
 

Ingyenesen olvasható elemzés a járművezető-képzési szakterület működéséről 

 

Az evolúció megmódosított törvénye 
Az eredeti evolúciós törvény: „Az él túl, aki a legjobban tud alkalmazkodni” 
A megmódosított változat: Aki nagyon gyorsan- és nagyon jól tud alkalmazkodni, abból túlélő 
nyertes lesz. Akik pedig - a nonstop média-manipuláció okozta beteges motiváció-vesztés 
eredményeként - képtelenné váltak az alkalmazkodásra, azok gyors pusztulás helyett 
hosszú- és nagyon gyötrelmes vegetálásra kényszerülnek! Egészen az életük végéig. 

 

 

 

 

 

 Apropó/1:  
a járművezető-képzési szakterület sokkal-de sokkal fontosabb annál, mint ahogy azt 
az emberek hiszik. 
 
 
                                                                                                Feltaláló, projektvezető 

 

  

                                                                                                                                         

 

 

Kidolgoztam egy működőképes megoldást az oktatói ágazati érdekvédelem érvényre 
juttatására - az egységes fellépés érdekében azonban elengedhetetlen, hogy már az 
induláskor egyetértsünk azokban a szakmai-üzleti-etikai-jogi alapelvekben, amelyeknek 
elfogadása okvetlenül szükséges ahhoz, hogy ütőképes csapatot alkothassunk. Az egyetértés 
kialakításához személyes egyeztetésre van szükség, amihez tökéletes technikai hátteret 
biztosít a ZOOM videókonferencia szoftver.   

 

 



Bevezető: Röviden az evolúcióról és az apropóról 

Tartalomjegyzék (és néhány gondolat a bizalomról) 

Előszó: Nyolc éve kiszálltam a jobb egyesből (25 év után) 

1./ Mi volt (a koronavírus előtt) 

2./ Mi van most (milyen változást hozott a koronavírus a szakterület működésében) 

3./ Mi várható (a koronavírus után) 
Röviden: HÁBORÚ. Kicsit bővebben: a képzési szakterület gyökeres átalakulása. 
A szakemberek 30 éves „békés egymás mellett élését” felváltja a kegyetlen piaci harc.    

4./ Hogyan érdemes erre felkészülni (ki van dolgozva egy „előre-menekülési” útvonal) 

5./ SZakmai-ÜZleti-ETikai alapelvek - SZÜZET alapelvek 
Az etikai kódex ide kevés, hiszen a szakterület működését 30 évvel ezelőtt piaci alapokra 
helyezték. Ennek okán az üzleti világ törvényeit figyelembe vevő, korrekt üzleti alapelvek 
meghatározása ugyanolyan fontos, mint az etikai elvárások megfogalmazása. Nem mindegy 
ugyanis, hogy az értékes szakoktatói tudás átadása milyen piaci környezetben valósul meg. 

6./ Könnyen megérthető üzleti alapigazságok 
Olyan alapgondolatok, amelyeket az NKH által kézen fogva vezetett vállalkozásoknak, és 
alvállalkozóiknak a koronavírus utáni jövőben célszerű lenne figyelembe venniük. 
 
NÉHÁNY GONDOLAT A BIZALOMRÓL 

Réges-régen, amikor a becsület, a tisztesség és az igazság szavak még napi használatban 
voltak, az emberek sokkal boldogabban éltek, mint mostanság.  
Aztán jöttek a bankárok és a politikusok - és együtt egy borzalmas hellyé tették a világot. 
Arra szövetkeztek, hogy együtt fognak nyerészkedni, és hogy ezt megtehessék, új szavakat, 
új kifejezéseket találtak ki, és elérték azt, hogy ezek segítségével eltorzítsák a gondolkodást. 
Az emberi jellemet is eltorzították, hogy lehúzzák őket a jellemtelen politikusok szintjére.   
Azután még tovább léptek. És leszoktatták az embereket a gondolkodásról is. 

Látszik, hogy valami nagyon nem stimmel ezzel a demokráciával. Az első probléma az, hogy 
ez a gyönyörű cím egyáltalán nincs összhangban a belső tartalommal. 
A népuralom szó annyira jól hangzik, hogy elvarázsolja az embereket - csakhogy nem lehet 
ugyanabban az országban egyidejűleg NÉPURALOM is - meg PÉNZURALOM is. 
A demokrácia egy olyan meseország, ahová a világon még soha senki nem jutott el - viszont 
a világ minden egyes demokratikusnak mondott országában TÉNYLEGES pénzuralom van.  
És a politika feladata az, hogy erről a tényről folyamatosan elterelje a figyelmet. 

Hihetetlen, de a nonstop nagyüzemi tévedésben tartás MŰKÖDIK – és nincs ellenszere. 
És mindaddig nem is lesz, amíg rosszul bánunk egy nagy saját kincsünkkel, a bizalommal. 
Az ország egyik része mindig a kormányban – a másik része pedig az ellenzékben bízik. 
De vajon mi értelme van annak, hogy ezekben a - hivatásos hazudozókban - megbízunk? 
Hiszen 30 éve folyamatosan visszaigazolódik, hogy ezek mindannyian profi KÁROKOZÓK.  
 
