tanulóval indult. A 
belépők száma 2005-ben 2000-re, 2006-ban 3500-ra, 2007-re a tervek szerint 9000 főre növe-
kedett. A program keretében többek között művészetet és formatervezést, üzleti adminisztrá-

                                                
11 Pl. www.aqa.org.uk  
12 http://www.aqa.org.uk/qual/gnvqf.php , http://www.aqa.org.uk/qual/gnvqi.php  
13 http://www.qca.org.uk/qca_7134.aspx  
14 http://www.teachernet.gov.uk/teachingandlearning/14to19/vocationaloffer/Apprenticeships/youngapprenticeships/  
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ciót, gépészetet, egészségügyi és szociális gondozó szakmákat, motorgyártást, élelmiszer-
gyártást, elektrotechnikát, fodrász szakmát oktatnak. A szakmai képzésben a gyakorlati tevé-
kenységeket hangsúlyozzák, s törekednek a munkahelyi tapasztalatszerzésre is.  
 
Az elmúlt években új képzési formák jelentek meg, mint pl. az entry level qualifications, a 
belépő kvalifikációkat nyújtó programok, amelyek egyénre szabott szakmatanulásra felkészí-
tést, orientációt, szakmai alapozást nyújtanak, s felkészítenek a munkavállalásra is, s a mo-
dern apprenticeship-programok, amelyek a tanulószerződés keretében folyó képzés kiter-
jesztését szolgálják. A modern apprenticeship két szinten, fundation és advanced szinten mű-
ködik, a fundation szinten NVQ2, az advanced szinten NVQ3 végzettségeket ad.  
 
Az angol oktatási statisztikákból nagyon nehezen választhatók le a szakképző programok, 
mert olyan összefoglaló kategóriákat használnak, mint pl. a further education, amely szinte 
minden tankötelezettség teljesítése utáni képzést magába foglal, így Angliában a sixth form 
college intézményeit is. (érettségire felkészítő két éves iskola.)  
A CEDEFOP honlapján az EU tagállamainak szakképző rendszereit bemutató információ 
szerint15 a tankötelezettség befejezése után a 16 évesek a következő három lehetőség közül 
választhattak: 

 Full time iskolai képzés 
 Full time further education 
 Part time further education 
 munkával összekapcsolt szakmai képzés, (Work based learning) 
 munkavállalás, elhelyezkedés gyakornokként 

 
A 16 évesek bekapcsolódása és részvétele a tankötelezettség teljesítése utáni iskolai képzésben, a further 
education programokban és a kormányzat által támogatott képzésekben 1995/96, 1999/00, 2001/02  
2003/2004-ben  (%) 

   

England   Wales   Scotland    Northern Ireland  
1995/

96 
1999/

00 
2001/

02 
 2003/

04 
1995/

96 
1999/

00 
2001/

02 
2003/

04  
1995/

96 
1999/

00 
2001/

02 
 2003/

04 
1995/

96 
1999/

00 
2001/

02 
Iskolai 
képzés 34 35 35  35 37 38 39 40  67 69 71  60 46 48 49 

Full-time 
Further 

Education 37 36 36  37 33 33 33 33  9 12 14  15 30 29 29 

Part-time 
Further 

Education 7 6 5  4 10 6 6 7  19 9 8  21 11 9 11 

A kor-
mányzat 

által támo-
gatott 

képzések  11 8 7  7 12 7 8  8 10 9             

Összesen 80 79 78  79 82 78 80  81 86 90  93  96 78     86  89 

 
Nem egyszerű az iskolai és a part time és a full time further education programok értelme-
zése, hiszen fenti kategóriák tartalma Angliában, Skóciában vagy Észak-Írországban is külön-
böző. Angliában pl. a further educationhöz sorolják a sixth form college intézményeit is, 
amelyek érettségi vizsgára készítenek fel. Az iskolákban és a further education keretében 
gyakran különböző általános és szakmai vizsgákra készítenek fel.   
 
A szakiskolai képzéssel inkább a Work based learning hasonlítható össze. A work based 
learning programokba évente több mint negyedmillió fiatal lép be, jelentős részük nem 16 
éves, hanem idősebb. A magyarországi szakiskolai képzéssel az apprenticeship, az advanced 
apprenticeship és az NVQ-learning vethető össze, bár mind az apprenticeship, mind az NVQ-

                                                
15 http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/criteria_reply.asp 
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képzés keretében a tanulók jelentős része a magyar OKJ- szakképesítéseknél szűkebb profilú 
és rövidebb képzési idejű szakmát tanul.  
  

Munkaalapú képzésbe belépők,  (ezer fő) programtípusonként16 
 2000/01 2001/02 2002/03** 2003/04 

TANONCKÉPZÉS (NVQ 3 SZINT) 
(ADVANCED APPRENTICESHIP) 

72.4 54.0 47.3 55.9 

TANONCKÉPZÉS (NVQ 2 SZINT) 
(APPRENTICESHIP) 

104.1 108.3 115.7 136.5 

 MODULÁRIS, TÖBB SZINTEN FOLYÓ SZAKMAI 

KÉPZÉS 
 (NVQ LEARNING)  

50.1 54.1 40.6 26.6 

Szakmai előkészítő, alapozó, munkavállalásra 
felkészítő szakmai képzés  
(ENTRY TO EMPLOYMENT) 

26.3 31.1 35.7 61.1 

ÖSSZESEN 252.9 247.6 239.3 280.0 
*.  

Az adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy napjainkban a megfelelő korú évjáratok 
létszáma 650 – 680.000 fő. 
 
Az angol szakképzés azonban nem jellemezhető a középfokú oktatás teljesítményével. A kép-
zés meghatározó színtere a felnőttoktatás. A munkavállaló korú népesség képzettség megosz-
lását a következő diagramm szemlélteti17: - 

 
Az angol szakképzésről fentiek alapján megállapítható, hogy a szakképzésben résztvevők 
jelentős része a kontinentális európai felső középfokú szakképesítéseknél szűkebb profilú, 
rövidebb képzési idejű szakképesítést szerez, de ezt a felnőttképzésben továbbépíti.  

                                                
16 Cedefop adatok, 
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/criteria_reply.asp  
Az angol oktatási statisztikák, mint pl.  
http://www.dfes.gov.uk/rsgateway/DB/VOL/v000616/0112711812_web.pdf  alapján 
17 http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/download/panorama/5159_en.pdf   13. old. 
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A képzésbe lépés szempontjából ki kell emelni azt a tényt, hogy a kötelező oktatás utolsó két 
évében lehetőség van szakmai tantárgyak oktatására és a 16 éves kori vizsgában szerepel-
nek szakmai tantárgyak. (GNVQ és VCE vizsgatárgyak) Kiemelt figyelmet fordítanak a ta-
nulószerződés keretében folyó szakképzés kiterjesztésére. (Modern apprenticeship)  Ez a kép-
zési forma összevethető a magyarországi szakiskolai képzéssel, s az évjáratok kb. húsz szá-
zalékát érinti.  
A hátrányos helyzetű fiatalok számára 2004 óta 14 éves kortól lehetővé teszik NVQ2 szintű 
szakképesítések megszerzését az általános képzés folytatása mellett. A kormányzat átfogó 
programot dolgozott ki a felső középfokú oktatás kiterjesztésére.18 
 
