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Helyszín: 107. szoba
Az alábbi témák kerültek megbeszélésre:

Bereczki Ferenc köszöntötte a megjelenteket, röviden ismertette a PKR fejlesztése utolsó
időszakának feladatait és a jelenlegi ülés napirendi pontjait, alapvetően a három alprojekt
termékeinek bemutatását.
3AP, Kálózi Erika:
Az AP3 vezetője összefoglaló prezentációjában mutatta be az alprojekt fejlesztési céljait,
logikai modelljét, indikátorait, az elvégzett feladatokat. Az AP3 pilot projektként működik
alkalmazkodva a hatályos szabályozási környezethez. Kidolgozásra kerültek a
vizsgaellenőrzéshez kapcsolódó különféle szakmai dokumentumok. Az AP3 keretében
elkészített szakmai dokumentumok alapján megtörtént a regisztrált vizsgaellenőrök
felkészítése. Az alprojekt elvégzett 30 próba vizsgaellenőrzést, ezek eredményei
meghatározták a szakmai dokumentumok kialakítását, illetve a fejlesztés további menetét
és prioritásait. A projekttel együttműködik 100 vizsgaszervező intézmény, illetve
képzésben részesült 34 vizsgaellenőr (a vizsgaellenőrök 1%-a). A projekttel kooperáló
intézményi kör pontosan reprezentálja a magyar szakképzési rendszerben megtalálható
összes szakmacsoportot. Folyamatban van a vizsgaellenőrzést támogató informatikai
rendszer kialakítása, amely 2010 november 16-ra készül el.
Az AP3 fejlesztésének keretében kialakításra kerültek bemeneti kompetencia
mérőeszközök, un. eszközcsomagok. E mérőeszközök moduláris egységekre bonthatók fel,
illeszkedve a szakképzésben alkalmazott modularizációhoz. Összesen 240 db kompetencia
mérő eszközcsomag készült el. (Jelenleg 153 tekinthető meg a TÁMOP 2.2.1. Projekt
honlapján.)
Kérdésfeltétel majd vita hangzott el azzal kapcsolatban, hogy kidolgozott 240 db bemeneti
kompetencia mérő eszközcsomag nem tekinthető –e túldimenzionáltnak a jelenlegi 1320
különféle szakképesítéshez viszonyítva. A 240 eszközcsomag egyrészt reflektál a képzés
modularitására, másrészt a kidolgozott mérőeszközök további finomítása történik meg
kipróbálásukkal, alkalmazhatóságuk tesztelésével. E műveletek tervezett ideje a Projekt 2.
szakasza.
Vélemény hangzott el, hogy a kifejlesztett eszközök teljes körű használatához a jelenlegi
szabályozás átalakítása szükséges, továbbá hogy a TÁMOP 2.2.1. Projekt (továbbiakban
Projekt) által kifejlesztett informatikai rendszerek összehangolásával lehetséges releváns
képzési, képzés- minőségbiztosítási, követési adatokat begyűjteni, majd komplexen
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feldolgozni. A feldolgozás célja átfogó kép nyerése a teljes magyar képzési rendszer, és
munkaerőpiac minden dimenziójáról, támogatva releváns képzési döntések meghozatalát.
2AP, Máté Tímea:
Az AP2 vezetője összefoglaló prezentációjában bemutatta az alprojekt fejlesztési céljait,
logikai modelljét, indikátorait, az elvégzett feladatokat. A projekt fejlesztőmunkájának
keretében elsőként egy minőségbiztosítási dokumentum készült el. Az EQARF-re épülő
szakmai anyag ön és külső értékelésen alapuló minőségbiztosítási módszertant ismertet
iskolarendszerű szakképző intézmények és felnőttképző intézmények részére. A kézikönyv
széleskörű szakmai véleményezés után nyerte el végleges formáját. Létrejött az AP
kezdeményezésére minőségbiztosítási hálózat, 60 fő disszeminációt végző mentor
segítségével. A mentorok jártasak a különféle képzési minőségbiztosítási rendszerek terén,
továbbá auditori tapasztalatokkal rendelkeznek. 16 felkészítési alkalom történt számukra, a
felkészítés alapja a kidolgozott minőségbiztosítási kézikönyv volt. A programhoz
csatlakozott 1061 képző intézmény, megoszlásuk: 531 intézmény iskolarendszerű képzést
végez, belőlük 160 intézmény felnőttképzést is folytat, 530 pedig felnőttképző intézmény.
A minőségbiztosításhoz kapcsolódó informatikai rendszer kidolgozása jelenleg
folyamatban van és 2010 november 16-ra készül el. Ütemezve van a hátralévő fejlesztési
időszakra 15 további képzési alkalom.
A kifejlesztett minőségbiztosítási keretrendszer olyan intézményi minőségbiztosítási
rendszerek kifejlesztését teszi lehetővé, amely mind a 10 EQARF indikátort szerepelteti, és
közös alapot hoz létre a képzési minőségbiztosításban. Az alprojekt e szempontból az EUban eddig egyedülálló szakmai munkát végzett el.