Vajon mennyire vált be az, hogy a képzési szakterület 100 %-ban politikai irányítás alatt áll? 
Politikusaink már kaptak rá időt - és hozzá „kierőszakolt bizalmat” is - hogy bizonyítsanak. 
Most adjunk magunknak is egy kis bizalmat – ennek szerintem lesz VALÓDI EREDMÉNYE. 
Miért?  Mert MI értünk is ahhoz, amit csinálunk.  



 

 

Az érdekképviseletek kezéből kivették az éves kötelező továbbképzés megtartásának jogát, 
amelyet először még offline módon szerveztek meg, olyan külső előadókkal, akik némi 
díjazásért cserébe valami teljesen haszontalan témáról adtak elő.   

A következő lépés az online továbbképzésre történő átállás volt- Ekkor vitték „egyetemi falak 
közé” a kötelező éves továbbképzések megtartásának jogát. Figyelem, nem egyetemi szintre 
emelték, csupán azt oldották meg, hogy ettől kezdve a Budapesti Műszaki Egyetem EJJ 
Tanszéke vezetőjének a zsebébe kerüljön az a pénz, amit a továbbképzésre kötelezett 
oktatókkal „állami erőszakkal” megfizettettek. (aki feltehetően visszaosztott a zsákmányból) 

Török László tanszékvezetőt személyesen kerestem fel. Elmondtam neki, hogy csupán azért 
maradtam le az első „egyetemi falak közé vitt” kötelező továbbképzésről, mert többszöri 
kísérlet ellenére sem tudtam megcsinálni az online regisztrációt. Jeleztem, hogy szeretnék 
részt venni az egyik pótfoglalkozáson. Ám ez a derék úr szemrebbenés nélkül közölte velem, 
hogy nem lesz pótfoglalkozás - és azt tanácsolta, hogy majd egy év múlva jelentkezzek a 
következő kötelező „egyetemi falak közé vitt” továbbképzésre. Az egyenes következmény az 
lett, hogy 25 év intenzív szakmai jelenlét után egyetlen tollvonással töröltek az iskolavezetői- 
és a szakoktatói névjegyzékből. Ekkor fogadtam meg, hogy erre a zűrzavaros szakterületre 
kizárólag üzletemberként fogok visszatérni – és csakis akkor, amikor ennek eljön az ideje. 

Korkedvezményes nyugdíjasként - nyugalmazott tűzoltó őrnagy vagyok - az eltelt évek alatt 
gondosan tanulmányoztam a szakterület működését, és az ott előforduló ok- és okozati 
összefüggéseket. A jobb egyesből kiszállva ugyanis bőven volt időm arra, amire a továbbra is 
oktatást végző kollégáimnak - a nagy leterheltség miatt - valószínűleg egyetlen percük sem 
jutott. Megállapítottam, hogy az elmúlt évek során a helyzet egyre rosszabb lett, és azt is, hogy 
emiatt a felelősség az államot - és az etikátlan oktatókat terheli. A képzőszervek piaci 
szereplők, ezért az ő szerepük csupán másodlagos – hiszen egy ilyen erősen eltorzult piaci 
közegben szinte lehetetlen sikeresen működtetni egy vállalkozást.  Azután elkezdtem törni a 
fejem, hogy a szakterület működését alapvetően meghatározó szakmai-politikai-jogi elemek 
alkotta vegyes kombinációban vajon milyen változásokat kellene végrehajtani ahhoz, hogy 
jobbá tehessük azt a – szerintem kiemelten fontos szakterület - ami a folyamatos állami 
felügyelet ellenére sem igazán jól működik - pedig akár nagyon jól is működhetne. 



Mi az apropója annak, hogy éppen most állok elő azzal, hogy segíteni szeretnék 

1./ Mert már sikerült kulcsrakészre kidolgoznom azt a szakmánkat népszerűsítő módszert, 
amelynek segítségével meg tudjuk értetni a társadalommal, hogy a járművezető-képzési 
szakterületnek sokkal-de sokkal nagyobb hatása van a magyar társadalom életére, mint ahogy 
azt az emberek hiszik 

2./ Mert a koronavírust követő súlyos gazdasági válság egy olyan új helyzetet fog teremteni, 
amelyben mindenki nagyon meg fogja gondolni, hogy mire költ, és mely kiadásait fogja 
elhalasztani. Emiatt a képzési szakterületen is egy igen jelentős kereslet visszaesésre kell 
számítani. Ennek okán le fog zárulni a „békés egymás mellett élés korszaka” - és kőkemény 
harc fog elindulni az iskolák között az ügyfelek megszerzéséért. (a cél érdekében teljesen új 
eszközök és módszerek lesznek bevetve)  

 

 

 

3./ A koronavírus járvány végére - az addigra anyagilag kivéreztetett iskolák közül – csakis 
azok fognak tudni újra-indulni, akik erre kellően felkészültek. Ők sokkal kevesebben lesznek, 
mint azok, akik nem tudnak majd visszatérni a szolgáltatásba. A kevés versenyben maradt 
szolgáltató tehát elkezd termelni, és ennek nyomán a konkurenciához képest erőteljesen fel 
fog futni. Persze ez csak akkor lehetséges, ha sikerül jó hírnevet szerezniük maguknak.  
És ehhez bizony profi PR tevékenységre van szükség. 