 
2. A szakképzésbe lépés feltételei a Német Szövetségi Köztársaságban 
 
A szakképzés meghatározó formája Németországban a tanulószerződés, amely szinte a teljes 
szakmarendszerre kiterjed. Fiatalkorúakat csak államilag elismert szakmákban (staatlich 
anerkannte Ausbildungsberufe) lehet képezni. A tanulószerződés keretében oktatható szakké-
pesítések száma 346, (2006. október). A németországi szakmarendszer abban tér el a magyar-
országitól, hogy míg nálunk a 8. osztály (+ 9-10. évfolyamok) elvégzése után elsősorban ha-
gyományos szakmunkás-szakképesítéseket oktatnak, Németországban a tanulószerződés ke-
retében olyan ügyviteli, kereskedelmi, pénzügyi, szolgáltató képesítések is elsajátíthatók, 
amelyeket Magyarországon érettségi után. A képzés elkezdésének jogi feltétele elvben a tan-
kötelezettség teljesítése, a kilencedik osztály befejezése a háromágú alsó középiskolában. 
(Hauptschule, Realschule, Gymnasium) 
A legtöbb németországi tartományban a legalacsonyabb presztízsű iskolatípus, a Hauptschule 
képzési ideje is 10 éves. Az alsó középfokú oktatást mindhárom iskolatípusban vizsga zárja, 
amely elsősorban az utolsó tanév anyagára épül, s ezért nem olyan megterhelő, mint a több 
éves tananyagot felölelő angol vizsga. Azok a fiatalok, akik kiléptek az általános képzésből, s 
nem tanulnak tovább nappali iskolában (Vollzeitschule), 18 éves korukig tankötelesek. Ez a 
tankötelezettség különböző formában teljesíthető. A tanköteleseket a munkaügyi ügynökség 
(Arbeitsagentur) pályaválasztási tanácsadó irodája tartja nyilván. A munkaügyi ügynökség 
helyi kirendeltségein pályaválasztási információs központ működik, amely nyomtatott és 
elektronikus úton elérhető információhordozókkal, egyéni és csoportos tanácsadással és kép-
zőhelyek közvetítésével segíti a pályaválasztást és a tanulószerződés kötését. Abban az eset-
ben, ha ez mégsem sikerül, különböző áthidaló képzési lehetőségeket ajánlanak fel a fiatalok-
nak. A gyakorlatban a Hauptschule vagy a Realschule 10. évfolyamának befejezése sem 
mindig elegendő a szakmatanulás elkezdéséhez. Ennek elsősorban az az oka, hogy a tech-
nológiai és a munkaszervezési változások miatt egyre szűkül a tanulószerződésre alkalmas 
vállalkozások köre, hiszen vannak olyan költséges és hatékony technológiák, amelyek nem 
engedik meg a hibát vagy az alacsony kihasználtságot. Itt a szakmunkástanuló nem oktatható. 
A nyolcvanas években, amikor a nagy létszámú évjáratok haladtak át a szakképző rendszeren, 
kialakult egy sor parkoltató, szakmatanulásra felkészítő, szakmai alapképzést nyújtó egy-két 
éves program, amelyeket iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül is működtettek, s ame-
lyek a szakmai elemek mellett a közismereti oktatást is folytatták, felkészítve a tervezett ma-
gyarországi alapműveltségi vizsgával összevethető reáliskolai záróvizsgára is. Az elkényelme-
sedett munkaadók a tanulószerződés feltételeként ma már a jó minőségű általános képzett-
ség mellett megkövetelik a szakmai alapképzettséget is, - amely az angol NVQ1 szintű vég-
zettséggel is összevethető – hiszen így hatékonyan használható munkaerőhöz jutnak.  

                                                
18 http://www.dfes.gov.uk/publications/14-19educationandskills/pdfs/14-19WhitePaper.pdf  
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A közoktatás és a szakképzés között létrejött egy viszonylag széles, szakmai előkészítő-ala-
pozó, az általános képzést tovább folytató, reáliskolai vizsgára felkészítő szektor, amely ma 
fél millió fiatalt fogad be. Az egy éves szakmai alapképző programok (Berufs-
grundbildungsjahr) elvben beszámíthatók a szakképzésbe, a tanulók a második szakképzési 
évfolyamra léphetnek, ha a szakmai alapozásnak megfelelő szakmacsoportban és leágazásban 
lépnek tovább. A mai gyakorlat költséges és megnöveli a képzési időt, ezért a szakképzés-
politika kiemelt feladatnak tekinti a szakmai előkészítés-alapozás beszámíthatóságának egy-
értelmű szabályozását.  
A szakképzésbe lépés elvi feltétele a 9. évfolyam befejezése. A gyakorlatban azonban a szak-
képzésbe lépők többsége 10 évfolyamos általános képzés, reáliskolai záróvizsga, érettségi, 
egyéves szakmatanulásra felkészítés, vagy szakmai alapképzés után köt tanulószerződést. A 
tanulószerződést kötő fiatalok létszáma az elmúlt másfél évtizedben alig változott, 550000 és 
630000 fő között mozgott az egyes években.  

Új tanulószerződések száma Németországban 19  
1992 595.215 
1995 572.774 
2000 621.693 
2003 557.634 
2005 550.180 

 

Németországban a fiatalok körülbelül hatvan százaléka lép a duális rendszerbe. Ez az arány a 
munkaerő-piaci képzőhely-kínálat és a demográfiai feltételek függvényében ingadozik. A 
nyolcvanas években a nagy demográfiai hullám, a kilencvenesekben az országegyesítés 
sokkja, évtizedünk első felében a globalizáció és egy kisebb demográfiai hullám hatása miatt 
hasonló volt az általános képzés és a szakképzés közötti parkoltató szektor súlya.  
A tanulószerződés keretében szakmát tanuló fiatalok átlagos életkora 1990-ben 19 év volt, 
2000-ben 19,1, 2005-ben 19,5 év, s ez azt jelenti, hogy a szakképzés elkezdésének tényleges 
időpontja a 17 és 18 éves életkor közé esik.20 

                                                
19 Berufsbildungsbericht 2006. BMBF Bonn 2006. 15. oldal 
20 Berufsbildungsbericht 2007. BMBF Bonn 2007.  423. oldal 
http://www.bmbf.de/pub/bbb_07.pdf 
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Tanulószerződést kötött fiatalok iskolai előképzettsége 2005-ben21 

Képzési ága-
zat 

Haupt-
schule 

végzett-
ség nél-

kül 

Haupt-
schule 

(9 vagy 10 
osztály) 

Realschule, 
(10 osztály)  

Főiskolai 
egyetemi 
továbbta-
nulásra 
jogosult 

Iskolai 
szakmai 

alapozó év 
Szak-

iskola* 

Szakmata-
nulásra 

felkészítő 
év Egyéb 

Összesen 2,1 30,8 39,6 17,3 2,2 5,3 1,4 1,2 
Összesen, 
ipar és keres-
kedelem nél-
kül 4,2 38,1 37,0 9,6 4,1 4,0 2,3 0,8 
Ipar és keres-
kedelem 0,6 25,3 41,6 23,0 0,9 6,3 0,8 1,5 

Kézműipar 4,5 47,3 31,1 5,0 5 4,3 2,5 0,4 
Szabad fog-
lalkozások 0,5 16,3 57,1 20,7 0,4 3,4 0,2 1,3 

Közszolgálat 0,1 4,7 58,5 31,8 0,1 4,2 0,1 0,5 
Mezőgazda-
ság 9,2 34,2 32,6 9,2 7,3 0,9 4 2,6 
Háztartásgaz-
daság 25,2 32,2 8,1 0,8 4,9 5,7 16,5 6,6 
Tengerhajó-
zás 3,0 13,5 49,3 31,9 2,3 0,0 0,0 0,0 

 
*Berufsfachschule: reáliskolai végzettséget és szakmai alapozást nyújtó 1-2 éves programok 
 
Fent említettem, hogy az általánosan képző és a szakképző intézmények között Németország-
ban létrejött egy költséges, több százezer főt befogadó, szakmatanulásra felkészítő, szakmai 
alapozást nyújtó, felzárkóztató, vagy az általános képzést tovább folytató szektor, amelyben a 
szakmai előkészítés-alapozás beszámítása a szakképző évfolyamokba részben rendezetlen 
volt. Az elmúlt években, elsősorban az angliai moduláris képzés tapasztalataira építve, Né-
metországban is kialakítottak egy új modellt, amelyben a szakképzésbe beszámítható 
részszakképesítés-modulokat oktatnak.  
 
