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Soós László

Az Országos Képzési Jegyzék változása
I. A
 z Országos Képzési Jegyzék változásának előzményei (okai)
I. 1. A
 szakgimnáziumi (érettségi vizsga keretében megszerezhető)
szakképesítések kialakítása
A „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” c. koncepcióban – amelyet a Kormány az 1040/2015. (II. 10.)
Korm. határozatával fogadott el – meghatározott feladatok végrehajtása érdekében 2015. első félévében
módosult a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény is. A törvénymódosítások alapján a jövőbeli változások egyik lényeges eleme, hogy a 2016/2017. tanévtől átalakulnak a szakképző iskolák. A jelenlegi szakközépiskola szakgimnáziummá alakul, az érettségit
megelőző – 9–12. évfolyamokat magában foglaló – képzési szakaszban növekszik a szakmai képzés (és ezen
belül is a gyakorlati képzés) aránya, amely biztosítja, hogy a tanulók az érettségi mellett egy szakképesítést is
szerezhessenek. A változások eredményes bevezetéséhez szükséges az állam által elismert szakképesítéseket
tartalmazó Országos Képzési Jegyzék (OKJ) módosítása, hogy meghatározásra kerülhessenek az érettségi
vizsga keretében megszerezhető szakképesítések.

I. 2. A felnőttképzési óraszámok csökkentése
Az OKJ 2012-es módosításával bevezetett minimum-maximum óraszámok megjelenése óta folyamatos
a nyomás a felnőttképzési piac részéről az óraszámok csökkentése érdekében. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy egyes szakképesítések esetében a felnőttképzésben előírt óraszámok valóban felülvizsgálatra szorulnak.
Egyrészt több olyan jelzés is érkezett, hogy bizonyos szakképesítések esetén (különösen a ráépüléseknél) a
kötelező minimális óraszámot sem lehet megfelelő szakmai tartalommal kitölteni. Másrészt figyelemmel
kell lenni azokra a jelzésekre is, amelyek szerint egyes OKJ-s képzések esetében az iskolarendszeren kívüli
képzés számára előírt óraszámok nem piacképesek. Ezen képzések esetében a kötelező óraszámokat – a
képzés hosszúsága miatt – nem kívánják igénybe venni, és – a képzés magas költségei miatt – nem kívánják
finanszírozni a képzéseket megrendelő vállalkozások, intézmények sem (noha a képzések szakmai tartalmát
viszont szükségesnek tartják). Ezen kívül az előírt minimális óraszámok a képzések állami forrásból történő
támogatásának lehetőségeit is szűkítik a felnőttképzésben, a jelenlegi képzési keretek között.

I. 3. Az OKJ fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb szakmai javaslatok
Az OKJ legutóbbi módosítása óta több javaslat is érkezett gazdasági szereplőktől az ágazatukat érintő
szakmastruktúra átalakítására, korszerűsítésére.
A Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepció megvalósulásának elősegítéséhez szükséges a Földművelésügyi Minisztérium mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképesítéseket érintő módosító javaslatainak az
OKJ-ba történő átvezetése.
A logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését szolgáló intézkedésekről szóló 1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat 4. a) pontja alapján, a gépjárművezető-hiány megszüntetése érdekében lehetővé kell tenni a „sofőrképzés” folyamatos állami támogatottságának
megteremtését.
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I.4. A
 z állam által elismert szakképesítések
Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjeinek megjelenítése
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) bevezetését célzó kormányzati törekvésekkel harmonizálva
az OKJ tervezett módosításával megjelennek az egyes szakképesítések MKKR szintjei.

II. A változások szakmai/jogszabályi háttere
II.1. Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések meghatározása
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása (a Parlament által 2015. május 27-én
elfogadott, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény) 2016. szeptember 1-jétől megváltoztatja a szakgimnáziumi 9–12. évfolyamokon a szakmai és a közismereti képzések
arányát. Ennek alapján e képzési időszakban a szakmai képzés aránya emelkedik, mintegy 500 óra szakmai
képzési többlet-lehetőség jelenik meg.
A nemzeti köznevelésről szól 2011. évi CXC. törvény módosítása (a szintén 2015. május 27-én elfogadott,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXV. törvény) 2016.
szeptember 1-jétől megváltoztatja a szakképző iskolatípusokat, a mai szakközépiskola helyébe a szakgimnázium lép. A köznevelési törvény módosítása alapján a szakgimnáziumokban az érettségi vizsga keretében
szakképesítést is szereznek az érettségiző tanulók.

Szakközépiskola

Szakgimnázium

Közismeret

Közismeret

(érettségire
felkészülés)

(érettségire
felkészülés)

Szakmai ismeretek 2.
Szakmai ismeretek

Szakmai ismeretek 1.

(Ágazati érettségi)

(Szi1+ Szi2 szakmai
érettségi vizsga
+
szakképesítés)

2016. augusztus 31-ig

2016. szeptember 1-től
felmenő

Az új törvényi háttér és képzési szerkezet egyben lehetőséget ad az ágazati közös követelmények mértékének csökkentésére is, mert a módosult szabályok szerint az ágazati közös követelmények oktatása csak
a 9–10. évfolyamokon lesz kötelező. Ez lehetővé teszi, hogy az érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítések köre szélesebb legyen a jelenlegi ágazatok körénél (tehát több mint 38 db szakképesítés),
tartalmaik specifikusabbak legyenek úgy, hogy mégis mindegyikhez kapcsolódjon legalább egy érettségire
épülő szakképesítés megszerzésének lehetősége.
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Az új szakgimnáziumi képzési szerkezet (az érettségit megelőző 9–12. évfolyamok) és a vizsgáztatás módja
(érettségi vizsga), tehát határozott keretfeltételeket teremtett e szakképesítések kialakításához, kiválasztásához. A szakgimnáziumi „alap” 4+1-es képzési forma megvalósulása érdekében az érettségit megelőző képzési
szakasz szakmai tartalmának 1 tanév tekintetében meg kell egyeznie valamely érettségi vizsgát követően
megszerezhető (jellemzően „technikus”) szakképesítés szakmai tartalmával. Ugyanakkor a megváltozott
törvényi előírások következtében a 9–12. évfolyamokon összességében mintegy 0,5 évvel (kb. 500 képzési
óra) nő a szakmai (elmélet/gyakorlat) képzésre fordítható időkeret, amely megalapozza az érettségi vizsga
keretében megszerezhető szakképesítések szakmai többlettartalmát.
Fontos szempont továbbá, hogy az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések megszerzéséhez a törvényi előírások alapján nem kell külön komplex szakmai vizsgát tenni, mert a szakképesítés
megszerzését igazoló bizonyítvány ebben az esetben a vonatkozó érettségi vizsgatárgy eredményes teljesítése
alapján kerül kiadásra.
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések kiválasztásához, kialakításához szükséges
volt annak vizsgálata, hogy lehetséges-e az OKJ-ban jelenleg szereplő szakképesítések köréből kiválasztani a
feltételeknek megfelelő szakképesítéseket, vagy új szakképesítések kialakítása válik szükségessé. A fejlesztés
során elsődleges cél volt az, hogy az OKJ-ban már szereplő, a korábbi fejlesztések révén megalapozott szakképesítések kerüljenek kiválasztásra.
Előzőekből kiindulva az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések meghatározása, kiválasztása, kialakítása a következő irányelvek mentén történt:
Az érettségi végzettséggel megszerezhető szakképesítés
– elsősorban az OKJ meglévő szakképesítéseinek köréből kerüljön kiválasztásra, és oly módon kapcsolódjon az adott ágazathoz vagy egy érettségire épülő, 54-es szakképesítéshez, hogy szakmai elméleti és
gyakorlati tartalmával erősítse, szélesítse az érettségit követően megszerezhető szakképesítéssel ellátható
feladatokat, tevékenységeket,
Érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés
Szakgimnázium 9–12. évfolyam

Szakmai
ismeretek 2.

Szakmai ismeretek
(„1/2 technikus”)

+

A

B

C

52
34

Szakmai
ismeretek 2.

52
51
31

Szakmai
ismeretek 2.

52
51
31

Szi 2/1.
Szi 2/2.

– szakmai tartalma a képzési struktúra átalakulása következtében a 9–12. évfolyamokon megjelenő többlet képzési idő mértékéig a közös ágazati tartalomtól és az érettségire épülő 54-es szakképesítés tartalmától teljes mértékben eltérő legyen (többlet egyedi szakmai tartalom),
– szakmai tartalma a 9–12. évfolyamokon megjelenő többlet képzési idő mértékén túl is tartalmazhat
közös ágazati tartalmat vagy az érettségire épülő 54-es szakképesítés tartalmával közös tartalmat (ezen
lehetőség kihasználásával akár egy 34-es szakképesítés tartalmát is magában foglalhatja),
– ha a meglévő szakképesítések, részszakképesítések köréből nem választható ki az adott ágazathoz, szakképesítéshez illeszkedő szakképesítés, úgy a munkaerőpiaci igények figyelembe-vételével új szakképesítés kialakítása is lehetséges az előző két pontnak megfelelő feltételek mellett.
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II.2. A
 z OKJ-ban szereplő szakképesítések
felnőttképzési óraszámainak felülvizsgálata
A felnőttképzési piac részéről a szakképesítések iskolarendszeren kívüli képzési idejének csökkentésére
irányuló jelzések elemzésekor figyelemmel kellett lenni arra, hogy nem rendelhető minden egyéb szakmai
szempont az óraszámcsökkentés céljai alá. Rendkívül fontos, hogy a képzési óraszámok csökkentése csak
akkor legyen lehetséges, ha bemutatásra kerül annak megalapozottsága, indoklása. Ezek kézenfekvő esetei a
túlzóan megállapított óraszámok. [Erre a korábbi időszak gyakorlata (maximális óraszámok) alapján kerülhetett sor, mert akkor a szükségesnél magasabb óraszámok megadásával próbálták a szakképesítés „értékét”
emelni, feltételezve, hogy a valós képzési óraszámok majd úgyis alacsonyabbak lesznek. Az új OKJ-ban
viszont már kötelezően be kell tartani az előírt óraszámokat és így a felelőtlen óraszámnövelés visszaütött.]
A másik csökkentési lehetőség a szakmai tartalom kurtításából következő képzési idő csökkenése (ebben
az esetben a munkaerőpiaci, illetve képzési tapasztalatok alapján törlésre kerülhetnek szükségtelennek ítélt
követelmények, amelyek magukkal vonják a képzési idő csökkenthetőségét is). A képzési időcsökkentési
törekvések során folyamatosan figyelni kellett arra, hogy a túlságosan alacsony képzési idejű szakképesítések
esetén megkérdőjeleződik az adott képzés OKJ-ban szereplésének indokoltsága, állam általi elismertségének
szükségessége.
E témakörben vizsgálni kellett azokat a jelzéseket is, amelyek szerint a szakembereket alkalmazó vállalkozások és intézmények nem minden esetben igénylik mindazokat a kompetenciákat, amelyeket egy OKJ-s
képzés szakmai és vizsgakövetelménye jelenleg kötelezően meghatároz. Erre a problémára elvileg megoldást jelenthetnének a felnőttképzési egyéb szakmai programkövetelmények (az ún. „B” körös képzések), ha
lehetővé válna, hogy egy egyéb szakmai programkövetelmény kompetenciái, moduljai nagyobb mértékben
átfedjenek adott OKJ szerinti szakképesítés. Ez azonban az OKJ szerinti szakképesítések „széteséséhez”,
azok komplexitásának megszűnéséhez vezethetne. Továbbá – költségcsökkentési okból – valószínűsíthetően
így a legtöbb felnőttképzési szereplő nem az OKJ-s, hanem – a képzésben részt vevő személy szempontjából
hátrányosabb – az egyéb szakmai, állam által el nem ismert végzettség megszerzésére irányuló képzéseket
helyezné előtérbe. Ezen helyzet kialakulásának elkerülése elsősorban olyan részszakképesítések nagyobb
számú kialakításával lehetséges, amelyeket az eredeti szakképesítések egyes moduljaiból meg lehet alkotni.
Ez azért is preferált megoldás, mert így biztosítható az, hogy a szakképesítés továbbra is államilag elismert
maradjon. Ezen fejlesztések során is fokozottan figyelni kell arra, hogy a szakmai tartalom és a képzési idő
darabolása olyan szegmensekben történjen, amelyekhez valódi szakmai kimenet kapcsolódik a munkaerő
piacon. Ennek hiányában a „darabolás” (részszakképesítés kialakítása) nem hoz érdemi előnyöket, sőt a
többlépcsős előrejutás a több szakmai vizsga(rész) révén akár költségnövelő hatású is lehet.
A felnőttképzési óraszámok csökkentésére irányuló javaslatok összegyűjtése céljából a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2015 első negyedévétől a honlapján biztosított lehetőséget a felnőttképzést
folytató intézmények számára a szakmai indoklással megalapozott javaslatok megtételére. A beérkezett
javaslatok rendkívül heterogének voltak. Érkeztek az elvárásoknak megfelelően szakmailag megalapozott
javaslatok, de volt olyan is, amelynél indoklásként csak az szerepelt, hogy „nálunk ennyi a képzési idő” vagy
„ennyi idő alatt meg lehet tanítani”.

II. 3. Egyéb szakmai javaslatok
A fejlesztési folyamat lehetőséget adott arra, hogy az elmúlt időszakban felmerült egyéb, a szakképesítések
rendszerét érintő egyedi javaslatok is megvizsgálásra és szakmai megalapozottság, valamint a kormányzati
célokkal történő összhang esetén figyelembevételre kerülhessenek.
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Ilyen javaslatként jelentkezett a Földművelésügyi Minisztérium részéről a Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepcióról szóló 1248/2015. (IV. 23.) Korm. határozat végrehajtását segítő javaslatcsomag, amely
az élelmiszer-előállítással kapcsolatos szakképesítések körének módosítását célozta annak érdekében, hogy
az érintett szakterületen az ellátandó feladatokkal jobban harmonizáló szakképesítési struktúra alakuljon ki
és megalapozottabb tudással rendelkező szakemberek képzésére nyíljon lehetőség.
Több javaslat is érkezett meghatározó gazdasági szereplőktől (pl. AUDI, ÉVOSZ, MÁV, Munkástanácsok Országos Szövetsége, AmCham) az ágazatukat érintő szakmastruktúra korszerűsítésére, szakképesítések átalakítására, új szakképesítések bevezetésére, amelyek beépítése az OKJ-ba szakmai megalapozottságuk
és a gazdasági folyamatokkal való összhangjuk révén indokolt volt.
A logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését szolgáló intézkedésekről szóló 1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat 4. a) pontja alapján, a gépjárművezető-hiány megszüntetése, a képzési lehetőségek hosszú távú, államilag támogatott kereteinek megteremtése
céljából a haszongépjárművezető képzés iskolai rendszerű képzési keretek közötti megvalósításáról született
döntés.
Szintén a fejlesztési folyamat során, az előző bekezdésben említett Korm. határozattal is összefüggésben,
merült fel konkrét igényként azon elvárás, hogy az egyes, jellemzően a közlekedési ágazatba tartozó, a szakképesítésekhez és a szabályozott tevékenységekhez kapcsolódó hatósági képzések esetén a képzési tartalmak
és a számonkérés közeledjenek egymáshoz az OKJ-s és a hatósági képzések esetén. Ez lehetőséget nyújthat
a vizsgák későbbi egyszerűsítésére (pl. összevonásra, együttes megszervezésre vagy kölcsönös elismerésre
kerüljenek az OKJ-s és a hatósági vizsgák, vizsgarészek).
Ezeken túlmenően a normaszövegen is apróbb változások váltak szükségessé a törvényi módosulásokhoz
kapcsolódóan.

