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Bevezető 

 

Az élet felgyorsulása az andragógia területén is érezhető. E változás kihívásként érinti a 

felnőttképzéssel, felnőttoktatással foglalkozó szakembereket, s állandó készenlétet igényel 

úgy az elméleti, mint a gyakorlati területeken. Minden figyelemnek a jövőre kell irányulnia, 

hogy a jelenben a megfelelő lépéseket tegyük meg a felnőttek tanulását segítő tevékenységben 

(Feketéné, 2014). 

Az ELTE PPK Felnőttképzési rendszerek, a felnőttképzés intézményének menedzsmentje 

c. kurzusa keretein belül 2015. október 16-án az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési 

Központ (továbbiakban: ENKK) Budapest VIII., Horánszky utca 24. sz. alatti telephelyén 

intézménylátogatással egybekötött konzultáció zajlott az ELTE andragógia mesterszakos 

hallgatói számára. Jelen dolgozatban e program során, valamint egyéni intézménylátogatás 

alkalmával gyűjtött adatok alapján nyertünk bepillantást az ENKK felnőttképzési innovációs 

menedzsmentjébe. Az adatgyűjtés az intézményvezető jóváhagyásával, Ridegné Cseke Irén 

Főosztályvezető támogatásával, a Szakképzés Szervezési Főosztály szakképzés szervezési 

egységvezetője, Sziki Zoltán segítségével valósult meg. 

 

 

Az ENKK-ról 

 

Az egészségügyi ágazati szakképzés területén többek között felnőttképzéssel, vizsgáztatással 

foglalkozó szervezet a minőség iránti elkötelezettséggel tekinti feladatának a folyamatos 

fejlesztést mind képzési programjait, mind felnőttképzési tevékenységét illetően. 

Minőségbiztosítási szempontjai az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak felelnek meg. A 

fenntarthatóság érdekében a szervezetben tevékenykedő kollégák rendszeres képzésben 

vesznek részt – ezen keresztül megvalósul a munkatársak folyamatos fejlesztése. 

A józsefvárosi épület földszintjén két előadóterem található. Az első emeleten helyezkedik 

el a demonstrációs terem és egy tárgyaló. A második emeleten három előadótermet és egy 

társalgót, az udvaron pedig pihenőhelyet alakítottak ki.1 Ugyanitt találjuk a könyvesboltot, 

mely helyiség egyúttal a büfé szerepét is ellátja. 

                                                 
1 Az ENKK honlapjáról 
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A felnőttképzési innovációs folyamatokat az ENKK működésének szinte minden pontján, 

annak minden időpillanatában megéli. Az újító folyamatok – a fejlesztendő területek 

adottságától függően – lineáris, illetve szakaszos formában valósulnak meg. 

 

 

Az innováció fogalmának értelmezése andragógiai nézőpontból 

 

A felnőttképzés, felnőttoktatás területén megvalósítandó innovatív mozzanatok több 

dimenzióban értelmezhetők. Két, a témánk szempontjából fontos kérdést képvisel a 

felnőttképzés és a humánerőforrás-menedzsment (továbbiakban: HEM) nézőpontja. A 

felnőttképzés eszközei között a tanulás játssza a legnagyobb szerepet, amely a HEM-től sem 

idegen. Andragógiai szempontból szerencsés, hogy az innovációmenedzsmentbe ágyazott 

tudásmenedzsment a felnőttképzési intézmények működésében meghatározó. Mivel az 

innovációt általában olyan szakmai újító, fejlesztő programként értelmezzük, amely az adott 

vállalat versenyképességét növeli, várható, hogy e hatás több szakterületre kiterjed. Ezzel 

együtt várható továbbá, hogy a HEM és a felnőttképzés határvonala elmosódik, hiszen a 

különböző szakterületek egyre inkább kiegészítik egymást. A tudásteremtés folyamatában 

lényeges elemként jelenik meg úgy az alkalmazottak autonómiája, mint az átfedés az egyének 

tudása között. Ezenkívül a felnőttképzésben megvalósítandó innovációk elengedhetetlen 

feltétele a problémakezelés kényszere, az információ-hozzáférés és a bizalom. Ha az 

innovációmenedzsmentet vizsgáljuk, nem téveszthetjük szem elől, hogy nemcsak a jelenre, 

hanem a jövőre, a következő generációkra is gondolnunk kell – itt igazolódik az egész életen 

