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ABSTRACT 

In the Lisbon EU Summit (1999) the presidents of EU member-states drew up the future vision of the 
European Union. Among the long term aims the transformation of societies into knowledge based society 
got high priority. For accessing this goal the human resource development and the long life learning are 
necessary. This demands new teaching methods. In 2000 the Ministry of Agriculture and Rural Devel-
opment and the Directorate of VÁTI published calls for “Experimental projects to support the human re-
source development - from school into work”. The Department of Business and Agricultural Informatics of 
the University of Debrecen made a successful proposal for developing informatics knowledge for SMEs 
regarding the special circumstances in the Eastern Hungarian region. Since the project will have been 
finished by spring 2004 we can’t speak about final results. However we think that our experiences and 
edifications illustrate the difficulties of demands and methods of adaptations in this field. 

 
 
Az 1999-es lisszaboni EU-csúcson a közösség 
állam- és kormányf i által elfogadott elnökségi 
dokumentum felvázolta az Európai Unió jöv -
képét, amely szerint a középtávú elképzelések 
között kiemelt helyen szerepel a jelenlegi tár-
sadalmi és gazdasági modellek „tudásalapú”-vá 
történ  átalakítása. Ehhez elengedhetetlen az 
emberi er források folyamatos fejlesztése, az 
oktatási folyamat kiteljesítése: az egész életen 
át tartó tanulás, a szemléletváltás, amely új ok-
tatási módszereket is igényel.  

2000-ben a Földm velésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium és a VÁTI Területfejlesztési Igaz-
gatósága pályázatot írt ki „ESZA-típusú kísérleti 
projektek a képzésb l a munka világába történ  
átmenet támogatására” címmel, amelyben a 
fenti célokkal összhangban négy kutatá-
si-fejlesztési területet jelölt meg.  

 

A DE AVK GAIT a régióra jellemz  (speciális) 
körülmények figyelembevételével (infrastruktu-
rális elmaradottság, a kis- és középvállalkozá-
sok jelent s gazdasági szerepe) az alkalmazói 
(és alkalmazott) informatikai készségek fej-
lesztési lehet ségeinek vizsgálatával kapcso-
latos pályázatával nyert el támogatást. 

Tekintve, hogy a projekt lezárására 2004 tava-
szán kerül sor, végeredményekr l még nem 
beszélhetünk. Úgy gondoljuk azonban, hogy a 
megvalósítás során szerzett tapasztalatok és az 
ezekb l el zetesen lesz rhet  tanulságok (még 
ha a projekt szempontjából nem is véglegesek) 
jól illusztrálják az EU-elvárások és -módszerek 
adaptációjával kapcsolatos problémákat, és 
nem kizárólag az oktatással, (tovább)képzéssel 
kapcsolatos területeken. 
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El zmények 

A Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium és a VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság 
által 2000-ben kiírt ESZA-típusú kísérleti pro-
jektek a képzésb l a munka világába történ  
átmenet támogatására cím  program célja az 
Európai Foglalkoztatási Irányelvekkel össz-
hangban a foglalkoztathatóság és a szakkép-
zéshez történ  egyenl  hozzáférés el mozdí-
tása volt. A program célkit zései között szere-
pelt a foglalkoztatottság növelése, az oktatási és 
a versenyszféra közötti partnerkapcsolatok er -
sítése, az iskolából a munka világába történ  
átmenet támogatása, a munkaer piaci esélyek 
növelése. A programban kiemelt szempontként 
szerepelt az El zetes Nemzeti Fejlesztési Terv 
által kijelölt régiókban (esetünkben ez az 
észak-alföldi régiót, azaz Hajdú-Bihar, Jász--
Nagykún-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéket jelentette) a gazdasági és a szociális 
kohézió er sítése. 