II. 4. A
 z állam által elismert szakképesítések Magyar Képesítési Keretrendszer
szerinti szintjeinek bevezetése
Az Európai Parlament és a Tanács 2008. április 23-án ajánlást fogadott el az egész életen át tartó tanulás
Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról. (HL C. 111. 2008. 5. 6.)
Magyarországon az érdemi munkálatok, azaz a hazai közoktatási, felsőoktatási és szakképzési végzettségek szintezése 2013-2014. években megtörtént a TÁMOP programok különböző konstrukciói, a szakképzés
esetében a TÁMOP 2.2.1. támogatásával, az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről
szóló – többször módosított – 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat alapján.
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó
feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I.
14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozattal került elfogadásra.
Az MKKR 8 szintre sorolja be a magyar oktatási rendszerben megszerezhető állam által elismert képesítéseket, végzettségeket, amelyek közül a szakképzésben megszerezhetők a képzési tartalomtól, és a szakképesítések összetettségétől függően 5 szintre (2, 3, 4, 5, 6) kerültek elosztásra. Az egyes szinteken belül ún.
szintleírók, deszkriptorok (szintenként 4 db – a tudás, a készségek, az attitűd és az önállóság + felelősség
mértéke) segítették a szakértőket az egyes szakképesítések szintjeinek megfelelő meghatározásában. (A szakképesítések MKKR szintezésének kritériumai bizonyos hasonlóságot mutatnak azzal a technikai folyamattal, melynek során az OKJ szakképesítések szintbesorolása történik.)
A Magyar Képesítési Keretrendszernek (MKKR) az Európai Képesítési Keretrendszerrel (EKKR) való
megfeleltetéséről szóló nemzeti jelentést az Európai Bizottság EKKR Tanácsadó Testülete 2015. február
elején fogadta el.
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III. Az OKJ fejlesztés folyamata, eredmények
Az OKJ felülvizsgálatának előzőekben vázolt indokokra és szakmai/jogszabályi háttérre épülő átalakítási
folyamata 2015 augusztusában kezdődött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) koordinálásával.
A felülvizsgálat a gazdasági szereplők által delegált, valamint a szakképesítésért felelős minisztériumok által
jóváhagyott szakértők bevonásával folyt.
A felülvizsgálatba közel 80 gazdálkodó szervezet (pl. Audi, MÁV, Siemens, TVK) és gazdasági érdekképviseleti szervezet (pl. ÉVOSZ, KISOSZ, MEE, Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Magyar
Gasztronómiai Szövetség, Magyar Vegyipari Szövetség, Magyar Fényképész Ipartestület, az Autószerelők
Országos Egyesülete, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete, a Fogtechnikusok Országos Szövetsége) került bevonásra, illetve kapcsolódott be.
A folyamatban részt vettek továbbá egyes, szoros gazdasági kapcsolattal rendelkező szakképző iskolák
is (pl. a Magyar Hajózási Szki., a Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szki., az Erzsébet Királyné
Szépészeti Szki., a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki, a
Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakképző Iskola, a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szki., a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola, a Kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola, a Bolyai János Műszaki Szki., a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, a Lukács Sándor
Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola, a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola, a Pécsi Pollack
Mihály Műszaki Szakképző Iskola).

III. 1. Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések kiválasztásának, meghatározásának II. fejezetben megjelölt szempontjai alapján, az OKJ meglévő szakképesítéseinek figyelembevételével és lehetőség szerinti felhasználásával meghatározott érettségi végzettséggel megszerezhető szakképesítések jellegét a
következő összesítő táblázat mutatja.
Az érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés
Szintkódja
31
32
34
51
52

Jellege

Száma (db)

új

5

meglévő

6

új

2

meglévő

4

új

1

meglévő

9

új

8

meglévő

2

új

25

meglévő

3

A táblázat adatai alapján tehát megállapítható, hogy az ágazatok összességét tekintve 66 db szakképesítés
vált érettségi vizsga keretében megszerezhetővé. Az adatokból az is látható, hogy az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítéseket nem sikerült teljeskörűen az OKJ meglévő szakképesítéseinek köréből
kiválasztani, a 25 db meglévő szakképesítés mellett 41 db új szakképesítés kialakítására is sor került. Az
érintett szakképesítések eltérő szintkódjai utalnak arra, hogy az ágazatok és az érintett 54-es szintkódú szakképesítések eltérő sajátosságai okán a felsorolt irányelveket nem lehetett a teljes OKJ vonatkozásában azonos
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súllyal figyelembe venni. A legjobb illeszkedés a 34-es szakképesítések esetén valósult meg. Itt az 54-es és a
34-es szakképesítések szakmai tartalmai közötti átfedések révén lehetett elérni a nagymértékű koherenciát.
(Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések teljes körét és a hozzájuk kapcsolódó, érettségire épülő szakképesítéseket az OKJ módosításáról szóló Korm. rendelet 3. melléklete tartalmazza. Ez
a melléklet 2020. január 1-jei hatálybalépéssel váltja majd fel a hatályos OKJ 3. melléklete szerinti ágazati érettségivel betölthető munkakörök táblázatát, tekintettel arra, hogy ezen érettségi vizsgák a 2020. évi
május-júniusi vizsgaidőszakban jelennek meg.)

III. 2. A felnőttképzési óraszámok változása
A felnőttképzési óraszámok felülvizsgálatának eredményeképpen 135 db szakképesítés, illetve szakképesítés-ráépülés, továbbá 30 db részszakképesítés esetén került sor a felnőttképzési óraszámok különböző,
jellemzően 10–30% közötti csökkentésére. A csökkentési javaslatok figyelembe vételekor különösen kellett
ügyelni azon szakképesítésekre, amelyek iskolai rendszerben és iskolarendszeren kívül is oktathatóak. Ezen
esetekben ugyanis szükséges az iskolai rendszerű képzési idő és a felnőttképzés óraszámai közötti egyensúly
fenntartása. Szakmailag nem indokolható ugyanis, hogy egy iskolai rendszerű, nappali képzésben kb. 2500
óra körüli képzési idővel rendelkező szakképesítés felnőttképzési óraszáma 600 óra körüli vagy az alatti
legyen. A javaslatokat tevőket megkérdezve az a tapasztalat volt levonható, hogy ezen esetekben szinte kivétel nélkül arra hivatkoztak, hogy az adott képzésre jelentkezők minden esetben rendelkeznek szakirányú
előképzettséggel, ismeretekkel. Ezt azonban nem ilyen formában, alacsony OKJ-beli óraszámmal, hanem a
képzés során az előzetes tudás beszámításával kell érvényesíteni, így ezen alacsony óraszámjavaslatok nem
voltak megalapozottnak tekinthetők.
Mindazonáltal szélesebb körben megvalósult óraszám csökkentésként jelentkezett, hogy a 34-es és 54-es
szintkódú szakképesítések felnőttképzési ideje a 960–1440 óra tartományból a 800–1000 óra tartomány
felé mozdult.
Meg kell jegyezni azt is, hogy néhány szakképesítés esetén a felnőttképzési óraszámok növelésére is sor
került (pl. fodrász, kozmetikus és egyes eü. szakképesítések).
Az összetett, több munkakör betöltésére képesítő, jellemzően iskolai rendszerben megszerezhető szakképesítések esetén a felnőttképzés rövidebb ciklusú rendszeréhez történő kapcsolódás, a felnőttképzés rendszeréhez
képest hosszú (legalább 10 hónapos) képzések rövidebb részenként történő teljesíthetőségének elősegítése érdekében 62 db (35 db 31-es szintkódú és 27 db 51-es szintkódú) új részszakképesítés kialakítására is sor került.

III. 3. Egyéb szakmai javaslatok
A gazdasági szereplőktől érkező javaslatok alapján
– új, speciális tudást biztosító szakképesítések, szakképesítés-ráépülések jelennek meg a gépészet, az
informatika, a vegyipar, a villamosipar területén (pl. épületgépészeti előkészítő, automatikai berendezés-karbantartó, villamos berendezésszerelő és üzemeltető, megújuló energiatermelő berendezések
üzemeltetője, irodai informatikus, webfejlesztő, vegyésztechnikus, vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus),
– átalakul a nyomdaipari szakképesítési struktúra (nyomdaipari technikus, nyomdaipari szaktechnikus),
– korszerűsítésre kerülnek a vasúti és más közlekedési, logisztikai szakképesítések (vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő, vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője, vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző),
– számottevő változás történt a vendéglátás területén (cukrász és a „vendéglátós” szakképesítések esetén,
újra megjelent az élelmezésvezető szakképesítés).
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Az egyes gazdasági ágazatok feletti felügyeleti hatáskör is megváltozott egyes minisztériumok között, és
ennek következtében szakmacsoport és ágazati szinten is szétvált a környezetvédelem és a vízgazdálkodás,
és ennek következtében módosult a vízügyi szakképesítések struktúrája is.
A XXXVIII. Rendészet ágazat megnevezése Rendészet és közszolgálatra bővült, a XXXI. Mezőgazdasági
gépész megnevezés Agrárgépészre módosult, továbbá az ágazatok száma négy új elemmel kiegészülve 42-re
emelkedett:
– XXXIX. Közművelődés
– XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
– XLI. Vízügy
– XLII. Előadóművészet
E változásokhoz is kapcsolódóan a szakmacsoportok is változtak. A 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás Környezetvédelemmé módosult, és 23. sorszámmal új Vízügy szakmacsoport került kialakításra.
Változott továbbá a 22. szakmacsoport megnevezése is „Rendészet, honvédelem és közszolgálat”-ra. A közszolgálat ágazatban új szakképesítések jelentek meg: közszolgálati ügykezelő, rendészeti ügyintéző, közszolgálati ügyintéző
A XLII. Előadóművészet ágazatban megjelentek az eddig ágazaton kívüliként kezelt művészeti szakképesítések (pl. artista, szórakoztató zenész, színész).
A logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését szolgáló intézkedésekről szóló 1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat 4. a) pontja alapján, a gépjárművezető-hiány megszüntetése érdekében a tehergépjármű-vezető és az autóbuszvezető képzések beépültek az iskolai
rendszerű szakképzés keretei között megszerezhető szakképesítés-ráépülések közé.
A Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepció megvalósulását segíti a Földművelésügyi Minisztérium
mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképesítéseket érintő módosító javaslatainak az OKJ-ba történő átvezetése (pl. kistermelői élelmiszerelőállító, családi gazdálkodó, valamint az eddig összevont élelmiszeripari
szakmunkás több szakképesítéssé bontása).
A módosulások, változások jellegét és összesítését a következő táblázat foglalja össze:
A változás jellege

Részszakképesítés

Szakképesítés
és szakképesítés-ráépülés

Törlés

7

23

Név/ágazat/szakmacsoportváltozás, átsorolás

1

21

Szintváltozás

4

16

Szakképesítés-csere
(törölt és helyette új)

1

13

Új

62

88

Az OKJ fejlesztési folyamatának szakképesítések számát érintő változását mutatja be az alábbi táblázat:
Szakképesítések
részszakképesítés
(21, 31, 51)
szakképesítés
(32, 34, 52, 54, 62)
szakképesítés-ráépülés
(33, 35, 53, 55)
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Régi OKJ (db)

Új OKJ (db)

152

201

289

340

200

219

III. 4. A Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintek megjelenése az OKJ-ban
Az OKJ szakképesítéseket tartalmazó táblázat egy új oszloppal bővült (a képzés munkarendjére és a
szakképesítésért felelős miniszterekre vonatkozó információkat rögzítő oszlopok között), amely az érintett
szakképesítés MKKR szintjét tartalmazza.

III. 5. Normaszöveg változások
Az OKJ kormányrendeletbe beépítésre került egy olyan rendelkezés, amely külön felhatalmazza a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert, hogy a több éven keresztül alacsony képzési létszámban
megvalósuló képzések esetén kezdeményezze az érintett szakképesítések törlését. E kezdeményezés előtt ki
kell kérni a szakképesítésért felelős miniszterek véleményét, továbbá a szolgálati beosztáshoz kötött (honvédelem, rendészet, vám- és pénzügyőrség) szakképesítésekre nem terjed ki a javaslattételi lehetőség.
Ezen túlmenően pontosításra került az OKJ kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, a meglévő
szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító, kapcsolódó szakképesítés definíciója, amely szerint a szakképesítés-ráépüléseken túl kapcsolódó szakképesítésnek minősülnek az
iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések esetén az azonos ágazatba sorolt további,
iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések is.
Az OKJ-ban szereplő szakképesítések és egyes hatósági képzések kapcsolata is megteremtődött néhány, a
korábbiakban jelzettek szerint a közlekedési és az agrárágazatba tartozó szakképesítés esetén. E kapcsolatot
az OKJ kormányrendelet egy új melléklete, a 7. melléklet jeleníti meg, amely az egyes hatósági jellegű
képzések szakmai tartalmát is magában foglaló szakképesítéseket rögzíti. A mellékletben szereplő táblázat
jelenleg 21 szakképesítést tartalmaz (pl. építő- és anyagmozgató gép kezelője, autóbuszvezető, erdészeti
szakmunkás, váltókezelő), megjelölve a kapcsolódó hatósági jogszabályt is.

IV. Az OKJ változásának hatályba lépése
A szakképesítések rendszerét, tartalmát érintő szakmai változások mielőbbi bevezetése fontos érdek, mert
így hamarabb tudnak kilépni a munkaerőpiacra, a gazdaságba a korszerűbb ismeretekkel felvértezett tanulók. Ugyanakkor a bevezetés időpontjának megválasztásakor, a bevezetés ütemezésekor a szakképzési és
felnőttképzési rendszer sajátosságait is figyelembe kell venni. Erre tekintettel az OKJ változások bevezetése
2016. szeptember 1-jétől valósulhat meg.
Az iskolai rendszerű szakképzés esetén figyelembe kellett venni a tanév rendjéről szóló rendeletben rögzített, a középfokú beiskolázás időpontjait tartalmazó előírásokat, továbbá azt, hogy a tanulói jelentkezések
már az OKJ fejlesztési folyamatának lezárását megelőzően megkezdődtek, folyamatban voltak. Ezért a megszűnő, illetve a több új szakképesítésre szétváló szakképesítések (pl. állattartó szakmunkás, egészségügyi
asszisztens, élelmiszeripari szakmunkás, erdészeti és vadgazdálkodási technikus, vízi közlekedésüzemvitel-ellátó, „55-ös” kozmetikus, kőműves és hidegburkoló) esetén a jogszabálymódosítás átmeneti szabályai
biztosítják azt, hogy a tanulók azt a szakképesítést tanulhassák, amelyre jelentkeztek. Ennek érdekében az
érintett szakképesítések esetén az OKJ módosítás lehetővé teszi, hogy a korábbi képzések utoljára 2016.
szeptember 1-jén is elindulhassanak.
Ezzel párhuzamosan, az OKJ változásából fakadó új lehetőségek mielőbbi kihasználhatósága érdekében
az átmeneti szabályok lehetőséget adnak arra is, hogy a szakképzési évfolyamokon az új vagy a megváltozott
szakképesítések szerint is indulhassanak a képzések. Ezért az OKJ módosításával párhuzamosan a szakmaszerkezeti döntésről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet is módosításra került, új mellékletekkel és az
átmenetet segítő szabályozással egészült ki. [Ennek lényege az, hogy a szakmaszerkezeti döntésben korábban
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kapott keretszámok tekintetében és annak mértékéig lehetővé válik, hogy a keretszámok a megváltozott
szakképesítések esetén is felhasználhatók legyenek. Ezen túlmenően az új szakképesítésekhez a megszerzésükre irányuló képzések 2016/2017. tanévi indíthatósága érdekében megyénkénti és a fővárosra összesített
keretszámok kerültek meghatározásra.]
Az előzőek alapján az iskolai rendszerű szakképzésben az OKJ változásához és a 2016/2017. tanévkezdéshez
kapcsolódóan – a középfokú beiskolázási folyamatokat is figyelembe véve – a következő lehetőségek adódnak:
1. A tanuló a középfokú beiskolázás keretében jelentkezett az OKJ-ban szereplő szakképesítésre. Az OKJ
változása a választott szakképesítést nem érinti, így az OKJ változása a tanuló jelentkezésére nincs
hatással.
2. A tanuló a középfokú beiskolázás keretében jelentkezett az OKJ változás következtében megszűnő
szakképesítésre. Tekintettel arra, hogy a megszűnő szakképesítések esetén a képzések utoljára még
indulhatnak 2016. szeptember 1-jén, a tanuló jelentkezésére az OKJ módosítás nincs hatással.
3. A tanuló a középfokú beiskolázás keretében jelentkezik az OKJ változás következtében átalakuló (szétváló)
szakképesítésre. Az átalakuló szakképesítések esetén is a képzések utoljára még indulhatnak a korábbi tartalom szerint 2016. szeptember 1-jén, így a tanuló jelentkezésére az OKJ módosítás nincs hatással. Ebben
az esetben viszont a tanuló iskolája a feltételek fennállása esetén felajánlhatja, javasolhatja a tanulónak az
új, szétvált szakképesítések tanulásának lehetőségét is, azonban ezek választása nem kötelező.
4. A tanuló a középfokú beiskolázás keretében jelentkezett az OKJ változás következtében átalakuló
(összeolvadó, módosuló) szakképesítésre. Ebben az esetben a tanuló automatikusan a régi szakképesítés
helyébe lépő új (összeolvadt, módosult) szakképesítésre kerül felvételre és az új, korszerűbb ismereteket
tartalmazó szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kezdi meg tanulmányait.
5. A középfokú beiskolázás keretében valamely ágazatra jelentkező tanuló az új szakgimnáziumi képzéshez kiadott, a megszerezni kívánt „54-es” szakképesítéshez tartozó új kerettanterv szerint kezdi
meg a 9. évfolyamon a képzést. A megfelelő kerettanterv alkalmazásához viszont a tanulónak a képzés
megkezdését megelőzően nyilatkoznia kell, hogy mely „54-es” szakképesítést kívánja az érettségi vizsgát követően megszerezni, mert a szakgimnáziumi rendszerben más-más érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítések tartozhatnak az egyes „54-es” szakképesítésekhez.
6. A tanuló a májusi pótjelentkezés vagy a nyár folyamán jelentkezik szakképzésre. Ekkor a szakképző
iskola profiljától függően választhatja a megszűnő (utoljára indítható) szakképesítéseket, a nem változó
szakképesítéseket és a módosult OKJ-ban megjelenő új szakképesítéseket is.
Az OKJ módosítások érvényesüléséhez, a megváltozott szakmai tartalmak szerinti képzések elindításához elengedhetetlen jogszabályi feltétel a változásokhoz igazodó szakmai és vizsgakövetelmények, valamint
szakképzési kerettantervek kiadása, amelynek tervezett ütemezését tartalmazza a következő táblázat:
Tervezett jogszabály

Kiadás tervezett időpontja

Az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló

2016. április

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása
Az új és a megváltozott szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
miniszteri rendeletek kiadása

2016. május

(a szakképesítésért felelős miniszterek, miniszteri rendeletekben)
A szakképzési kerettanterveket tartalmazó
miniszteri rendelet kiadása (NGM rendelet)
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2016. június 30.

