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Az egész életen át tartó tanulás koncepciójának 
megteremtését célzó feltételrendszer kialakulása 
Magyarországon is megkezdődött, ám a folyamat-
nak még messze nincsen vége. A tudásalapú tár-
sadalom megteremtéséhez szükséges feltételrend-
szer kialakítása, illetve korszerűsítése napjainkra 
megkerülhetetlenné vált, fi gyelembe véve azokat 
a változásokat, melyek végbementek – és tartanak 
jelenleg is, mind a társadalom, mind pedig a gaz-
daság szerkezetében.

Sajnos mára közhelyszerűvé vált, ám még min-
dig roppant aktuális az, hogy a változások kifejezik 
azt az igényt, miszerint a piacgazdaságokban az ok-
tatás-képzés nem fejeződhet be az iskolarendszer-
ből való kilépéssel, a szakképesítés megszerzésével. 
A folyamatos technológiai fejlődés szükségessé te-
szi a képzésbe való, lehetőség szerint folyamatos, 
ám mindenképpen gyakori bekapcsolódást, rend-
szeres továbbképzést, a gazdasági szerkezet átala-
kulásával járó fejlődést, esetlegesen szakmaváltást. 
Mindezek tükrében az egész életen át tartó tanulás 
és képzés már nem pusztán lehetőség, hanem egy-
ben szükségszerűség is, mely biztosítja a munkaerő 
alkalmazkodását a gazdaság által megkövetelt igé-
nyekhez1. A képzések makro- és mikrogazdasági 
szinten, valamint az egyéni életpályák alakításában 
egyaránt fontos szerepet töltenek tehát be. A szak-
irodalom, és a kutatások a felnőttképzés munka-
erő-piaci vonatkozásában elsősorban a munka-
nélküliek elhelyezkedési esélyeinek növelésére 
alkalmas eszközként tekintenek a képzésekre. E rö-
vid tanulmányban azonban a munkavállalói réteg 
helyzetére és képzési lehetőségeit befolyásoló főbb 
körülményekre kívánok koncentrálni.

Kiindulásképpen leszögezhetjük, hogy a mun-
kaerőpiacon annál értékesebb a munkaerő, minél 
képzettebb. A felsőoktatás expanziójának köszön-
hetően a munkaerőpiac új belépőinek képzettségi 
szintje lényegesen magasabb a korábbi időszak-

1  A hazai fejlesztési folyamatoknak is irányt mutatott az 
EU által 2000-ben elfogadott Lisszaboni Memorandum, 
mely a formális oktatási és képzési rendszerek mellett a 
non-formális és informális tanulás jelentőségére hívta fel 
a fi gyelmet.

ban jellemzőekhez mérten. Ennek köszönhetően a 
munkavállalási kezdő életkor igencsak kitolódott, 
ugyanakkor az ismeretek folyamatos fejlesztése a 
szakmák döntő többségében állandó igény és fo-
lyamatos igény.

Igencsak fi gyelemre méltó problémakörrel ál-
lunk tehát szemben, ugyanis ha abból indulunk 
ki, hogy a minél magasabb képzettségi szint je-
lentheti az aktív munkaélet alapját, akkor avval a 
körülménnyel is számolnunk kell, hogy a képzett 
munkavállalók munkaerő-piaci megjelenése idő-
ben kitolódik, ugyanakkor a megszerzett tudás 
szintén felgyorsult ütemben kopik, és ezáltal a 
tudás hordozójának, vagyis a munkavállalónak a 
munkaerő-piaci értéke is hamarabb amortizálódik. 
E körülmények meglehetősen lerövidítik a munka-
vállaló munkavégzési „aktív életkorát”, hiszen a 
képzett munkavállaló később lép be a munka vilá-
gába, és a munkakörülményeket meghatározó tu-
dományos-technikai fejlődés folyamata a megszer-
zett tudást rövid idő alatt „felülírja”. Mindez arra 
kényszeríti a munkaerő-piaci szereplőket, hogy fo-
lyamatosan fejlesszék a munkavállalók képességeit 
és készségeit, így biztosítva a munka értékállósá-
gát. Mindezekre tekintettel így nyilvánvaló, hogy 
a tanulási szakasz nem zárulhat le az egyéni élet-
pályán az iskolarendszer elhagyásával. Az egész 
életen át tartó tanulás célja az egyén képességeinek 
fejlesztése, és ezáltal nem csupán a foglalkoztatási 
esélyeinek növelése, hanem az általa végzett mun-
ka értékének megőrzése és növelése is.

1. A munkáltatók képzési hajlandóságát befolyásoló té-
nyezők
A kellő szakértelemmel rendelkező munkavállaló 
tehát sok esetben nem „beszerezhető” közvetlenül, 
így a gazdasági élet alanyai – mind a munkáltatók, 
mind a munkavállalók – gyakran maguk kény-
telenek gondoskodni szükséges kompetenciák és 
ismeretek megszerzéséről. Ez megtörténhet külön-
böző képzéseken való részvétel útján vagy a mun-
kavégzés során egyaránt.

A munkáltatók motiváltságát a munkavállalók 
számára biztosított képzések tekintetében feltétele-
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zésem szerint alapvetően két körülmény határozza 
meg – egyrészt a munkáltató teherbíró képessége, 
hiszen a munkavállalói képzés meglehetősen költ-
ségigényes, másrészt a munkáltató tevékenységé-
nek a jellege, azaz, annak a kérdése, hogy az adott 
szakma mennyiben érintett a tudomány és a tech-
nika folyamatos változásaiban.