át tartó tanulás eszméje, mely szerint az iskolákból kikerülve nem zárul be a további 

tanulásnak sem az igénye, sem a lehetősége. A szervezeten belüli innováció feltételeit 

tekintve pedig az elsők között említendő az újításra kész légkör – emellett számos kritérium 

fogalmazható meg, mint például a nyílt kommunikáció, az elkötelezettség vagy a résztvevők 

pozitív önértékelése (Feketéné, 2010). Pakucs és Papanek így fogalmaz: „az innováció a 

gazdasági haladás legfontosabb motorja”. (Pakucs és Papanek, 2006. 3. o.) A megújítás 

andragógiai jelentősége Csíkszentmihályi (1998) értelmezésében tanulásra motiváló 

létszükséglet, amely az ember kreativitásából származik – akik szívesen újítanak, jobban 

felkészültek a problémákkal való szembenézésre. A Felnőttoktatási és -képzési Lexikon a 

felszabadító andragógia címszó alatt tárgyalja a szervezeti innováció feltételeit, melyek közé 

tartozik a felnőttnevelés újraértelmezése, a hierarchikus tanár-diák viszony felszámolása, 

valamint a facilitátor „kinevezése” a felnőttek tanulásának megkönnyítésére (Benedek, Csoma 
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és Harangi, 2002. 182. o.). Ugyancsak más nézőpontról tanúskodik az „itt és most” 

gyakorlata, mely szerint az innovációs igények az aktuális kihívások megoldása kapcsán 

jelentkeznek, s így az innovatív lépések nap mint nap követik az igényeket a folyamatok 

zökkenőmentessége érdekében.2 

 

 

A felnőttképzési innováció területei az ENKK-ban 

 

A vizsgált szervezet az innovatív előrehaladást több területen valósítja meg. Ezek: 

− a marketing, illetve gazdasági terület; 

− az egészségügy szakmaterülete; 

− a felnőttképzés, az oktatás- és vizsgaszervezés területe. 

A marketing területén végzendő innováció nem érinti jelen dolgozat vizsgálódási körét, ezért 

csak megemlítjük mint a szervezeti működés szükséges feltételét. A szakmai, illetve 

oktatásszervezési újítások azonban szerves részeit képezik az andragógiai munkának. 

Az innovatív tevékenység az ágazat különböző szintjein más és más lehetőséggel valósul 

meg. A makroszintű innováció minisztériumi feladat, tehát nem tartozik közvetlenül az 

ENKK hatáskörébe, ugyanakkor a szervezet háttérintézményként javaslattételi és döntés-

előkészítő folyamatok tevékeny részese. Azonban mezo- és mikroszinten a feladatok ellátása 

érdekében saját hatáskörben alkalmaz innovatív megoldásokat. 

 

Innovációs lehetőségek az egészségügyi szakmacsoport képzési területén 

 

Az ENKK képzési programjainak egyik jellemzője, hogy az „A” képzési körhöz tartoznak.  E 

területet a Szakmai és Vizsgakövetelmények (továbbiakban: SZVK) rendelete szabályozza. A 

képzési programra két irányból érvényesül jellemzően jelentős hatás: az egyik a jogszabályi 

háttér, a másik a célcsoport megváltozása. A képzési programban való praktikus változtatási 

lehetőségeket tehát a szakmai tartalmon kívül a célcsoport is befolyásolja, alakítja. Amellett, 

hogy a képzési programokban az SZVK által meghatározott kötelező elemeknek szerepelnie 

kell, egy-egy jól bevált további szakmai megoldást is célszerű beemelni a képzési programba.  