Stágel Imréné

Az ágazati szakmai érettségi vizsgák
előkészítésére, lebonyolítására vonatkozó
előírások a hatályos jogszabályi
rendelkezések alapján
Az érettségi vizsgák megszervezésénél, lebonyolításánál a vonatkozó törvényi rendelkezéseket, valamint
az ezeken alapuló rendeleti szabályozást kell figyelembe venni.

Az érettségi vizsgára vonatkozó törvényi rendelkezések
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (1) bekezdés deklarálja az érettségi vizsga
követelményeinek teljesítését igazoló érettségi bizonyítvány szerepét, azzal hogy kimondja: az érettségi
bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, jogszabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység
folytatására jogosít, a szakmai érettségi továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére is képesít. A törvény kimondja, hogy az érettségi vizsga állami vizsga,
amelyet országosan egységes vizsgakövetelmények szerint kell megtartani, mely követelményeket a vizsgaszabályzatról szóló, valamint az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiről jogszabály alapján kell
meghatározni.
A törvény vonatkozó rendelkezése (6. § (2) bekezdés) meghatározza, hogy mely vizsgatárgyakból kell az
érettségi vizsgán a vizsgázónak tudásáról számot adnia. Ezek: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, kötelezően választandó vizsgatárgy. Az ötödik, „kötelezően választandó vizsgatárgy”
szövegrész 2017. január 1-jei hatállyal kiegészül azzal, hogy „szakközépiskolában a szakközépiskola ágazatának
megfelelő szakmai vizsgatárgy”.
A köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint tehát a 2017. május-júniusi érettségi vizsgaidőszaktól
az ötödik, kötelezően választandó vizsgatárgy a szakközépiskolákban az ágazat szerinti szakmai vizsgatárgy.
A törvény rendelkezése szerint az érettségi bizonyítvány a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére is képesít.
A köznevelési törvény szakközépiskolai érettségire vonatkozó fontos rendelkezése továbbá, hogy annak,
aki szakiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett és a szakközépiskolában érettségi vizsgát kíván
tenni, annak az ötödik, az ágazat szerinti vizsgatárgyból nem kell számot adnia a tudásáról.
A köznevelésről szóló törvény fenti elveihez az alábbiak szerint kapcsolódnak a szakképzésre vonatkozó
törvényi előírások:
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § Értelmező rendelkezések 40. pontja a szakmai
érettségi végzettséget az alábbiak szerint definiálja: „a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott
kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint munkakör betöltésére képesít. Az ágazat szerinti kötelező szakmai vizsgatárgy teljesítése magasabb követelmények szerint teljesített érettségi vizsgatárgynak minősül.” Az átmeneti rendelkezések (92. § (37)
bekezdés) konkrétan meghatározza, hogy mely tanévekben beiskolázott tanulókra vonatkozik a törvény
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által ötödik vizsgatárgyként kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból a „magasabb követelmények” szerint
teljesítendő, emelt szintű vizsgának minősülő vizsga. E rendelkezés szerint „a 2013/2014-es, a 2014/2015-ös
és a 2015/2016-os tanévben szakközépiskolába beiskolázott tanuló által a kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból letett érettségi vizsga emelt szintű érettségi vizsgának minősül”.
A törvény 24. § (2) bekezdése a köznevelési törvényben foglaltakkal összhangban fogalmazza meg azt a
lehetőséget, hogy középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni a szakiskolában szerzett államilag
elismert szakképesítést, amennyiben a tanuló az előírt szakközépiskolai tanulmányok és követelmények
teljesítése után a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz.

Az érettségi vizsgaszabályzatot tartalmazó kormányrendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet tartalmazza
az érettségi vizsgák előkészítésére, lebonyolítására, a teljesítmények értékelésére, a vizsgák ügyvitelére vonatkozó általános szabályokat. A kormányrendelet tartalmazza továbbá vizsgatárgyanként a tartalmi követelményeket, meghatározza az egyes vizsgatárgyakból a számon kérendő témaköröket, és meghatározza az
adott vizsgatárgyból a vizsgaformákat (vizsgarészeket). A vizsga formája lehet: írásbeli, szóbeli, gyakorlati.
A kormányrendelet 4. § (1) bekezdése szerint az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból középszinten vagy
emelt szinten tehető érettségi vizsga. Tekintettel a fent említett, hatályos törvényi rendelkezésekre, az ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgyakra a vizsgaszabályzatból az emelt szintű vizsgákra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. Ezek közül néhány jellemző szabályt emelnék ki.
A vizsga megszervezésére vonatkozóan a 17/A § (1) bekezdés előírásai alkalmazandók, mely szerint
– az írásbeli vizsga felügyelő tanárait a kormányhivatal bízza meg,
– a szóbeli vizsga – elnökből és kettő kérdező tanárból álló – tantárgyi bizottság előtt folyik, melynek
tagjait a kormányhivatal bízza meg.
Az írásbeli vizsgarészre vonatkozóan a 30. § (1), (2) bekezdései alkalmazandók, melyek szerint
– a vizsgatárgyak központi vizsgakövetelmények alapján kiadott feladatlapjain elkészített vizsgadolgozatok javításáról, értékeléséről a kormányhivatal gondoskodik,
– a feladatlapokat a felügyelő tanár – a járási hivatal közreműködésével – veszi át a kormányhivatal megbízottjától, és viszi magával a vizsga helyszínére,
– a vizsgázókat a vizsgacsoporton belül folyamatosan, az arab számokat alkalmazva sorszámmal kell
ellátni, a csoport száma törve a vizsgázó sorszámával adja a vizsgázó azonosító jelét,
– a vizsgadolgozatok kijavítása, értékelése a kormányhivatal által felkért szaktanár feladata.
A szóbeli vizsgára vonatkozóan alkalmazandó szabály a 40/A § (1) bekezdés, mely szerint
– ha a vizsgázó emelt szintű érettségi vizsgát tesz, a 31–37. §-ban foglaltakat a következő eltéréssel kell
alkalmazni: a szóbeli tételeket az Oktatási Hivatal, az ágazati szakmai vizsgatárgyak esetén a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal készítteti el, és az Oktatási Hivatal juttatja el a kormányhivatalhoz, amely átadja azokat a tantárgyi bizottságoknak.
A vizsgázó teljesítményének értékelésére vonatkozóan is az emelt szintű érettségi vizsgára érvényes előírások alkalmazandók:
a)
jeles (5): 60–100% elérése esetén, míg középszintű vizsgánál 80–100% elérése esetén,
b)
jó (4): 47–59% elérése esetén, míg középszintű vizsgánál 60–79% elérése esetén,
c) közepes (3): 33–46% elérése esetén, míg középszintű vizsgánál 40–59% elérése esetén,
d) elégséges (2): 25–32% elérése esetén, míg középszintű vizsgánál 25-39% elérése esetén,
e) elégtelen (1): 0–24% elérése esetén, középszintű vizsgánál szintén.
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Az ágazati szakmai érettségi vizsgát is érintő,
OKJ-t kiadó kormányrendelet
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. melléklete tartalmazza a szakközépiskolai ágazatokhoz rendelt betölthető munkaköröket/végezhető tevékenységeket a FEOR-08 (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) alapján.
Ez alapján kerül be az érettségi bizonyítványba a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (vizsgaszabályzat)
1. sz. mellékletében található Záradékok közül a 2017. január 1-jétől hatályos 17., alábbi záradék: Jelen
érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít, továbbá ……… FEOR számú …… munkakör
betöltésére képesít.

Az érettségi vizsgák részletes követelményeit kiadó
miniszteri rendelet
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet vizsgatárgyanként
meghatározza a vizsga célját, követelményeit kompetenciák (készségek) és témakörök szerint, tartalmazza
a vizsgarészek leírását, értékelését, felsorolja a használható segédeszközöket, megnevezi a nyilvánosságra
hozható anyagokat. A részletes követelményeket az oktatásért felelős miniszter adja ki a képzési ágazatnak
megfelelő miniszter egyetértésével a vizsgatárgy általános követelményei (tehát a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendeletben foglaltak) alapján.
Az oktatásért felelős miniszter rendelete a kiadott általános követelményekben megjelölt témakörökhöz
tartozó témák részletesebb bemutatását, valamint az egyes vizsgarészek leírását adja, a vizsgarészekhez témakörök, témák hozzárendelésével, a vizsga időtartamának, a feladatok jellegének, az értékelés szempontjainak
a bemutatásával. A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet valamennyi ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyhoz két-két vizsgarészt, a tárgyak döntő többségénél írásbeli és szóbeli vizsgarészt határozott meg, hiszen
a 2016/2017, majd az ezt követő két tanév végén az ágazati szakközépiskolákban emelt szinten vizsgázók
nagy száma miatt a vizsgaszabályzat emelt szintű vizsgákra vonatkozó elvei, szabályai szerint lebonyolítandó
gyakorlati vizsgák az ágazatok többségében aránytalanul nagy időigényt, költséget és szervezési feladatot
jelentenének. Természetesen a gyakorlati tudáselemek is számon kérendők, de az ágazatok többségénél nem
önálló gyakorlati vizsgarészben, hanem vagy az írásbeli, vagy a szóbeli vizsgarész keretében, vagy mindkettőben. Ahol gyakorlati vizsgarészt határoz meg a jogszabály, ott is az írásbeli vagy a szóbeli vizsgára vonatkozó rendelkezések alapján kell a gyakorlati vizsgát lebonyolítani. Az ágazati szakmai érettségit szerzett
tanulók az ágazati közös szakmai tartalmakra épülő szakképző évfolyamot lezáró szakmai vizsgán adnak
számot teljeskörűen az öt év alatt elsajátított gyakorlati készségeikről.

Az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak
követelményeinek alapját képező kerettanterveket
kiadó miniszteri rendelet
A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet tartalmazza az ágazati közös tartalmi elemeket (témaköröket), a 9–12. évfolyamon tanított szakmai tantárgyakból elsajátítandó ismereteket, kompetenciákat, amelyek az érettségit követő szakképző évfolyamon megszerezhető valamennyi, az
ágazatba tartozó 52-es, illetve 54-es szintű szakképesítéshez egy tanév beszámítását teszik lehetővé.
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A rendelet 3. melléklete tartalmazza a szakközépiskolai szakképzés kerettantervei t, összesen 125 db-ot. A
szakképzési kerettantervek ugyanis szakképesítésenként kerültek kiadásra. A kerettantervek szerint indult
a képzés 2013. szeptemberben a szakközépiskolák 9. évfolyamán. A szakközépiskolai szakmák ágazati besorolása okán valamennyi szakközépiskolai szakképzési kerettanterv tartalmazza a szakközépiskolai ágazatokra jellemző közös szakmai tartalmakat is, ezért ágazati szakképzési kerettantervek külön nem kerültek
kiadásra.

A kerettanterveket kiadó rendelet
és az érettségi vizsgakövetelményeket
kiadó rendeletek kapcsolata
A szakközépiskolai szakképzési kerettantervek szerint 9-12. évfolyamon oktatott szakmai tantárgyak
követelményeire épülnek a TÁMOP 2.2.1 A szakképzés tartalmi és szerkezeti megújulása kiemelt projekt 3.
alprojekt „Kerettantervek kidolgozása” keretében kidolgozott, majd a fejlesztés eredményének a minisztériumok közötti egyeztetéseket követően átdolgozásra került ágazati szakmai érettségi vizsgakövetelmények.
Az általános követelmények megjelentek a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendeletet módosító rendeletben
2016. január 22-én. Az általános követelmények alapján jelenleg folyamatban van a részletes követelményeket kiadó 40/2012. (V. 24.) OM rendeletet módosító jogszabály megjelentetésre történő előkészítése.Az
általános követelményekben meghatározásra kerültek az ágazati szakmai érettségi vizsgán számon kérendő
témakörök, az azokhoz kapcsolódó alapvető követelmények, valamint a vizsgarészek. A részletes követelményekben kerülnek az egyes vizsgarészekhez hozzárendelésre a témakörök, témák, és kerül leírásra a vizsga.
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Nagy Norbert

Tankönyvellátás és szakmai gyakorlati képzés
A szakképzés minőségének megőrzése és színvonalának növelése érdekében kulcsfontosságú mind az
elméleti, mind a gyakorlati képzés magas szintű biztosítása. A gyakorlati ismeretek biztos tudása garantálja
az adott szakma feladatainak stabil ellátását, valamint megalapozza a továbbfejlődés lehetőségét. A munkaerőpiacon elvárt, releváns készségek és kompetenciák leghatékonyabb módon munkaalapú tanulás által
sajátíthatók el. Ennek tényét a szakmapolitika is hangsúlyozza, erről rendelkezik a Szakképzés a gazdaság
szolgálatában c. koncepció végrehajtási irányaiban is. Ennek főbb pontjai a következőek:
A duális szakképzés kiterjesztése
– A munkaalapú tanulás kiterjesztése, ösztönzése, a tanulószerződések és a képzésbe bekapcsolódó munkaadók számának növelése.
– 2015. szeptember 1-jével a tanulószerződéses forma a felnőttoktatásban tanulók részére is lehetővé vált.
– „Kamarai garanciavállalás”: a tanuló gyakorlati képzése csak akkor folyhat iskolai tanműhelyben, ha a
gazdasági kamara igazolja, hogy nem tud gyakorlati képzést végző vállalatot biztosítani.
– Munkaadók pénzügyi ösztönzése: a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget csökkentő költségnemek
bővítése, adminisztratív terhek csökkentése.
– A felsőoktatási duális képzés finanszírozási hátterének megteremtése.
Intézményrendszer, szakképzési utak átalakítása
– A szakképzés intézményrendszerének átalakítása – a szakképzési centrumok létrejöttével megtörtént.
A hatályos jogszabályok és az azokhoz igazodó dokumentációs rendszer létrehozása – tartalmi megújulás,
amely az „új” OKJ bevezetésével1 és a hozzá kapcsolódó szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) és kerettantervek fejlesztésével folyamatosan valósul meg.
Gyakorlati oktatásvezető munkakör visszaállítása az állam által fenntartott szakképző iskolákban a színvonalas összehangolt gyakorlati képzés megvalósítása érdekében. Feladata továbbiakban is a gyakorlati képzést szervező vállalatokkal történő szorosabb kapcsolattartás, a duális képzés eredményeinek megőrzése, a
hatékonyabb együttműködés biztosítása.