A pályázat kiírása értelmében a program négy 
részterületet jelölt meg: 

 az iskolai lemorzsolódás és sikertelenség 
csökkentése 

 a tanulók középfokú iskolarendszerbe való 
sikeres bevonásának támogatása 

 pályaválasztás- és pályaorientáció-támogatás 
 a feln ttoktatás és az élethosszig tartó tanulás 

lehet ségeinek javítása 

A programok finanszírozására az Európai Szo-
ciális Alap humáner forrás-fejlesztési szektorok 
támogatására rendelkezésre álló forrásai nyúj-
tanak lehet séget. 

 

Alapvetések 

A 4. alprojektben A feln ttoktatás és az élet-
hosszig tartó tanulás lehet ségeinek javítása 
területén a legfontosabbak a következ k:  

 megváltozott munkáltatói és munkavállalói 
igények: Az információs társadalom átalakult 
gazdasági rendszerében a munkaadók igényt 

tartanak arra, hogy a munkavállalók ne csak a 
sz ken vett szakmai tudásnak legyenek bir-
tokában, hanem önállóan vagy csoportban 
képesek legyenek megfelel en kommunikálni, 
értelmezni és megoldani feladatokat, valamint 
id r l id re megújítani szakértelmüket. 

 régiófejlesztési szempontok: A jól képzett 
munkaer nek a régióban való megtartása a 
régiófejlesztés els rend  szempontja. 

 oktatáspolitikai fejlesztési lehet ségek: Az 
átalakuló magyar fels oktatási és szakkép-
zési rendszerben szükséges a gyakorlatori-
entáltság hangsúlyosabbá tétele és az élet-
hosszig tartó tanulás módszerének beveze-
tése. 

 vizsgáztatási és oklevélszabványok kialakí-
tása: A feln ttképzést folytató intézmények 
sokszín ségéb l (eltér  képzési színvonal, 
oktatói felkészültség, tananyag, módszertan) 
adódóan jelenleg számos hiányosság (kevés 
átjárási lehet ség, oklevelek és bizonyítvá-
nyok elfogadásának szabályozatlansága) fi-
gyelhet  meg az intézmények m ködésében, 
amelyek kezelésére egy min ségbiztosítási 
rendszer kidolgozása szükséges. 

 

Célkit zések 

A tanszék munkatársainak oktatási és szakta-
nácsadási tapasztalatai, illetve a piaci élet sze-
repl ivel kialakított kapcsolatrendszerünk visz-
szajelzései arra ösztönöztek bennünket, hogy 
átgondoljuk az informatikai eszközök és mód-
szerek oktatásában és alkalmazásában jelen 
lev  anomáliákat. Meglátásunk szerint az in-
formatikai és a telekommunikációs eszközök 
alkalmazása az utóbbi id ben jelent s növeke-
désnek indult, amit azonban nem követett az 
eszközöket alkalmazó felhasználók azonos 
ütem  képzése.  

Ebb l az alapvetésb l kiindulva készítettük el a 
pályázatot. Az azonban már a tervezés során 
világossá vált, hogy sem a tanszék er forrásai, 
sem a pályázat elnyerése esetén rendelkezésre 
álló támogatás mértéke nem teszi lehet vé egy 
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általánosan alkalmazható, informatikaoktatási 
módszertani csomag elkészítését. Ezért, részint 
igazodva a tanszék hagyományos, alapvet en 
gazdasági orientációjú képzési profiljához és 
tapasztalataihoz, részint az általánosíthatóság 
igényét szem el tt tartva úgy döntöttünk, hogy 
az üzleti folyamatokban önmagában is jelent s, 
és az utóbbi id ben egyre nagyobb informatikai 
támogatást kapó és igényl   adminisztratív te-
rületek informatikai fejlesztési lehet ségeire 
koncentrálunk.  

Mivel a gazdasági szférában az alkalmazott 
informatika dönt  többségében az irodai admi-
nisztratív tevékenységekhez, illetve az üzleti 
folyamatok támogatásához köt dik, ezért el-
s dlegesen (a projekt kidolgozása során) az 
ezen a területen érintett (foglalkoztatott vagy 
potenciális) munkavállalók felkészítésére, az 
ezeken a területen alkalmazott eszközök és 
módszerek elsajátíttatására helyeztük a hang-
súlyt. 