Tovább árnyalja a vizsgált kérdést az igénybe 
vehető képzések sokszínűsége, ugyanis mind az 
ismeretek megszerzésére fordított idő, mind a költ-
ségek tekintetében változatos módozatok állnak 
rendelkezésre. A munkavállaló munkavégzéséhez 
szükséges ismereteit megszerezheti:

iskolarendszeren kívüli szakmai képzéseken, 
iskolarendszerű képzéseken, tréningeken, rövid 

továbbképzéseken, vagy konferenciákon egyaránt. 
Szintén nem hagyható fi gyelmen kívül az informá-
lis tanulás, illetve a munkaköri tapasztalatszerzés 
útján való ismeretszerzés sem.

Hasonlóképen fontos információkat hordoz an-
nak a vizsgálata is, hogy az egyes alkalmazotti lét-
szám szerint kategorizált munkáltatók milyen gya-
korisággal alkalmazzák a már kész szakembereket, 
és mennyiben törekednek a saját szakembergárda 
kialakítására, és vesznek fel ennek érdekében eset-
leg képzetlen munkavállalókat azok képzésére vo-
natkozó tervekkel.

A munkáltatók képzési hajlandóságát meghatá-
rozó főbb körülmények vizsgálata során tehát az 
egyes képzési típusok alkalmazásának gyakorisá-
ga is fontos és meghatározó szempont.

1.1 Az alkalmazotti létszám
A szakértelem biztosításának módjai az alkalmazottak létszáma szerint %2

Létszám Munka-
köri 

tapaszta-
latszerzés

Képzés
szakmai

Képzés
(iskola-

rendszerű)

Munka-
nélküliek

felvétele és 
képzése

Szakképzet-
lenek alkal-

mazása
és képzése

Képzettek 
felvétele

Egyéb

10-19 60,5 64,9  6,6 12,3  5,3 39,5 8,3

20-49 60,3 65,5  9,7 10,5  9,7 40,6 6,1

50-249 59,9 74,2  9,7  9,6  9,1 45,3 5,3

250-499 60,1 82,3 15,8 10,0 10,1 41,1 2,5

500-999 70,6 92,2 11,8 11,8 11,8 54,9 8,8

1000- 61,2 91,8 24,5  8,2 10,2 51,0 4,1

összesen 60,7 73,2 10,3 10,3  9,0 43,8 5,7

2  Munkahelyi képzések főbb adatai. KSH. 2002. Az itt hivatkozott felmérés egy 1999-ben felvett adatsoron alapul. 
Sajnálatos módon ezt követően ilyen tárgyú felmérés nem készült, és ebből következően mind az NFI (2003) kutatá-
sok, (2004-2006.) mind a HEFOP program a képzések tekintetében elsősorban erre az adatbázisra támaszkodik. Eb-
ből következően a munkáltatói képzési hajlandóság, illetve metódusok tekintetében ez az egyetlen kiindulópontként 
használható adatbázis, így e tanulmány is kénytelen azokat alapul venni. Meg kell azonban jegyezni, hogy e kutatás 
eredménye csupán a tendenciák vizsgálata szempontjából lehet jelentős, mivel a munkáltatói összetételben az ezred-
fordulót követő változások következtében a nagyobb létszámú munkavállalót foglalkoztató munkáltatók aránya 
jelentős mértékben lecsökkent, és ezáltal megváltozott a munkáltatók foglalkoztatottak száma szerinti összetétele.

A táblázatból leolvasható adatok szerint vál-
lalatnagyságtól függetlenül a szakemberigény 
kielégítése terén a szakmai képzéseknek van a 
legnagyobb szerepe, sőt a vállalatnagyság gyakor-
latilag elenyésző mértékben befolyásolja a szak-
emberigény biztosításának e módját. A szükséges 
ismeretek megszerzésében a második legfontosabb 
módszer a munkaköri tapasztalat megszerzése, 
ami feltehetőleg a kollegák együttműködésén ala-

pul – a megszerzett ismeretek kölcsönös átadásán. 
Ebben a tekintetben az idősebb, és nagyobb tapasz-
talattal rendelkező munkavállalók szerepe valószí-
nűleg igen nagy. A már „kész” szakemberek al-
kalmazása csupán a harmadik helyre szorult, ami 
szintén alátámasztani látszik a fentiekben már vá-
zolt feltételezést, miszerint a munkaerőpiac szak-
mai igényeinek csak részben felel meg a jelenlegi 
képzési struktúra. A képzett szakemberek felvétele 
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kapcsán is megfi gyelhető az a tendencia, misze-
rint a nagyobb létszámú, tőkeerősebb vállalatok 
nagyobb arányban tudnak közvetlenül képzett 
munkaerőhöz jutni, azonban az eltérés a különbö-
ző alkalmazotti létszámmal működő munkáltatók 
között oly mértékben alacsony, hogy ez arra enged 
következtetni, hogy a megfelelő szakértelemmel 
bíró munkavállaló közvetlen „beszerzése” mellett 
a képzésre fordított költségek azonos súllyal jelen-
nek meg.