4./ Jó hírnevet úgy nem lehet szerezni, hogy az oktatók azt csinálnak, amit csak akarnak, ezért 
az etikátlan oktatók által megteremtett oktatói „kiskirálykodásnak” véget kell vetni. És a piaci 
harc nyertes iskolái ennek véget is fognak vetni. Ezt követően a feltételeket a nyerő helyzetebe 
került, és erősen profitérdekeltté vált iskolák fogják diktálni. Az etikus oktató előtt így két 
lehetőség lesz: 

a.) elfogadja a feltételeket - és kap munkát 
b.) Nem fogadja el a feltételeket - és nem kap munkát. 
 

Az etikátlan oktatóknak pedig senki nem fog munkamegbízást adni.  
Miért? Mert a nyerő iskolák nem fogják megengedni, hogy meglopják  
őket, az átalakulás vesztes iskoláinál pedig nem lesz tanuló.  

5./ Jól látható, hogy az ágazatban bekövetkező piaci változások hátrányait az oktatók 
egyénileg nem fogják tudni kezelni. Bértárgyalásokat csak az előrelátó módon, a még éppen 
időben létrehozott ágazati érdekvédelem keretében lehet majd folytatni - a változás során 
nyerő helyzetbe került megbízókkal, azaz az oktatókat alvállalkozói megbízás keretében 
foglalkoztatni tudó képzőszervekkel szemben. 

Profitérdekelt Fővállalkozók                                                             Fizetős ügyfelek 

                óradíj kifizetés                                                    Tandíjbefizetés 

Védőháló nélküli   

egyéni alvállalkozók 

 



Jó kérdés, hogy - az autodidakta módon megszerzett tudásommal - kiknek szeretnék 
segíteni? 

Erre is egy egyenes- és őszinte választ tudok adni. 
Azoknak a kellő mértékben intelligens etikus oktatóknak, akik az általam felajánlott értékes 
segítség fontosságát felismerik - és ennek okán elfogadják ezt a zsebüket jogszerűen védő 
segítséget. Persze nyilvánvalóan vannak olyan - a torz piaci viszonyokhoz évek óta 
hozzászokott, elfásult - és beteges motivációvesztésben szenvedő oktatók is - akiknek az 
lesz az első reakciójuk, hogy most sem fog itt változni semmi. Ők azok az etikus 
szakemberek – akiknek talán már nem kellene oktatniuk, ugyanis egy elfásult oktató nem 
biztos, hogy hozzá tud járulni az őt foglalkoztató képzőszerv üzleti hírnevének 
öregbítéséhez. Akiknek pedig biztosan nem akarok segíteni, azok a felfuvalkodott, pökhendi 
oktatók, akik a saját butaságuk okán tévesen mérik fel, hogy hol van a helyük a kapitalista 
hierarchiában.   
(a helyes erősorrend: 1. az ÜGYFÉL, 2. a Fővállalkozó, 3. az alvállalkozó)   
                                                                                                                         
                                                                                                                 Ők azok az etikátlan oktatók, 
                                                                                                                 akik érdemtelenek arra, hogy  
                                                                                                                 a szakmában maradjanak 

  

 

 

                                                                                                      Hamarosan kb. 1.500 új oktató lép 
                                                                                                      be közénk, akik ezeknél százszor 
                                                                                                      többet fognak majd érni a piacon 

Nézzük meg, hogy ki az etikus oktató! 
Az etikus oktató az, aki hajlandó elfogadni azt a jogszerű erőpozíció besorolást, ami az 
alvállalkozói státuszához kapcsolódik, és ennek okán mind a tanulókkal, mind a 
megbízójával szemben etikus magatartást tanúsít. 

Ebből már egyenesen következik az etikátlan oktató definíciója: Ő az az oktató, aki kihasználva 
azt a helyzetet, hogy az oktatás az ő kocsijában, változó helyszíneken és négyszemközt zajlik, 
jelentős mértékben saját zsebre dolgozik, meglopva ezzel a Megbízóját is – és a megbízójával 
szerződésben álló ügyfelet is. Ez a nagy tudású oktató vajon miért mondana le egy csomó 
könnyen megszerezhető plusz bevételről, ha úgy is tud oktatni, hogy a tanulója „ne tanuljon 
meg túl hirtelen vezetni?” 

 

              Nekik érdemes munkát adni              Ő a Persona non grata 



Nyilvánvaló, hogy az ügyfél megszerzése az iskolának némi időbe- és némi pénzbe kerül. 
Fenn kell tartania az ügyfélfogadót, el kell végeznie azokat az adminisztratív feladatokat, 
amelyeket részére a képzési rendelet előír, rezsit kell fizetnie, irodai munkatársakat kell 
fizetnie, adót kell fizetnie, és valamiből még meg is kell élnie. Ja- és el ne felejtsük:  
NEKI VAN KÉPZÉSI ENGEDÉLYE 
 

 

 

 

                                                                                                         Az oktató milyen alapon diktál? 