A németországi rendszer merevebb, mint az angol. Míg Angliában már másfél évtizede 14 
éves korban kezdődhet a szakmai alapozó képzés, s három éve a szakképzés is, Németország-
ban a többség számára erre csak 16 éves korban volt lehetőség. Az elmúlt években egyre több 
tartományban vezetik be Hauptschule-ben azt a lehetőséget, hogy azokat a tanulókat, akikről 
feltételezhető, hogy tankötelezettségi idő alatt nem szerzik meg az alapiskolai végzettséget, 
szakmatanulásra felkészítő „9”.osztályokba helyezik, ahol a hangsúly a motivációra, a ta-
pasztalatszerzésre, a tevékenységre kerül. A modell még a régi NDK politechnikai iskolájából 
származik, ahol a gyerekek heti egy napot vállalatoknál, munkahelyeken töltöttek. Az új mo-
dellben, amelyet először Hamburgban próbáltak ki és vezettek be, a gyerekek heti két napot 
töltenek munkára felkészítő tevékenységgel. Ez a tevékenység folyhat képző intézményben, 
képző központban, együttműködő vállalkozások munkahelyein, de találkozunk olyan projek-
tekkel is, ahol például a gyerekek egy büfét működtetnek, vagy egy államilag elismert szakma 
részszakképesítés-modulját sajátítják el.  
 
A részszakképesítés-modulok elsajátítására számos intézményformában van lehetőség. Ezek 
közül az egyik legújabb a belépő kvalifikációk átadása. A német megnevezés (Einstiegs-
qualifizierung) nagyon hasonló az angol Entry qualifications megnevezéshez. A program 
azonban eltérő, a német program résztvevői olyan fiatalok, akik képző férőhely hiánya miatt 
nem tudnak tanulószerződést kötni. A munkaügyi szervezet támogatásával egy képző üzem-
                                                
21 Berufsbildungsbericht 2007. BMBF Bonn 2007.  416. oldal 
http://www.bmbf.de/pub/bbb_07.pdf  
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mel egy éves szerződést kötnek. A fiatalok havi 192 Euro támogatást kapnak, ezt, s az egész-
ségügyi és társadalombiztosítást a munkaügyi szervezet fedezi. A képző üzem a program ke-
retében lehetővé teszi számukra részszakképesítés-modulok elsajátítását. A program befeje-
zése után, munkatapasztalatukra, s a megszerzett részszakképesítésre építve könnyebben ta-
lálnak képző férőhelyet.  
 
A németországi duális szakképzést az ISCED 3B kategóriába sorolták, mert elvégzésével, s 
megfelelő szakmai gyakorlattal a pályakezdő szakképzett fiatalok beléphetnek az ISCED 5B 
kategóriába sorolt (felsőszintű) szakiskolai programokba. A szakmunkásképzésre épül a 
mesterképzés is, amely azonban nem korlátozódik a kézműves szakmákra, hanem a szolgál-
tatásokra, a kereskedelmi és pénzügyi szektorra is kiterjed, s a nagyvállalatoknál az 
„Industriemester”-képzésben az ott szükséges középvezetői munkakörökre. A mestervizsga 
egyes tartományokban főiskolai továbbtanulásra jogosít. 
A szakmunkások viszonylag egyszerűen, az egy-két éves Fachoberschule elvégzésével is 
megszerezhetik a főiskolai továbbtanulásra jogosító végzettségeket. 
 
A németországi szakképzés rugalmassá tétele érdekében átfogó fejlesztések folynak, amelyek 
középpontjában a szakmarendszer és a képzési folyamatok modularizálása áll.   
 
 
3. A szakképzésbe lépés feltételei Hollandiában 
 
Hollandiában az alsó középfokú oktatás 16 éves korban zárul, a szakképzés, amely a regio-
nális képző központokban zajlik, elvben ezután következik. A gyakorlatban azonban a szak-
matanulásra felkészítés és a szakmai alapképzés már a 14-15 évesek számára is elkezdhető.  
 
A holland közoktatás alsó középfokú szakasza tagolt. A 12 éves tanulók a tudományos felső-
oktatásra felkészítő, a nem tudományos felsőoktatásra felkészítő és a szakképzésre felkészítő 
ágak közül választhatnak. Az oktatás az alsó középfok első három évében közös alaptanterv-
hez igazodik, de a szakmatanulásra felkészítő ágban (VMBO, Voorbereidend Middelbaar 
Beroepsonderwijs, a középfokú szakképzésre felkészítő program) a harmadik és negyedik 
évében (amely a magyarországi 9-10. évfolyamokkal vethető össze) a négy szakterület 
egyikén szakmai orientáló, szakmatanulásra felkészítő és szakmai alapozó oktatás is 
választható. A tanulók körülbelül 60 %-a jár a VMBO-ba, amelyet vizsgával zárnak. A 
szakmai tárgyak is részét képezik a vizsgának. A vizsga elsődleges funkciója a tanulók 
allokációja a szakképző programok között.  
 
A moduláris, többszintű (a szintek meghatározása az angol modellhez hasonló) holland szak-
képzés nem hasonlítható a magyarországihoz. A képzés a regionális központokban folyik, 
(ROC), s lehetőség van iskolai jellegű képzésre, ahol alacsonyabb, s munkahelyen, tanuló-
szerződésben folyatatott képzésre, amelyben magasabb a gyakorlati képzés aránya.  
 
Az a tény, hogy Hollandiában az EU-kiadványok szerint22a felső középfokú oktatásban 
résztvevők 69,2 %-a szakképzésben vesz részt, arra enged következtetni, hogy a 16 éves kor-
ban, vagy később a szakképzésbe átlépők aránya is hasonlóan magas lehet. A holland statisz-
tikák alapján nem lehet egyértelműen elkülöníteni a szakiskolai képzéssel összehasonlítható 
szektort. A megfelelő életkorúak (18/19 évesek) 58 %-a felsőfokú továbbtanulásra jogosult, e 
                                                
22 22 Key data on education in the European Union, European Commission, 1995,  
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/052EN.pdf      
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csoport fele valószínűleg ISCED 3 szintű szakképzettséggel is rendelkezik. A magyarországi 
szakiskolai végzettségekkel összevethető az ISCED 3 C (short) végzettséggel rendelkező 
csoport (22 %) és a 3 C long végzettséggel rendelkezők (20 %) jelentős része. 
 
1996. után számos reform zajlott le, amelyek az oktatás szervezését és a szakmarendszert is 
érintették. Az 1990. évi és a jelenlegi statisztikák nem hasonlíthatók össze. 1990-ben a felnőtt 
szakképzést külön számították, ma az ifjúsági és a felnőtt szakképzés integráltan folyik a re-
gionális központokban, s módosult a szakmarendszer is. A középfokú szakképzésben résztve-
vők nagyságrendje azonban nem változott.  
 