Érdekes tanulsága a táblázatnak, hogy a kép-
zések igénybevételének gyakorisága a vállalat 
nagyságával exponenciálisan növekszik, különö-
sen igaz ez az iskolarendszerű képzésekre, melyek 
munkáltatói támogatásának intenzitása a legna-
gyobb alkalmazotti létszámmal működő munkál-
tatók esetében közel négyszerese a legkisebb alkal-
mazotti létszámot foglalkoztató munkáltatókhoz 
képest. Ennek oka feltehetőleg az iskolarendszerű 
képzések költségvonzatában rejlik, illetve abban a 
körülményben, hogy az ilyen típusú képzések ti-
pikusan hosszabb időtartamúak, és ebből követke-
zőleg a munkáltató számára a szakértelem megté-
rülési ideje is hosszabb. A szakmai képzések evvel 
szemben tipikusan tanfolyam jellegűek, így mind a 
munkavállaló munkából való távolmaradása miat-
ti költség alacsonyabb, mind a megszerzett isme-
ret hasznosításának várakozási ideje rövidebb, így 
kétségkívül előnyösebb megoldást kínál a munkál-
tatók számára e képzési forma.

A szakértelem biztosításának módjai között az 
egyéb kategória a konferenciákon, tréningeken, 
egynapos továbbképzéseken való részvételt jelenti, 
vagyis olyan ismeretszerzési, vagy kompetencia, 
készségfejlesztési lehetőségek tartoznak ide, ame-
lyek a lehető leggyorsabban juttatják szakismeret-
hez a munkavállalót, így e szakértelem szerzési 
módszer a kis teherbírású munkáltatóknak ked-
vez, hiszen rövidtávon, viszonylag alacsony költ-
séggel képes a munkavállaló szaktudását biztosí-
tani. Valószínűleg ez a körülmény a magyarázata 
annak, hogy e tekintetben a tendencia fordított, 
és elsősorban a kisebb alkalmazotti létszámmal 
működő munkáltatók körében népszerűek ezek a 
megoldások.

A szakképzetlenek alkalmazása és képzése 
szintén időben hosszadalmasabb folyamat, és a 
képzés megtérülése ebből kifolyólag szintén na-
gyobb megterhelést jelent a kisebb munkáltatók-
ra, így e tekintetben is a nagyobb alkalmazotti 
létszámmal működő munkáltatók jelennek meg 
nagyobb arányban. A munkanélküliek alkalma-
zása és betanítása esetében azonban a tenden-

cia éppen fordított. Ennek oka az lehet, hogy a 
munkanélküli nem feltétlenül képzetlen munka-
vállalót jelent, és a nem szakirányú képzettség is 
előnyt jelent az ismeretek elsajátításában, hiszen 
a teljesen képzetlen munkavállaló tipikusan ne-
hezen képezhető, szemben a már képzett munka-
vállalóval. Szintén fontos alkalmazási motivációt 
jelentenek e körben a munkanélküliek alkalmazá-
sához kapcsolódó foglalkoztatáspolitikai ösztön-
zők, melyeknek köszönhetően a feltételezetten 
magasabb tanulási motivációkkal bíró, amúgy is 
jobban képezhető munkavállaló az ismeretek el-
sajátításának ideje alatt kedvezőbb feltételek mel-
lett foglalkoztatható, így míg megszerzi a munka-
végzéséhez szükséges tudást nem jelent akkora 
költségterhet a munkáltatónak, mint a teljesen 
szakképzetlen munkavállaló.

1.2. A munkáltató tevékenységi köre
A munkáltatók képzési hajlandóságát azonban a 
vállalatnagyságon kívül jelentős mértékben be-
folyásolja a munkáltató tevékenységének jellege 
is. Bizonyos gazdasági ágazatokban ugyanis az 
utóbbi évtizedekben lezajlott technológiai fej-
lődés erőteljesebben jelentkezett, illetve a tech-
nológia-változások mellett erőteljes szervezeti 
változás is lezajlott. Ebből fakadóan bizonyos 
szektorokban erőteljesebb, más szektorokban pe-
dig kevésbé jelentős az alkalmazottak ismeretei-
nek fejlesztése iránti igény. Azokon a területeken 
azonban, ahol a változás intenzíven jelent meg, 
ott ugyanilyen intenzív a meglévő alkalmazottak 
továbbképzésére, illetve átképzésére vonatko-
zó igény. Természetesen a technológiai és egyéb 
háttér (pl. jogszabályi) folyamatos változásából 
fakadó képzési igény mellett, az adott iparágak 
gazdasági sikeressége is meghatározó, hiszen az 
új technológiák innovációja tőkeigényes, viszont 
az új technológia alkalmazása szakemberigényes. 
A szakmai képzés, oktatás lehetőségével leg-
nagyobb arányban élő szervezetek elsősorban a 
pénzügyi tevékenységet végző vállalatok, illetve 
a közművállalatok voltak. Ezeknek a szerveze-
teknek 76-82%-a biztosított valamilyen képzést az 
alkalmazottai számára. Ezzel szemben az egyéb-
ként is kevésbé sikeres ágazatok képzési mutatói 
lényegesen elmaradnak. A legalacsonyabb muta-
tóval a textilipar, ruhaipar, bőripar rendelkezik, 
itt a foglalkoztatóknak csupán 31%-a biztosított 
képzést alkalmazottai számára3.

