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A tanulmányból kitűnik, hogy a szakképzés egyszerre 
nyújt szakismereteket és motivációt, például azzal, 
hogy fejleszti a munkakört, és az alkalmazott felé azt 
az üzenetet közvetíti, hogy a munkáltató érdemesnek 
tartja a befektetésre.  
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bevezetése során problémákba ütköző kis- és 
középvállalkozások gyakran a szakképzett munkaerő 
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het. Az Európai Unió tagállamaiban széles 
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a kiválóság miatt fektetnek be a szakképzésbe. 
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A szakképzéssel járó előnyöket nem 
becsülik meg eléggé 
 
A kormányok, vállalkozások és magánszemé
a szakképzés megfelelő típusára fordított b
jelentős társada
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előnyökkel járhat. A tények azt jelzik, 
szakképzést és az általános oktatást – lega
befektetések megtérülése szempontjából – e
vonzónak kell tekinteni.  
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