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5.1.1.3  A képzések direkt költségeinek szórása 
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16. táblázat: Az általunk javasolt intézményi ösztönzők bevezetésének és működtetésének költségei és hozamai 

Intézményi feltételek 
A bevezetéshez 

szükséges szakmai 
előkészítő munka 

Mely stakeholderek 
együttműködését igényli a 
bevezetés/működtetés? 

Fix és változó költségek/folyamatos 
működtetés költségei 

Hozamok, megtakarítások 
Hasonló példa 
más szektorból 

Költségek 
nagyságrendje 

összesen 

Hozamok és 
megtakarítások 
nagyságrendje 

összesen 

Képzési adatbázis és a 
finanszírozás hozzákötése az 
adatszolgáltatáshoz 
(Nyilvánosan elérhető és 
felhasználó-barát módon 
kereshető adatbázis, képzés-
szintű adatokkal - ajánlattételi 
ár, képző intézmény neve, 
felkerült-e a képzők listájára, 
résztvevők száma, sikeres 
vizsgázók száma, hányan 
helyezkedtek el és maradtak 
állásban, a képzésen részt 
vevők visszajelzései, stb.) 

gyűjtendő adatok 
körének átgondolása 
ás pontosítása; a 
korrekt 
összevethetőség 
érdekében 
klasztering/profiling 

NMH (Kormányzati 
Elektronikai Központ), 
Megyei Munkaügyi 
Központok, NAV vagy ONYF 
az elhelyezkedés adatainak 
összekötésére az NMH 
adataival, helyi 
kirendeltségek, képző 
intézmények 

Fix költségek: informatikai 
infrastruktúra kiépítése (online 
felület az adatszolgáltatásra és az 
adatok ellenőrzésére, ügyfél-
információs alkalmazás kiegészítése 
az NMH honlapján, esetleg 
terminálok a kirendeltségen, 
szoftverfejlesztés az adatbázis 
kezelésére)                         
Változó/folyamatos költségek: az 
informatikai infrastruktúra 
működtetése, az adatszolgáltatás 
ellenőrzése, a szolgáltatott adatok 
valódiságának ellenőrzése 

csökkenti az információs 
aszimmetriát azáltal, hogy 
az álláskeresők tényleges 
információk birtokában 
képesek döntést hozni; 
ösztönzi a képzőket a 
minél sikeresebb 
működésre és növeli a 
minőséget; javítja a piac 
átláthatóságát, ezzel 
növeli a minőséget és a 
hatékonyságot 

diplomás 
pályakövető 
rendszer 

** *** 

Vizsgára kirendelt 
vizsgabizottsági elnök személye 
ténylegesen központilag 
kinevezett legyen 

ellenőrző pontok 
kigondolása a központi 
kinevezés 
ellenőrzéséhez 

NMH, NGM, képzők 
szervezetei, az ellenőrző 
pontok kapcsán bevont 
intézmények, szakmai 
szövetések, képzők 

Változó/folyamatos költségek: 
ellenőrzés költségei 

elősegíti, hogy a 
vizsgaeredmények valósak 
legyenek, ezzel javítja a 
képzések minőségét 

érettségi 
vizsgaelnöklés  

* *** 



Az álláskeresők ne csak 
képzések, hanem képzők 
között is választhassanak, 
minden megyében, átjárás a 
megyék között 

el kell fogadtatni a 
megyei központokkal, 
hogy van értelme az 
átjárásnak 

megyei munkaügyi 
központok, kirendeltségek 

Fix költségek: a jelenlegi adatbázis 
kiegészítése felhasználóbarát 
opciókkal, a Képzési adatbázis 
adatainak integrálása                              
Változó/folyamatos költségek: 
megyék közötti konfliktusok 
kezelésének, egyeztetések költségei, 
utazási költségtérítés kisebb 
növekedése (viszont korábban kis 
létszámmal indított képzések 
esetében csökkenhet a fajlagos 
költség), esetleges pénzügyi 
elszámolás adminisztrációja (ha a 
küldő megye költségvetéséből fizetik 
a fogadó megye képzését) 

biztosítja a versenyt, ezzel 
javítja a minőséget és 
csökkenti a képzések árát 

szabad 
orvosválasztás 

* * 

Minden megyében egységes, 
objektív, átlátható és 
nyilvánosságra hozott módon 
kell azokat a képzőket 
kiválasztani, akik a képzők 
listájára felkerülnek 

ki kell dolgozni a 
képzési listára való 
felkerülés egységes 
kritériumait 

megyei munkaügyi 
központok, NMH, képzők 

Változó/folyamatos költségek: nincs 
plusz működtetési költség a 
korábbiakhoz képest 

javítja a képzések 
minőségét 

 * ** 

Vócser vagy utalvány-alapú 
elszámolás 

ki kell dolgozni a 
vócser-alapú 
elszámolás kereteit; 
minőségbiztosítás 

megyei munkaügyi 
központok, NMH, képzők, 
képzettek 

Változó/folyamatos költségek: az 
elszámolórendszer működtetésének, 
az ellenőrzésnek a (pl. 
adminisztratív) költségei 

segíti és egyszerűsíti az 
álláskeresők szabad 
választását, ezen keresztül 
segíti a verseny, azaz 
javítja a minőséget és 
csökkenti az árat 

 * * 

Exit-opció kidolgozása az exit-alternatíva 
azonosítása és 
kalibrálása 

megyei munkaügyi 
központok, NMH 

 lehetővé teszi, hogy 
kiderüljön, ha valaki csak 
olyan lehetőségek közül 
választhat, amelyek közül 
egyinek sincs számára 
valós értéke 

 *  

Független és önálló monitoring, 
szakmai monitoring 

mely szervezethez 
lehet a feladatot 
delegálni? Ki kell 
dolgozni a szakmai 
monitoring 
módszertanát. 

monitoring és szakmai 
monitoring szervezet, NGM, 
NMH, megyei munkaügyi 
központok 

Változó/folyamatos költségek: 
szakértői- és bérkt, szervezési és 
admin ktgek 

javítja a képzések 
minőségét 

 ** ** 



PEJ monitoring mutatók 
bővítése 

a BI javaslatai a 
mutatók körének 
bővítésére lásd 
Adamecz et al., 2013B 

kirendeltségek, megyei 
munkaügyi kpok, NMH, NGM 

Változó/folyamatos költségek: plusz 
adatgyűjtés költségei 

csökkenti a monitorig 
költségeit 

 * * 

Kirendeltségek egymás közötti 
versenyeztetése (yardstick 
competition) 

a versenyeztetés 
módjának kidolgozása 

NMH, megyei munkaügyi 
központok 

Változó/folyamatos költségek: 
versenyeztetés lebonyolítása, 
feedback: tudástranszfer 

javítja annak a 
folyamatnak a 
hatékonyságát, amelyben 
a munkaügyi központok a 
képzéseket bonyolítják 
(képzéstípusok 
kiválasztása, stb.) 

középiskolák 
nyilvános 
eredményességi 
mutatói, 
középiskolai 
rangsorok 

* ** 