3  A munkahelyi képzések főbb adatai. KSH. Budapest, 
2002. 14.o.
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2. A munkavállalók képzésben való részvételére vonat-
kozó hajlandóságát befolyásoló tényezők
A képzésekben való részvételt igen sok körülmény 
befolyásolja a munkavállalók oldaláról is. Különö-
sen nagy szerepe van a tanulási hajlandóság szem-
pontjából a képzettségi szintnek és az életkornak.4

2.1. A képzettségi szint szerepe
A képzésekben való részvétel alakulásában tehát a 
munkavállalót jellemző személyes körülmények is 
jelentős szerepet játszanak. Sajnálatos módon, ha-
zánkban a felnőttképzésben való részvétel aránya 
igencsak alacsony. Annak ellenére, hogy a képzett-
ségi mutatók folyamatosan emelkedő tendenciát 
jeleznek az iskolarendszerű képzések tekintetében, 
úgy tűnik, hogy a reguláris képzés befejezésével 
Magyarországon a felnőtt lakosságnak kevesebb, 
mint 16-18%-a kapcsolódik be a felnőttképzésbe.5 
Amennyiben a vizsgált kört kiterjesztjük mind az 
életkori korlátok, mind pedig a tanulási forma te-
kintetében, és a 15-74 éves korú népességre, vala-
mint az informális tanulási hajlandóságot is fi gye-
lembe vesszük, a tanulási hajlandóság sajnálatos 
módon így is éppen csak meghaladja a 20%-ot.6 
Ugyanakkor a felnőttoktatásban résztvevők köré-
ben közel 90%-ot tesz ki a felső- és középfokú vég-
zettségűek aránya az alapfokú végzettségűekhez 
képest, ami arra utal, hogy az alacsonyabb iskolá-
zottságú személyek tanulási motivációi rendkívül 
alacsonyak, és a felnőttképzésben döntően a már 
amúgy is iskolázottak vesznek részt.7 Ez azt jelenti, 
hogy az alapfokú végzettséggel rendelkezők mind-
össze 10%-ban vesznek részt a felnőttképzésben, 
annak ellenére, hogy e csoportnak lenne leginkább 
szüksége a képzésre, hiszen a munkaerő-piaci po-
zíciójukon ez javíthatna a leginkább.

A választott képzési formák tekintetében szin-
tén jelentős befolyásoló szerepe van az iskolai vég-
zettségnek. A felmérések eredményei ugyanis azt 
mutatják, hogy a magasabb iskolai végzettséggel 
bírók kisebb arányban vesznek részt iskolarend-

4  Ezen körülményeken túlmenően természetesen sok 
egyéb tényező is befolyásolja a tanulási motivációkat, 
úgymint a lakóhely vagy a családi állapot-körülmény, a 
kereseti viszonyok stb. 
5  A 25-64 évesek körében végzett felmérések eredmé-
nye. 
6  Munkaerő felmérés ad hoc oktatási modulja 2003. 
(KSH)
7  Az e tekintetben legjobb adatokkal bíró európai orszá-
gok, mint például Dánia, vagy Hollandia esetében a 25-64 
éves korosztály felnőttképzésben való részvételi aránya 
40-55% körül mozog, és a magasabb iskolai végzettségű-
ek ezeknek mindössze egy harmadát teszik ki.

szerű képzésekben, míg az alacsonyabb végzettsé-
gűek döntő többségükben az iskolarendszerű kép-
zéseket választják.8

Mivel az iskolarendszeren kívüli képzések ma-
gasabb tanulási készségeket feltételeznek, az ala-
csonyabb végzettséggel rendelkezők számára az 
ilyen képzési forma sokszor aránytalan megterhe-
lést jelent, hiszen sokkal nagyobb fokú önállóságot 
tételez fel a tanulásban, mint ami az alapfokú kép-
zésben elsajátítható. Ebből következőleg az alacso-
nyabb végzettségűek számára az iskolarendszerű 
képzés a szakmai fejlődés leginkább járható útja. 
Ennek kapcsán visszautalnék a munkáltatók képzé-
si preferenciáira, ahol is megállapítást nyert, hogy 
az iskolarendszerű képzés a legkevésbé támogatott 
képzési forma a munkáltatók oldaláról annak költ-
séges volta miatt. Az alacsony végzettségűek tehát 
halmozottan hátrányos helyzetbe kerülnek, hiszen 
a képzetlenségük okán amúgy is nagy a munka-
erő-piaci hátrányuk, továbbá a képzésük feltétel-
rendszere is több hátrányos elemet tartalmaz, mint 
a közép vagy felsőfokú végzettségűeké.

2.2. Az életkor meghatározó szerepe
A tanulási hajlandóságot vizsgáló kutatások min-
den tanulási formára egyaránt kiterjedően vizsgál-
ták a tanulási tevékenységet végzőket. Az életkor 
szintén meghatározó körülménynek bizonyult 
e vizsgálatok során. Az életkor előrehaladtával 
ugyanis csökken a tanulási motiváció, különösen a 
szervezett keretek között folytatott tanulmányokra 
igaz ez.