A szervezeti innovációs folyamatokra a motivációt egyrészt az egészségügyi szolgáltatók 

adják, de ezen belül szükséges figyelmet fordítani a képzésekben részt vevő személyek 

                                                 
2 Sziki Zoltán, az ENKK felnőttképzési szakértője szíves közlése alapján 
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igényeire is. Nehezíti e feladat végrehajtását, hogy a résztvevői csoportok nem homogének 

abból a szempontból, hogy milyen célból keresik fel a képző szervezetet. Noha nyilvánvaló, 

hogy minden résztvevő célja a sikeres vizsgák letétele, számos esetben nem meghatározó az 

egyén érdeke, motiváltsága. Az ilyen esetek azzal magyarázhatók, hogy sokan különböző 

okokból származó kényszerhelyzetek által vezérelve jelentkeznek az adott képzésre. További 

megoldásokat követel a jelentkezők esetenként alacsony iskolázottsága (gyakran írási, 

olvasási, számolási, szövegértési hiányosságok mutatkoznak). Az is igaz, hogy számos 

esetben a végzettséggel még nem rendelkező személy különféle területeken már a bemenetkor 

kielégítő tudással rendelkezik (a munkahelyen szerzett tapasztalat alapján), s így a beszámítás 

gyakorlatának megfelelően felmentést kaphat az adott modul részének vagy egészének 

óralátogatása alól – ebben az esetben a megfelelő igazolások bemutatása is szükséges. A 

felmentésekkel kapcsolatban megjegyzendő: a gyakorlat azt mutatja, hogy a modulzáró 

vizsga-teljesítési kötelezettséggel való szembesüléskor a vizsgázókkal szemben támasztott 

követelmények ismeretében rendre akadnak olyanok, akik inkább részt vesznek a képzések 

egyébként felmentéssel kihagyható részeiben is. 

Egy lehetséges innováció valósulhatna meg az előzetes tudás gyakorlati vonatkozású, 

valamennyi releváns kompetenciára kiterjedő felmérésére. Ezek a mérések modulonként, 

valamennyi kompetenciára kiterjedően, részletesen és csupán szúrópróbaszerűen vizsgálják az 

egyéni tudást. Azonban e módszer idő- és költségigényessége vállalhatatlan terhet róna az 

intézményre, ugyanakkor szükséges lenne egy innovatív változtatás, hiszen a bizonyos 

modulok alól felmentettek sikertelen vizsgája esetén kellemetlen lenne az ENKK munkáját 

negatívan minősítő visszacsatolás. Ezért messzemenően támogatható a szakmacsoportos, 

előzetes tudást felmérő központok létrehozása és működtetése. 

 

Innovációs lehetőségek az oktatásszervezés területén 

 

Az innovációs tevékenységet a szervezet munkatársai közös munkával alakítják. A fejlesztési 

munka egy olyan négyszög mentén értelmezhető, amelynek csúcsaiban a Szakképzés 

Szervezési Főosztály vezetője, a felnőttképzési (belső) szakértő, egy külső szakértő, valamint 

egy oktatás- és vizsgaszervező koordinátor helyezkedik el. E szakemberek olyan szakmai 

konzultációt valósítanak meg, amely eredmény-centrikus irányultsággal fókuszál magára a 

fejlesztendő területre. A fenti szakemberek olykor a szakmai, illetve hatósági felügyeleti és 

ellenőrzési feladatot ellátó kormányzati hivatalok, a szakminisztérium/államtitkárság stb. 

tanácsát is kikérik. A négyszöges elrendezés biztosítja a minden dimenzióból történő rálátást 



 7 

 

                            

1. ábra   

A szervezeti innováció személyi feltételei 

 

a problémákra. Vannak időszakos konzultációk, ugyanakkor a feladatok lezárásakor, illetve az 

új feladat előtt is szakmai konzultációkat rendeznek. 