A gyakorlati képzés megszervezése
A gyakorlati képzést a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (továbbiakban: Szt.) 2 § (11) bekezdése a következőképpen definiálja:
A szakmai képzésnek az iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy a
gyakorlati képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél vagy szervezetnél folyó azon
része, amelynek célja a szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátítása és
a tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére való felkészítése, amelyet iskolai rendszerű szakképzés
esetén a szakképzési kerettanterv határoz meg. Megkülönböztet gyakorlati képzést szervezőt, aki a gyakorlati
1	(25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti
döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X.
13.) Korm. rendelet módosításáról
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képzés feltételeinek biztosításáért felelős – ez lehet szakképző iskola vagy e törvény szerint nyilvántartásba vett
gyakorlati képzést folytató – illetve gyakorlati képzést folytatót, aki gyakorlati képzési tevékenységét iskolai
tanműhelyben, vagy együttműködési megállapodás, tanulószerződés alapján ténylegesen folytató, a gyakorlati követelményekre való felkészítést végző szerv, amely lehet a gyakorlati képzést szervező is. A képzést szervező felelőssége szélesebb, együttműködési megállapodással folytatott képzés esetében a felelősség azonban a
szakképző iskoláé. Hangsúlyos, hogy a gyakorlati képzést szervező feladata kettős. Egyrészt egy tevékenység,
a szakma munkafolyamatainak gyakoroltatását, másrészt a szakmai vizsgára történő felkészítést is jelenti. A
szervezőnek fel kell készítenie a tanulót a szakmai vizsgára. Biztosítani kell az SZVK-ban foglaltak szerinti
felkészítést. A tanuló nem csak az adott szakmai munkakörnyezetben tölti el (eltölti valahogy) gyakorlati
idejét. Szakmai vizsgájára célirányosan készül, oktatója által felkészítésben vesz részt. Oktatója ismeri az
SZVK-ban foglalt követelményeket. Felelősséget vállal az abban rögzítettek megvalósulásáért.
A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést – az összefüggő szakmai
gyakorlat kivételével – a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni.2
A gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesített és az összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.
A gyakorlati képzést lehetőleg a szakmai elméleti képzéssel egy héten belüli váltakozással kell megszervezni.
Ettől eltérni a gyakorlati képzést folytató szervezet és a szakképző iskola közötti megállapodással lehet. Gyakorlati tapasztalat, hogy a szakképző iskolák többsége az elméleti és a gyakorlati képzések tömbösítésével
szervezi meg feladatellátását. Indoklásként a hatékonyabb gyakorlati oktatást, a külső partnerekkel megosztott képzés egyszerűbb szervezését, a kerettantervi óraszámok oszthatóságát (oszthatatlanságát) jelölik meg.
A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban meghatározott gyakorlati óraszámon felül gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető.3

Kamarai garanciavállalás
A munkaerőpiacon megszerzett gyakorlati ismeretek mennyiségének növelése érdekében a gazdasági
kamara feladatul tűzte ki a tanulószerződés megkötésének elősegítését.4 Ha a gyakorlati képzés lebonyolításához megfelelő képzőhely biztosított, akkor a tanuló gyakorlati képzése a szakiskola 9. évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően kizárólag ennek keretében szervezhető meg. Ha nem biztosított a megfelelő
képzőhely, a gazdasági kamara igazolást ad ki az iskola részére. Ebben az esetben a szakképző iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati képzéséről. Ezt nevezzük a „kamarai garanciavállalás” rendszerének. Fontos,
hogy nem a minél több gyakorlati képzőhely, hanem a minél több, a minőségi a szabályozásnak megfelelő,
jól felkészült, jól felkészített gyakorlati képzőhely álljon a szakképzés rendelkezésére. Ebben a folyamatban
a gazdasági kamara, képzőhely, az iskola egyaránt fontos szerepet játszik. Mindhárom partner felelős a saját
területéért, és hogy eredményes is legyen, e felelősséget meg kell osztani, és folyamatos kommunikációval
erősíteni kell kapcsolatukat.
A gyakorlati képzés bizonyos esetekben együttműködési megállapodással is megszervezhető5 Az így biztosított gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola. A következő esetekben választható az együttműködési megállapodás forma:
– a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb,
– a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak a szor2
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galmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,
– a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel,
(a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában),
– a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy
– a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.
Az együttműködési megállapodás a fenntartóra vonatkozóan többletkötelezettséget csak a fenntartó előzetes jóváhagyásával állapíthat meg.
A gyakorlati képzés színvonalának köztes mérésére, a tanuló tudásszintjének meghatározására bevezetett szintvizsga rendszer segítségével megállapítható, hogy a tanuló elsajátította-e az irányítás melletti
munkavégzéshez szükséges kompetenciákat. A tapasztalat az, hogy az intézmények fontosnak tartják
a szintvizsga rendszerét. A szintvizsgák szakmai feladatainak elvégzése visszacsatolást mutat az addig
elvégzett munka eredményességéről. A jövőben meg kell őrizni a szintvizsgák szakmaiságát. Az iskolák
javaslata az, hogy adott szakképesítés szintvizsgájaként más szakképesítés szintvizsgája ne legyen beszámítható.

A gyakorlati képzés ellenőrzése
A szakképzés eredményességének növelése érdekében annak szereplőit és folyamatait ellenőrizni kell.
Az ellenőrzés célja a képzés hatékonyabb működésének elősegítése. Az iskolában folyó gyakorlati oktatás
ellenőrzése, az eredmények közvetlen visszacsatolása a mindennapokban megvalósul. Az intézményen kívüli
képzőhely fizikai távolsága és elkülönülő alaptevékenysége az azonnali interakciót nehezebbé teszi. Az iskolán kívüli gyakorlati képzés támogatásában és ellenőrzésében kiemelt szerepe van a gyakorlati oktatásvezetőnek. Személye biztosítja a külső partnerek és az iskola zavartalan kommunikációját, a „cég” becsatornázását
az intézményi folyamatokba.
A nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező szervezet szakképzési tevékenységét a gazdasági
kamara ellenőrzi megkeresése alapján vagy hivatalból.6 Az ellenőrzésben részt vesz azon szakképző iskolák
közül legalább egynek a képviselője, amellyel a gyakorlati képzésen részt vevő tanuló tanulói jogviszonyban
áll. A szakképző iskola, ha nem ért egyet az ellenőrzés megállapításaival vagy az ellenőrzésről hozott határozattal, azokra észrevételt tehet. A szakképző iskola képviselőjének az ellenőrzés során tett észrevételét az
ellenőrzés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, a határozatra tett észrevételét a határozat záradékaként csatolni
kell. A területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzés ellenőrzése során megvizsgálja, hogy a
gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezet rendelkezik-e az e törvényben, valamint a szakképzés
megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben a gyakorlati képzés folytatására
meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel. Vizsgálja továbbá, hogy a képzést a szakképesítésre kiadott
szakképzési kerettanterv szerint folytatja-e, illetve a képzést szervező a tanulószerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz-e.

Tankönyvellátás
A szakmai képzés támogatásának jól használható eszközei a szakmai tananyagok, tankönyvek, taneszközök rendszere. Általuk a mind a pedagógus, mind a diák hatékony segítséget kap az ismeretek átadásában,
befogadásában.
Azt, hogy hogyan lesz egy szakmai anyagból tankönyv, a következő eljárás mutatja be.
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Tankönyvvé nyilvánítási eljárás7
A tankönyvvé nyilvánítási eljárás lépései: szabályozza.
Kérelmet könyvkiadást folytató jogi személy (kiadó vagy olyan cég, melynek tevékenységi köre tartalmaz
kiadói tevékenységet) nyújthat be.8
A szakképesítésért felelős minisztériumhoz, illetve az általa kijelölt hivatalhoz kell a kérelmet benyújtani.9
A Rendelet 2. § (5) pontja tartalmazza a csatolandó dokumentumokat és a 2. mellékletben meghatározott
igazgatási szolgáltatási díjat.
A Nemzetgazdasági Minisztérium felelősségi körébe tartozó szakképesítések esetében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szakképzési Főosztályához kell a kérelmet benyújtani.

Az eljárás menete
– Ha a kérelem és mellékletei megfelelnek a meghatározott követelményeknek, a Hivatal szakértőket
(pedagógiai és technológiai) rendel ki a benyújtott könyv véleményezésére.
– A bíráló szakértők a szakmaspecifikus bírálati lapon véleményezik a kiadványt, és nyilatkoznak arról,
hogy támogatják vagy nem támogatják a könyv tankönyvvé nyilvánítását.
– A szakértői véleményeket a Hivatal eljuttatja a kiadók, részére, melyek alapján elvégzik a szükséges
javítást.
– A hibajavítást a szakértők ellenőrzik.
– A mennyiben mindkét szakértő támogatja a tankönyvvé nyilvánítást, a Hivatal határozattervezetet
készít, melyet a szükséges dokumentumokkal együtt jóváhagyásra elküld a szakképesítésért felelős
minisztériumnak.
– Abban az esetben, ha a kiadvány minden feltételnek megfelel, a szakképesítésért felelős miniszter öt évre
tankönyvvé nyilvánítja. A határozatot a Hivatalon keresztül küldi meg a kiadók részére.
– A nem egybehangzó szakértői vélemények, valamint a feltételt szabó szakértői vélemények esetében a
Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanácsnak kell javaslatot tennie arra, hogy milyen módosításokkal
támogatja, vagy milyen szakmai indokok alapján utasítja el a könyv tankönyvvé nyilvánítását.10

Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács (SZTTT)
Az SZTTT a nemzeti köznevelés szakképzési tankönyveinek fejlesztése és tankönyvellátása minőségének értékelésére létrehozott szakmai tankönyvbizottság független, országos testület. Tagjait és elnökét a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács javaslata alapján, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter kéri fel és bízza meg öt évre. Szakmacsoportonként létrehozott bizottságai közreműködésével látja
el feladatait.

Tankönyvjegyzék
Az éves tankönyvjegyzék a 17/2014. (III. 12) EMMI rendelet II. fejezetében foglaltak alapján készül
el. A Nemzetgazdasági Minisztérium felelősségi körébe tartozó szakképesítések tankönyveit tartalmazó
jegyzéket a Hivatal állítja össze. A szakképzési tankönyvek tankönyvjegyzékre történő felvételéről a szak7

t ankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014.
(III. 12.) EMMI rendelet(továbbiakban: Rendelet)
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képesítésért felelős miniszter az SZTTT véleménye alapján dönt, majd a kész jegyzéket megküldi az
Oktatási Hivatalnak. Az Oktatási Hivatal a honlapján megjelenteti a jegyzéket, legkésőbb az iskolai
rendelési időszak kezdetéig. Ezt követően rendelhetnek az iskolák a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvekből.

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. – KELLO
A 2013. évi CCXXXII. törvény 2. § (1) bekezdése az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős
szervként nevezi meg a KELLO-t.11 A szervezet tájékoztatja az iskolákat, könyvtárakat, illetve a lakosságot is minden magyar nyelven kiadott tankönyvről és kiadványról, biztosítja ezek megrendelhetőségét, a
megrendelt kiadványokhoz szakmai szolgáltatásokat nyújt. Minden Magyarországon megjelent tankönyv
és könyv terjesztését vállalja, ezért kereskedelmi tevékenysége is közhasznú jellegű. A tankönyvellátás biztosítása érdekében interneten elérhető adatbázist állít össze az iskolák részére, amelynek segítségével a pedagógusok tájékozódhatnak a jogszabályok által rendelhetővé tett tankönyvekkel kapcsolatban. A tankönyvellátás érdekében a KELLO internetes rendelési felületet biztosít az iskolák számára, amelyen keresztül
az iskolák leadhatják, illetve módosíthatják tankönyvrendeléseiket. Az iskolák és a szülők által megrendelt
tankönyveket a Könyvtárellátó a kiadóktól beszerezi, az iskolák igényei alapján csomagolja és gondoskodik
a kiszállításról.

11
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Marton József

A kormányhivatal és a szakképzési centrum
együttműködése a tanügyigazgatásban
Szélesebb értelemben a tanügyigazgatás magába foglalja a legmagasabb szintű, tehát a törvényi, kormányzati és ágazati szabályozást, a köznevelési, szakképzési, felnőttképzési és a szakterülettel összefüggő
jogterületeken a jogszabályok alkalmazását, végrehajtását, a végrehajtás szervezését és ellenőrzését. Ebből az
értelmezésből levezetve a tanügyigazgatási feladatok több szervezet között oszlanak meg, és sikeres, eredményes köznevelés, szakképzés elképzelhetetlen ezen szervezetek szoros együttműködése nélkül. A szakképzési
centrumok vezetőinek felkészítése során fontos áttekinteni a megyei kormányhivatalok és a centrumok tevékenységének kapcsolódását, együttműködésük színtereit.
A kormányhivatal a Kormány általános területi államigazgatási szerve, a „törvényesség őre”. A szakképzési centrumok tevékenységéhez kapcsolódóan szerepe és feladatai a tanügyi igazgatásban az alábbiak
szerint alakulnak:
– Közreműködés a megyei köznevelési fejlesztési terv és szakmaszerkezeti döntés előkészítésében. Ez a
tevékenység elsősorban a nem állami, nem önkormányzati intézmények kapcsán került a kormányhivatal oktatási feladatai közé, hiszen ezen intézményi kör működésének engedélyezése, tevékenységeik
rendszeres ellenőrzése a kormányhivatalok feladata.
Az új intézményrendszer
megerősítése és a belső
munkamegosztás kialakítása

Fő cél:

Cél:

A célfa

nemzetközileg
versenyképes tudású,
szilárd alapértékkel bíró,
testi-lelki egyensúlyban
lévő fiatalok

A tanulói
teljesítmények javítása,
különös tekintettel
a leszakadókra!

Az alulteljesítő intézmények feljavítása
komplex beavatkozási gyakorlat
kialakításával és működtetésével

– A köznevelési intézmények hatósági ellenőrzése során a szakképzési centrumok és tagintézményeinek
törvényes működését ellenőrzi a kormányhivatal az éves ellenőrzési tervének megfelelően, a vonatkozó
jogszabályok által meghatározott területeken. A hatósági ellenőrzések legfontosabb tapasztalatait a
továbbiakban részletesen bemutatom.
– A kormányhivatalok feladata a tanulmányok alatti független vizsgabizottság működtetése. A szakképzésben részt vevő tanulónak (kiskorú esetén a szülőnek) is joga, hogy a félév- és tanévzárást megelőzően
legalább 30 nappal, javítóvizsga esetén az év végi bizonyítvány átvétele után legkésőbb 15 nappal kérelmezze az illetékes kormányhivataltól a független vizsgabizottság előtti vizsga megszervezését. A vizsga
megszervezhetőségének fontos feltétele, hogy abban az intézményben, ahol a tanuló jogviszonyban van,
a házirend szabályozza az osztályozó vizsga tantárgyi követelményeit.
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– Középszintű és emelt szintű érettségi vizsgák előkészítése, szervezése, lebonyolítása során a kormányhivatalok és a szakképző centrumok együttműködésének különös jelentősége van. Az érettségi elnökök
megbízásától az emelt szintű érettségi vizsgaszervezési helyszínének biztosításáig számos ponton kell
kooperálni a szabályos vizsga lebonyolítása érdekében.
– A kormányhivatalok közreműködnek az iskolarendszerű szakképzés szakmai vizsgatételeinek elosztásában. A szakmai írásbeli vizsgák előtt a kormányhivatalban őrzött tételeket a megbízólevéllel érkező
intézményi, tagintézményi képviselőknek ellenőrzés után a hivatali munkatársak átadják.
– A z iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai vizsga vizsgaszervezési engedélyezése, az engedéllyel rendelkezők nyilvántartása, a tevékenység ellenőrzése a kormányhivatalok hatásköre. Mivel a
szakképzési centrumok feladatai között markánsan megjelenik a felnőttképzés, így fontos lenne az
iskolarendszerben nem oktatott és bevételszerző céllal az iskolarendszerben oktatott szakképesítések
esetén a vizsgaszervezési engedélyt megszerezni számukra. A vizsgaszervezési engedély birtokában a
centrumok más felnőttképzők számára szolgáltatásként tudják a vizsgaszervezést biztosítani. A vizsgaszervezés engedélyezése, ellenőrzése lesz a másik téma, amelyet a cikk későbbi részében részletesen
bemutatok.
– A centrumokban szervezett független vizsgabizottság, érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgabizottságának döntésével kapcsolatban benyújtott fellebbezések elbírálása a kormányhivatalok hatásköre. A
megalapozott hivatali döntés érdekében fontos, hogy az intézmény vezetője a vizsga megszervezésére,
körülményeire vonatkozó dokumentumokat a fellebbezéshez csatolja.
– Kormányhivatali döntés a szülőt szakértői vizsgálaton való megjelenésre, illetve a kijelölt iskolába való
beiratkozásra kötelező járási hivatali határozattal kapcsolatban benyújtott fellebbezések elbírálásakor a
centrumok nevelő-oktató munkájához, illetve tanügyigazgatási tevékenységéhez a határozat végrehajtásakor kapcsolódik.
– A szakképzési centrumban az intézményből való kizárás fegyelmi büntetés végrehajtásához kapcsolódóan, amennyiben a tanköteles tanuló szülője nem talált befogadó intézményt, egy másik felvételre
kötelezett iskola kijelölése a kormányhivatal feladatköre.
– Sajátos területe a szakképző centrumok és a kormányhivatalok együttműködésének a szülő kötelezése a
javasolt pedagógiai szakszolgálati ellátás igénybevételére, amennyiben az intézményi javaslatra azt nem
veszi igénybe.
– Ha a szakképző intézmény vezetőjének a magántanulói státuszról szóló döntésével a tanuló (kiskorú
esetén a szülő) nem ért egyet, akkor a kormányhivatal hoz a fellebbezésre másodfokú döntést.
– A kormányhivatal továbbképzések, szakmai tájékoztatók szervezésével is segíti az intézmények jogkövető tevékenységét.
– A z országos kompetenciaméréssel kapcsolatban a szakképzési centrum székhelye szerint illetékes kormányhivatal felhívja az iskola fenntartójának figyelmét, hogy az általa fenntartott iskolában intézkedési
terv elkészítését kell kezdeményeznie, ha az adott évben elvégzett mérések központilag feldolgozott
eredményei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában az iskola bármely telephelyére és bármely
képzési típusára vonatkozóan a 10. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele
matematikából nem érte el a 3. képességszintet. Az iskola a felhívástól számított három hónapon belül
megküldi az intézkedési tervét a fenntartónak. Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal felhívja az iskola fenntartóját arra, hogy készítsen intézkedési tervet és nyújtsa be jóváhagyásra, ha a kormányhivatali első felhívást követő harmadik évben elvégzett mérés eredményei alapján az adott telephelyen, az adott évfolyamon és képzési típusban a meghatározott feltételek továbbra is fennállnak. A fenntartó a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervet a kormányhivatalnak.
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A fenntartó az intézkedési terv elkészítéséhez az Oktatási Hivatal, szakértő, más pedagógiai-szakmai
szolgáltató intézmény vagy szakmai szervezet közreműködését köteles igénybe venni. Az intézkedési
terv a kormányhivatal jóváhagyásával válik érvényessé. A kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében
vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását. A köznevelésről szóló törvény hatálybalépésétől
számítottan a fenntartóra vonatkozó 3 éves intézkedési terv készítési türelmi idő ebben a tanévben lejár.