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a tanulási haj-
landóság – az informális tanulás kivételével – már 
viszonylag fi atal korban megtörik. Különösen igaz 
ez az iskolarendszerű képzések vonatkozásában, 
ahol már a 35. életév betöltése után kevesebb mint 
felére csökken a képzésekben való részvételi arány, 
majd az 55. életévre szinte teljesen el is tűnik. Az itt 
vizsgált tendenciákkal párhuzamosan ugyanakkor 
az életkor előrehaladtával éppen ellenkező előjelű 
folyamat zajlik le az iskolarendszeren kívüli képzé-
sek vonatkozásában. Ezen képzési típusok ugyanis 
éppen a 35. és 55. életév közöttiek körében igencsak 
népszerűek. Biztató jelnek tekinthető, hogy az isko-
larendszeren kívüli oktatásban való részvétel élet-
kori töréspontja a 65. életévet követő időszakra esik, 
és bár ezt megelőzően tapasztalható visszaesés, 
azonban korántsem olyan nagymértékű ez a vissza-
esés, mint ami az iskolarendszerű oktatás tekinteté-
ben már a 35. életév betöltésével megkezdődött.
8  A képzésekben résztvevők az oktatás formája és isko-
lai végzettség szerint – 2002/2003. KSH
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Az informális tanulás mutatkozik a legdina-
mikusabb tanulási módszernek, hiszen még an-
nak a 15-24 éves korosztálynak a közel egyötöde 
is képzi magát ilyen módon, akiknek a több mint 
90%-a még iskolarendszerű képzésben vesz részt. 
A korosztályok mindegyikében erőteljes az infor-
mális – másnéven nonformális – tanulási készség, 
sőt a 65. éven felüliek esetében szinte ugyanolyan 
általánossá válik az ismeretszerzés e módja, mint 
a fi atal korosztályokban az iskolai képzésben való 
részvétel. Érdekes megfi gyelni, hogy a munka-
vállalási korúak az informális tanulás jelentősé-
gét hozzávetőlegesen olyan súlyú ismeretszerzési 
formának tekintik, mint a munkáltatók a szakem-
berigény biztosítása során a munkaköri tapaszta-
latszerzést.

A táblázat egyrészt tehát azt igazolja, hogy az 
életkor előrehaladtával a szervezett tanulási for-
mák közül elsősorban a kevésbé hagyományos 
– iskolarendszerű – képzéseket választják a mun-
kavállalók. Ezt látszik igazolni, hogy a tanulási te-
vékenységet folytatók körében az 55. életévet lehet 
abszolút töréspontként kezelni, mely életkort köve-
tően szervezett oktatásban csak nagyon kis arányú 
a részvétel. Az informális tanulásban való részvé-
teli arány egyre növekvő hányadosa másrészről vi-
szont akár azt a következtetést is magalapozhatja, 
hogy bizonyos életkor elérésével az emberek már 
kellő szaktudásra tesznek szert, mely ismeretanya-
got szakcikkek, folyóiratok, kollégákkal való be-
szélgetések, konzultációk révén fejlesztik. Ugyan-
akkor fi gyelembe véve a korosztályos képzettségi 
mutatókat, az e korosztályba tartozók iskolázottsá-
gi szintje korántsem alapozza meg ezen feltétele-
zést. Sokkal inkább arra enged következtetni, hogy 
a családi, munkahelyi stb., a közvetlen környezet 
hatása a leginkább erőteljes, és az emberek ismere-
teik jórészét innen merítik.

3. A képzések munkajogi vetülete
A munkavégzéshez szükséges ismeretek meg-
szerzésére vonatkozóan a Munka Törvénykönyve 
alapvetően kétféle rendszert ismer. Megteremti 
egyrészt annak a lehetőségét, hogy a munkáltató 
által szükségesnek tartott szakismeretek megszer-
zését a munkáltató a munkavállaló számára mint-
egy utasítási jogkörben rendelhesse el, másrészt a 
felek számára szintén lehetővé teszi a tanulmányi 
szerződés megkötését. A két jogintézmény tehát 
mind jellegében, mind pedig eszközrendszerében 
eltérő elemekből épül fel.

3.1. A munkáltatói utasítási jogkörben elrendelt képzés
A munkajogviszony a munkáltató és a munkavál-
laló között jön létre, és bár kontraktuális alapú jog-
viszonyról van szó, a felek kapcsolatrendszere nem 
a polgári jogi értelemben vett szerződéses kapcso-
latot keletkezteti, hanem a munkaviszony céljának 
és tartalmának megfelelően egy függő, önállótlan 
jogviszonyt. Ebből a jellegből eredeztethető a mun-
kavállaló képzésére vonatkozó szabályozási me-
tódus is. A jogalkotó ugyanis abból indul ki, hogy 
mivel a munkavégzés elsősorban a munkáltató 
gazdasági érdekének előmozdítása érdekében tör-
ténik, a munkavállaló – éppen a függő jellegre te-
kintettel – akár egyetértése, vagy szándéka ellenére 
is kötelezhető a hatékony munkavégzés érdekében 
részére előírt tanfolyamokon és képzéseken való 
részvételre.9 E kötelezettség fennállásának egyetlen 
feltétele, hogy a munkáltató a képzés költségeit, il-
letve a képzés ideje alatt – a képzési idő miatt kieső 
munkabérét megtéríteni köteles. A munkavállaló 
tehát nem jogosult felülbírálni a képzés szüksé-
gességének tényét, és a vonatkozó jogszabály szá-
mára csupán egyetlen garanciális szabályt állít fel 

9  1992.évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről, 103.§. (4)