A Projekt továbbfejlesztése szükséges: ki kell alakítani a fenntarthatóságot biztosító
szabályozási hátteret. A Projekttervben meghatározott indikátorokat az alprojekt teljesítette
ebben a fejlesztési szakaszban. A regisztrált 1061 intézményből 921 regisztrációját elküldte
a Projekt második szakaszára.
A résztvevők megerősítették a megfelelő szabályozás megteremtésének fontosságát, mint a
fenntarthatóság alapvető feltételét. Molnárné Stadler Katalin ismertette a kidolgozott
keretrendszer alapvető jellemzőit, illetve illeszkedését az EQARF érvényben lévő
szabályozásaihoz. A kidolgozott keretrendszer jelen pillanatban a legfejlettebb képzési
minőségbiztosítási keretrendszer az EU-ban, az európai országok közül egyedül
Magyarország biztosít erőforrásokat a minőségbiztosítási rendszerek egységes
bevezetésére. Javaslat hangzott el azzal kapcsolatban, hogy a minőségbiztosítási auditok
eredményeit közadatként kellene megjeleníteni. Ez hosszú távon pozitív hozadékot
jelentene a képzést igénybe vevők, a munkáltatók és a képző intézmények szempontjából.
1AP, Bereczki Ferenc:
Az AP1 vezetője összefoglaló prezentációjában mutatta be az alprojekt fejlesztési céljait,
logikai modelljét, indikátorait, az elvégzett feladatokat. A szak és felnőttképzés teljes
vertikumát átfogó pályakövetési adatbázis rendszer (PKR) kialakítása volt az alprojekt
feladata. A PKR teljes körű, közvetlen adatbehívásos rendszer lett, amely rögzít minden
képzési és munkaerő-piaci eseményt. A rögzített elemekből lehetőség van munkaerő-piaci,
mobilitási statisztikák elkészítésére. A PKR adatbázisaiban tárolt adatok kumulálódásával,
a kinyerhető statisztikák megbízhatósága és érvényessége a működési időtartam hosszával
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párhuzamosan fog növekedni. Az életpályák, a képzési kibocsátás, a képzések
hasznosulásának mérése, minősítésük az országos szintről intézményi szintig végezhető el,
illetve lesz elvégezhető. Keresztlekérdezések illetve magasabb szintű statisztikai
lekérdezési eljárások elvégzését támogatja a PKR, illetve a riportkészítésekhez felhasznált
segédeszközök. A PKR továbbfejlesztési céljai között szerepel a képzések megtérülésének
mérése. A mérési metódus pontos kidolgozása a Projekt következő szakaszának egyik
fejlesztési feladata. A PKR mindenki számára elérhető tudáskataszterré válik, amely a
szakmai életpálya adatokból készített statisztikák, elemzések segítségével pontos
információkat ad képzési rendszer és a munkaerőpiac állapotáról és jellemző folyamatairól.
A fejlesztés kezdeti szakaszában felmértük a PKR-el kapcsolatban megfogalmazott
különféle igényeket. A PKR közbeszerzési követelményspecifikációját a Clarity
Consulting Kft. készítette, a PKR kivitelezését a Commitment Zrt. végezte. A PKR
fejlesztésével párhuzamosan, a jelenlegi szabályozásra alapulva az AP1 5 különböző
jogszabály módosítási javaslatot készített el. Mivel a PKR működést megalapozó
szabályozás az AP1 tevékenységétől függetlenül nem született meg, ezért a PKR fejlesztői
interfész helyeket hagytak a rendszerben. A hatályos szabályozás szerint a Neumann Kht.
jogosult a döntések előkészítéséhez szükséges közadatok biztosítására, a piaci és nem piaci
szereplők adminisztrációs terheinek csökkentését előíró jogszabály értelmében.
Az interfészek kialakítása a hatályba lépő szabályozástól függően fog megtörténni, a
Projekt következő időszakára tervezett művelet. Jelenleg két adatbázis csatlakozik a PKRhez, a VNY, illetve az OSAP adatbázisai. További 5 interfész hely áll rendelkezésre a
további adatkapcsolatok fogadására.
2010. november 13-án kerül sor a PKR élesre állítására, a projektindikátorok teljesülése e
napon történik meg. Elvégzésre került a fejlesztői tesztelés, majd szűk körű intézményi
teszt. Folyamatban van a PKR külső tesztelése. Az alprojekt szinergikus kapcsolatban áll a
TÁMOP 2.2.2., 4.1.3., 3.1.1., 2.3.2. Projektekkel, folyamatosan tájékoztatást nyújtanak
egymás számára a fejlesztések állapotáról.
A Tanácsadó Testület tagjai számára az alprojekt lehetővé tette a PKR tesztelését, az ülés
időpontját megelőzően. A résztvevők megvitatták a tesztelés tapasztalatait.
.
A Tanácsadó Testület tagjai a megkapott anyagok áttekintését követően összefoglaló
véleményt készítenek a fejlesztők számára a november közepén rendezendő projekt záró
konferenciára.
K. m. f..
Készítette: Kellner András

Hitelesítette: Bereczki Ferenc
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