Célunk egy olyan kompetencia-alapú szakkép-
zési és oktatási módszertani csomag kidolgo-
zása és bevezetése volt, amely a kis- és kö-
zépvállalkozások irodai-adminisztratív, valamint 
információs és kommunikációs technológiákat 
alkalmazó területein dolgozók, illetve a pálya-
kezd k számára megteremti az információ-
technológia és a kommunikációs rendszerek 
legkorszer bb eszközeinek és módszereinek 
magas szint  alkalmazói képességét.  

 

Partnerek 

Már a projekt tervezésekor világos volt szá-
munkra, hogy a fenti célok megvalósítása ér-
dekében nem nélkülözhetjük azon szervezetek 
közrem ködését, amelyek valamely preferen-
ciaterület érintett képvisel i. A konzorciumi part-
nerek megkeresésekor egyszerre törekedtünk 

 a regionalitás kezelésére (nevezetesen, hogy 
a régió mindhárom megyéje sajátos helyze-
téb l és esetleg eltér  jellegzetességeib l 
adódó különbségek megjelenjenek: Jász--
Nagykún-Szolnok Megyei Tudományos Isme-

retterjeszt  Társulat, Észak-Alföldi Teleház 
Szövetség),  

 a célcsoport igényeit pontosan ismer  szer-
vezetek bevonására (ez egyrészt a gazdál-
kodó szervezetek képviseletét jelentette, lásd 
DELOG Kft., másrészt a munkanélküli ré-
teggel kapcsolatot fenntartó intézmény, lásd 
Debreceni Regionális Munkaer fejleszt  és 
Képz  Központ megkeresését jelentette), 
valamint 

 a megfelel  szint  szakmai és módszertani 
kontroll biztosítására (Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság). 

 

Módszerek 

A pályázatban megfogalmazott célkit zések 
megvalósításához el ször a jelenlegi képzési 
rendszerek, modellek alkalmas átalakíthatósá-
gát vizsgáltuk meg. Gyorsan kiderült azonban, 
hogy nem véletlen az igény (mind a munkáltatók, 
mind a képz intézmények részér l) az új mód-
szerekre.  

A problémát alapvet en három, egymással 
szoros összhangban álló és egymásra épül  
tényez  okozza:   

 A jelenleg létez  informatikai képzések köz-
pontilag kidolgozott tananyagai között nincs 
olyan, amely egy konkrét foglalkoztatási te-
rület informatikai igényeit szolgálná ki (sajnos 
itt is igaz az az általános alapelv, hogy ami 
mindenkinek jó, az nem jó senkinek),  

 ennek következtében a különböz  szak-, to-
vább- és átképzéseken informatikai ismere-
teket megszerz  munkavállalók ismeretei 
nem állnak összhangban a munkáltató által 
elvárt kompetenciákkal, valamint, hogy 

 az általánosítás miatt a képzési programok 
rendkívül magas óraszámmal m ködnek, 
hosszú id re lefoglalva a munkavállalót. 

Az általunk kidolgozott oktatási és módszertani 
csomag tehát olyan, a munkáltatói igények fel-
mérésén alapuló, komplex képzési modell, 
amely alkalmazkodik a különböz  vállalkozási 
profilok speciális informatikai igényeihez, mo-
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duláris felépítés  (aminek köszönhet en ru-
galmasan adaptálható hasonló, vagy akár eltér  
profilú képzési programokra) és lehet séget 
biztosít akár tanfolyami keretekben történ  (a 
moduláris felépítés miatt az igényekhez alkal-
mazható óraszámban), vagy önálló (esetleg 
kombinált), távoktatás-jelleg  feldolgozásra 
egyaránt. 

Ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk, els  lé-
pésként a munkáltatói igények meghatározá-
sára került sor. Ennek során két, egymást ki-
egészít  módszert választottunk: egy hagyo-
mányosat (az érintett réteg reprezentatív kér-
d íves felmérését) és egy viszonylag újnak 
számítót, a DACUM-elemzést.  
 