Hatósági ellenőrzés
A hatósági ellenőrzés célja a köznevelési intézmények jogszerű működtetésének vizsgálata, a jogsértések
kiszűrése, valamint az önkéntes jogkövető magatartásra ösztönzés. Ennek érdekében az ellenőrzés tárgya
a jogszabályokban és az intézményi alapdokumentumokban megállapított előírások megtartásának, megvalósulásának vizsgálata. A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 38. § (1) bekezdése szerint az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági
ellenőrzés keretében vizsgálja
– az egyenlő bánásmód követelményére,
– az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,
– a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,
– az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára,
– a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére,
– a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.
A kormányhivatal a szakképzési centrumok hatósági ellenőrzése során feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében a következő intézkedéseket teheti:
– felhívja a köznevelési intézmény vezetőjét a szabálytalanság megszüntetésére, és erről tájékoztatja az
intézmény fenntartóját,
– felügyeleti bírságot szab ki, amelynek összege nem haladhatja meg az egymillió forintot,
– a semmisség megállapítása vagy a megtámadható döntés érvénytelenségének megállapítása érdekében
bírósági eljárást indít.
A kormányhivatalnak a felügyeleti bírságot az elkövetett cselekmény súlyával arányosan kell kiszabnia. A
kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során a felügyeleti bírság összegének megállapításánál
– a jogsértés súlyosságát,
– a jogsértésnek a köznevelési intézmény működésére gyakorolt hatását,
– a gyermekek, a tanulók, a szülők érdekeinek sérelmét és az érintettek számát,
– a jogsértéssel okozott kárt,
– az intézkedése alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolását és az arra irányuló szándékot,
– a jogsértő állapot fennállásának időtartamát, a jogsértés ismétlődését, gyakoriságát,
– a jogsértés feltárásában való közreműködést, a jogsértés következményeinek felszámolása érdekében tett
intézkedéseket és az elért eredményeket, a kárenyhítés mértékét mérlegelve figyelembe veszi.
Az ellenőrzés módszere az ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentumok bekérése, elemzése,
szükség szerint helyszíni ellenőrzés tartása. A hatósági ellenőrzés során tapasztalt legjellemzőbb hiányosságok:
Esélyegyenlőségi terv sok esetben hiányzik, pedig az 50 főnél több foglalkoztatott esetén elkészítése
kötelező. A tartalmi követelményeket a 2003. évi CXXV., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló törvény 26. §-a tartalmazza. Az intézményi tervet 2 évenként felül kell vizsgálni.
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– A szabályzatok tartalmi hiányosságai leggyakrabban abból adódnak, hogy az szmsz-ben és a házirendben szabályozandók keverednek. Sokszor probléma van a jóváhagyási, kiadmányozási jogszabályi
előírások betartásával is.
– A z osztály-, csoportindítás fenntartói engedélyezése, a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése, a jogszabályi számított maximális létszám betartása sem mindig teljesül. Fontos tudni, hogy
csak az október 1-jei állapotokat kell a létszámok vonatkozásában engedéllyel fedezni. Az évközi változásokat nem kell követni. A következő tanévben kell ismét teljesíteni a követelményeket.
– A tanulói balesetek jegyzőkönyvezése, annak továbbítása általában rendben van. Ezen a területen gyakori hiányosság, hogy a tanév közben érkezett tanulók oktatását nem dokumentálják megfelelően,
illetve a baleset kivizsgálásában való részvétel lehetőségét a szülőnek nem ajánlják fel.
– A beírási naplók adattartalma sok esetben hiányos, mert nincs a jogszabályi előírásoknak megfelelő
adattartalmú nyomtatvány. Az adatokat ilyen esetben is rögzíteni kell, például a megjegyzés rovatban.
Rövidítéseket lehet használni.
– A vezetői döntéseket sok esetben nem foglalják határozatba. A határozatokat pedig formai, tartalmi
hiányosságokkal készültek el.
– A fenntartói szabályozás hiányzik a tan- és térítési díjakra vonatkozóan. Az alanyi jogon járó ingyenes
tanulói juttatások biztosításának igazoltsága is sok esetben hiányos.

Szakmai vizsga vizsgaszervezési engedélyezése,
a tevékenység ellenőrzése
A 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és
a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló jogszabály szerint az engedélyezési
eljárás kérelemre indul. Az engedély kiadásának feltételei:
– A szakképzési centrumnak a felnőttképzési tevékenységre van engedélye,
– A vizsgáztatás személyi és tárgyi feltételei folyamatosan biztosítottak,
– A z intézmény rendelkezik a vizsgadokumentumok biztonságos kezelésének módját tartalmazó ügykezelési és titoktartási szabályzattal,
– A z adott OKJ szakképesítés SZVK szerinti személyi és tárgyi feltételeinek megléte biztosított,
– A z intézmény köztartozásmentes.
Az engedélyezési eljárásba a kormányhivatal az adott szakmacsoportra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek meglétének megvizsgálására szakértőt von be. Az eljárás díjköteles.
A szakmai vizsgaszervezési engedéllyel rendelkezők ellenőrzése 4 évente kötelező, melyet a kormányhivatal szakértő bevonásával végez. A kormányhivatal ellenőrzési jogköre kiterjed az általános és speciális
szakmai, tárgyi és személyi feltételek folyamatos fennállásának vizsgálatára, a komplex szakmai vizsga szervezésével összefüggő kötelezettségek teljesítésére, az intézmény bejelentett adatainak vizsgálatára és legalább
egy lebonyolított szakmai vizsga jogszerűségének vizsgálatára.
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Csányi Róbert

Felnőttoktatás, felnőttképzés
1996-ban jelent meg az OECD Lifelong Learning for All elnevezésű programja, amely az élethosszig
tartó tanulás legfőbb céljaként a személyiségfejlődést, a szociális összetartást és a gazdasági növekedést
fogalmazza meg.
Az élethosszig tartó tanulás koncepciójában a felnőttoktatásnak, illetve a felnőttképzésnek kiemelt szerepe van, a két képzési forma azonban jelentősen eltér egymástól.
A felnőttoktatás iskolarendszerű képzés, és legtöbbször államilag támogatott formában valósul meg (az
első két szakképesítés megszerzése ingyenes). A tanév ezen képzések esetében törvény által szabályozott
időszakban, jellemzően szeptember, illetve február hónapokban kezdődik. A tanítás nappali, esti, levelező
vagy más, sajátos munkarend szerint is szervezhető.
Felnőttképzésnek az iskolarendszeren kívül folytatott szakmai, nyelvi és egyéb (általános) képzéseket
nevezzük. Fontos jellemzője, hogy a képzés résztvevői nem tanulói vagy hallgatói, hanem felnőttképzési
jogviszonyban állnak a képző intézménnyel. A képzésben olyan személy vehet részt, aki tankötelezettségét
teljesítette, de tanköteles személy tankötelezettsége teljesítése mellett is – OKJ-s képzés kivételével – bekapcsolódhat a felnőttképzésbe.
A felnőttképzés jogszabályi hátterét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), illetve a
felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet határozza meg.
A felnőttképzést érintő további területeket miniszteri rendeletek szabályozzák:
– 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint
a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről
– 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a
Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól
– 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba
vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról
– 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól
– 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról
A felnőttképzés jogi szabályozásának előkészítése, valamint feltételrendszerének meghatározása a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkárságának a hatáskörébe tartozik.
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter feladatainak ellátását a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács segíti. A Tanács szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos testületként működik.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter alá tartozó központi hivatalként működő költségvetési szerv.
A Felnőttképzési Szakértői Bizottság (FSZB) az NSZFH mellett működő javaslattevő, véleményező,
tanácsadó testület.
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A gazdaság fejlődésével összefüggésben az új felnőttképzési törvény kiterjesztette a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara (MKIK) felnőttképzésben betöltött szerepét, többek között az egyéb szakmai képzések alapjául szolgáló szakmai programkövetelmények jóváhagyása tekintetében.
A korábbi jogszabálytól eltérően a felnőttképzés új szabályozása nem terjed ki a felnőttképzés teljes területére, hanem csak négy képzési körre. Az Fktv. hatálya így nem terjed ki például a hatósági képzésekre,
a pedagógus-továbbképzésekre, illetve azokra a képzésekre, amelyek, nem sorolhatók az említett képzési
körökbe.
A négy képzési kör az alábbiak szerint határozható meg:
– „ A” képzési kör a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti
szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés. A képzési programot az iskolai rendszerben
oktatható szakképesítések esetén a kerettanterv alapján szükséges kidolgozni.
– A „B” képzési körbe tartozó képzés az „A” képzési kör hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb
szakmai képzés. Ezen képzések keretei a szakmai programkövetelményben kerülnek meghatározásra.
– „C” képzési kör az általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés. A képzési programokat a
nyelvi programkövetelmények határozzák meg.
– „D” képzési kör az említett képzési körök hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés, pl. tréningek, ECDL képzés.
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A felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély birtokában végezhető. Az engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet, továbbá az engedély kiegészítésére irányuló bejelentést
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A hatóság szakértői bizottság igénybevételével lefolytatja az eljárást. A bizottság tagjait a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő személyek közül jelöli ki az NSZFH,
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A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező képző intézményekről (közhiteles
hatósági nyilvántartás). Az engedélyeztetési eljárás szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.
A szakértői bizottság – a hatóság kirendelését követően – helyszíni szemlét tart a kérelmezőnél, amely
során megvizsgálja a képzési program megvalósíthatóságának feltételeit, a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges követelményeknek való megfelelést, továbbá a kérelem és mellékletei valóságtartalmát.
A szakértői bizottság munkájáról annak vezetője szakértői véleményt készít, amelyet a szakértői bizottság
kirendelésétől számított húsz napon belül megküld a hatóság részére. A hatóság a szakértői bizottság véleményének beérkezését követően az ügy érdemében határozatot hoz.
A képzési programok előminősítését a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet szabályozza. Az előzetes minősítést csak olyan felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő végezheti, aki szerepel az
NSZFH által vezetett ajánlási listán.
A felnőttképzést folytató intézmény szakmai tevékenységéért a szakmai vezető felelős, akinek alkalmazása munkaviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban vagy gazdasági társasági jogviszonyban történik.
A felnőttképzést folytató intézménynek az Fktv.-ben és a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben meghatározott személyi, tárgyi és vagyoni feltételekkel kell rendelkeznie.
Az „A” és „B” képzési kör esetén elméleti oktató lehet az, aki
– a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári végzettséggel,
– a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
– felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.
Az „A” és „B” képzési kör esetén gyakorlati oktató lehet az, aki
– a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
– a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
A felnőttképzést folytató intézménynek vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie:
– mértéke a felnőttképzésből származó nettó árbevétel 2%-a, de legalább 500 000 Ft
– évente árbevétel-jelentés szükséges, vagyoni biztosítás mértékének módosítása
– az Fktv. 10. § (3) bekezdése alapján központi költségvetési szervnek nem szükséges.
A vagyoni biztosíték felhasználásához és megszüntetéséhez az NSZFH jóváhagyása szükséges.
Az Fktv. 15. §-a alapján minden engedélyezett képzésről adatot kell szolgáltatni, amelyet a Felnőttképzési
Információs Rendszerben (FIR) kell rögzíteni. A képzésről legkésőbb a képzés napján, a modulzáró vizsgáról
legkésőbb a modulzáró vizsga kezdőnapját megelőző 3. napig szükséges adatot szolgáltatni.
A felnőttképzést igénybevevőkkel történő kapcsolattartás érdekében a képző intézmények kötelesek ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert működtetni. Intézményenként legalább 1 ügyfélszolgálati irodával
kell rendelkezni, elérhetőség megadása képzési helyszínenként szükséges. A panaszkezelési rendszer célja,
hogy az ügyfelek panaszai a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldást nyerjenek.
A felnőttképzési intézmények minőségbiztosítási rendszerét az 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (keretrendszer) határozza meg. A felnőttképzést folytató intézményeknek a keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszert kell működtetniük.
A felnőttképzést folytató intézmény köteles az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát a képzési dokumentációban folyamatosan használni, arról ügyfeleit
tájékoztatni, tevékenységéről közreadott írásos tájékoztatójában szerepeltetni. A felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz való hozzáférést az ügyfelek, valamint az
OKJ szerinti szakképesítések és egyéb szakmai képzések esetén az OKJ-ban szereplő szakmacsoport szerinti
szakképesítésért felelős miniszter részére biztosítani.
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A képzések megvalósításával kapcsolatban az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP)
statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett a képző intézmény, ezalól kivételt képeznek az OKJ szerinti
szakképesítések vizsgái, valamint az államilag elismert nyelvvizsgák.
A külső értékelés kétévente kötelező az „A”, „B” és „C” képzési körben képzést folytató intézményeknél.
A külső értékelésre felkért értékelő – jogkövetkezmény nélkül – azt vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató
intézmény a tevékenységét a jogszabályoknak és a minőségbiztosítási rendszerében foglaltaknak megfelelően
végzi-e. Külső értékelő olyan jogi személy lehet, akinek az FSZB-hez benyújtott minőségbiztosítási rendszerének alkalmazhatóságáról a miniszter döntött.
A hatóság ellenőrzi, hogy a felnőttképzést folytató intézmény
– felnőttképzési tevékenységét engedély birtokában folytatja-e, valamint a valóságnak megfelelnek-e az
engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő adatai,
– felnőttképzési tevékenysége megfelel-e a törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározott feltételeknek.
A hatóság az ellenőrzést szükség szerint, de kétévenként legalább egy alkalommal, az engedély megszerzését megelőzően képzési tevékenységet nem folytató intézmények esetén az engedély első két évében évente
legalább egy alkalommal köteles lefolytatni.
A szakértői bizottság az ellenőrzési eljárás során a felnőttképzést folytató intézménynél helyszíni szemlét
tart. A helyszíni szemle időpontjáról szóló értesítésben a felnőttképzést folytató intézményt fel kell hívni a
szakértői bizottsággal való együttműködés kötelezettségére, valamint az együttműködés hiányának jogkövetkezményeire, kivéve, ha a helyszíni szemlét előzetes értesítés nélkül kell lefolytatni.
Az ellenőrzés kiterjed az intézményi dokumentumokra, folyamatban lévő képzés esetében óralátogatásra,
valamint a lezárt képzésekre. Jogsértés esetén a hatóság bírságot szab ki, amely a minimálbér egyszeresétől
a húszszorosáig terjed.
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Kovácsné Kalmár Terézia