A képzésben résztvevők aránya % életkor szerint 2002/2003

Korcsoport Iskolarendszerű 
oktatás

Iskolarendszeren 
kívüli oktatás

Informális 
tanulás

15-24 92,5  9,5 18,9

25-34 40,7 36,8 41,0

35-44 17,9 48,6 51,8

45-54  6,6 44,3 64,1

55-64  1,1 29,9 85,2

65-74  0,0  7,6 91,7

Összesen 63,9 22,1 33,3
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az esetleges érdeksérelemmel szemben, nevezete-
sen, hogy amennyiben a képzésben való részvétel 
számára személyi vagy családi körülményeire te-
kintettel aránytalan sérelmet jelent mentesül ezen 
kötelezettség alól. Az aránytalan terhet jelentő 
körülmény fennállását azonban csak az adott kö-
rülmények ismeretében lehet megállapítani, mér-
legelés útján. Az viszont egyértelműen következik 
a törvény megfogalmazásából, hogy a képzésen 
való részvételre kötelezés járhat a munkavállaló 
személyi, vagy családi körülményeire sérelemmel. 
Az alkalmazási korlátot így az aránytalan kifejezés 
jelenti ilyenkor. Ez esetben tehát csupán a személyi 
vagy családi körülményben okozott sérelem súlya 
alapozhatja meg a munkavállaló e kötelezettség 
alóli mentesülését, a képzés elrendelésének esetle-
ges indokolatlansága nem. Mindezekből arra lehet 
következtetni tehát, hogy a jogalkotói szemléletben 
a képzés mint a munkáltató érdekkörében felmerü-
lő körülmény jelenik meg.

A munkáltatói utasítási jogkörben elrendelt kép-
zések tekintetében a fentiekre tekintettel a mun-
káltató érdeke elsőbbséget élvez, azonban ennek 
megfelelően a képzés kapcsolódó költségeit is teljes 
egészében rá terheli a jogalkotó. A költségek termé-
szetesen itt abszolút értelemben jelennek meg, és 
minden a képzésben való részvételhez kapcsolódó 
költség, illetve kiadás a munkáltató által megtérí-
tendő. Ilyennek kell tekinteni különösen a képzé-
si díjat, a szállás- és utazási költségeket, továbbá a 
szükséges tanszerek-taneszközök árát. A képzésen 
való részvétel időtartamára, valamint a vizsgákra 
való felkészülés idejére a munkavállaló munkabér-
re jogosult, hiszen a munkáltató utasítására, a mun-
káltató érdekében fejti ki e tevékenységét.

3.2. A tanulmányi szerződés
Az eddig tárgyaltakon túlmenően a Munka Tör-
vénykönyve e tárgykörben biztosítja a felek számá-
ra a tanulmányi szerződés kötésének lehetőségét 
is.10 A tanulmányi szerződéssel támogatott tanul-
mányok folytatása kívül esik a fentiekben tárgyalt 
munkáltatói utasítással elrendelt képzésben való 
részvételt jelentő kötelezettségtől. Ilyen képzésben 
való részvétel ugyanis nem biztosítható tanulmá-
nyi szerződéssel.

E körben tehát a felek kontraktuál alapú kap-
csolata a domináns, és éppen ebből következőleg 
a törvény csupán a tanulmányi szerződés minimá-
lis alaki és tartalmi követelményeiről rendelkezik. 
A feleket terhelő jogok és kötelezettségek rendsze-
10  1992.évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről, 110-
116.§.

re is a kölcsönösség és az egyenértékűség általános 
polgári jogi elvein alapul, mivel ilyen esetekben 
a munkáltató vállalja a képzési költségeket, illet-
ve biztosítani tartozik a tanulmányok végzéséhez 
szükséges szabadidőt, a munkavállaló pedig mint-
egy ellenszolgáltatásképpen kötelezi magát a kép-
zésben való részvételre, a képzettség megszerzé-
sére, illetve a munkaviszony meghatározott ideig 
való fenntartására.

A képzéssel kapcsolatosan felmerülő költségek 
viselésére vonatkozóan ez esetben a felek megál-
lapodása irányadó. Mindebből következőleg nem 
feltétlenül terheli a munkáltatót a képzés közvetlen 
költségeinek viselése.

3.3. A munkaidő-kedvezmény
Az Mt. a munkaidő-kedvezményre való jogosult-
ságot a képzésben való részvételhez köti, és jog-
alapként a képzés jellegét határozza meg. Eszerint 
tehát a munkavállalót a munkaidő-kedvezmény 
arra tekintettel illeti meg, hogy iskolarendsze-
rű képzésben vesz-e részt, és annak a kérdésnek, 
hogy a munkáltató a képzésben való részvétellel 
egyetért-e, nincsen jelentősége. Figyelembe véve, 
hogy a munkaidő-kedvezmény célja a képzésben 
való eredményes részvétel, a kedvezmény is csak e 
cél érdekében illeti meg a munkavállalót, és csak a 
szükséges mértékben. Az Mt. a munkaidő-kedvez-
mény jogcímét így három körülményben határoz-
za meg, melyek: a tanórák látogatása, a vizsgákon 
való részvétel, illetve szakdolgozatírás.

