
A  szakképzettség követelmények liberalizálása a  munkahelyeken 
 
Miközben a közbeszéd és a kormányzati programok is a magasabb hozzáadott 
értékű, tudás alapú gazdaságól szólnak, a munkaerő hiány miatti aggodalomtól 
hajtva sorra jelennek meg olyan kormányrendeletek, amelyek lazítják, vagy 
felszámolják  a korábban szakképzettséghez kötött tevékenységek ellátásának 
szakmai követelményeit. 
 
A munkaerőimport liberalizálása után megjelent   
„Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 34/2021. (VII. 26.) ITM 
rendelete egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről”.  
 
A rendelet melléklete több tucat olyan – korábban szakképzettséghez kötött-  
ipari és szolgáltató tevékenységet sorol fel, amelyeket ezután a vonatkozó  
szakképzettség nélkül is el lehet látni, ha „a tevékenységvégzés szakmai 
felügyeletét  szakmával, képesítéssel vagy végzettséggel rendelkező személy 
biztosítja”. 
 
Az érintett tevékenységek között egyebek mellett a következők szerepelnek: 

• Gyógyszerhatóanyag gyártás, gyógyszerkészítés, 

• Laboráns, 

• Vegyianyag gyártás 

• Kőolaj-feldolgozás, fluidumkitermelés  

• Gumifeldolgozás, gumikeverék-készítés,   formacikk-gyártás 

• Műanyagfeldolgozás, fröccsöntés 

• Gépi és CNC forgácsolás, CNC vezérlésű lemezmegmunkálás, szerszám- 
és készülékgyártás,  

• Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése, 

• Villamos gépek és készülékek karbantartása, üzemeltetése, telepítése. 
 
Miközben a vonatkozó  kormány rendeletek  a távolról importálható  külföldi 
munkaerő   foglalkoztatásának elősegítésével, a szakképesítési követelmény 
kiiktatásával,   segíthetik  a munkaerőhiány olcsó bérű munkavállalókkal 
történő enyhítését, egy sor veszélyt is jelentenek a hazai, szakképzett 
munkavállalók számára: 

• Saját feladataik elvégzése mellett felügyelniük kell  majd a képesítés és 
gyakorlat nélküli munkatársak munkáját,  adott esetben felelősséget kell 
vállalniuk a rájuk bízott személyekre vonatkozó   munkavédelmi, 
egészségvédelmi szabályok betartásáért is, 



• A képzetlen, tapasztalatlan, minimálbéren is foglalkoztatható 
munkavállalók felvétele lefelé húzhatja a szakképzett, tapasztalt 
munkavállalók bérfelzárkóztatására irányuló törekvéseket,   

• Bár egy  ugyancsak  friss kormányrendelet („A Kormány 447/2021. (VII. 
26.) Korm. rendelete egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához 
szükséges felelősségbiztosítás mértékéről, e szakmák  deregulációjával 
összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos 
rendelkezésekről”)  kimondja ugyan, hogy aki már korábban a 
szakképzettséghez kötött szakmai bérminimumon volt foglalkoztatva, 
annak a bére a képesítési követelményeket elengedő jogszabály életbe 
lépése után sem  csökkenthető, de arra nézve már semmilyen garancia 
nincs, hogy a szakképzettek  munkáját ne váltsák ki képzetlen, olcsó, 
akár importált létszámmal.  

• Attól is tartani lehet, hogy a munkavédelmi és foglalkozás egészségügyi 
fegyelem   romlani fog  a  tervezett lazítás során. Ezek a tudnivalók 
ugyanis a szakképzés kötelező elemét képezik és bár a  munkavédelmi 
betanítás a munkába álláskor  jogszabályi előírás, de a 
szakszervezeteknek mindennapi tapasztalata ezek elhanyagolása   a 
munkaadó, illetve a jogszabályi előírás betartásának hiányos ellenőrzése 
a felügyeleti hatóságok részéről.  

 
Milyen ajánlás tehető a képzési igények liberalizálását követő helyzetben az 
üzemi tanácsi/szakszervezeti fellépés számára?  

• Konzultáció  kezdeményezése a munkáltatóval a rendeletben foglalt 
könnyítések helyi alkalmazásával kapcsolatos tervekről, a szakképzetlen 
létszám felvételének mennyiségéről, foglalkoztatási feltételeiről, 

• A szakképzetlen munkavállalók feletti  szakmai felügyeletet ellátó 
szakképzett munkavállalók anyagi  kompenzációjának tisztázása, 
jogosultságainak és felelősségi viszonyainak áttekintése, méltányos 
rendezése, 

• A szakképzetlen munkavállalók munka melletti képzésének,  a képzés 
ütemezésének, ösztönzésének és munkáltatói támogatásának  
megkövetelése. Az még elfogadható, hogy  a munkaerőhiány miatt a 
liberalizált szakmákban ne rögtön a felvételnél legyen követelmény a  
munkavállaló szakképzettségének megléte hanem – a szakterülettől 
függően – legyen  néhány hónapos kifutás a szakképzettség, vagy rész- 
szakképzettség megszerzésére.  Erre a  felnőttképzési programok  
megteremtik a lehetőséget,  csak ki kell használni őket.    Ha azonban a 
munkavállaló nem képes elsajátítani a legalapvetőbb szakmai 
ismereteket, akkor ne maradhasson az egyébként szakképzettséget 



igénylő  munkakörben. Ez lenne a megfelelő módszer a rugalmasság és a 
szakmai igényesség összekapcsolására, nem pedig a szakmai 
követelmények teljes elengedése. 

 