A középfokú szakképzésben résztvevők száma Hollandiában23 (ezer fő) 
  MBO24  Tanulószerződés összesen 
1990  286   130  416 
2001  432   -   432  
 
 
4. A szakképzésbe lépés feltételei Spanyolországban 
 
Európában ma Spanyolország közoktatási rendszere hasonlít leginkább a magyarországihoz. 
Az egységes közoktatás tíz évfolyamos, a szakképzésbe való belépés feltétele a 10. évfo-
lyamos képzés lezárása és a záróvizsga. A szakképzés két szinten szervezhető meg: a 10 
osztály befejezése utáni programok a középszintű szakmai képző programok (middle level 
vocational schooling), az érettségi után tanulható programok a felső szintű programok. A hát-
rányos helyzetű fiatalok az ún. szociális garancia programokba lépnek. Az új modellt felmenő 
rendszerben vezették be, a 2003/2004-es tanévben érte el a felső középfokot. A felső közép-
fokon tanulók megoszlását a következő táblázattal jellemezhetjük: 
 
Felső középfokon továbbtanulók megoszlása (2002/2003 tanév) 
Érettségire felkészítés   71,4 % 
Középszintű szakképzés   23,7 % 
Szociális garancia programok    5,0 % 
 
 
 
A magyarországi szakiskolai képzéssel összevethető ISCED 3C típusú programokba 
lépés feltételei a 9 éves időtartamú közoktatási rendszerekben az EU régi tagálla-
maiban 
 
 

1. A szakképzésbe lépés feltételei Franciaországban 
 
Az európai modernizáció egyik meghatározója volt a hetvenes években a francia közoktatás-
politika. Franciaországban az alsó középfokú oktatás a 9. évfolyamon vizsgával zárul. A 
vizsga központi írásbeli feladatokat tartalmaz, anyanyelv-irodalom, matematika és földrajz-
történelem tantárgyakból. Az általános iskolai végbizonyítvány (brevet de College) érdemje-
gyeit a 8-9. tanévek tanulmányi átlagai és a vizsgán szerzett érdemjegyek alapján számítják 
                                                
23 Eurydice Netherland: The Netherlands. Structures of education, Vocational training … www.eurydice.org 30. 
old. 
Vocation education and training in the Netherlands, Cedefop, 1994. 24. old. 
24 Középfokú szakképzés 
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ki. A tanulók továbbhaladásáról az iskola tantestülete dönt. Javaslatuk megfogalmazásakor a 
bizonyítványt is figyelembe veszik.  

 
A hátrányos helyzetű, lemaradó tanulók számára a 8. és 9. évfolyamon szakmatanu-
lásra felkészítő programokat kínálnak. A szakmatanulásra felkészítő programból a 
magyarországi szakiskolai képzéssel összevethető programokba lehet továbblépni.  

 
A felső középfokú oktatás keretében általános érettségire és szakmai érettségire felkészítő 
programok választhatók, (licee général és licee technique), amelyek három éves képzési ide-
jűek. A magyarországi szakiskolai képzéssel a hagyományos szakmákat oktató, három éves 
képzési idejű, CAP-vizsgára felkészítő, és a két éves képzési idejű, széles, általánosabb képe-
sítéseket oktató, BEP vizsgára felkészítő szakképző program vethető össze. Az Interneten 
nem sikerült olyan német vagy angol nyelvű forrást találnom, amely a kilencedik évfolyam 
utáni továbblépők megoszlására vonatkozna. A CEDEFOP kiadványa régi, az EURYDICE 
kiadványa a honlapon nem érhető el.  
 
Az OECD 2006. évi kiadványa szerint25 a megfelelő életkorúak, tehát a 19 évesek 38 %-a 
rendelkezik ISCED 3C long és 3 % rendelkezik ISCED 3C short végzettséggel. Ennek alapján 
feltételezhető, hogy a szakiskolai képzéssel összevethető CAP és BEP programokba a 9. évfo-
lyamot befejezők kb. négytizede lép. A CAP és BEP szakképző programok befejezése után a 
tanulók 2 éves, nappali, szakmai érettségire felkészítő oktatásba kapcsolódhatnak be, 
(Baccalaureat professionnel)  
 
2. A szakképzésbe lépés feltételei Finnországban 
 
Finnországban az alsó középfokú oktatás a kilencedik évfolyammal zárul. A beiskolázásra hét 
éves korban kerül sor, a tanulók a 9. évfolyam befejezésekor 16 évesek. A tanulók azonban a 
nem kötelező tizedik évfolyamra is továbbléphetnek. A felső középfokú oktatás általános és 
szakképző ágra válik el, a szakképző ágon is fel lehet készülni a felsőfokú továbbtanulásra.  
A felső középfokú oktatásban a tanulók megoszlása a következő volt. 26 

 54% általános felső középfokú oktatás;  
 38% szakmai felső középfokú képzés 
 3% opcionális 10. osztály;  
 5% nem tanul tovább 

 
 
 
2. A szakképzésbe lépés feltételei Svédországban 
 
Svédországban az alsó középfokú oktatás a kilencedik évfolyammal zárul. A beiskolázásra 
hét éves korban kerül sor, a tanulók a 9. évfolyam befejezésekor 16 évesek. Az alsó közép-
fokú oktatás befejezése után a tanulók 98 %-a felső középfokú oktatásba lép. A svéd felső 
középiskola 17 szakirányra bomlik, ezek közül 2 általánosan képző, tizenöt szakmai irány.  
 
A felső középfokú oktatásban résztvevő tanulók 48 %-a szakképző, 52 százaléka általánosan 
képző vagy pre-vocational képzésben vett részt, (2004) 27  

                                                
25 Education at a glance. OECD Indicators 2006 Edition 49. old.  
26 http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/criteria_reply.asp finnek 

 
27 http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/criteria_reply.asp  
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3. A szakképzésbe lépés feltételei Dániában 
 
Dániában az alsó középfokú oktatás a kilencedik évfolyammal zárul. A beiskolázásra hét éves 
korban kerül sor, a tanulók a 9. évfolyam befejezésekor 16 évesek. A tanulók azonban a nem 
kötelező tizedik évfolyamra is továbbléphetnek, s a kilencedik évfolyam befejezése után a 
tanulók 60 %-a él ezzel a lehetőséggel.  
A kilenc vagy tíz éves általános képzés lezárása után a tanulók 38,3 % általánosan képző felső 
középiskolába,  a tanulók 16 %-a szakmai felső középiskolába, s 30  % a szakiskolai képzés-
sel összevethető szakképzésbe lép, további néhány százalék különböző rövid programokba, 
illetve 3,5 % kilép az oktatási rendszerből. 28 
Tekintettel arra, hogy a dán szakképzés nagyon rugalmas, moduláris szerkezetű, biztosított az 
átjárhatóság, a szakképző ágat választók előtt is nyitott a továbblépés (érettségi, felsőfokú 
továbbtanulás) lehetősége.   
 
 
4. A szakképzésbe lépés feltételei Görögországban 
 
Görögországban a kilencedik évfolyam befejezése után lehet átlépni a felső középfokú okta-
tásba, ahol általánosan képző, érettségire felkészítő és szakképző programok között lehet vá-
lasztani. A 2005/2006. tanévben a felső középfokon tanulók 65 %-a általánosan képző, érett-
ségire felkészítő programba járt, s 35 % szakképző iskolába. (Technical Vocational Schools, 
Technika Epangelmatika Ekpaideftiria, TEE)29 
 
5. A szakképzésbe lépés feltételei Portugáliában 
 
Portugáliában a 9. évfolyam befejezése után lehet belépni a felső középiskolába, amelynek 
általános érettségire felkészítő és szakmai ága van. (Technological courses) A felső középfo-
kon tanulók kb. 30 %-a tanul szakmai képzésben, amely azonban nem hasonlítható össze a 
magyar szakiskolai képzéssel, mert érettségit ad. A 9. évfolyam befejezése után – 25 éves 
életkorig – be lehet lépni a tanulószerződésbe is, ez a program néhány ezer fiatalt érint.  
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára az alsó középiskolai szakaszban is folyik 
szakmatanulásra felkészítés, ezzel a lehetőséggel az évjárat kevesebb, mint 1 %-a él.30  
 
6. A szakképzésbe lépés feltételei Írországban 
 

Az írországi közoktatás szerkezete nem egyértelmű. Az intézményeket bemutató monográfiá-
ban31 az óvoda utolsó két évét hol az óvodához, hol az elemi oktatáshoz sorolják, ennek 
megfelelően az alapfokú oktatást hol hat, hol nyolc évfolyamosként határozzák meg. Az alsó 
középfok három éves, záró szakaszában szakmai tárgyakat is oktatnak, az angliaihoz hasonló 
vizsga zárja, a tanulók ezután lépnek a felső középiskolai szakaszba. A felső középiskolai 
                                                