A képzések tekintetében a képzés közvetlen 
költségei között igen jelentős hányadot tesz ki a 
munkavállalónak biztosított munkaidő-kedvez-
mény. A tanulmányok folytatása alatt ugyanis a 
munkavállaló bár csupán az általános iskolai ta-
nulmányok folytatása esetén jogosult díjazásra, 
az iskolarendszerű képzések esetében a munka-
idő-kedvezmény alanyi jogon illeti meg a mun-
kavállalót, így annak időszakos pótlásáról, azaz 
helyettesítéséről is gondoskodnia kell a munkálta-
tónak. A vizsgákra való felkészüléshez, továbbá a 
diplomamunka (szakdolgozat, vagy évfolyamdol-
gozat) elkészítéséhez is köteles a munkáltató sza-
badidőt biztosítani.11

Az itt vizsgált képzéssel kapcsolatos jognyilat-
kozatok tehát kifejezetten individuális jellegűek, 

11  A törvény szerint vizsgánként, a vizsga napját is be-
leszámítva 4 munkanap jár. Ha egy napon több tárgyból 
kell a munkavállalónak vizsgát tennie, akkor a 4 mun-
kanap vizsgatárgyanként számítandó. Diplomamunka, 
szakdolgozat és évfolyamdolgozat elkészítéséhez 10 
munkanap szabadidőt köteles a munkáltató biztosítani.
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függetlenül attól, hogy egyoldalú jognyilatkozat-
ról, azaz utasításról van-e szó, vagy a két fél kölcsö-
nös akarat megegyezését megtestesítő tanulmányi 
szerződésről. Ez a körülmény azonban határozot-
tan megnehezíti a munkáltató humán erőforrás fej-
lesztési politikájának komplex tervezését. Sajnála-
tos módon a munka világában a szakszervezetek, 
és üzemi tanácsok működése visszaszorulóban 
van, így a munkáltatói képzési koncepciók kialakí-
tásában sem tudnak ezen szervezetek kellő súllyal 
részt venni. A munkáltatók nagy többsége nem is 
készít képzési tervet, amit avval indokolnak, hogy 
a vállalat teherbírása azt nem teszi lehetővé. Mind-
ezek alapján azt lehet mondani, hogy a képzések 
elősegítésében a Munka Törvénykönyve nem tar-
talmaz olyan szabályokat, amelyek ösztönöznék a 
munkáltatókat a munkavállalói képzettségi szint 
növelésére, hanem csupán lehetőséget teremt arra 
vonatkozólag, hogy a már meglévő ilyen irányú 
igényeket jogszabályi eszközökkel kiszolgálja.

Összefoglalás
Az ismertetett szabályozási metódusnak álláspon-
tom szerint több gyenge pontja is akad. Az egyik, 
és talán leglényegesebb hiányosság, hogy a tör-
vény differenciál a képzések között azok jellege 
szerint, amikor az iskolarendszerű képzések tekin-
tetében ex lege keletkezteti a munkavállaló mun-
kaidő-kedvezményre való jogosultságát. Figyel-
men kívül hagyva ezáltal minden, a munkáltató 
érdekeit – elsősorban gazdasági érdekeit – tükröző 
szempontot.

A munkaerő-piaci vizsgálatok egyértelműen azt 
igazolják, hogy a képzési trendek alapvetően meg-
változtak, és a hagyományos, iskolarendszerű kép-
zés nem követi kellőképpen a piaci igényeket, így 
azok fokozatos háttérbeszorulásának tendenciája 
már megkezdődött. Ennek tükrében különösen el-
avultnak tűnik a Munka Törvénykönyvének szem-
lélete, amely egyébiránt a törvénykönyv azon igen 
ritka területét képezi mely egyetlen egyszer sem 
változott a jogszabály hatályba lépése óta.

A tanulással kapcsolatos egyes terhek a mun-
káltatót tehát az iskolarendszerű képzések tekinte-
tében attól függetlenül terhelik, hogy a képzésben 
való részvételhez esetleg hozzá sem járult, illetve, 
hogy a képzés nem kapcsolódik a munkavállaló 
munkakörének ellátásához.

Ezáltal tehát a Munka Törvénykönyve adott 
esetben olyan képzések egyes terheit is áthárítja 
a munkáltatóra, melyek eredménye nem reali-
zálódik közvetlenül a munkavállaló munkavég-
zésében. Márpedig a szabályozás elméleti alapja 

kétségkívül a munkavégzés gazdasági hasznossá-
gában keresendő, más szempont ugyanis nem ösz-
szeegyeztethető a munkajog szemléletrendszeré-
vel. A jelenlegi szabályozás viszont ezzel ellentétes 
annyiban, amennyiben kötelezi a munkáltatót az 
iskolarendszerű képzések munkaidő támogatására 
minden egyéb feltétel állítása nélkül. E vonatko-
zásban véleményem szerint módosítani kellene a 
szabályozást, illetve pontosítani avval a megszorí-
tással, hogy a munkáltatói tehervállalás feltétele a 
képzés közvetlen munkaköri kapcsolódása legyen. 
A Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó 
munkáltatók többnyire gazdálkodó szervezetek, 
melyek elsődleges szempontjai a meghatározott 
gazdasági cél eléréséhez kapcsolódnak. Annak ér-
dekében pedig, hogy a munkavállalói érdekek ne 
sérüljenek, evvel párhuzamosan, egyedi támoga-
tási rendszer kialakításával lehetne költségvetési 
forrásból fi nanszírozni, például a munkavállalók 
általános iskolai tanulmányaihoz kapcsolódó költ-
ségeket. A támogatási rendszer bővítése szintén al-
kalmas lehet arra, hogy kiegyenlítse a munkáltatói 
teherbíró képességekben rejlő különbségeket.