Mindezek figyelembevételével kizárólag őt illeti meg az ÁR-KÉPZÉS JOGA, beleértve ebbe 
az óradíjak megállapítását is, hiszen az ő felelőssége, hogy az ügyfelek tisztességesen ki 
legyenek szolgálva - és a szolgáltatáson még némi nyeresége is legyen. 
Ehhez képest egyes oktatók saját maguk határozzák meg, hogy milyen óradíjért hajlandók 
dolgozni. Ugye látható, hogy ITT VALAMI NAGYON NEM STIMMEL? 
Félreértés ne legyen! Az oktatónak joga van ezt eldönteni – de ez az oktatói döntés csakis 
akkor etikus, ha az oktató nincs ERŐS ZSAROLÓ POZÍCIÓBAN az őt Megbízás keretében 
foglalkoztató képzőszervvel szemben. 

HIBÁS JOGI SZABÁLYOZÁS és az OKTATÓI ZSAROLÓ POZÍCIÓ 
Jogszabály - jelenleg még - lehetővé teszi, hogy egy oktató egyidejűleg több képzőszervnél 
is tudjon munkát vállalni – megbízási szerződés keretében, ALVÁLLALKOZÓKÉNT.   
Ez látszólag egy apróság - de nézzünk csak egy kicsit a dolgok mögé! 
Az iskola beiskolázta a tanulót, szerződést kötött vele, a tanuló levizsgázott elméletből – 
tehát kocsira kell őt ültetni. Az iskolavezető jelzi az oktatónak, hogy munkát szeretne neki 
adni, aminek normál körülmények között az iskolával SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN 
álló alvállalkozónak örülnie kellene – hiszen munkát kap, tehát pénzhez fog jutni. 

DE NEM EZ TÖRTÉNIK! 

Az oktató ugyanis közli, hogy a másik iskolánál többet fizetnek, ezért inkább onnan vesz fel 
tanulót. Mit tehet erre az iskolavezető? Az alvállalkozói szerződésben foglaltaknál TÖBBET 
FIZET vagy egy másik oktatójához fordul. Baj csak akkor van, ha mindegyik oktatójával 
ugyanebbe a zsákutcába jut, ugyanis Ő - iskolavezetőként - szerződést írt alá az ügyféllel – 
amit az oktatói elutasítások miatt nem tud teljesíteni. Hoppá! A képzési rendelet szerint, ki 
a képzés felelőse?   
Nos ez a folyamat vezetett el egészen odáig, hogy a képzőszervek egy részének a gyakorlati 
képzés TELJES ÁRRÉSÉRŐL LEKELLETT MONDANIUK.  Náluk a tanulók által gyakorlati 
órákra befizetett teljes összeget az oktató teszi zsebre – és így persze ezeknek a megzsarolt 
iskoláknak már az indokolt pótórákhoz sincs semmi közük. Ugye így már érthető az 
„OKTATÓI KISKIRÁLYSÁG” kifejezés? 

 

 

 

Az állam - hibás jogi eszközökkel - hozta lehetetlen helyzetbe az iskolavezetőket! A hibát 
annak kell kijavítania, aki elkövette! Erre van egy abszolút konkrét szakértői javaslatom! 



Roppant szomorú, hogy ez a torzulás - állami felügyelet mellett - megtörtént! Ám még 

szomorúbb, hogy az etikátlan oktatók a saját becsületes kollégáik - és az 

egész szakma HÍRNEVÉT is SÁRBA TAPOSTÁK.  

A múlt idő azért indokolt, mert JELENLEG NINCS SEM OKTATÁS, SEM VIZSGÁZTATÁS. 
És erre a rossz modellre az újrakezdés után már nem is szabad visszatérni. 
Minden felelősség az iskolavezetőé – az etikátlan oktató pedig NULLA kockázattal kaszál? 
És még a közlekedésbiztonsági vonzatok sem érdeklik? 
Pedig azok bizony vannak, hiszen évente százezer kezdő vezető kerül ki a közutakra. 

Nyilvánvaló, hogy ezt a helyzetet az állam „egyetlen tollvonással” meg tudja szüntetni, és ezt 
remélhetőleg - még a koronavírusos időszakban - meg is fogja tenni.  
Miért van erre szükség? Mert az etikátlan oktatók érdekeit súlyos hiba az etikus oktatók 
érdekei, a korrekt képzőszervek érdekei - és az évente 100.000 ügyfél érdekei elé helyezni. 
Ráadásul itt egyértelműen bűncselekményről van szó. Mert a lopás ugye bűncselekmény! 
Amihez még súlyos közlekedésbiztonsági vonzatok is kapcsolódnak. Mivel a minőség alá lett 
rendelve az etikátlanságnak! És ugye az évi 100.000 kezdő vezető utakra kerülése, az nem 
egy kis tétel. Meggyőződésem, hogy a politikusok felkészültsége nem elég ahhoz, hogy ezt 
önmaguktól felismerjék, ezért próbálok nekik (is) segíteni - etikus kollégáimmal együtt - abban, 
hogy megértsék a képzési szakterületen zajló munka kiemelt fontosságát. 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

Lehet, hogy a politikának mégsem kellett volna teljesen megszüntetnie a párbeszédet 
a szakmai szereplőkkel?   
 