DACUM 

A DACUM (mozaikszó: Developing A CUrricu-
luM, magyarul hozzávet leg tananyagfejlesztés) 
módszert a ’60-as évek végén fejlesztették ki az 
Egyesült Államokban, Magyarországon a ’90-es 
évek végére tehet  a megjelenése és alkalma-
zása. Lényegében a best practices és a 
brainstorming módszerek együttes alkalmazása: 
az elemezni kívánt terület szakért i kooperatív 
csoportmunkában határozzák meg az adott 
terület fejlesztésének leghatékonyabb lehet -
ségeit. Alapvetése, hogy azok, akik a szakterü-
letük m velésében a legjobbak és hatékony 
módszereket alkalmaznak, képesek az alkal-
mazandó módszerek és az elsajátításhoz 
szükséges ismeretek meghatározására, és 
hajlandók is ezen ismeretek továbbadására. A 
módszer rendszertervezésre, munkakör-elem-
zésre és természetesen képzési programok 
tartalmának a kidolgozására is alkalmazható.  

Legalábbis mi ezekkel az elvárásokkal vágtunk 
bele a módszer alkalmazásába. 

Azonban már az els  m hely szervezésének 
el készítésekor kiderült, hogy az elmélet és a 
gyakorlat (mint oly sokszor) távol áll egymástól. 
A teljesség igénye nélkül néhány azon problé-
mák közül, amelyek a módszer alkalmazható-
ságát megnehezítik: 

 A DACUM filozófiája szerint a m hely részt-
vev i az adott terület legjobb szakemberei – 
ez azonban a kis- és középvállalkozások te-
rén egy nagyon nehezen mérhet  (és adott 
esetben csak er sen szubjektív elbírálási 
szempontok alapján meghatározható) kom-
petencia. 

 A módszer feladat–kompetencia párokat állít 
fel, azaz azt elemzi, hogy egy adott tevé-
kenység elvégzéséhez milyen ismeretek 
szükségesek, következésképpen csak jól de-
finiált feladatcsoportok elemzésére alkal-
mazható hatékonyan. Ezek hiányában, vagy 
ami a m helyek során inkább jellemz  volt, a 
feladatcsoportok nem egyértelm  meghatá-
rozhatóságakor (ugyanaz a feladat egyes 
szervezetek esetében önálló tevékenység, 
máshol résztevékenység), vagy a feladat-
csoportok túlzott számossága, vagy a kom-
petenciák többszörös hozzárendelése miatt 
az eredmények kezelhetetlenné, a módszer 
értelmetlenné vált. 

 Az általunk vizsgált szegmens képvisel i kö-
zött olyan különbségek léteznek (például az 
alkalmazott információtechnológiai eszközök 
terén), amelyek lehetetlenné teszik a „legjobb 
módszer” továbbadását: a befogadó fél a 
szükséges eszközök (például szoftverek) hi-
ányában egyszer en nem képes alkalmazni 
az egyébként jól bevált gyakorlatot. 

 Mindezek mellett a m helyfoglalkozásokon 
megfigyelhet  volt az új módszerekkel és a 
közös munkával szemben megnyilvánuló 
hagyományos tartózkodás is. 

 

Informatikai fejlesztési igény megha-
tározása kérd íves felméréssel 

Az elemzéshez és a tananyagtervezéshez fel-
használni kívánt ismeretanyag meghatározá-
sának másik módszeréül (a DACUM-elemzé-
sekkel párhuzamosan) a potenciálisan érintett 
vállalkozások munkatársainak és vezet inek 
kérd íves felmérését választottuk. Az alapfel-
tételezés (az el z höz hasonlóan a gyakorlat-
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ban sajnos ez az elképzelés is megd lt) az volt, 
hogy az érintett gazdálkodó szervezetek és az 
adott szektor kamarája (jelen esetben a Keres-
kedelmi és Iparkamara) között fennálló viszony, 
valamint a napi (vagy legalábbis rendszeres) 
(munka)kapcsolat révén lehet ségünk nyílik 
egyrészt a képzés célcsoportjának alaposabb 
megismerésére, másrészt a képzési program 
kölcsönös el nyeinek illusztrálásával az el etes 
piac-felmérésre.  