A vállalatok mérete meghatározó abból a szem-
pontból, hogy szervez-e a munkavállalóinak kép-
zést. E körben azonban meg kell jegyezni, hogy a 
foglalkoztatók összetétele Magyarországon igen 
speciális. Hazánkban ugyanis az alkalmazott nél-
küli vállalkozásokban dolgozik az összes foglal-
koztatott 10,8%-a, a mikro- és kisvállalkozásokban 
foglalkoztatottak aránya pedig 25,2%, illetve 14,1%. 
Ez azt jelenti, hogy az összes foglalkoztatott 40%-a 
olyan foglalkoztatói szervezettel vagy szervezet-tí-
pussal áll jogviszonyban, amely még a közepes 
vállalat kategóriáját sem éri el,12 és ez a szám 2007-
re 45%-ra emelkedett. Az ilyen vállalatok viszont 
jellemzően nem, vagy csak nagyon kis mértékben 
rendelkeznek erőforrással a képzések fi nanszírozá-
sa, illetve szervezése, vagy egyáltalán a képzési le-
hetőségek feltérképezése terén. A munkaerő-piaci 
támogatott képzések ugyanis tematikusan kerül-
nek kiírásra, ám sok vállalkozás nem rendelkezik 
kellő szakértelemmel a pályázatok fi gyeléséhez, il-
letve elkészítéséhez.13

Ugyanakkor a Munka Törvénykönyve a mun-
káltatói kört homogén körként kezeli, és a munka-
vállalót a tanulmányai folytatásához megillető jogo-
sultságok-kedvezmények szempontjából nem tesz 

12  Humán Erőforrásfejlesztési Operatív Program 2000-
2006. adatai alapján
13  Forrás: Kis- és közepes vállalkozások helyzete 2000-
ben. A Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet éves jelentése 
(52. old.).
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semmilyen különbséget erre tekintettel. A munka-
vállaló képzéshez fűződő érdeke viszont abszolút 
módon jelenik meg a Munka Törvénykönyvében, 
és a munkáltató még abban az esetben is kénytelen 
áldozatokat vállalni, ha a képzést nem ő rendelte 
el, sőt az nem is kapcsolódik a munkavállaló mun-
kavégzéséhez. Ez a körülmény komoly, és egyúttal 
sok esetben indokolatlan terhet ró a munkáltatóra, 
így a munkáltatók általános elzárkózását alapozza 
meg a képzések támogatása kapcsán. E tendencia 
különösen a kisebb alkalmazotti létszámmal mű-
ködő munkáltatók esetében fi gyelhető meg.

Ugyanezen szabályozási elem egyidejűleg azt a 
problémát is felveti, miszerint a munkáltatói oldal 
homogén egységként történő kezelése – mely szem-
léletmód egyébiránt általánosan jellemző a Munka 
Törvénykönyvére – aránytalan terhet ró az úgyne-
vezett kisteherbírású munkavállalókra. Figyelem-
be véve, hogy a kisteherbírás fogalmát maga az Mt. 
a 10 fő főfoglalkozású munkavállalót foglalkoztató 
munkáltatói körülményben határozza meg, fontos 
lenne a differenciált jogalkotói szemléletet tükröző 
szabályozási elemet beépíteni.

A szabályozás céljára tekintettel a differenciálás 
nem feltétlenül a munkáltatói mentesítésben kell, 
hogy megjelenjen, hiszen egy ilyen megoldás nem 
szolgálná a tudásalapú társadalom megvalósításá-

nak vágyálmát. Másrészről a munkavállalók igen 
nagy tömege esne el attól a lehetőségtől, amit a 
törvény jelenlegi szabályozásával egységesen biz-
tosít minden munkavállaló számára, és ezáltal egy, 
pusztán a munkáltató körülményében felmerülő 
okra tekintettel kerülnének e munkavállalók hát-
rányosabb helyzetbe. A megoldást feltehetőleg a 
szakminiszter hatáskörébe utalt felhatalmazás je-
lenthetné, melynek eredményeképpen a foglalkoz-
tatáspolitikai aktív eszközök bővítése specifi kusan 
a munkáltatói teherbíró képességre vonatkoztatva 
kerülhetne szabályozásra.

A kérdés tehát már csupán az, hogy vajon a 
munkavállalói tudásbővítés ezek szerint folyama-
tos igénye által támasztott terhek – mint a képzé-
sek közvetlen költségei, illetve a kiesett munkaidő 
költségei – értelmezhetőek-e kizárólag munkálta-
tói terhekként, vagy mivel a tudást a munkaválla-
ló szerzi meg, és általa a munkaerőpiacon értéke-
sebbé válik, neki is hozzá kellene-e járulnia annak 
költségeihez. A Munka Törvénykönyvének jelen-
legi szabályozása alapján véleményem szerint a 
munkavállaló képzése egyértelműen a munkáltató 
terhe, ugyanis a munkavállaló tudásgazdagodásá-
nak kérdésköre jól kezelhető a tanulmányi szerző-
désben, illetve a Mt. 3§.(6) bekezdésében meghatá-
rozott versenytilalmi megállapodás keretei között.