28 Uddannelse pa krygs og tvaers VVM 2004. 
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/criteria_reply.asp  
29 http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/criteria_reply.asp  
30 STRUCTURES OF EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING AND ADULT EDUCATION IN EUROPE, PORTUGAL 

2005/06 http://www.eurydice.org 

 
31 Das Berufsbildungssystem in Irland Kurzbeschreibung FÁS Cedefop Panorama series; 87 

Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2004 
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szakasz elvben három éves, de a tanulók zöme egy negyedik tanév, (transition year) 
látogatására is vállalkozik, amely az iskolarendszert bemutató diagrammon az alsó középis-
kolához, a szövegben a felső középiskolához tartozik.  
Ez azonban azt jelenti, hogy a tanulók zöme 16 éves korban, legalább tíz éves oktatás után 
(ha az óvodát is hozzáadjuk, 14 év után) választhat a három felső középiskolai ág közül.  
Az általános képzési ágba a tanulók 67 %-a, a szakmai képzési ágba 27 %-a, s egy gyakor-
latiasabb, szakmai irányú „vigaszágba”, amelyet azok választanak, akik nem akarnak a 
felsőoktatásba továbblépni, 6 % lép. (Leaving Certficate Programme, LCP,   Leaving 
certficate  Vocational Programme, LCVP, Leaving certficate  Applied Programme, LCA ) 
 
Az általános leírások szerint az ír közoktatásban nincs olyan intézmény, amely összevet-
hető a magyarországi szakiskolával. Azoknak a fiataloknak, akik az általános képzést, vagy 
a középiskolát formális végzettség nélkül hagyják el, az oktatási és a gazdasági és foglalkoz-
tatási tárca közösen két éves, az általános képzés és a szakmatanulásra felkészítés elemeit 
összekapcsoló fejlesztő programot működtet, amely talán egy felzárkóztató/fejlesztő kilenc-
tizedik osztállyal vethető össze. Ez a program az évjárat 7 %-át fogadja be. Írországban mű-
ködik egy viszonylag kis létszámot befogadó tanoncképzés is, a belépők életkora 16-25 éves 
kor között van.  
 
 
A magyarországi szakiskolai képzéssel összevethető ISCED 3C típusú programokba 
lépés feltételei a 8 éves időtartamú közoktatási rendszerekben az EU régi tagálla-
maiban 
 
1. A szakképzésbe lépés feltételei Ausztriában 
 
Ausztriában az alsó középfokú oktatás a 8. évfolyam befejezésével zárul. A felső középfok 
intézményei  

 a középfokú szakképző iskolák (berufsbildende mittlere Schulen) 
 a „felső” szakképző iskolák” (berufsbildende höhere Schulen) 
 az általánosan képző felső iskolák (allgemein bildende höhere Schulen) 
 az egészségügyi szakiskolák (a 11. évfolyamtól) 
 tanoncképzés (Lehre) 

Az iskolai szakképzés intézményeibe a 8. évfolyam befejezése után lehet belépni. A tanonc-
képzésbe lépést megelőzően ezzel szemben még egy kilencedik évfolyamot is el kell végezni 
valamilyen fulltime iskolában, például a középfokú szakképző iskolában, vagy az ún. egy 
éves politechnikai programban. (Polytechnisches Jahr) A politechnikai év, amelyet az évjá-
ratok kb. egy ötöde látogat, szakmatanulásra felkészítést nyújt a fémipari, elektrotechnikai, 
építőipari, faipari, kereskedelmi- ügyviteli, szolgáltató- és turisztikai szakmacsoportokban.  
 
A továbbtanulás szerkezete a 10. évfolyamosok intézmények közötti megoszlásával jellemez-
hető. Ausztriában a 2002/2003. tanévben a tanulók  

 18,9 %-a általánosan képző felső-iskolába (v. ö.: gimnázium, felső középiskolai sza-
kasz) 

 26,9 %-a felső szakképző iskolába (v. ö. technikum) 
 14,6 %-a középfokú szakképző iskolába (szakiskola, iskolai szakmai gyakorlati 

képzéssel) 
  39,6 %-a tanoncképzésbe lépett (v.ö.: szakiskola, tanulószerződés)32 

                                                
32 Berufsbildung in Österreich  CEDEFOP Panorama Series 124 
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Megállapítható, hogy a magyarországi szakiskolával összevethető középfokú szakképzésbe 14 
éves korban a gyerekek harmada, a politechnikai iskolába ötöde lép. 15 éves korban a gyere-
kek kb. 40 %-a tanulószerződés keretében, 13,7 %-a a középfokú szakképző iskolában 
ISCED3 szintű szakmát tanul.  
 
Az ausztriai továbbtanulás-szerkezet fejlődéséről pontos információk érhetők el. Az elmúlt 
harminc évben lassan növekedett az érettségit adó intézményben továbbtanulók aránya, s ha-
todával csökkent a tanulószerződés keretében szakmát tanuló fiataloké.33  

 
 
2. A szakképzésbe lépés feltételei Olaszországban 
 
Spanyolország mellett talán Olaszország szakképzési rendszere hasonlít leginkább a magyar-
országi oktatáspolitikai elképzelésekhez. Az alsó középiskola nyolcadik évfolyamának befe-
jezése után a tanulók döntő többsége, több, mint 90 %-a érettségit adó középiskolába lép. 
(Liceo classico, Liceo scientifico  Liceo artistico, Istituto d’arte- Istituto tecnico, Istituto 
professionale) Az intézmények képzési ideje öt év, kivéve a szakképző instituto 
professionale-t. Mindegyik képzési forma befejezése után adott a lehetőség a felsőfokú to-
vábbtanulásra. Az érettségit adó középiskolák tanulói közül 39 % jár az Instituto technico, s 
23 % jár az Instituto professionale programokba. A Key data azonban csak utóbbi intézményt 
sorolja a szakképző intézmények csoportjába.  
 
A szakiskolai képzéssel összevethető szakképzések regionális szinten szabályozottak, s az 
iskolai rendszerű képzésben részt nem vevő fiatalokat fogadják be. A regionális szakképzések 
elsősorban a fejlettebb északi régiókban működnek hatékonyan. A szakmatanulásra tanonc-
szerződés keretében a 15 éves kor betöltése után nyílik lehetőség.  
 

                                                                                                                                                   
Luxemburg, Amt für amtliche Veröffentlichungen der EG 2006 27. old. 
33 Schneeberger: Trends und Perspektiven der Berufsbildung in Österreich IBW-Mitteilungen   INW Wien, 2003 
September 15. old.  http://www.ibw.at/ibw_mitteilungen/art/schn_098_03_wp.pdf  
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14-17 évesek részvétele az oktatásban és szakképzésben  (2003/04) 
Iskolai felső középfokú oktatásban vesz részt   2.068.756  91,8 % 
Regionális szervezésű szakképzésben vesz részt       75.282  3,3 % 
Tanulószerződés           44.051  2,0 % 
Nem vesz részt képzésben               65.793  2,9 % 
14  -  17-évesek létszáma 2004 jan. 1.    2.253.882  100 %  
 
 
Az OECD adatai szerint34 a megfelelő életkorú olasz fiatalok 19 %-a rendelkezik ISCED 3C 
short szakmai végzettséggel. Az adat hátterében az áll, hogy az érettségit adó középiskolák-
ban jelentős a lemorzsolódás, s a lemorzsolódók a különböző regionális szakképző progra-
mokba kapcsolódnak be és ott szereznek képesítést.  
 