Az optimális innovációs tevékenységre jellemző, hogy egyfajta lineáris mintát mutat, 

tehát ebben az esetben a célok megvalósítását egy állandósult folyamatként értelmezhetjük. A 

szervezet alapvető tevékenységei közé tartozik a folyamatos fejlesztés, ezen keresztül is a 

minőségi mutatók növekedésének megvalósítása. 

 

 

Az ENKK néhány felnőttképzési innovációs eredménye 

 

Az innovatív változtatások rendre párhuzamos tevékenységek által valósulnak meg. A jól 

tervezhető, lineáris típusú innovációk egyik fő jellemzője, hogy egy adott stratégia mentén 

határozhatók meg azok a mérföldkövek, amelyekkel a szervezet folyamatosan emelni képes a 

minőséget. 

Példaként említhető az ENKK törekvése egy bizonyítványnyomtató berendezés 

beszerzésére. A bizonyítványok keményfedelű dokumentumok, így a bele kerülő adatok 

felvitelére speciális eszköz szükséges. Jelenleg egy munkatárs kézírással végzi a 

bizonyítványok kitöltését, mely igen sok munkaidőt igénylő feladat, továbbá így magas a 

hibalehetőség. 

 A vizsgákkal kapcsolatosan említhető egy másik példa, mely a területekre delegált 

vizsgabizottságok munkáját érinti. Az ENKK pillanatnyilag nem rendelkezik olyan 

informatikai (továbbiakban: IKT) eszköz-bázissal, amelyen keresztül az igényeknek 
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megfelelően megvalósítható lenne a területekre történő utazással kapcsolatos nehézségek 

leküzdése. E problémák alapvetően a készülékek tömegén keresztül, a kézben történő 

szállításában mutatkoznak meg. Az IKT fejlesztés mind hardver-, mind szoftverszinten 

szükséges lenne. Jelenleg innovatív megoldásként a szerződéseket úgy fogalmazzák meg, 

hogy az adott helyen minden, a vizsgáztatáshoz kapcsolódó feladatra megfelelő IKT 

környezet kialakításával fogadják a vizsgabizottságot. 

A képzések esetében, a távolságok leküzdése érdekében a területi bejárások helyett 

helyben szervezetten dolgozik egy felelős oktatásszervező, aki a külső oktatásszervező 

munkáját koordinálja. A központi képzésen való részvételt követően a képzési helyszíni 

munkatárs képes a mentor oktatásszervező utasításaival szinkronban dolgozni. 

IKT területen végzett innováció a tanulmányi rendszer nyilvántartó és adatkezelő 

szoftvere kezelési módjának kialakítása. Az IKT ezen innovációja a személyenkénti 

nyilvántartás és adatkezelés érdekében történt. Megvalósult a két rendszer közötti átjárás. A 

házon belüli megoldást a professzionális szoftverek magas piaci ára kényszerítette ki. 

További IKT fejlesztés valósult meg egy koordinátori rendszer bevezetésével. Innovatív 

eredmény lett a képzési koordinátori csapat munkája, amelynek köszönhetően létrejött az 

adatkezelésnek egy korszerűbb módja. Az ENKK munkatársai kifejlesztettek egy olyan 

dokumentumegységet, amelyben a naptári tervet, a haladási napló-jelenléti ívet, valamint a 

tanrendet átemelhető adathalmazzá alakította. Ezzel könnyebbé vált a tervezési feladatok 

ellátása és a dokumentumok közötti átjárhatóság biztosítása. 

A további innovatív fejlesztések egy kiindulópontjának nevezhető az ötletláda, melybe a 

minőségi működés javítása érdekében várja a szervezet a munkatársak, illetve a szervezettel 

együttműködő partnerek (minőségügyi megközelítésből vevők és alvállalkozók) javaslatait. 