A szakmai vizsgák szervezése
A gazdaság hatékony és zavartalan működéséhez szükséges a folyamatos, jól tervezett és jól strukturált
szakképzés. Ezért fontos, hogy a szakképzési rendszer fejlődése, mely egyrészről biztosítja a magyar gazdaság felemelkedéséhez szükséges jól képzett, megfelelő végzettséggel, szakképesítéssel rendelkező munkaerőt, másrészt gátolja a munkanélküliek számának emelkedését, biztosítsa a képzőintézményekben szakmát
szerzők számának növekedését a gazdaság igényeinek összehangolásával.
Az elmúlt két évtizedben folyamatosan változik a szakképzés, intézményrendszerében és tartalmában is,
reformok sorozata követi egymást. Az elmúlt időszakban az oktatás rendszerében zajló folyamatok hatással
vannak a munkaerőpiacra, az oktatás expanziója következtében egyre többen jelentkeztek érettségit (is) adó
intézménybe (gimnázium, szakközépiskola), miközben a szakmunkás életpálya jelentős presztízsveszteséget
szenvedett. A kétkezi munka leértékelődött, egyes ágazatokban szakmunkáshiány alakult ki, miközben – a
felnőttképzést is beleértve – egyre többen szereztek a munkaerőpiac által nem igényelt szakképesítést, vagy
szakmai végzettség nélkül hagyták el a rendszert. Ennek ellensúlyozására elengedhetetlenné vált a szakképzés rendszerének átalakítása.
A szakképzés átalakítási folyamatának első lépcsője, a Kormány által 2011 májusában elfogadott, „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” szakképzési koncepció, majd év végén elfogadásra került az új kerettörvény, a szakképzésről szóló törvény, mely 2012. január 1-jén lépett hatályba.
Az új szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVII. törvény) rögzítette az átalakítás irányát, új kereteket
jelölt ki az OKJ számára, tartalmi változtatásokat tett a képzési idő és a gyakorlati óraszámok vonatkozásában.
Az egyszerűbb, átláthatóbb szerkezet érdekében megszüntette a szakképesítés-elágazásokat, több szakképesítés, melyekre az elmúlt időszakban nem mutatkozott munkaerőpiaci kereslet, kikerült az OKJ-ből. Az
átalakítások következtében egyre jobban közelítünk az átlátható, strukturált szakképzési rendszerhez.
Az előzőekben leírtak alátámasztják, hogy a képzések akkor tudnak megfelelni tartalmukban és minőségükben a munkaadók elvárásainak, ha igazodnak a munkavállalók által ténylegesen ellátott munkakörökhöz, és minél inkább gyakorlat közeli képzésként valósulnak meg. Elengedhetetlenül szükséges a gyakorlatorientált képzés irányába történő elmozdulás, a gazdaság igényeihez történő minél teljesebb igazodás. A
kormány és az MKIK közötti 2010-ben kötött keret-megállapodás célja az iskolai rendszerű szakképzés és
a gazdaság igényeinek közelítése. A magyar szakembereknek olyan elméleti és gyakorlati ismereteket kell
szerezniük, melyek révén piacképes tudással rendelkeznek, így szakmájukban sikeresebbek lehetnek.
A szakképzési rendszer megújulási folyamatában a törvényi szabályozók a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013.
évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény rögzítette az átalakítás irányát.
A szakképzési rendszer változása a 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendeletben az Országos Képzési Jegyzék
(OKJ) átalakításával kezdődött, a 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendeletben az állam által elismert szakképesítések követelménymoduljainak kiadásával és a szakképesítésért felelős miniszterek rendeleteivel – szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek kiadásával – folytatódott.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény által meghatározott új szakképzési rendszer végrehajtási rendeleteinek kiadásával az iskolarendszeren kívüli képzések 2013. szeptember 1-jétől már – az új
előírásokhoz igazodóan – komplex szakmai vizsgával fejeződnek be.
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A szakképzési szakasz képzési részének a lezárása a szakmai vizsga. A korábbi, moduláris rendszerű vizsgákat felmenő rendszerben felváltó komplex szakmai vizsga egésze jelentősen megváltozott.
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet értelmében – a
komplex szakmai vizsgáztatás új szabályainak rögzítésével – megvalósul a szakmai vizsgáztatás rendszerének
egyszerűsítése, a valós munkahelyi körülményekhez igazodó, a szakmai ismereteket komplex formában
számon kérő vizsgáztatás és a tudás reálisabb értékelése. A vizsgák időtartama, költsége, az adminisztrációs
feladatok mennyisége jelentősen csökken, a vizsgák lebonyolítása egyszerűbb, az ágazati sajátosságok hangsúlyosabban jelennek meg.
A 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján a komplex szakmai vizsga állami vizsga, összetett, egységes mérési eljárásrend szerint zajlik, melyet továbbra is vizsgabizottság előtt kell letenni. A komplex szakmai
vizsgát – függetlenül az előképzettségtől és gyakorlattól – mindenkinek teljesítenie kell, felmentés csak a
jogszabályi előírások alapján adható. A komplex szakmai vizsgát szervező intézmények egyik csoportjába
tartoznak a szakképző iskolák, amelyek tanulóik vonatkozásában vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkeznek a másik csoportnak – az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén –vizsgaszervezési engedély, jogszabályi felhatalmazás ad vizsgaszervezési jogosultságot. A kormányrendeletben meghatározásra kerültek
többek között a komplex szakmai vizsgát szervező intézmények feladatai, az iskolai rendszerű szakképzésben a sajátos vizsgahelyzetekre alkalmazható speciális vizsgaszervezési szabályok, a szakmai vizsgabizottság
összetétele, működésének alapelvei. A vizsgáztatás új rendszere a korábbiaknál nagyobb felelősségvállalást
és szakmai felkészültséget vár el a vizsgabizottságoktól és a vizsgaszervezőktől egyaránt. A komplex szakmai
vizsga nem egymástól elszigetelt vizsgarészekre/modulokra építve ellenőrzi a vizsgázók tudását, hanem a
vizsgarészeket/modulokat összefogó legfontosabb munkaműveletekre és cselekvési kompetenciákra helyezi
a hangsúlyt, amelynek révén életszerű körülmények között lehet mérni, hogy a vizsgázó rendelkezik-e azzal
a gyakorlati tudással, amellyel kiengedhető a munkaerőpiacra. A vizsgakövetelményeket integráltan számon
kérő komplex vizsgán nem kell minden követelménymodulhoz külön vizsgarészeket rendelni, vizsgafeladatokat végrehajtani. A szakmai vizsga komplex jellege jelzi, hogy a vizsgázónak a szakképesítés valamennyi
követelményére kiterjedően kell számot adni a tudásáról. A komplex szakmai vizsgáztatás hátrányának
tekinthető, hogy komplex jellege miatt jelentősen csökken a modulos vizsgáztatásnál automatikusnak
tekinthető korábbi vizsgabeszámítás, felmentés lehetősége.
A komplex vizsga a korábbinál hatékonyabb és még objektívebb mérést, értékelést tesz lehetővé, a vizsganapok száma csökken, a vizsgaszervezéshez és lebonyolításhoz kapcsolódó eljárásrendben a papír alapú
formát az elektronikus (Vizsgaügyviteli Keretrendszer) váltotta fel.
A komplex vizsgáztatás legfontosabb előnyei a korábbi, moduláris rendszerrel szemben:
– egyszerűsödtek az adminisztrációs folyamatok, beleértve az elektronikus vizsgaszervezést (Integrált
Vizsgaügyviteli Keretrendszer – IÜK);
– az elektronikus törzslaprendszer kialakítása támogatja a jogszabályi előírásoknak megfelelő törzslap
kitöltést, a szakmai vizsga szabályos dokumentálását;
– a komplex mérésnek köszönhetően a munkatevékenységre való felkészültség került a középpontba;
– legfeljebb 3 napra csökkent a vizsgázók leterheltsége;
– emelkedett a sikeres vizsgázók száma, a hátrányos helyzetű rétegek (tartósan munkanélküliek, közmunkások, büntetett előéletűek/büntetésüket töltők) is nagyobb esélyt kapnak a munka világába történő
beilleszkedésre.
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A vizsgaszervezés folyamata az elektronikus rendszerben – Vizsgaügyviteli Keretrendszer:
Vizsgaszervező
– regisztráció,
– jelszóigénylés,
– jogosultságok

Vizsgaszervező
– vizsgabejelentés
– Digitális aláírás
Ha az adatok
nem megfelelőek

Egyedi vizsgaazonosító
„VB SZÁM”

NSZFH és/vagy szaktárcák
– vizsgabejelentés
ellenőrzése
Ha az adatok
megfelelőek
Ellenőrzött, „befogadott”
vizsga

Tételigénylés

Kamara/Szakmai szervezetek/
Minisztérium/NSZFH

Törzslap

– vizsgabizottsági
elnöki/tagi kijelölés

NSZFH
– vizsgabizottság
jóváhagyása,
bejelentése

Megbízólevelek,
Intézményi értesítők

Vizsgabizottság
– Elnöki/tagi
jelentés
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Vizsganyílvántartás

„Aki úgy gondolja, hogy a tanulás drága,
próbálja ki, milyen a tudatlanság.”
Benjamin Franklin

Mayer Andrea

Sajátos nevelési igényű tanulók
a szakképzésben
Minden korszak társadalmának nevelési-oktatási rendszerét – ezen belül a szakképzés területét is – a
kisebb-nagyobb fokú rugalmasság, az adott helyzethez való alkalmazkodás jellemezte. Ha csak a rendszerváltásunk körüli időre tekintünk is vissza, szembesülhetünk a magukért beszélő adatokkal, tényekkel. Az 1988–91. közötti időszakban a középiskolákat elérte a demográfiai csúcs. Az akkor még hatnapos
munkarendben ezért váltott műszakban, „nagyüzemben” működött számos iskola. A növekvő gyermek-,
tanulólétszám okán új szakközépiskolákat és szakiskolákat építettek. Számuk 1991-re 739-re, míg 1994-re
775-re nőtt. Gimnáziumok sokaságában szakközépiskolai, míg a szakiskolákban szakközépiskolai osztályokat indítottak. Az intézmények számának növekedésén túl jelentős szerkezeti átalakulások is végbementek.
Gondoljunk példának okáért a szakiskolákban a 2+2-es évfolyam, avagy a világbanki modell bevezetésére.

Nézzük, miként alakult ez a kép napjainkra!
A gyermek-, illetve tanulólétszám drasztikusan csökkent. Az egymást követő fenntartóváltások, a gyakori
szerkezeti változtatások, egyes iskolatípusok erőltetett térnyerése, a nemzetgazdaság létszámában, tudásszintjében, tagozódásában jelentősen változó szakemberigényének kielégítése egyre nehézkesebbé vált. A
lemorzsolódási ráta hosszú évek óta rendkívül magas és masszívan tartja magát: majd’ 30%-os, mely európai mértékkel is kimagasló „teljesítmény”. E relatíve rövid időn belüli, kézzelfogható csökkenést eredményező megoldást követelő helyzet bizonyos szempontból arra a fajsúlyos számadatra is visszavezethető, hogy
ma a magyar köznevelés-közoktatás rendszerében szakértői véleménnyel rendelkező, cca. 84 000 SNI diák
– közülük megközelítően 58 000-en integrált, míg körülbelül 25 000-en szegregált – nevelésben részesül.
A fentebb említett nagyfokú lemorzsolódás egyik oka feltételezhetően éppen oda vezethető vissza, hogy
egy részük sajnos nem a pszichés, szomatikus állapotának, értelmi, mentális képességeinek, szociokulturális adottságainak megfelelő iskolatípusban tanul. És akkor még nem kerültek említésre az ilyen-olyan
oknál fogva szakértői papírral nem rendelkező, erőteljesen alulmotivált környezetben szocializálódó, egyre
növekvő hiányos ismeretanyaggal évfolyamból évfolyamba bukdácsolók. Miként lehetnek ők a minőségi
tudással rendelkező szakemberre igényt tartó munkaerőpiac szereplői?

Mindezekből kiindulva milyen lehet a jövőképünk?
Az előttünk álló, reánk váró, nem is olyan távoli idők kissé talán futurisztikusnak is vélhető jövőképében
robotok dolgoznak majd helyettünk; a ma ismert szakmák nagy része eltűnik, ugyanakkor az SNI, BTMN
tanulók száma, aránya várhatóan növekszik.
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Mi is az az SNI?
Az Nkt 4.§. (25) bekezdése szerint „Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos;
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd”.
Mivel az SNI tanulók a rendszerben nem egyenletesen, hanem – középfokon – jellemzően a szakképzés
területén vannak jelen, ezért a munkaerő-piaci alkalmasság érdekében tanulmányaik folyamán esetükben
ún. pozitív diszkriminációs elemek alkalmazhatók. Ilyenek például a meghosszabbított képzési idő lehetősége (23 éves korig); a speciális szakiskolákban a 9.e (előkésztő, alapozó) évfolyamra történő felvétel;
adaptált szakképzési programok (jelenleg: 79 db két évfolyamos, 85 db négy évfolyamos); további szakma/
szakmák ingyenessége (st, sl, sm, sh, 2. szakma, többi fogyatékosság esetén minden iskolarendszerű oktatás ingyenes); a szakvélemény alapján rehabilitációs célú foglalkozás (20/2012. rend. 138-139.§ kötelező
tanóra!); kérelemre felmentési lehetőség tantárgyrészek, tantárgyak alól, illetve kedvezmények a vizsga
folyamatában.
Az Nkt mellet az Szt is számos helyütt rendelkezik az SNI tanulókról. Így az Szt. 11. § (1) bekezdése szerint
„A sajátos nevelési igényű vizsgázó részére a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott pályaalkalmassági és
egészségügyi alkalmassági követelmények, valamint a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének
figyelembevételével biztosítani kell a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá
segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a kötelezettségeit. A felkészítés és a vizsgáztatás során
is biztosítani kell a sajátos nevelési igényű vizsgázó számára a fizikai és infokommunikációs akadálymentességet.)

Mit kell tudni az SNI tanulók felvételi eljárásáról?
Erről is rendelkezik az Nkt. 51. § (5) 20/2012 EMMI rendelet 33. § (3) bekezdése: „Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván a
kedvezményekkel: a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság
véleményét. Az igazgató a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. Az igazgató a döntésében
rendelkezik: az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról; az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli
felmentésről.”

Mit kell tudni a rehabilitációs célú foglalkozásról?
Erről személyre megállapítottan a szakértői bizottság által kiállított szakértői véleménynek kell rendelkeznie. Szakszerű ellátását – integrált nevelés esetében minden esetben – a kötelezően vezetendő fejlesztési
napló igazolja. Jogszabályi háttere a következő: 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet, 4. melléklet [11. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] – Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára a 643. oldaltól: „A habilitációs, rehabilitációs tevékenység
céljai és feladatai:
a) Fogyatékosságból, sérülésből fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával;
b) T
 örekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására;
d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulajdonságok, funkciók
fejlesztése;
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e) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása (maximum a
rehabilitációs célú időkeret 75%-a. Időkeret meghatározása félévente a tantestület döntése alapján – tantárgyfelosztás)”.

Az SNI miként jelenik meg a tanügyi dokumentumokban?
„1.3.3. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők
… d) A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása, továbbtanulás,
pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés.
A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, tevékenységeket,
követelményeket meg kell jeleníteni: a) az intézmény pedagógiai programjában; b) a helyi tantervben; c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban; d) az egyéni fejlesztési tervben”.

Miként rendelkeznek az egyes jogszabályok
az SNI tanulók vizsgájáról?
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 68. § (4) bekezdése szerint „A sajátos nevelési igényű …vizsgázó
szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján:
a) az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni;
b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja;
c) írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet;
d) a szóbeli vizsgát írásban teheti le.
(5) Ha a vizsgázó a (4) bekezdés d) pontja alapján a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása
után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell
biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa”.
Erről az Szt.11. § alábbi bekezdései szerint:
„(2)	
Az SNI jellege alapján, a SNI vizsgázót – a gyakorlati vizsgatevékenység kivételével – mentesíteni kell
egyes tantárgyak, tananyagegységek (modulok) tanulása és a beszámolás kötelezettsége alól.
– A vizsgatevékenység idegennyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól.
– A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt,
– segédszemély alkalmazását,
– az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt,
– a szakmai vizsgabizottság engedélyezheti az írásbeli (interaktív) vizsgatevékenység szóbeli vizsgatevékenységgel vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív) vizsgatevékenységgel történő
felváltását.
(3)	A mentesítésről
– iskolai rendszerű szakképzés esetén a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a sajátos nevelési igény
megállapítására felhatalmazott szakértői és rehabilitációs bizottság,
– iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a szakértői bizottság kettő évnél nem régebbi véleményének
hiányában a sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékosság tekintetében illetékes szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosának véleménye alapján a szakmai vizsgabizottság dönt.
(4)	Az e § alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben
biztosítható, és nem vezethet a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelmények alóli általános felmentéshez”.
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A moduláris vizsgákat országosan is lassan felváltja a komplex vizsgáztatás. Előbbi esetében a többségi
iskolákban sikertelen vizsgák esetén részszakképesítésről kapott bizonyítványt a fiatal. Ennek lehetősége a
komplex vizsga belépésével megszűnt. Ez valójában a diákok érdekeit szolgálja, mert így a többségi szakképzőkbe felvett, valójában a szegregált képzésbe predesztinált fiatalok is nagyobb eséllyel kerülnek a nekik
megfelelő iskolatípusba, nem növelve a lemorzsolódók táborát.

Mit kell tudni a Szakképzési HÍD programról?
A Közismereti (10 és 20 hónapos) HÍD programokon túl a szakképző iskolákban elindulnak a Szakképzési HÍD program keretében szervezett osztályok/csoportok. Ezekben – ellentétben a Közismereti HÍD
programmal – a hangsúly a tevékenykedtetésen, azaz a gyakorlatba ágyazott szakmai ismeretek elsajátíttatásán van. A belső tanműhelyekben történő foglakozások keretében a szükséges elméleti ismereteket is megtanulják a fiatalok. Mivel a belépés feltétele a betöltött 14. életév, valamint a be nem fejezett általános iskola,
így az egységesen két esztendős képzési idő alatt az ide járó diákok tanúsítványt fognak kapni az általános
iskoláról, valamint valós munkaerőpiaci relevanciával rendelkező részszakképesítést is szereznek. Reményeink szerint ezt követően közülük egyre többen majd annak teljes szakképesítését is el fogják sajátítani.