3. A szakképzésbe lépés feltételei Belgiumban 
 

A belga közoktatás és szakképzés a holland, francia és német nemzeti közösségek területén 
kis mértékben eltér. A rendszer leírása sem teljesen egyértelmű, az EU dokumentumok az alsó 
és felső középiskolai szakaszt különítik el, a belga rendszerleírások két éves ciklusokra bont-
ják az oktatást. Az alsó középiskolai szakasz, a 7.-8. évfolyam a tanulok megfigyelését, a 9-
10. évfolyam az orientációt, a 11-12. évfolyam a „determinációt” szolgálja. A tanulók a 9. 
évfolyamtól járnak a felső középiskolába, amelynek két ága van, a felsőoktatásra és a mun-
kára, szakmára felkészítő – bár a szakmai ágból is nyitottak a lehetőségek a felsőoktatás felé. 
Tanulószerződést is lehet kötni, a 15. év betöltése után.  
 
A tanulók megoszlása a szakképzés és az általános képzés között a francia, német, holland 
közösségek területein eltér, a déli francia területeken kb. 50-50 %, a holland határ közelében 
azonban a szakképző programok dominálnak. A belga szakképzés kimenete nagyon hasonlít a 
hollandhoz: a megfelelő életkorú fiatalok 20 %-a 3 C long, 17 %-a 3 C short  szakképesítést 
szerez.  
 
A két éves oktatási szakaszok funkciójának értelmezése után indokolt az a feltételezés, hogy 
bár a belga iskolaszerkezet formálisan a 8 + modellt követi, a többség számára a hollandhoz 
hasonló 8 + 2 + képzési utak valósulnak meg. (Függetlenül ettől: a magyarországi szakiskolai 
képzéssel összevethető tanulószerződésre 15 éves kortól van lehetőség.) 
 
 
A magyarországi szakiskolai képzéssel összevethető ISCED 3C típusú programokba 
lépés feltételei a 10 éves és hosszabb időtartamú közoktatási rendszerekben az EU új 
tagállamaiban 
 
Az új tagállamok közül Málta, Litvánia és Magyarország tartozik ebbe a csoportba. A máltai 
kötelező közoktatás hat éves elemi iskolai szakaszra és öt éves alsó középiskolai szakaszra 
bontható. Az alsó középiskolai szakasz is egységes, s a szakmatanulásra felkészítő ág nem 
jelenik meg az alsó középfokú oktatás záró szakaszában, mint pl. Angliában vagy Hollandiá-
ban. A kötelező oktatás lezárása után a 16 éves gyerekek 62 %-a tanul tovább különböző ál-
talánosan és szakirányban továbbképző felső középiskolában. A máltai közoktatás- és szak-
képzés intézményrendszere, vizsgarendszere az angolhoz hasonlít. A hazai szakiskolai kép-
zéssel összevethető a tanulószerződés keretében folytatható szakképzés. 2001 – ben 1640  fő, 

                                                
34 34 Education at a glance. OECD Indicators 2006 Edition 49. old. 
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2002-ben 2071  fő tanult szakmát ebben a formában. Ugyanekkor az érettségire felkészítő 
junior college tanulóinak száma 2800 fő volt.35  A tanulószerződésben folyó szakképzés négy 
éves, az első évben a tanulók a szakképző iskolában vannak, a következő háromban heti két 
napot a munkahelyen töltenek.  
A fent idézett Key data... adatok szerint 1991-ben Máltán a felső középfokon tanulók 32,8 %-
a vett részt szakmai képzésben, az Eurostat 2004-es adatai szerint a felső középfokon tanulók 
55 %-a vett részt szakmai képzésben vagy szakmatanulásra felkészítő oktatásban.36 
Az utolsó adatok szerint tehát a felső középfokon tanulók közel harmada szakképzésben ré-
szesült, s a szakképzést 16 éves korban kezdte. 
 
Az EU-dokumentumok szerint Litvániában is 16 éves korig tart az alsó középfokú oktatás. A 
magyarországi gyakorlathoz hasonlóan azonban itt is lehetőség van a gimnáziumba való belé-
pésre és a szakképzés elkezdésére 14 éves korban, a 8. osztály befejezése után. Az elmúlt év-
tizedben azonban a statisztikák alapján úgy tűnik, kiépült a 10 osztályos általános képzés. Míg 
1995-ben 22300  tanuló tanult a 8. osztály utáni szakképzésben, s 17157   fő a 10.osztály utáni 
képzésben, a 2004/2005-ös tanévben 735  fő tanult nyolcadik utáni, s 29100  fő a 10. évfo-
lyam utáni szakképzésben. A szakképzés ténylegesen 16 éves korban kezdődött el és a felső 
középfokon tanulók 29 %-a tanult szakképzésben, s 71 % általános képzésben vagy pre-
vocational programban.37 
 
A magyarországi szakképzésbe lépés feltételeit részletesen bemutatom az OKJ-ról szóló ta-
nulmányban. A magyarországi intézményrendszer ellentmondásos: az ISCED 3 szintű szak-
képzésbe lépésre a 16 éves kor betöltése, az általános iskola nyolcadik osztályának vagy a 
szakiskola 10. évfolyamának befejezése után van lehetőség. A szakmarendszer szegmentált: a 
nyolc osztály elvégzése után általában kevésbé elméletigényes fémipari, építő- és építőanyag-
ipari, vegyipari, mezőgazdasági szakmák tanulhatók. Korlátozott az alulképzett lányok által 
választható szakmák köre, a hagyományos kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó-ipari, tex-
tilipari női szakképesítéseket általában a 10. osztály után lehet tanulni.  
Ellentmondásos a tartalmi szabályozás is: eltérően a 10 osztályos képzés mintaországaitól, 
Angliától és Hollandiától, ahol a szakmatanulásra felkészítésre a 14 éves kor után lehetőséget 
biztosítanak, a NAT műveltségterületei között nem szerepelnek a pre-vocational programok, s 
bár ezek óvatosan megjelentek a különböző szakiskolai kerettantervekben, a csoportbontás és 
a gyakorlati jellegű oktatás finanszírozásának korlátozott mértéke miatt számos intézményben 
nem érik el a néhány évtizeddel ezelőtti gimnáziumi politechnikai oktatás színvonalát sem. 
 
Új lehetőséget jelent a szakképzésbe lépésre az adott szakképesítés elsajátításához szükséges 
kompetenciák meghatározása. A jövőben azok a fiatalok is beléphetnek a szakképzésbe, akik 
nem szerezték meg a jogszabályban előírt formális iskolai végzettséget, ha rendelkeznek a 
megfelelő kompetenciákkal.  
A pályaválasztási döntésre általában a nyolcadik osztály befejezése után kerül sor – bár a ta-
nulókat ekkor elvben nem szakmára, hanem szakmacsoportra iskolázzák be. A nyolcadik 
osztály befejezése után a 2004/2005. tanévben a tanulók 23 %-a tanult tovább szakiskolában. 
A szakiskolában továbbtanulók aránya az elmúlt húsz évben gyakorlatilag megfeleződött.38 

                                                
35 Structures of education…, Malta 2003 Eurydice, www.eurydice.org 28. – 30. old. 
36 Key data on education in the European Union, European Commission. 2005, 
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/052EN.pdf 
Zooming in on 2010. Cedefop, 2007 http://www.trainingvillage.gr/etv/news/default.asp?idnews=2646 
37 http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/criteria_reply.asp 
38 OM statisztikai kiadványai alapján Garami Erika számításai: jelentés a magyar közoktatásról 2006. Bp. OKI. 
459. old. 
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A nyolcadik évfolyam után szakmunkásképző iskolában, szakiskolában továbbtanulók ará-
nya a 8. évfolyamot nappali tagozaton elvégzők százalékában (%) 
            Sz.i. 
  Szmk/szi eü. Szakiskola  gép/gyir szakiskola spec.szi  össz. 
1988/89 44,5   1,4   1,6    -  47,5 
1992/93 36,6   0,8   1,0   3,9  42,3 
    __________________________________________ 
1996/97 31,9     együtt: 3,6    35,5 
1999/00 22,9     együtt: 2,4    25,3 
2004/05 23      -    23* 
* speciális szakiskola nélkül 
 
Az adatok és a folyamatok értékelésénél figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a kilence-
dik-tizedik évfolyamokon magas a lemorzsolódás. Nem zárható ki, hogy a nyolcadik után 
szakiskolában továbbtanuló, majd lemorzsolódó fiatalok helyét szakközépiskolából átlépő 
gyerekek foglalják el. 
 