A politika működése jogfolytonos. 

Vagyis, ha az „elődpárt” a képzési szakterület működését rossz irányba viszi el, akkor az őt 
váltó „utódpártnak” sajnos onnan kell folytatnia a szakterület működtetését, ahová az elődje 
a szakterületet eljuttatta - vagyis jelen esetben egy súlyosan hátrányos helyzetből.  

 

 

 

 
Ráadásul az SZDSZ nyerő helyzetbe hozott holdudvara valószínűleg nem hajlandó önként- 
és dalolva lemondani a Horváth Zsolt Csaba által NKH elnökként neki kikapart előnyökről, 
illetve a zsebébe tolt könnyű milliókról.  
 



24/2005.(IV.21) GKM rendelet        Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

Horváth Zsolt Csaba NKH elnök 

 

 

 

Így aztán a feltételezett kormányzati jóakarat ellenére is az ITM csak „behúzott kézifékkel” 
tud előre haladni – vagyis jól jönne neki a közlekedésbiztonsági szakértő, és a szakterületen 
dolgozó ETIKUS KÖZLEKEDÉSI SZAKEMBEREK (szakoktatók) hathatós támogatása!    

 

                                                                                                   Etikus szakemberek 

  

                                                                            Szakértő 

 

                            Miniszter 

 

1./ Mi volt? (a koronavírus előtt)  

30 év béke. Az 1990.-ben piaci alapokra helyezett szakterületen a súlyos torzulások ellenére 
béke volt. A képzőszervek „renyhe rezignációja” és a hibás jogi szabályozás nem adott 
lehetőséget a piaci verseny kialakulására - ehelyett inkább a szürkegazdaságba tolta át a 
szakterület működését, ami az etikátlan oktatóknak kedvezett.  Vagyis „a nyúl vitte a puskát.” 
Pedig teljesen logikátlan az, hogy a fővállalkozó képzőszervek ki legyenek szolgáltatva az 
általuk megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott alvállalkozóiknak. Méghozzá úgy, hogy 
a képzés felelőse hivatalosan - és a kötelező éves továbbképzés elektronikus tananyaga 
szerint is - a tanulóval szerződésben álló képzőszerv iskolavezetője.  

 

 

 

 

 

 

 



2./ Mi van? (most) 

Koronavírus. És emiatt megállt az élet.  OV szerint a járvány május 3.-án fog tetőzni. Ha így 
lesz, akkor ehhez még hozzájön a lecsengés kb. egyéves időszaka. És most kapaszkodj meg! 
Ha a járványnak vége lesz, akkor kell majd szembenézni az igazán nagy bajjal, a gazdasági 
kóma következményeivel. Mivel az egész ország kómában van, így a tovább-gyűrűző 
következmények beláthatatlanok.  

Ennek előjelei egyre jobban és jobban felismerhetők lesznek, hiszen hónapokat kell 
kibírnunk bevételek nélkül - a tartalékaink felélése miatti - egyre erősebbé váló stressz 
hatása alatt. Ahogy ürül a kassza, úgy válik majd mindenki egyre SZORONGÓBBÁ!Ah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3./ Mi várható? 

Az attól függ! Mitől? Hát attól, hogy mivel töltöd a kényszerpihenőt! Ha mindvégig önfeledten 
pihensz, lazulsz és szórakozol – nos, akkor semmi jót nem várhatsz! Miért? 
Mert itt egy kőkemény gazdasági háború lesz. Az összes vállalkozás kőkeményen fog küzdeni 
az életben maradásáért.  Még a 30 éve békében élő autósiskolák is. A piac farkastörvényeinek 
életbe lépésével a „nyúl viszi a puskát” állapot gyorsan- és végleg a múlté lesz. 
Sőt, a képzőszervek egy igen jelentős része el fog tűnni a süllyesztőben.  

 

 

 

 

 

 

  



4./ Hogyan érdemes erre felkészülni? 

Okosan kell kihasználni a kényszerpihenőt, hiszen egy teljesen új helyzetben kell majd munkát 
találni - egy olyan új helyzetben, ahol az erőviszonyok átrendeződését lehetetlen előre 
megtippelni.  

Egy azonban biztos, azok a képzőszervek, akik nagy bajba kerülnek, nem fognak tudni munkát 
adni az oktatóknak - akik viszont felfutnak, azok feltételeket fognak majd szabni, és ezeket az 
oktatók kénytelenek lesznek elfogadni. Az alvállalkozói státusz ugyanis egy olyan 
foglalkoztatási jogviszony, amelyhez nem társul jogi védelem, vagyis a munkaadók kőkemény 
kizsákmányolóként léphetnek majd fel a kétségbeesetten munkát kereső oktatókkal 
szemben – hacsak… hacsak nem sikerül bebiztosítani magad már jó előre ezzel a szinte 
garantáltan bekövetkező helyzettel szemben. 

 

 

 

 

Hogyan tudod ezt megtenni? 

Kérdezd meg erről azt az oktató kollégádat, aki téged erre a weboldalra irányított! 

