KÖZLEMÉNY
a szakképzési kerettantervek alkalmazásához
A szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján a szakképző iskolában
a pedagógiai program részeként szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést
folytató intézményben a szakmai és vizsgakövetelmény szerint, valamint a szakképzési
kerettanterv tartalmi előírásának figyelembevételével a felnőttképzésről szóló törvényben
szabályozott képzési programot kell kidolgozni.
A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben (a továbbiakban:
szakképzési kerettantervekről szóló rendelet) kiadott szakképzési kerettantervek alkalmazása
kötelező az alábbiakra figyelemmel.

1. A szakképzési kerettantervekről szóló rendelet szabályai a kerettanterv
alkalmazására
„3. § (1) A szakképző iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 5. § c) és d) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszokhoz a 2. §-ban
meghatározott iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos szakképzési célok teljesítéséhez e
rendelettel kiadott szakképzési kerettanterveket alkalmazza.
(2) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv - amennyiben a
szakképesítés szakközépiskolai ágazatba besorolásra került - egyaránt tartalmazza a z Szt. 21.
§
a) (2) és (4) bekezdése szerinti képzés, valamint
b) (5) bekezdése szerinti képzés
óratervét.
(3) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv - amennyiben a
szakképesítés szakközépiskolai ágazatba besorolásra került - tartalmazza az adott
szakképesítés ágazata szerinti közös kerettantervi elemeket.
(4) A szakiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv tartalmazza
a) az Nkt. 13. § (1) bekezdésében meghatározott, három évfolyamos szakiskolai képzés,
valamint
b) az Szt. 23. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott, két évfolyamos szakiskolai képzés
óratervét.
4. § (1) Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag speciális szakiskolában oktatható
szakképesítések szakképzési kerettanterve az Nkt. 13. § (5) bekezdés a) pontja szerinti
speciális kerettantervben (a továbbiakban: speciális kerettanterv) meghatározott négy
évfolyamos képzés szerinti óratervnek felel meg.
(2) A 6. mellékletben részszakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 181. § (1) bekezdésében meghatározott HÍD II. program
Nkt. szerinti nevelési-oktatási programja szerinti óratervnek felel meg. A 6. mellékletben
meghatározott szakképzési kerettanterveket a speciális szakiskola a speciális kerettanterv
szerint adaptálva alkalmazhatja.
(3) A 2. mellékletben kiadott szakképzési kerettantervet az adott szakképesítés
részszakképesítéséhez tartozó elemei alapján a speciális szakiskola, a készségfejlesztő

speciális szakiskola és a HÍD II. programban részt vevő iskola adaptálhatja szakmai
programjába a speciális kerettanterv és a HÍD II. program nevelési-oktatási programjában
meghatározottak szerint, amennyiben az iskola a tanulót az adaptált részszakképesítésre
készíti fel.
(4) A nappali oktatás munkarendjétől eltérő munkarend szerint szervezett felnőttoktatás
keretében folytatott szakképzésben a szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket
adaptálja.
(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő szakképző iskola a nemzetiség óvodai nevelésének
irányelve és a nemzetiség iskolai oktatás irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI
rendelettel, a két tanítási nyelvű szakképző iskola a két tanítási nyelvű iskolai oktatás
irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelettel összhangban alkalmazza az e
rendeletben kiadott szakképzési kerettantervet.
5. § (1) A szakképzési kerettanterv az egyes évfolyamok között az adott szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott összefüggő szakmai gyakorlati
óraszámokat határoz meg. Az óraszámok az összefüggő nyári gyakorlat egészére
vonatkoznak, amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell.
(2) A szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket a kerettanterv szerinti tanévenkénti
tagolásban építi be a szakmai programjába, és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján.
(3) A szakképzési kerettanterv nem kötelezően alkalmazandó elemei a tantárgyak
témaköreire meghatározott óraszámok, valamint a szakképzési kerettanterv ajánlásként
megfogalmazott elemei. A szakképző iskola ezen nem kötelező elemeket a szakmai
programjában szabadon alkalmazhatja vagy eltérhet tőle.”

2. További információk a szakképzési kerettantervek alkalmazásával
kapcsolatban
1. A szakképzési kerettanterv a nappali rendszerű iskolai oktatásban alkalmazandó
óraszámokat tartalmazza.
2. A szakképző iskola a szakképzésről szóló törvény 8. § (5) bekezdése alapján rendelkezésre
álló szakmai órakeret szakképzési kerettanterv által szabadon hagyott részének (a
továbbiakban: szakmai szabad sáv) szakmai tartalmát a szakmai programjában határozza meg.
A szakmai szabad sáv tartalmát – az adott szakképesítéshez tartozó szakmai tartalommal – a
szakképző iskola szabadon határozza meg oly módon, hogy az összes szakmai óraszámra az
adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott szakmai elmélet és
gyakorlat aránya teljesüljön.
3. A szakképző iskola nem térhet el a szakképzési kerettanterv alkalmazásától, a
szakképzésről szóló törvény 8. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott közismereti arány
érvényesülése érdekében.
4. A nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében folytatott
szakképzésben a szakképző iskola a szakképzési kerettantervekről szóló rendelettel kiadott
szakképzési kerettanterveket adaptálja. Az adaptálás során a szakképző iskola meghatározza a
szakképzési kerettantervnek a jelenléti óraszám keretében oktatott elemeit, valamint az
otthoni felkészülés keretében elsajátítandó elemeit. A jelenléti óraszámra és az otthoni
felkészülés óraszámára együttesen kell teljesülnie a  felnőttoktatás keretében oktatott 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott elméleti és gyakorlati
képzési idő arányának úgy, hogy a jelenléti óraszám esetében a szakképzésről szóló törvény
33. § (5) bekezdésében előírtak is megvalósuljanak.