„Speciális szakiskolák integrációja a többségi szakképzéshez
és a tanulók foglalkoztathatóvá tétele az elsődleges
munkaerőpiacon” című projekt tapasztalatai
Ezen – a Nemzetgazdasági Minisztérium által finanszírozott – projekt keretében a 2013/2014-es tanév
második félévétől kezdve a tavalyi esztendő végével bezárólag áttekintették a közel tízezer fiatalt érintő speciális szakiskolák személyi és tárgyi feltételeit. Monitorozás alá került a képzett rész- és teljes szakképesítések
helyzete, az oktatható szakmák, a speciális szakiskolák képzéskínálata és a munkaerőpiac igényei oldaláról.
Lényegét tekintve megállapítást nyert, hogy az egyszerű kétkezi OKJ-s szakképesítések közül számos –
legyen az rész- vagy teljes szakképesítés – sikeresen elsajátítható a speciális szakiskolába járó, jellemzően
BNO 70-es (enyhe értelmi fogyatékos) fiatalokkal. Továbbá a tanulásban akadályozott fiatalok esetében,
ha minél teljesebb és sokrétűbb a kapcsolódás a többségi szakképzéshez – ami természetesen nem jelenti a
szegregált képzés szükségtelenségét –, ők annál nagyobb eséllyel tudják az adott szakképesítést szakmailag
megfelelő körülmények között elsajátítani. Ezen túl a duális képzés jegyében a külső gyakorlóhelyeken köttetett tanulószerződések egyben garanciái a munkaerő-piacon való tartós bennmaradásnak is. A képzésre
jellemző pozitív diszkrimináció elemei viszont elengedhetetlenek a sikeres képzéshez. A szegregált lét csakis
eszköze és nem célja lehet a speciális szakiskolai nevelésnek.

Summázat
A szakképző iskolák életében 2015 nyarán bekövetkezett fenntartóváltás a szemléletváltáson túl egyben
érdemi tartalmakkal megtöltött szerkezeti átalakulást is jelentett. A hatékony működés garanciája – a szakképzési centrumok keretében – a valós munkaerőpiaci igények minél teljesebb és gyorsabb kielégítése, mely
a nappali képzés (szakközépiskola /szakgimnázium/szakiskola) + felnőttoktatás + felnőttképzés + hátránykompenzáció, azaz az integrált/szegregált nevelés; speciális szakiskolai osztályok, Szakképzési HÍD) minél
teljesebb négyes egységének megvalósításában rejlik.
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Melléklet

Előadóink
előadásanyagai
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Szakképzési szakértők felkészítése
Az Országos Képzési Jegyzék változása

Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Képzési Alaprész
NFA 4/2014 támogatási szerződés

Soós László

Az OKJ módosítás előzményei (okai)
•

A szakképzési és a köznevelési törvény módosítása
(szakgimnázium)

•

A felnőttképzési óraszámok csökkentésének növekvő igénye

•

Egyéb szakmai javaslatok (normál változtatási igények)

•

A Magyar Képesítési Keretrendszer megjelenése
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Az OKJ módosítás folyamata
• A felülvizsgálat időtartama: 2015. augusztus - december
•
•

Koordinátor: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Résztvevők:
• közel 80 gazdálkodó szervezet

(pl. Audi, MÁV, Siemens, TVK) és gazdasági érdekképviseleti szervezet
(pl. ÉVOSZ, KISOSZ, MEE, Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség,
a Magyar Gasztronómiai Szövetség, Magyar Vegyipari Szövetség)



szakképző iskolák

(pl. a Magyar Hajózási Szki., a Veszprémi Közgazdasá-gi és Közigazgatási Szki., a Petrik Lajos
Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakképző Iskola, a Bláthy
Ottó Titusz Informatikai Szki., a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola, a Kőszegi
Evangélikus Mező-gazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola, a Bolyai János
Műszaki Szki., a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, a Lukács Sándor Mechatronikai
és Gépészeti Szakképző Iskola, a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola, a Pécsi Pollack
Mihály Műszaki Szakképző Iskola)

Az OKJ változás szakmai/jogszabályi háttere 1.
(szakgimnázium)
•

A 2015. évi LXVI. törvény 2016. szeptember 1-jétől megváltoztatja a
szakgimnáziumi 9-12. évfolyamokon a szakmai és a közismereti
képzések arányát. Ennek alapján e képzési időszakban a szakmai képzés
aránya emelkedik, mintegy 500 óra szakmai képzési többlet lehetőség
jelenik meg.

•

A 2015. évi LXV. törvény 2016. szeptember 1-jétől megváltoztatja a
szakképző iskola típusokat, a mai szakközépiskola helyébe a
szakgimnázium lép. A köznevelési törvény módosítása alapján a
szakgimnáziumokban az érettségi vizsga keretében szakképesítést is
szereznek az érettségiző tanulók.
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Szakgimnázium

Szakközépiskola

Közismeret
(érettségire
felkészülés)

Közismeret
(érettségire
felkészülés)

Szakmai ismeretek 2.

Szakmai
ismeretek 1.

Szakmai
ismeretek
(ágazati érettségi)

(Szi1+Szi2
szakmai érettségi
vizsga +
szakképesítés)
2016. 09. 01-től felmenő

2016. 08. 31-ig

Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés
Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés

Szakgimnázium 9-12. évfolyam

Szakmai ismeretek 2.

Szakmai
ismeretek
(„1/2 technikus”)

A

+

B

Szakmai
ismeretek
2.

Szakmai ismeretek 2.

Szi 2/1.

C

Szi 2/2.

52
34

52
51
31
52
51
31
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Az OKJ változás szakmai/jogszabályi háttere 2.
(felnőttképzési óraszámok)
Szempontok:

•
•
•
•
•

nem rendelhető minden egyéb szakmai szempont az óraszám csökkentés
céljai alá
a szükségesnél magasabb óraszámok megadása volt korábban
a tartalom kurtításából következő képzési idő csökkenés lehetősége
új rész-szakképesítések kialakítása azon szakképesítések esetében, ahol az
óraszám nem csökkenthető



Óraszám csökkenés: 30 db részszakképesítés, 135 db szakképesítés és ráépülés
esetén a felnőttképzési óraszámok jellemzően 10-30% közötti csökkentése (a 34es és 54-es szakképesítések 960-1440 óra tartományból jellemzően a 800-1000
óra tartományba kerültek )



62 db új részszakképesítés (35 db 31-es szintkódú és 27 db 51-es szintkódú)
kialakítására is sor került

Az OKJ változás szakmai/jogszabályi háttere 3.
(egyéb javaslatok)
•
•
•
•
•
•
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Új, speciális tudást biztosító szakképesítések, szakképesítés-ráépülések jelennek
meg a gépészet, az informatika, a vegyipar, a villamosipar területén
Átalakul a nyomdaipari szakképesítés struktúra
A vasúti és más közlekedési, logisztikai szakképesítések korszerűsítése
Ágazatok száma, ágazatok, szakmacsoportok megnevezése változott
Korm. Határozatok végrehajtásának elősegítése (Tessedik)
Normaszöveg változások (törlés, kapcsolódó, 7. melléklet)

Az OKJ változás szakmai/jogszabályi háttere 4.
(MKKR)
•

•
•
•

•

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. április 23-án ajánlást fogadott el az
egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének
létrehozásáról
1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat az Országos Képesítési Keretrendszer
létrehozásáról és bevezetéséről
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) a 1229/2012. (VII. 6.) Korm.
határozattal került elfogadásra
Az MKKR 8 szintre sorolja be a magyar oktatási rendszerben megszerez-hető
állam által elismert képesítéseket, végzettségeket a szakképesítések
összetettségétől függően 4 szintre (2,3,4,5) kerültek elosztásra
Az MKKR-nek az Európai Képesítési Keretrendszerrel (EKKR) való
megfeleltetéséről szóló nemzeti jelentést az Európai Bizottság EKKR Tanácsadó
Testülete 2015. február elején fogadta el.

OKJ változás – ADATOK 1.
Rész-szakképesítés

Szakképesítés
és szakképesítésráépülés

törlés

7

23

név/ágazat/
szakmacsoport változás,
átsorolás

1

21

szintváltozás

4

16

szakképesítés csere
(törölt és helyette új)

1

13

Új

62

88

A változás jellege

Érettségi vizsga keretében megszerezhető: 66 db (41 új, 25 meglévő)
62 db új részszakképesítés (35 db 31-es szintkódú és 27 db 51-es szintkódú)
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OKJ változás – ADATOK 2.
Szakképesítések

Régi OKJ (db)

Új OKJ (db)

részszakképesítés
(21, 31, 51)

152

201

szakképesítés
(32, 34, 52, 54, 62)

289

340

szakképesítésráépülés
(33, 35, 53, 55)

200

219

Az OKJ változások bevezetése
A bevezetést megelőző feladatok
Az OKJ felülvizsgálatának eredményeihez igazodóan
az új vagy módosult követelménymodulok, szakmai és
vizsgakövetelmények, valamint
a szakképzési kerettantervek kidolgozása
•

A módosított OKJ tervezett hatálybalépése: 2016. szeptember 1.

•

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések táblázata:
2020. január 1.

44

Szakmai dokumentumok kidolgozása - ÜTEMEZÉS
Jogszabály

Kiadás tervezett
időpontja

az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

2016. április

Az új és a megváltozott szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó miniszteri rendeletek kiadása (a
szakképesítésért felelős miniszterek)

2016. május

A szakképzési kerettanterveket tartalmazó
miniszteri rendelet kiadása

2016. június 30.

Kerettanterv munkapéldány: 2016. május

Köszönöm figyelmüket!
laszlo.soos@ngm.gov.hu
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Az ágazati szakmai érettségi vizsgák
Szakképzési szakértők felkészítése
Stágel Imréné
szakképzési szakreferens

Az ágazati szakmai érettségi vizsga
jogszabályi környezete I.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
6.§ (1) az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, …a felsőoktatásban,
szakképzésben továbbtanulásra jogosít, a szakmai érettségi továbbá a szakképzésre
vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére is
képesít
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
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2.§ 40. pont: „Ágazat szerinti kötelező szakmai vizsgatárgy teljesítése magasabb
követelmények szerint teljesített érettségi vizsgatárgynak minősül”



Átmeneti rendelkezések, 92.§ (37) A 2013/2014-es, a 2014/2015-ös és a
2015/2016-os tanévben szakközépiskolába beiskolázott tanuló által a kötelező
szakmai érettségi vizsgatárgyból letett érettségi vizsga emelt szintű érettségi vizsgának
minősül.

Az ágazati szakmai érettségi vizsga
jogszabályi környezete II.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (vizsgaszabályzat)
előkészítésre, lebonyolításra, értékelésre, ügyvitelre vonatkozó általános szabályok
vizsgatárgyanként: tartalmi követelmények témakörönként, vizsgaformák (vizsgarészek)
 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet
3. melléklet: betölthető munkakörök FEOR alapján
 Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet
vizsgatárgyanként a vizsga célja, követelményei kompetenciák (készségek) és témakörök
szerint, vizsgarészek leírása, értékelése, használható segédeszközök, nyilvánosságra
hozható anyagok
 A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet
tartalmazzák az ágazati közös tartalmi elemeket (témaköröket), a 9-12. évfolyamon
tanított szakmai tantárgyakból elsajátítandó tudást, kompetenciákat


Az ágazati szakmai érettségi vizsgát érintő
rendelkezések a vizsgaszabályzatból I.


Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (vizsgaszabályzat)

Középszintű érettségi vizsga esetén:

Emelt szintű érettségi vizsga esetén :

a) 80–100% elérése esetén jeles (5),

a) 60–100% elérése esetén jeles (5),

b) 60–79% elérése esetén jó (4),

b) 47–59% elérése esetén jó (4),

c) 40–59% elérése esetén közepes (3),

c) 33–46% elérése esetén közepes (3),

d) 25–39% elérése esetén elégséges (2),

d) 25–32% elérése esetén elégséges (2),

e) 0–24% elérése esetén elégtelen (1).

e) 0–24% elérése esetén elégtelen (1).
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Az ágazati szakmai érettségi vizsgát érintő
rendelkezések a vizsgaszabályzatból II.


Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (vizsgaszabályzat)

17/A. § (1) Ha a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát emelt szinten szervezik meg:
a) az írásbeli vizsga felügyelő tanárait a kormányhivatal bízza meg,
b) a szóbeli vizsga – elnökből és kettő kérdező tanárból álló – tantárgyi bizottság előtt
folyik, melynek tagjait a kormányhivatal bízza meg.
30. § (1) Ha a vizsgázó a vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tesz, a vizsgatárgyak
központi vizsgakövetelmények alapján kiadott feladatlapjain elkészített
vizsgadolgozatok javításáról, értékeléséről a kormányhivatal gondoskodik.
(2b) A feladatlapokat a felügyelő tanár – a járási hivatal közreműködésével – veszi át
a kormányhivatal megbízottjától, és viszi magával a vizsga helyszínére.
(2c) A vizsgázókat a vizsgacsoporton belül folyamatosan, az arab számokat alkalmazva
sorszámmal kell ellátni, a csoport száma törve a vizsgázó sorszámával adja a vizsgázó
azonosító jelét.
(2k) A vizsgadolgozatok kijavítása, értékelése a kormányhivatal által felkért szaktanár feladata.

Az ágazati szakmai érettségi vizsgát érintő
rendelkezések a vizsgaszabályzatból III.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet (vizsgaszabályzat)
Záradékok, 17. Jelen érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít, továbbá
……… FEOR számú ….. munkakör betöltésére képesít
Az egyes vizsgatárgyból tett emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára vonatkozó külön szabályok
40/A. § (1) Ha a vizsgázó emelt szintű érettségi vizsgát tesz, a 31–37. §-ban
foglaltakat a
következő eltéréssel kell alkalmazni:
a) a szóbeli tételeket a Hivatal, az ágazati szakmai vizsgatárgyak esetén a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal készítteti el, és a Hivatal juttatja el a
kormányhivatalhoz, amely átadja azokat a tantárgyi bizottságoknak.
2. § Az érettségi vizsga vizsgakövetelményeit (részletes vizsgakövetelmények) az oktatásért
felelős miniszter– a tanuló képzési ágazatának megfelelő ágazati, és a vizsgaszabályzat 2. számú
mellékletében foglalt táblázat A oszlopában meghatározott ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgy
esetén a szakképesítésért felelős miniszterrel, több szakképesítésért felelős miniszter esetén
valamennyivel egyetértésben – a vizsgatárgy követelményei (általános vizsgakövetelmények)
alapján adja ki.
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Az ágazati szakmai érettségi vizsgát érintő
rendelkezések a vizsgaszabályzatból IV.
Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet (vizsgaszabályzat)
Egészségügy ismeretek

-

-

írásbeli

szóbeli

Egészségügyi technika ismeretek
Szociális ismeretek
Pedagógia ismeretek
Képző- és iparművészet ismeretek

-

-

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli

Hang-, film és színháztechnika ismeretek

-

-

írásbeli

szóbeli

Bányászat ismeretek
Épületgépészet ismeretek
Gépészet ismeretek
Kohászat ismeretek
Villamosipar és elektronika ismeretek
Távközlés ismeretek
Informatika ismeretek
Vegyipar ismeretek

-

-

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
gyakorlati
gyakorlati
írásbeli

szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
gyakorlati

Az ágazati szakmai érettségi vizsgát érintő
rendelkezések a vizsgaszabályzatból IV.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet (vizsgaszabályzat)
„EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
A vizsga formája
Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.
Az egészségügy ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga célja
Az egészségügy ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy követelményei részét képezik
az ágazati szakképzési kerettanterv által előírt ismereteknek, készségeknek és
képességeknek.
Az egészségügy ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a
vizsgázó képes-e….
A fent felsoroltak tudásmérése során szükséges meggyőződni arról, hogy a vizsgázó
rendelkezik-e az alábbi képességekkel, kompetenciákkal:…….
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Az ágazati szakmai érettségi vizsgát érintő
rendelkezések a vizsgaszabályzatból V.
Tartalmi követelmények
EMELT SZINT
TÉMAKÖRÖK

Egészségügyi alapismeretek

– Szakmai etikai és jogi ismeretek
– Egészségfejlesztés
– Kommunikáció

Alapápolás

– Egészséges ember gondozása
– Akadályozott ember gondozása
– Csecsemő- és kisgyermekgondozás
– Ápolási beavatkozások
– Betegmegfigyelés

KÖVETELMÉNYEK
– Az egészségügyi dolgozókkal szemben
támasztott etikai és jogi követelmények.
– Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők.
– Adekvát, kongruens és hiteles kommunikáció
a beteggel és a hozzátartozókkal.
– A csecsemő és kisgyermekgondozás feladatai.
– A beteg állapotváltozásai.
– Ápolási feladatok.
– A gondozási folyamatok életkor szerinti alkalmazása.

Az ágazati szakmai érettségi vizsga
részletes követelményei I.
 A részletes követelmények az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendeletbe kerülnek beépítésre.