 
A magyarországi szakiskolai képzéssel összevethető ISCED 3C típusú programokba 
lépés feltételei a 8 éves időtartamú közoktatási rendszerekben az EU új tagállamai-
ban 
 
1. A szakképzésbe lépés feltételei Romániában 
 
Romániát a rendszerleírások a 8 + modellt követő országok közé sorolják, azonban jelenleg 
zajlik az intézménystruktúra átalakulása. Az 1999. évi jogszabály-módosítással az 1998-ban 
5. osztályba lépők tankötelezettségét 9 osztályra növelték, majd azok számára, akik a 8. osz-
tályt a 2003/2004 tanévben fejezték be, a tankötelezettséget 10 osztályra növelték. Tekintettel 
arra, hogy a Romániáról elérhető egyetlen EU-kiadvány39 alapján arra lehet következtetni, 
hogy az iskolaválasztásra – a magyarországi gyakorlathoz hasonlóan – az új modellben is a 
nyolcadik osztály befejezése után kerül sor, nem a tankötelezettséget, vagy a nemzeti alap-
tantervet, hanem a pályaválasztás időpontját vesszük figyelembe a besoroláskor.  
A romániai felső középfokú oktatás intézményei a magyar gimnáziummal, szakközépiskolá-
val, szakiskolával vethetők össze,  
 
Tanulólétszám a felső középfokú oktatás intézményeiben a 2002/2003 tanévben 
General High Schools  (gimnázium)   360 137 fő 
Technological High Schools (technikum)  326 316 fő 
Vocational High Schools ( szakközépiskola)   53 951 fő 
Vocational secondary Schools (szakiskola)  205 898 fő 
  
Érettségit adó középiskolába járt 740 404 fő, hagyományos szakképzésbe járt 205 898 fő. Ha 
feltételezzük, hogy az érettségit adó intézményekben a képzési idő öt év volt (az ábrák alapján 
erre lehet következtetni), s a szakiskolával összevethető képzésben három év, akkor a tanulók 
kb. 30 %-a lépett a szakiskolával összevethető képzésbe, 14 éves korban.  
 

                                                
39 Structures of education…, Romania 2003 Eurydice, www.eurydice.org. 23-25. oldal. 
 Source: National Institute for Statistics, 2003, Romania 
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2. A szakképzésbe lépés feltételei Bulgáriában 
 
A nyolc osztályos általános iskola 7 éves kortól 15 éves korig tart. A felső középiskolák egy 
részébe azonban a hetedik osztály elvégzése után is be lehet lépni. Az alapintézmények a 
gimnázium (secondary general education) és a szakképző középiskola (secondary technical 
education), illetve a secondary vocational képzés.  
 
A felső középfokú oktatás tizenkét évvel ezelőtt a 15-19 évesek 59,9 %-át fogadta be. E cso-
port 57,2 %-a járt szakképzésbe. ( A teljes évjárat 34,26 %-a)40 
A felső középfokú oktatás alacsony kiépítettségét jelzik az öt évvel ezelőtti tanulólétszámok 
is:41 (2001/2002) 
Általános képzés    148 581 fő  
Technical schools and vocational gimnazii 142 230 fő 
Vocational schools upon completion 
of secondary education       3 572 fő 
Secondary vocational schools    39 365 fő 
 
 
A magyarországi szakiskolai képzéssel összevethető ISCED 3C típusú programokba 
lépés feltételei a 9 éves időtartamú közoktatási rendszerekben az EU új tagállamai-
ban 
 
Az elmúlt években csatlakozott 12 állam közül hét országban, Lengyelországban, 
Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Cipruson, Lettországban és Észtország-
ban a 9. évfolyam befejezése után lehet belépni a szakképzésbe.  
A közép-európai volt szocialista országokban szinte egységesen mindenütt 8 osztályos volt az 
általános iskola, s erre a szakközépiskolával, technikummal, szakközépiskolával összevethető 
szakképző intézmények épültek, amelyek a gyakorlati képzésben szorosan együttműködtek a 
szocialista nagyüzemekkel. A szakképzés aránya még 1995-ben is nagyon magas volt. A balti 
országok szakképzését a kilencvenes években szovjet hagyományok, a gazdasági szerkezet 
átalakulása és skandináv modellek hatása határozta meg. Ebben a régióban a felső középfokon 
szakképzésben résztvevők aránya viszonylag alacsony. 

                                                
40 Report on the vocational education and training system, Europaen Training Foundation, országleírások, bolgár 
országleírás, ETF Torino 1997. október 
41 Structures of Education, Vocational Training, and Adult education Systems in Europe Bulgaria 2003 
Eurydice,21-24. old. http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/041DN/041_BG_EN.pdf  
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Képzésben és szakképzésben résztvevők aránya a 16 és 18 évesek körében 1995-ben42  
A felső középfokon szakképzésben résztvevők aránya 2001-ben és 2004-ben 
 Cseh* Szlovén* Lett** Észt* Litván* Román* Magyar* 
Participation in education 
and training of 16 years old 
(1995) 97,67 94 87,5 82,6 81,94 70,9 83 
of wich in vocation 
education and trainig 
(1995) 84,52 76 34,7 27,85 32,19 68,5 71,4 

Participation in education 
and training of 18 years old 38,92 59,8 54,5 49,48 55,9 34,2 32,1 

of wich in vocation 
education and trainig 40,01 70 43,5 56,47 48,59 51,8 82,5 
A felső középfokon 
szakképzésben résztve-
vők aránya 2001-ben*** 80,20 70,30 39,10 31,50 28,20 64,00 12,80 
A felső középfokon 
szakképzésben és szak-
mai előkészítésben részt-
vevők aránya 2004-
ben43(Becslés a 6. olda-
lon található diagramm 
alapján) 78 75 36 31 26 - 24 
*1995        
** 1996        
*** A szakmai el készítést 
az általános képzéshez 
sorolva        

 
1. A szakképzésbe lépés feltételei Lengyelországban 
 
A tankötelezettség hat éves kortól 16 éves korig tart. (Az óvoda utolsó éve és a 9 éves közok-
tatás) A tanulók 16 éves korban fejezik be a kilencedik osztályt, ezután a következő intézmé-
nyekbe lépnek:44 

 3 éves képzési idejű általános érettségire felkészítő líceum  747716 fő 
 3 éves képzési idejű szakmai érettségire is felkészítő 

líceum profilowane (3-year specialised secondary school)  234921 fő 
 4 éves képzési idejű technikum (Technical and vocational 

 upper secondary schools*)      580626 fő 
 2-3 éves szakmunkásképző iskola Basic vocational schools  239239 fő 

 
* gyűjtő fogalom, egyéb szakképző intézmények létszámait is magába foglalja 
 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a szakképzés Lengyelországban a kilencedik osztály 
befejezése után, 16 éves korban kezdhető el. A szakiskolai képzéssel összevethető intézmény-
ben a felső középfokra járó tanulók 14,2  %-a, az évjáratok  12,6 %-a tanul.45 

                                                
42 Report on the vocational education and training system, Europaen Training Foundation, országleírások, Cseh, 
szlovén, lett, észt, litván, román, magyar, bolgár országleírás, ETF Torino 1997. október 
43 Zooming in on 2010. Cedefop, 2007 http://www.trainingvillage.gr/etv/news/default.asp?idnews=2646 
44 Structures of Education, Vocational Training, and Adult education Systems in Europe Poland 2005 Eurydice, 
www.eurydice.org. 2004/2005. tanév adatai 
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2. A szakképzésbe lépés feltételei Csehországban 
 