Ugyancsak fejlesztő hatású a minőségügyi rendszeren belül, de az azon felül is működő 

elégedettségmérési folyamat, mely segíti az intézmény innovatív tevékenységét. 

Minőségi ugrást eredményezett annak a labornak a felépítése, amely tartalmazza 

mindazokat a szemléltető eszközöket, amelyek használatával kiváltható az élő személyeken 

való gyakorlás, s melyek nagy pontossággal szimulálják a feladatként megoldandó 

egészségügyi helyzeteket a vizsgákon. 

Egyéni megfigyeléseim között megemlítendő az épület udvaráról megközelíthető, fentebb 

már említett könyvesbolt. Ez az üzlet nemcsak a szakmai irodalom kiadványait kínálja, hanem 

egyúttal kellemes pihenőhelyként is funkcionál. A helyiségben olyan kávézó működik, ahol a 

szokatlanul nagy választék és a kedves kiszolgálás teszi teljessé az ott-tartózkodás élményét. 



 9 

Képek 

 

 

1. kép 

Előadóterem 

 

 

2. kép 

Demonstrációs szoba (vizsga-laboratórium) 
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Összefoglalás 

 

Az ENKK felnőttképzési innovációs politikájának fő jellemzője, hogy a szervezet állandóan 

készen áll a folyamatos fejlesztésekre. Figyelemmel kíséri az újonnan jelentkező kihívásokat, 

melyekkel jól felkészült munkatársak foglalkoznak. Az innovatív munka több dimenzióban 

folyik: megjelenik úgy az egészségügy szakmai, mint a felnőttképzési, illetve a felnőttképzés 

hatálya alá nem tartozó (szabadon választott és kötelező szakmacsoportos továbbképzés, 

természetgyógyászati) oktatás/vizsgaszervezés területén. Az ENKK működésével 

kapcsolatban az elsők között megragadó a munkatársak szervezettsége. Az adatközlő 

elmondása alapján egyértelmű, hogy e felnőttképzési szervezetnek a minőség áll az első 

helyen mind a partnerek, fogyasztók igényeit, mind a belső folyamatokat tekintve. 

Rendszeresen olyan innovációt mutatnak fel, amelyek nélkül vagy megoldatlanul maradnának 

az égető problémák, vagy tetemes pénzösszegeket kellene fordítani más szolgáltatók 

igénybevételére. Összességében az ENKK felnőttképzési tevékenységét megvalósító 

szervezeti egységéről (melynek mindennapi tevékenységéből egy csekély ízelítőt kaphattam) 

kijelenthető, hogy készen áll a kihívásokból eredő feladatok komplex menedzselésére, a 

megoldás-orientált változásmenedzsment eszközeivel példás módon kezeli azokat, továbbá a 

szakterületet érintő minden dimenzióban hatékony megoldásokat foganatosít a 

minőségbiztosítási elveknek megfelelő innovatív szakmai tevékenység érdekében. 
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2. sz. melléklet: Teljesítményértékelés 
 

 

Munkacím: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ felnőttképzési innovációs 
menedzsmentje 
 

Készítette:  Molnár Attila Károly H9QG5B 
        e-mail: www@molnarattila.hu 

 

 

Sor-
szám 

Értékelési szempont 
megnevezése 

Adható 
(%) 

Ön-
értékelés 

(%) 

Társ-
értékelés 

(%) 

Tanári 
értékelés 

(%) 

Elért 
teljesít-
mény 
(%) 

1. Téma megválasztása 10     

2. Az előadás logikai felépítése 10     

3. A tartalom feldolgozása 50     

4. Az előadás minősége 20     

5. A kérdésekre adott reflexió 10     

Összesen: 100     
 

Az elérhető %-os teljesítmények és osztályzatok: 

 90-100%  jeles (5) 
 80-89%  jó (4) 
 70-79%  közepes (3) 
 61-69%  elégséges (2) 
60% vagy 60% alatt  elégtelen (1) 

 