 

 

 

 

 

                                                                                                  INNOVÁCIÓ 

 

 

 
5./ SZakmai-ÜZleti-ETikai alapelvek - SZÜZET alapelvek 
A kapitalizmusnak megvannak a maga kérlelhetetlen szabályai. A fő alapelv, hogy mindig az 
erősebb kutya él nemi életet. Ebből kifolyólag a kapitalista hierarchia szabályainak ÁTÍRÁSA 
LEHETETLEN. Természetesen torz piaci viszonyok esetén ÁTMENETILEG előfordulhat, 
hogy egy kis ideig „a nyúl viszi a puskát”, de ez csak addig lehetséges, amíg a legerősebb 
kutyák ki nem nyilvánítják, hogy mostantól rendben kell menniük a dolgoknak. 
Kapitalizmusban - és jogállamban élünk, ahol az erősebb jog üti a gyengébb jogot. Könnyen 
belátható, hogy egy fővállalkozó magasabb szinten áll, mint az az alvállalkozó, akinek a 
fővállalkozó ad „munkát és kenyeret”. „A kéz, ami ad, felette áll a kéznek, ami kér”. 

Az egyetlen kiút az okos alkalmazkodás 



Az sem kétséges, hogy egy igazi fővállalkozó nagyon nem örül annak, ha meglopják, annak 
pedig pláne nem, ha a lopással még az üzleti hírnevét is rombolják. (ez nem vonatkozik 
azokra a művállalkozásokra, akik 30 év piaci jelenlét után még mindig nem tudják azt, hogy 
mi is az az üzleti hírnév, és hogy mint jelent az, hogy „PR” – így éppen ők lesznek azok a 
„kishalak, akiket az igazi nagyhalak hihetetlenül rövid időn belül meg fognak enni”) 

Etikátlan munkatársakkal nem szabad dolgozni. Az erkölcs az íratlan normák rendszere, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy etikátlan magatartás miatt ne lehetne azonnali hatállyal kirúgni 
egy alvállalkozót. És neki ebben az esetben JOGSZERŰEN NEM JÁR SEMMI! Sőt utána is 
lehet nyúlni, és tájékoztatni a szakmát, hogy ennek az oktatónak nem érdemes munkát adni, 
mert lop. És mert etikátlan magatartásával elégedetlen ügyfelek tucatjait állítja elő. 
Fontos alapelv, hogy kívülállóknak semmi közük ahhoz, hogy mi történik egy közösségen 
belül – főként igaz ez az okos közösség saját belső szabályaira.  Senkinek semmi köze nincs 
ahhoz, hogy milyen belső működési szabályok vannak pl. egy minisztériumban – viszont akik 
ott dolgoznak, azoknak kötelező tudniuk. Ezzel az alapelvvel totálisan szembe megy, hogy 
az „agymosottak” őrült késztetést éreznek arra, hogy az égvilágon mindent megosszanak a 
nyilvánossággal.  (belső információkat is, Etikai kódexet is, és saját magánügyeiket is) 
Az innovatív SZÜZET alapelvek azonban - összetettségük miatt - üzleti titoknak minősülnek. 

 

 

 

 

 

 

 

6./ Könnyen megérthető üzleti alapigazságok 
Ezek olyan alapigazságok, amelyeket a képzéssel foglalkozó vállalkozásoknak, és 
szerződött alvállalkozóiknak a koronavírus utáni jövőben okvetlenül figyelembe kell venniük! 
 
6/1. Kapitalista körülmények között - egy kegyetlenül kiélezett piaci versenyben - az üzleti 
hírnév MEGLÉTE- illetve NEM MEGLÉTE vízválasztó lesz. 

 

 

 

 

 

 



6/2. Képzőszerv csakis úgy tud jó üzleti hírnevet szerezni magának, ha kézben tudja tartani a 
teljes szolgáltatási folyamatot. A képzési szerződésben foglalt ígéretek maradéktalan 
betartása érdekében - annak a képzőszervnek, aki az éles versenyben talpon akar maradni - 
kizárólag etikus oktatókat szabad foglalkoztatnia. 

 

6/3. A világ fejlődik! Amelyik képzőszerv ezzel a fejlődéssel nem tart lépést – annak vége 
lesz! 

 

6/4. „A holnap kihívásaihoz a tegnap tudása már nem lesz elég”. Az új generáció új igényei 
nem azonosak a régi piaci igényekkel. Azok a képzőszervek, akik továbbra is a régi 
módszerekkel akarnak szolgáltatni, önmagukat ítélik halálra. A kereslet-kínálat örök törvényét 
ugyanis nem lehet büntetlenül figyelmen kívül hagyni.     

 

 
6/5. A randi akkor jó, ha mind a ketten ott vagyunk.  Ha a potenciális ügyfelek egy új világban 
az új világ korszerű eszközeit szeretnék használni, akkor az okos piaci szolgáltatók számára 
nem lehet kétséges, hogy nekik szintén ezeket a korszerű eszközöket kell használniuk. 