A tanulók a 9 osztályos általános iskola befejezése után léphetnek a szakképzésbe. Az intéz-
ményrendszer a magyarországihoz hasonló:46 

 gimnázium (Gymnasia) 
 szakközépiskola (Secondary technical schools) 
 szakmunkásképző iskola (Secondary vocational schools) 

 

 

Az intézményekbe belé-
p k aránya % Percentage 

of pupils admitted from 
population  

Tanuló-
létszám 

(f ) 

 1989 el tt  2004/2005 2004/2005 

gimnasia 13 - 15 19,4 99927 

secondary 
technical 
schools 23 - 30 44,4 207339 

secondary 
vocational 
schools 55-60 39,2 175975 

 
 

3. A szakképzésbe lépés feltételei Szlovákiában 
 
Szlovákiában az általános iskolai oktatás kilenc osztályos, de a tanulók a negyedik és hatodik 
osztály után átléphetnek a gimnáziumba, s a nyolcadik osztály után az öt éves képzési idejű 
kétnyelvű gimnáziumok nyelvi előkészítő osztályába. A szakképzés ennek megfelelően a ki-
lencedik évfolyam befejezése után kezdhető el. Az intézményrendszer három ágú: a gimná-
zium, a szakmunkásképző, (Uciliste, „apprenticeship centres”) és a szakközépiskola. (Stredné 
oborné uciliste, Vocational secondary schools)   
A szakmunkásképzőben hagyományos szakmákat, a szakközépiskolában hagyományos szak-
képzést és igényesebb szakképzést + érettségire felkészítést folytatnak. A statisztikák nem 
választják el az érettségire felkészítő ág adatait.47 
 
Tanulólétszám, 2002/2003 
Gimnázium   91661 
Stredné oborné uciliste 92138 
Uciliste   89137 
 
Fentiek alapján megállapítható, hogy a szakközépiskola, szakmunkásképző és gimnázium 
tanulólétszáma hasonló. Tekintettel arra, hogy a szakmunkásképzés képzési ideje rövidebb, s 
hogy a szakközépiskolában is folyik érettségit nem adó szakképzés, a szakiskolával összevet-
hető szektor aránya magasabb, mint az, ami a létszámarányból következik.  

                                                                                                                                                   
45 Structures of Education, Vocational Training, and Adult education Systems in Europe Poland 2005 
Eurydice,28. old. 
46 Structures of Education, Vocational Training, and Adult education Systems in Europe Czeh Republic  
2005/2006 Eurydice,43. old. 
 
47 Structures of Education, Vocational Training, and Adult education Systems in Europe Slovakia  2003 
Eurydice/ETF, 18-20. old. 
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4. A szakképzésbe lépés feltételei Szlovéniában 
 
A felső középfokú oktatás a 9 évfolyamos általános iskola után kezdődik. Az iskolatípusok a 
Közép-Európában megszokottak: a négy éves gimnázium, a négy éves szakképző középis-
kola, technikus és szakképző ággal, s a két és fél vagy három éves képzési idejű szakképző 
iskola. (General upper secondary education, technical upper secondary education, 
vocational/technical upper secondary education, vocational upper secondary education, short 
term vocational upper secondary education.) A szakiskolai képzéssel feltételezhetően a  
vocational upper secondary education és a short term vocational upper secondary education 
hasonlítható össze.  

A fiatalok részvétele a felső középfokú oktatásban48 
   1980/81 1985/86 1990/91 1995/96 1998/1999 

Students of whom:  90,874 80,451* 92,060* 102,079 106,558** 

- in gimnazije 17,976 - - 24,904 29,244 

- in technical programmes 32,203 - - 43,011 44,290 

- in vocational 
programmes 

40,695 - - 34,164 33,024 

Graduates of whom:  22,517 20,056* 21,330* 23,337 25,500 

- gimnazija programmes 4,414 - - 5,188 5,992 

- technical programmes 6,466 - - 7,677 9,272 

- vocational programmes 11,637 - - 10,472 10,236 

Az 1998/99 tanévben a táblázat szerint a felső középfokon végzettséget szerzők negyven 
százaléka szerzett a szakiskolai végzettséggel összevethető végzettséget. A felső középfokon 
tanulók 72,6 %-a járt szakképző intézménybe. Ez az arány a 2001/2002 tanévben 70,3 %, 
2004-ben  75 % volt.  

5. A szakképzésbe lépés feltételei Cipruson 
 
A 9 évfolyamos alsó középfokú oktatás befejezése után léphetnek a tanulók az általánosan 
képző és a szakmai felső középiskolákba. A felső középfokú oktatás tanulóinak létszáma 
 32 355 fő volt a 2003/2004-es tanévben. 86,6 % általános képzésben, 13,4 % szakmai irányú 
képzésben vett részt.  
Azok a tanulók, akik nem szerzik meg az alsó középiskolai végzettséget, 14 éves kortól, ta-
nulószerződés keretében is tanulhatnak (2 éves képzési idejű) szakképesítéseket. 
2004-ben 324 fiatal tanult tanulószerződés keretében.49 
 
6. A szakképzésbe lépés feltételei Észtországban 
 
A felső középfokú oktatás 16 éves korban, a kilenc éves közoktatás befejezése után kezdhető 
el. A felső középfokú oktatás tanulóinak 68 %-a általánosan képző, 32 %-a szakmai középis-

                                                
48 The information database on education systems in Europe. The education system in Europe. Slovenija 
(2001/2002) http://194.78.211.243/Eurybase/Application/frameset.asp?country=SI&language=EN   
49 http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/analysis.asp  
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/  
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kolába jár. (2000) Hasonló arányokat tükröznek a 2001-es és 2004-es adatok is: 31 -31,5 % 
(V.ö.: 26. oldal.) A tanoncképzés bevezetésére a közelmúltban indult egy PHARE-program, 
néhány száz résztvevővel.50 
 
7. A szakképzésbe lépés feltételei Lettországban 
 
Az alsó középfokú oktatás a 9. évfolyam befejezésével, 16 éves korig tart. Azok a tanulók, 
akik 15 éves korukig nem szerezték meg az alsó középiskola végbizonyítványát, ezt a szak-
mai alapképző programokba bekapcsolódva 18 éves korukig pótolhatják.  
 
A felső középfokú oktatás intézményei:51 
* gimnázium 
* 2-3 éves hagyományos szakképzés, amely a felsőoktatásba való belépésre nem jogosít (2. 
szint) 
* 3 – 4 éves képzési idejű, felsőoktatásba lépésre is felkészítő szakképzés (3. szint) 
* Szakmunkások felsőoktatásra való felkészítését szolgáló 1 éves program 
 
2003-ban a felső középfokú oktatásban résztvevő tanulók 43 %-a szakmai programban, 57 %-
a általánosan képző programban vett részt. A 2004/2005-ös tanévben a szakképző programok 
résztvevőinek 65,5 %-a, 29 261 diák tanult 3-4 éves képzési idejű, felsőoktatásra is feljogosító 
szakképző programokban.  
 
Ha figyelembe vesszük a szakképző programok képzési idejének különbözőségét, megállapít-
hatjuk, hogy Lettországban 2004-ben a felső középfokon tanulók  53 %-a általános képzés-
ben, kb. 24-25 %-a a szakközépiskolaival, kb. 18-20 %-a a szakiskolai képzéssel összevethető 
programokban tanult.  
 
A lettországi szakképesítés-szintek nem egyeznek meg az EU-kategóriáival. Lettország törek-
szik az EU-kategóriák átvételére. A 2004/2005-ös tanévben 9532 tanuló, a szakképzési prog-
ramokban résztvevők 21,3%-a vett részt ISCED 3C szintű képzésben.  
 
Lettországban a tanulószerződés keretében is folytatható szakképzés. Ebbe a képzési formába 
azonban évente alig 80 fiatal kapcsolódik be. A tanulószerződés 16 éves kor után köthető.  
 
 

 

                                                
50 http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/analysis.asp  
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/ 
51 http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/analysis.asp  
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/ 


