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Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
Vizsgacentrumának eredményei az adatok tükrében

Bevezetés

A 30/2008. (XI. 24.) OKM rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet (OFI) jogosult minden régióban a hagyományos és moduláris rendszerű OKJ szak-
képesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére. Ennek érdekében végzi a 
meghatározott szakmai vizsgák megszervezését a 26/2001. (VII. 27.) OM, illetve a 20/2007. 
(V. 21.) SZMM rendelet előírásai alapján. Ennek a tevékenységnek a megvalósítására jött 
létre az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet új szervezeti egysége, a Vizsgacentrum. 

2008 novemberétől napjainkig 79 felnőttképzési intézmény számára szerveztünk szak-
mai vizsgákat az alábbi szakmacsoportokban: 

   oktatás,
   művészet, közművelődés, kommunikáció,
   nyomdaipar (kiadványszerkesztő),
   kereskedelmi marketing, üzleti adminisztráció (könyvesbolti eladó, kultúrcikk kereskedő).

Számok, tények, folyamatok

A leggyakrabban szervezett szakmai vizsgák napjainkban a következők:  

   óvodai dajka,
   gyógypedagógiai asszisztens,
   lakberendező,
   pedagógia asszisztens,
   kiadványszerkesztő szakképesítések. 

A fent jelzetteken kívül több tucat felnőttképző intézménnyel állunk vizsga előkészítési 
kapcsolatban, és folyamatosan bővül az általunk szervezett szakmai vizsgák szakképesí-
téseinek köre.
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1. ábra: A Vizsgacentrum által szervezett szakmai vizsgák számának alakulása

Az 1. ábrán jól érzékelhető a vizsgák szervezésére történő igény nagy arányú és folyamatos 
növekedése, melyet a Vizsgacentrum szervező munkájával lefed. Látható a moduláris és 
hagyományos vizsgák arányának lendületes megváltozása.

A diagramról leolvasható a hagyományos vizsgák előfordulásának csökkenése (2. ábra), 
melynek oka, hogy 2009. szeptember 11-e után a rendelet értelmében csak moduláris képzés 
keretében lehet felnőttképzési szakmai vizsgára felkészítő képzést indítani. A hagyományos 
vizsgáztatású képzési folyamatok elhúzódása miatt, bár egyre csökkenő mértékben, de 
napjainkban is előfordul nem moduláris vizsgaszervezés. 

A moduláris vizsgáztatás vizsgaideje törvényességi okok miatt hosszabb a hagyományos 
vizsgáztatásnál, így előkészítése is összetettebb, bonyolultabb. A megnövekedett vizsga-
szám és a hosszabb vizsgaidők hatványozott mértékű feladatokat rónak a vizsgaszervezőkre. 
(Pl. vizsgabizottsági tag és jegyző biztosítása több napra, az ország bármely területére.)

2.ábra: Hallgatói létszám alakulása a hagyományos és moduláris rendszerben (fő)

Forrás: YER szoftver adatbázisa alapján 2011. április

Forrás: YER szoftver adatbázisa alapján 2011. április
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Láthatóan a vizsgázói létszám jelentősen megemelkedett. Az okok feltárása egy jövőbeni 
kutatás eredménye lehet.

3. ábra: A szakma vizsgák területi megoszlása

Forrás: YER vizsgaszervezői szoftver adatbázisa alapján 2011. április

A 30/2008. (XI. 24.) OKM rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az OFI országosan fejti ki 
tevékenységét a fent jelzett területeken, országos hatáskörű Vizsgacentrum (3. ábra).

A 4. ábra tanulsága szerint az országos érdeklődésnek megfelelő százalékos megoszlás 
alakult ki a vizsgáztatás területén, mely feladatoknak – a megvalósult vizsgák bizonysága 
szerint – az OFI Vizsgacentruma az ország bármely pontján eleget tud tenni.

4. ábra: Az europass bizonyítvány kiegészítők számának alakulása

Forrás: Vizsgacentrum adatbázisa alapján 2011. április
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Egyre nagyobb az igény a vizsgák sikeres befejezését igazoló europass bizonyítvány kiegé-
szítők iránt, amely a külföldi munkavállalást teszi lehetővé. Az igény a német és osztrák 
munkaerőpiac 2011. májustól történő megnyitásával láthatóan ugrásszerűen növekszik.

Ezzel együtt – mint azt a fenti ábra jól dokumentálja – a nagyrészt angol és kisebb részt 
német nyelvű érdeklődés egyre színesebb palettán, és egyre több nyelv irányába bontako-
zik ki, értelemszerűen nyelvenként – darabszámtól függetlenül – több munkát és nagyobb 
felelősséget róva a vizsgaszervezői tevékenységre.

A Vizsgacentrum minőségi feladatellátásának 
elősegítése

Az OFI Vizsgacentrum „Javaslat az oktatásért felelős miniszter rendelkezési jogkörébe tartozó szak-
képesítésekkel kapcsolatos egyes feladatok finanszírozásának támogatására” című projektet a 
Munkaerő-piaci Alap támogatásával valósítja meg.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

   infrastrukturális fejlesztés-beszerzés;
   szoftverfejlesztés, a speciális vizsgaszervezői szoftvert érintően;
   honlapfejlesztés, a folyamatos tájékoztatás érdekében;
   ügyféltér kialakításával megvalósítjuk a vizsgaszervezői tevékenység és az ügyfelekkel 

kapcsolatos ügyintézés szétválasztását;
   biztonságos iratkezelési feltételek kialakításával megvalósulnak a törvényi előírások-

nak megfelelő tárolás feltételei;
   konferencia megszervezése – EGER –, mellyel a disszeminációs feladatainkat valósí-

tottuk meg. 

Az OKM hatáskörébe tartozó szakképesítések esetében a legfontosabb fejlesztést igénylő területek 
a következők lesznek: 

   elnöki kijelölések OKM hatáskörbe vonása, a folyamatosan bővülő és változó lét-
számigényre való felkészülés, az elnöki feladatok minőségi ellátására való felkészítés 
jegyében;

   gyakorlati tételek készítése szakértői kör lektorálásával, a képzőintézmények szerte-
ágazó tevékenységének egységesítése és segítése érdekében;

   folyamatos javaslattétel a szóbeli tételek minőségének szinten tartására, szükséges 
cseréjére;

   az SZVK-k folyamatos felülvizsgálata a változó szakmai és törvényi igények szem előtt 
tartásával.

Az ellaborátum adataival, diagramjaival és magyarázó megjegyzéseivel nemcsak az OFI 
Vizsgacentrum léte és tevékenységének jogosultsága bizonyított, hanem mindezen tények 
rávilágítanak a folyamatos fejlesztés és fejlődés szükségességére. 