 

 

 

 

 

 



6/6. Hamarosan a képzési szakterületen is a munkaadók, azaz a piaci harcban megerősödött, 
és nyerő pozícióba került képzőszervek fogják diktálni a feltételeket. Az oktatók kénytelenek 
lesznek elfogadni ezeket a feltételeket - kivéve, ha még időben szerveződik meg az ágazati 
érdekvédelem. Az oktatók valós kiszolgáltatottságára intő példa lehet az a régi eset, amikor 
egy etikátlan képzőszerv – következmények nélkül sértve meg az akkor érvényben lévő 
teljeskörű képzési kötelezettségi előírást – féláron kezdte kínálni a szolgáltatásait, és a más 
iskoláktól tanulóhiány miatt elküldött oktatók kénytelenek voltak elfogadni az ő feltételeit… 

 

 

 

 

 

 

6/7. VÁLASZTOTT VEZETŐVEL soha nem valósíthatók meg azok a dolgok, amelyeket az 
„egy húron pendülő” fegyelmezett csapat - KOMPETENS VEZETŐ IRÁNYÍTÁSÁVAL - 
könnyedén meg tud oldani. 
 
 

 

 

 

 
 

6/8. Ha fogalmad sincs, hogy mit kell tenned - mert akkora a mesterséges káosz, hogy nem 
látsz tisztán - akkor a legrosszabb, amit tehetsz az, ha anélkül utasítod el ezt a részedre 
ingyen felajánlott értékes segítséget, hogy végig sem gondolod, hogy mit utasítasz el.  

6/9. A koronavírusnál sokkal veszélyesebbek azok a gazdasági következmények, amelyek 
nagyon sok embert fognak - pontosan egyszerre - nagyon-nagyon rossz helyzetbe hozni. Az 
etikátlan egyéni vesztesek óriási halmazába való bekerülést csakis úgy lehet elkerülni, hogy 
még azelőtt csatlakozol az etikus közösséghez, mielőtt a nagy baj megtörténne. (régen az 
ŐSKÖZÖSSÉG volt a túlélés bizonyítottan bevált módszere)  

 

 
 
 

A szakértő jó tanácsa:  
A jelenben kell élni, de a jövőt kell építeni, mert egyetlen alvás után már a holnap kezdődik! 
 

 

 



Kritika a jobb egyesből 

Az igazság sokszor fájdalmas – de attól még az az igazság. A politika által beadott hazugságok 
pedig hiába kellemesek, attól még hazugságok. A demokrácia maszlag szerint mindenki 
egyformán okos – vagyis az oktatóknak azonnal fel kell háborodniuk azon, ha valaki „elkezdi 
nekik osztani az észt”. Csakhogy ez a felháborodás reflexből történik. Az emberek ugyanis 
nem egyformán okosak. Ennek pedig objektív okai vannak. Az eltérés abból fakad, hogy eleve 
nem egyforma egyéni képességekkel- és háttérrel indulunk az életben, majd azzal folytatódik, 
hogy különböző szakterületeken, különböző szintű tudásra, és eltérő mértékű gyakorlati 
tapasztalatokra szoktunk szert tenni. És ez a több ezer éve működő törvényszerűség bizony 
a jobb egyesben ülőkre is igaz, ez alól ők sem kivételek, ezt ők sem tudják megváltoztatni. 
Mit tudnak a jobb egyesben ülők? Egyesével tanítják meg a kormány mögött ülő, vezetési 
tudással még nem rendelkezőket arra, hogy hogyan kell autót vezetni, hogyan kell a szabályok 
betartásával közlekedni. 

 

 
 

 

 

Ám ennek semmi köze nincs ahhoz az ÖSSZETETT szakmai-üzleti-jogi-politikai és vezetői 
tudáshalmazhoz, ami egy szakterület működési viszonyainak átalakítását eredményezhetné. 
A VEZETÉS ÖNMAGÁBAN EGY SZAKMA. Fontos elemei a vezetői képességekhez 
kapcsolódó vezetői tudás, a vezetői attitűd, az információ-szerzés, az információk elemzése, 
majd a felelős döntés meghozása - és a vissza-csatolások nyomán a működési folyamat 
állandó kontroll alatt tartása. A csel ott van, hogy a politika félrevezeti az embereket, ezért 
aztán mindenki azt hiszi magáról, hogy Ő bármit meg tud csinálni. Például, hogy le tud ültetni 
az asztalhoz egy minisztert, hogy meg tudja őt győzni, és meg tud vele állapodni. Nos ezt a 
műveletsort úgy hívják, hogy lobbizás - és ez is egy külön szakma. Egy miniszter pedig csakis 
akkor hajlandó az asztalhoz ülni és tárgyalni, ha a felkészült lobbista mögött kellő erő van - pl. 
egy egységes fellépésre képes csoport, ami csupa olyan etikus szakoktatóból áll, akik 
valamennyien önként fogadták el vezetőjükként a lobbistát. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egyetlen terület, ahol akár „vezetésre totálisan alkalmatlan valakik” is pozícióba kerülhetnek, 
a politika. De itt is van feltétel. Valahogyan jóban kell lenni – és mindenáron jóban is kell 
maradni azzal a magas pozícióban lévő politikussal, aki be tudja tolni az ismerősét abba a 
beosztásba, ahol csupán egyetlen elvárásnak kell megfelelnie:  