Elkészítettünk egy kérd ívet, amely (szándé-
kaink szerint a projekt kutatási területén túlmu-
tatva) egyben a régió infokommunikációs ellá-
tottságának feltérképezésére is alkalmas volt. A 
kérd ív összeállításakor igyekeztünk határo-
zottan elkülöníteni a munkáltatói és a munka-
vállalói elvárásokat a képzés mind tartalmi, mind 
módszertani jellegzetességeivel kapcsolatban, 
és hangsúlyt fektettünk arra is, hogy a válaszok 
kiértékeléséb l képet kaphassunk a gazdálkodó 
szervezetek között meglév  infrastrukturális és 
humáner forrásbeli különbségek jellegzetes-
ségeire. 

A tapasztalatok jelen esetben is elmaradtak a 
várakozástól: az 1500-nál több megszólított 
vállalkozásból mintegy 10%-nyi értékelhet  vá-
laszt kaptunk. 

Tekintve, hogy az alacsony válaszadási szándék 
okainak részletes elemzése még folyamatban 
van, végs  következtetésekr l nem beszélhe-
tünk, azonban néhány tapasztalat ezen a téren 
is lesz rhet : 

 A kamarák (megfelel  törvényi szabályozás 
vagy alkalmas ösztönzési rendszer hiányában) 
nem rendelkeznek megfelel  információval a 
térség gazdálkodó szervezeteir l, illetve nincs 
lehet ség hatékony kétirányú kommunikáci-
óra. 

 A szervezeteknél jelentkez  definiálatlan fe-
lel sségköröknek köszönhet en az informá-
ció addig „vándorol” személyek (jobb esetben 
osztályok) között, míg elvész vagy érvényét 
veszti. 

 A gazdálkodó szervezetekre „zúduló” infor-
mációmennyiség (például a számos admi-
nisztratív kötelezettség) mellett ez a fajta tá-
jékozódási-tájékoztatási forma eredménytelen 
(„spam-effektus”). 

 A hazai munkáltatói mentalitásból (és gya-
korlatból) hiányzik a munkavállaló folyamatos, 
a (szak)képzés jelent ségének felismerése 
és alkalmazása (szemben például a multina-
cionális cégeknél megfigyelhet  kötelez  (de 
legalábbis támogatott) képzési („tréning”) 
programokkal). 

 A már említett természetes tartózkodás az új 
elvek és módszerek bevezetésével szemben. 

Másrészt meg kell említeni, hogy a beérkezett 
válaszok (még szintén nem végleges) elemzése 
alapján az is kiderült, hogy a kisebb létszámmal 
(és emiatt az „egy dolgozó – több feladat(kör)” 
elvet gyakorlatban alkalmazó) dolgozó (tényle-
gesen kis)vállalkozások felismerték a folyama-
tos (ön)képzés fontosságát, és részükr l nyil-
vánvaló az igény a megfelel  tartalmú képzések 
iránt. Ebb l két következtetés is adódik (kontrol 
híján ezek természetesen csupán feltételezések):  

 egyrészt, hogy a munkáltatók (akik az ilyen 
szervezeteknél lényegesen nagyobb rálá-
tással rendelkeznek az egyes feladatok sa-
játosságaira és adott esetben az elvárásokra 
is) készek a munkatársaikat a hatékonyabb 
munkavégzés érdekében a képzésben tá-
mogatni; 

 másrészt, hogy a munkavállalók (felismerve a 
folyamatos képzésben rejl  munkaer piaci 
értéket) el nyként értékelik a naprakész tu-
dást, amit akár az adott munkahely megtar-
tásában, akár új munkahely megszerzésekor 
kamatoztathatónak vélnek. 

 

Eredmények 

A rendelkezésre álló (a lehet ségekhez mérten 
reprezentatív) felmérési eredmények és a kon-
zorciumi tagok saját tapasztalatainak ötvözé-
sével elkészült az a tanterv, amely véleményünk 
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szerint alkalmas lehet a projektben megfogal-
mazott célok elérésére. A tanterv szakért i és 
befogadói véleményeztetése folyamatban van. 
Az elkészült tanterv blokkmodul felépítés : az 
el zetes vizsgálatok eredményei alapján úgy 

gondoljuk, hogy a képzés több, egymástól 
alapvet en különböz  részterületen is megva-
lósítható oly módon, hogy az egyes részek 
önálló, ugyanakkor egymásra épül  képzési 
programot alkossanak.  

 

A képzési program modellje: 

OTTHON AZ IRODÁBAN ADATOK MINDENHOL ÜZLETVITEL 

A1: Irodai informatika 

A számítógépes munka során leg-
gyakrabban használt programok, 
technikák, módszerek. 

B1: Adatbázisok 

A vállalkozások által használt in-
formáció szervezett tárolásának és 
felhasználásának lehet ségei.  

C1: Információs rendszerek 

A kis- és középvállalatok infor-
mációs rendszereinek elméleti és 
gyakorlati megismertetése. 

A2: Számítógépes hálózati szolgál-
tatások 

Hálózati alapismereteket és a leg-
fontosabb szolgáltatások. 

B2: Adatvédelem, adatbiztonság 

A szervezeti szint  információke-
zelés feladatai. 

C2: Elektronikus kereskedelem 

Az információtechnológia esz-
közeinek hatása a hagyományos 
kereskedelmi folyamatokra. 

A3: Információ-technológiai eszkö-
zök alkalmazása 

Az irodai üzletvitel során alkalmazott 
eszközök használata. 

 

B3: Elektronikus ügyintézés, üzlet-
vitel 

A megismert hálózati, adatkezelési 
módszerek implementálása a vál-
lalkozás bels  és küls  ügyviteli és 
üzletviteli folyamataiban. 

C3: Vezet i információs rend-
szerek 

A vezet i munka támogatásához 
alkalmazható információtechno-
lógiai módszerek és eszközök.  

 

 

 

Összegzés 

Az el zetes elképzelésekkel szemben egy jól 
alkalmazható és piacképes képzési rendszer 
kidolgozásához és széles kör  elterjesztéséhez 
a vártnál nagyobb er feszítésre lesz szükség 
mind a konzorcium partnerei, mind az érintett 
szervezetek részér l.  

Az els  feladat a munkáltatók és a munkaválla-
lók felkészítése az információs társadalom és az 
ezzel párhuzamosan jelentkez  technikai, 
technológiai és szervezési folyamatok, elvek és 
módszerek megismerésének, megértésének és 
alkalmazásának szükségességére. Ehhez a 
Kormányzat fejlesztési programjai ugyan meg-
teremtik a szükséges technikai-technológiai (s t 
adott esetben az adminisztratív, közigazgatási, 
jogi-szabályozási, lásd elektronikus aláírás) 

hátteret, de a képzés (f leg az új típusú mód-
szerek, mint például az iskolarendszeren kívüli 
vagy a folyamatos egyéni önképzés) elfogad-
tatása még várat magára.  

A második lépésben olyan képzési rendszer(ek) 
kidolgozására van szükség, amely rugalmasan 
igazítható az egyes szektorok (de akár régiók 
vagy tagállamok) igényeihez, megteremtve ez-
zel az azonos min sítési rendszer m ködésé-
nek feltételeit (és elvi alapjait), a bizonyítványok 
egységes megítélésének (és ilyen módon a 
munkavállalói mobilitásnak) a lehet ségét. 

Természetesen mindezen feladatok részint 
meghaladják jelen projektünk keretét, részint 
pedig nem biztos, hogy a megvalósítás követ-
kez  fázisában nem szembesülünk újabbakkal. 
De arról majd egy következ  elemzésben szá-
molunk be. 
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