Fegyelmezetten végre kell hajtania a fentről kapott utasításokat – bármi is legyen az. Ugye 
tiszta sor, hogy ez a „beültetett” beosztott nem igazi vezető? És az is garantálható, hogy egy 
ilyen beültetett beosztott soha nem fog értéket teremteni. Mert neki nem ez a feladata. 
(egy ilyen mű-pozíciót simán betölthetne akármelyik oktató is, ha erre valaki felkérné…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az átgondolatlan érdekképviselet 

Néhányan gondolnak egyet - és alakítanak egy civil szervezetet. Ezt többen is megtették. A 
következő lépés, hogy a hivatalosan bejegyzett szervezet nevében megpróbálják rávenni a 
politikai vezetést, hogy álljon szóba velük. Ez 2009 óta esélytelen. Így aztán marad az, hogy 
történik, ami történik – hiszen a gittegyleteknek ebbe semmi beleszólásuk nincs – majd 
következik a meghozott rendelkezések utólagos kritizálása. A kéretlen kritizálást a politikai 
vezetés persze mindig rossz néven veszi - vagyis a gittegyletek minden egyes kritizálási 
műveletükkel egyre jobban elássák magukat. Ám úgy tűnik, ez egyáltalán nem zavarja őket.  
Einsteintől tudjuk, hogy újra és újra ugyanazt csinálni – és más eredményt várni, az bizony az 
őrültség képlete. Aki tehát ettől az őrült modelltől akár egy egészen picike eredményt vár, 
annak bizony nagyon-nagyon türelmesnek kell lennie… (dátum: sohanapján) 

 

 

 

 

 

 



A sikerre ítélt tudatos lobbizás (szakmai-üzleti-jogi innováció) 

Ennek során először a saját házunk táját kell rendbe tennünk, és egy tisztán etikus oktatókból 
álló halmazt kell létrehoznunk – az erős ágazati érdekvédelem biztosításának szándékával. 
Ebben a halmazban semmi keresnivalója nincs az olyan iskolavezetőknek, akik tulajdonosai 
az általuk működtetett képzőszervnek – és persze az etikátlan oktatóknak sem.  

Az etikátlan oktatóknak „megtérni” természetesen nem tilos, hiszen bármelyik oktatónak joga 
van belátni azt a tényt, hogy - kapitalista működési viszonyok között - nem az oktató van a 
tápláléklánc csúcsán. Így tehát a „megtérőnek” joga van ráutaló magatartással jeleznie azt, 
hogy tudomásul vette, hogy ebben a szolgáltatási rendszerben neki hol van a helye.  
Ehhez bőven elég lehet az a felismerés, hogy a saját túlélése múlik a „megtérésen”! 
Célunk, hogy - a kompetens vezető mögötti felsorakozással - a politikai vezetés tudomására 
hozzuk azt, hogy immár számolnia kell velünk, ugyanis nem fogadunk el olyan választ, hogy 
nem hajlandók szóba állni az egységes fellépésre képes szervezet élén álló lobbistával. 
(ugye nyilvánvaló, hogy itt nem egy újabb gittegyletről, hanem egy lobbiszervezetről van szó) 
 

 

 

Az erős tárgyalási pozícióba hozott vezető ezt követően leül tárgyalni, kőkemény érvekkel 
meggyőzi a minisztert, és ennek nyomán a szakterület eltorzult működése hipp-hopp minden 
szempontból rendbe lesz téve. (jogi-politikai-szakmai-etikai és üzleti szempontból is)  
A korrekt szakmai-üzleti működés minőségjavulást fog eredményezni, így az ügyfelek is jól 
járnak, a szakma is, a minisztérium is, sőt még Magyarország, a teljes magyar társadalom is. 
 

 

 

 

 

 

 



Az ugye nyilvánvaló, hogy ha megvan a politikai akarat a szakterület rendbetételére, akkor a 
SZAKTERÜLET RENDBE LESZ TÉVE – és ez ellen nem lehet semmilyen apelláta!  
 
 

 

 

   

 

 

 

Ha ennyi információ sem lenne elegendő ahhoz, hogy beindítsa nálad a gondolkodási 
folyamatot – akkor sincs semmi probléma - legfeljebb TE nem leszel tagja annak az okos 
közösségnek, amely hatékonyan fogja védeni saját tagjainak az érdekeit. Vannak persze 
további fontos tudnivalók, ám ezek nem tartoznak kívülállókra. Ugye milyen érdekes, hogy 
másokkal ellentétben „MI” nem akarunk mindenáron mindenkit magunk közé engedni? 

A pénzügyi válságot követő szakterületi változás tétje borzasztóan nagy lesz!  

És csupán két lehetőség közül választhatsz: vagy egyedül futsz neki a koronavírus utáni 
elkerülhetetlen változás kőkemény időszakának, vagy tanácsot kérsz attól az oktató kollégától, 
aki szólt neked arról, hogy ezen a weboldalon nagyon érdekes információkat találhatsz. 

Aztán pedig vagy megfogadod a tanácsait, vagy nem!  

Ez már a TE SAJÁT KOCKÁZATOD! 

 