A részletes követelmények tartalma:
Szakmai kompetenciákhoz rendelt témák és követelmények
Részletes tartalmi követelmények témakörönként
A vizsga leírása
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli feladatlap értékelése
Szóbeli vizsga általános szabályai
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsgarész értékelése
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Az ágazati szakmai érettségi vizsga
részletes követelményei II.
 A részletes követelmények, benne a vizsga leírásával az érettségi vizsga részletes
követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletbe kerülnek beépítésre.

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

20 perc

I. Feladatlap

II. Feladatlap

45 perc

135 perc

Bizonylatkitöltéssel, üzleti
levelezéssel, iratkezeléssel
kapcsolatos ismereteket és
képességeket mérő feladatlap

Az áruforgalom és üzleti
tevékenység elemzésének,
tervezésének ismeretét és
képességét mérő feladatlap

25 pont

75 pont
100 pont

Egy tétel kifejtése,
amely egy „A” és „B”
feladatot tartalmaz

50 pont

Az ágazati szakmai érettségi vizsga jellemzői
Egy vizsgatárgy keretein belül az ágazati szakmai tantárgyak kompetenciáinak mérése
Kötelező vizsgatárgy, magasabb követelmények szerint
 Az emelt szintű érettségi vizsgákat az Oktatási Hivatal készíti elő, és az Oktatási Hivatal
szakmai irányításával a kormányhivatal szervezi meg.
 Szóbeli vizsga tantárgyi bizottság előtt, a vizsgabizottságtól függetlenül
 A felsőoktatásba történő felvételi esetén többletpont szerezhető
 A szakiskolai szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szakmai érettségi vizsgának kell
elismerni.
A vizsga részei
 Vizsgarészek: a 100/1997. Korm. Rend. 6.§ (3) alapján írásbeli, szóbeli, gyakorlati lehet
 Az ágazati szakmai vizsgatárgyaknál: két vizsgarész
 A gyakorlati tudáselemek mérése: többnyire az írásbeli vagy a szóbeli vizsgarész keretein
belül, az azokra vonatkozó rendelkezések szerint
 (Évsz.18/B § (8), 31.§(4))
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Stágel Imréné
szakképzési szakreferens
StagelIne@lab.hu

52

Szakképzési szakértők felkészítése

Tankönyvellátás és a gyakorlati képzés
megszervezése
Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Képzési Alaprész
NFA 4/2014 támogatási szerződés

Nagy Norbert

Helyzetkép
Munkaerő-hiány Magyarországon
•

A magyar gazdaság versenyképességének növelése érdekében szükséges a megfelelő
szakemberek pótlása, a színvonalas képzésben részt vevők számának növelése

•

Egyszerre van jelen növekvő kereslet és munkaerő-hiány

•

Hiányzik a modern termelésbe bevonható, jól képzett és megbízható, széles körű
alapismeretekkel rendelkező munkavállaló

•

A képzetlen, olcsó munkaerő napjainkban már kevésbé keresett
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A szakképzés területén történő
Európai Uniós szakpolitikai fejlesztési irányok
- A Rigai Szakképzési Nyilatkozat
1.

A vállalatoknál történő, munkaalapú gyakorlati képzés elterjesztésének további fejlesztése,
támogatása

2.

A felnőttek és tanköteles korú fiatalok szakképzési rendszer minőségének fejlesztése,
valamint az ehhez szükséges információs rendszer működtetése

3.

Rugalmasabb és átjárható szakképzési rendszer kifejlesztése, kiegészítve egy hatékony
tanácsadási és validációs (az informális és nem formális tanulás eredményeit elismerő)
rendszerrel

4.

A kulcskompetenciák fejlesztésének megerősítése a szakképzési kerettantervekben,
valamint e kompetenciák elsajátítását szolgáló tanulási lehetőségek kínálatának növelése

5.

A szakmákat oktató tanárok, szakoktatók, a segítő mentorok és gyakorlati szakemberek
képzésének és továbbképzésének rendszerszerű megközelítése, számukra hatékony
tanulási lehetőségek biztosítása

Szakképzés a gazdaság szolgálatában c.
koncepció végrehajtási irányai
I. A duális szakképzés kiterjesztése:
a munkaerőpiacon elvárt, releváns készségek és kompetenciák leghatékonyabb módon
munkaalapú tanulás által sajátíthatók el, ezért számos intézkedéssel szolgáltuk a duális
képzés kiterjesztését, ösztönzését, a tanulószerződések és a képzésbe bekapcsolódó
munkaadók számának növelését.
II. A szakképzésbe történő beiskolázás kereteinek tágítása:
A szakképzéshez és a szakképesítés megszerzéséhez való hozzáférés előfeltétele az egyének
munkaerőpiacra való belépésének és tartós foglakoztatásának.
III. Hatékony, a tanulói és munkaadói igényekre mind tartalmi, mind pedig területi
szempontból reagálni képes intézményrendszer létrehozása: a szakképzési centrumok.
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Intézményrendszer,
szakképzési utak átalakítása
1.

Szakképzés Intézményrendszerének átalakítása

2.

A hatályos jogszabályok, és ahhoz igazodó dokumentációs rendszer
létrehozása- tartalmi megújulás

Módosuló jogszabályok a megújított
szakképzési rendszer bevezetéséhez


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről



2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról



150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az OKJ-ról és az OKJ módosításának eljárásrendjéről



217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól



Miniszteri rendeletek az egyes minisztériumok hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről



14/2013 (IV. 05) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről
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A duális szakképzés kiterjesztése
•

2015. szeptember 1-vel a tanulószerződéses forma a felnőttoktatásban tanulók
részére is lehetővé vált

•

„kamarai garanciavállalás”: a tanuló gyakorlati képzése csak akkor folyhat iskolai
tanműhelyben, ha a gazdasági kamara igazolja, hogy nem tud gyakorlati képzést végző
vállalatot biztosítani

•

munkaadók pénzügyi ösztönzése: a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget
csökkentő költségnemek bővítése, adminisztratív terhek csökkentése

•

a felsőoktatási duális képzés finanszírozási hátterének megteremtése

A szakképzési rendszer
pedagógusokat érintő, várható változásai
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Gyakorlati oktatásvezető munkakör visszaállítása
•

az állam által fenntartott szakképző iskolákban, a színvonalas, összehangolt
gyakorlati képzés megvalósítása érdekében

•

feladata a gyakorlati
kapcsolattartás

•

együttműködés az iskola és a gazdaság szereplői között

képzést

szervező

vállalatokkal

történő

szorosabb

Szakképzési pedagógus-életpálya almodell kialakítása
•

pedagógus II. szintre szakirányú posztgraduális végzettséggel is be lehet lépni

•

mesterpedagógus szint pedagógus végzettséggel és pedagógus szakvizsgával, vagy
szakmai szakvizsgával lesz elérhető

•

gyakorlati oktatók, óraadók képesítési előírásainak életszerűbbé tétele; mestervizsga
feltétel 2016-tól

A szakképzési hozzájárulás
teljesítésének lehetőségei
•

gyakorlati képzés folytatása
o

együttműködési megállapodás,

o

tanulószerződés, illetve

o

gyakorlatigényes alapképzési szak keretében

•

saját munkavállalók képzése

•

a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba történő befizetés

•

duális felsőoktatási képzéssel történő teljesítés

Gyakorlati képzéssel történő
kötelezettség teljesítés
•

A vállalkozások szakképesítésenként differenciált gyakorlati képzési normatíva összegével
csökkenthetik kötelezettségüket.

•

A duális képzés erősítése, kiszélesítése érdekében további kiegészítő csökkentő tételek
bevezetése 2016. 01. 01-től:

•

o

Gyakorlati képzési beruházási támogatás,

o

KKV-k számára oktatók bérköltségének támogatása,

o

Tanműhely fenntartási támogatás,

Szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett, de tanulószerződés kötésére jogosult „egyéb”
szervezetek eddigi támogatása helyett a szakképzési hozzájárulási rendszerben történő
visszaigénylés
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Gyakorlati képzés meghatározása
A szakmai képzésnek az iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény
tanműhelyében vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult gazdálkodó
szervezetnél, egyéb szervnél vagy szervezetnél folyó azon része, amelynek célja a
szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő
elsajátítása és a tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére való
felkészítése, amelyet iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzési kerettanterv
határoz meg;

Gyakorlati képzést szervező és folytató
Gyakorlati képzést szervező: a gyakorlati képzés feltételeinek biztosításáért felelős
szakképző iskola vagy e törvény szerint nyilvántartásba vett gyakorlati képzést
folytató;
Gyakorlati képzést folytató: gyakorlati képzési tevékenységét iskolai tanműhelyben,
vagy együttműködési megállapodás, tanulószerződés alapján ténylegesen folytató,
a gyakorlati követelményekre való felkészítést végző szerv, amely lehet a gyakorlati
képzést szervező is;
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Gyakorlati képzés megszervezése
A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést - az
összefüggő szakmai gyakorlat kivételével - a szakképző iskolában vagy a
gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési
célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni. Szt. 26§.
•

A gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesített és az azon kívül
összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.

•

A mulasztás pótlása csak a szorgalmi időszakban.

•

A gyakorlati képzést lehetőleg a szakmai elméleti képzéssel egy héten belüli
váltakozással kell megszervezni. Ettől a gyakorlati képzést folytató szervezet és a
szakképző iskola közötti megállapodással lehet eltérni. (Mennyi ilyen megállapodás
van?...)

Gyakorlati képzés megszervezése
•

A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban a szorgalmi
időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra
meghatározott óraszámon felül - a szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása
kivételével - gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető.

•

(Azokban a centrumokban ahol kiegészítő gyakorlati képzést szerveznek problémát
jelenthet!!!)

•

A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban
eltöltött szakirányú gyakorlati idő, szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben
folytatott korábbi tanulmányok (megegyező tartalom esetén)- a szakképző iskola
vezetőjének egyedi döntése alapján beszámítható. Szt. 27§.

•

Olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és
vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági
követelményeknek megfelel.
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Szintvizsga
•

Annak mérése, hogy a elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez
szükséges kompetenciákat (pincér vs. kőműves).

•

Az első szakképzési évfolyam tanévében, február első tanítási napjától április utolsó
tanítási napjáig terjedő időszakban.

•

Eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele.

A gyakorlati tárgyat oktatókkal
szembeni követelmények
•

Gyakorlati képzést a nemzeti köznevelésről (Nkt.) és a szakképzésről (Szt.) szóló
törvényben előírt képesítésű pedagógusok és szakemberek láthatják el.

•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.)előmeneteli és
illetményrendszerére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a szakképző
iskolában oktató, felsőfokú végzettséggel nem rendelkező gyakorlati oktatókra,
mindaddig, amíg a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szabályainak
alkalmazása számukra kedvezőbb, mint a nemzeti köznevelésről szóló törvény
pedagógus-életpálya előmeneteli és illetményrendszerének szabályai.
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A gyakorlati tárgyat oktatókkal
szembeni követelmények
31. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben
gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki
a) megfelelő szakirányú szakképesítéssel és - a (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában
meghatározott kivétellel - legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b) azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter
kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik,
c) büntetlen előéletű, és
d) nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt.

A tanuló védelme és a gyakorlati képzés elvei
35. § (1) A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés
szakképzési kerettantervében meghatározott feladat ellátására kötelezhető,
és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható.
36. § (1) A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő
felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező a felelős a szakképesítésre kiadott
szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján.
37. § (3) Fiatalkorú tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között,
folyamatosan kell megszervezni. A tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése
és a következő napi gyakorlati képzés megkezdése között legalább tizenhat óra
folyamatos pihenőidőt kell biztosítani.
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A gyakorlati képzés ideje
A gyakorlati képzést lehetőleg a szakmai elméleti képzéssel egy héten belüli váltakozással kell
megszervezni.
38. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére nem
kerülhet sor

•

a) az elméleti képzési napokon, ha az elméleti képzési órák száma az adott napon a négy
tanórát meghaladja, (???)
(3) Ha a napi gyakorlati képzési idő a négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére
legalább harminc perc, megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a képzési időn belül.

•

A mulasztás szabályozása
A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola
házirendjében meghatározottak szerint. A tanuló részvételét és mulasztását a
gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási
naplójába bejegyzi. A tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola
házirendjében a mulasztás nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozó
szabályokat a gyakorlati képzést folytató szervezet is alkalmazza.
•

A szervezet külön szabályozást készíthet a mulasztásra vonatkozóan, a szakképző
iskola igazgatójának egyetértési joga van.

•

39§. (3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való
igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre
vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló
tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati
képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az
évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is
szükséges. (ha nincs igazolatlan - engedmények)
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Tanulószerződés
2. § (1) Gyakorlati képzés szervezése céljából az iskolai rendszerű szakképzésben
magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás
keretében részt vevő tanulóval köthető.
(2) Az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első
és a második, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó,
költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető
•

A tanulószerződésben érintett tanulónak az előírt egészségügyi feltételeknek,
pályaalkalmassági követelményeknek meg kell felelnie.

•

A tanuló egyidejűleg csak egy hatályos tanulószerződéssel rendelkezhet. A
tanulószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati képzésen kizárólag
tanulószerződés keretében vehet részt. (kiegészítő gyakorlati képzés, vizsgára
felkészítés problémája)

Kamarai garanciavállalás
46. § (1) A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. Ha
megfelelő képzőhely biztosított és így köthető tanulószerződés, a tanuló gyakorlati
képzése a szakiskola 9. évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően, kizárólag
ennek keretében szervezhető meg.
(1a) Ha a gazdasági kamara igazolást ad ki az iskola számára arról, hogy részéről nem
biztosított a megfelelő képzőhely, akkor a szakképző iskola gondoskodik a tanuló
gyakorlati képzéséről.
(1b) A gazdasági kamara minden év június 15-ig, de legkésőbb a folyó tanév összefüggő
szakmai gyakorlatának kezdete előtt kiadja az igazolást.
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Az együttműködési megállapodás feltételei
56. §. a) a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő
negyven százaléknál kevesebb,
b) a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet
csak a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,
c) a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati
képzés feltételeivel, (a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére előírt képzési idő legfeljebb
negyven százalékában),
d) a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy
e) a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.
(3) Együttműködési megállapodás a fenntartóra vonatkozóan többletkötelezettséget
csak a fenntartó előzetes jóváhagyásával állapíthat meg.
(5) Ha a tanuló gyakorlati képzése részben vagy egészben együttműködési
megállapodás alapján folyik, a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola.

A gyakorlati képzés ellenőrzése
60. § (1) A nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező szervezet szakképzési
tevékenységét - a KET szerint - a gazdasági kamara ellenőrzi a tanulóval tanulói
jogviszonyban álló szakképző iskola, a tanuló, kiskorú tanuló esetében a szülő (gyám)
megkeresése alapján vagy egyébként hivatalból. Az ellenőrzésben részt vesz azon
szakképző iskolák közül legalább egynek a képviselője, amellyel a gyakorlati képzésen
részt vevő tanuló tanulói jogviszonyban áll. A szakképző iskola, ha nem ért egyet az
ellenőrzés megállapításaival vagy az ellenőrzésről hozott határozattal, azokra észrevételt
tehet. A szakképző iskola képviselőjének az ellenőrzés során tett észrevételét az ellenőrzés
jegyzőkönyvében rögzíteni kell, a határozatra tett észrevételét a határozat záradékaként
csatolni kell.
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A gyakorlati képzés ellenőrzése
(3) A területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzés ellenőrzése során megvizsgálja,
hogy a gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezet rendelkezik-e az e törvényben,
valamint a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló
kormányrendeletben a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és tárgyi
feltételekkel. Vizsgálja továbbá, hogy a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati
képzést a szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv szerint folytatja-e. A gyakorlati
képzést folytató szervezet ellenőrzése kiterjedhet a tanulószerződés és az együttműködési
megállapodás tartalmának vizsgálatára is, továbbá kiterjed arra, hogy a gyakorlati képzőhely
a tanulószerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz-e.

A gyakorlati képzés ellenőrzése
(4) A gazdasági kamara vizsgálata a gyakorlati képzés ellenőrzés során - a (3) bekezdésben
foglaltak mellett - kiterjed a szakoktató alkalmazási feltételeire, a maximális
csoportlétszámra, a tanulói terhelésre, a tanulói kedvezmények és juttatások
biztosítására, az adott képzésre jellemző tanulói munka- és balesetvédelemre, a
foglalkozási napló vezetésére, valamint az egyenlő bánásmód követelményére
vonatkozó rendelkezésekben és a 7. § (1) bekezdés h) pontja szerinti eszköz- és
felszerelési jegyzékben foglaltak megtartására
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Az üresen maradt tanműhelyek kihasználása
Szükség lenne a tanműhely kapacitás kihasználására.
•

Bérbeadás

•

Vállalkozás indítás

•

Tanulók vizsgára történő kiegészítő gyakorlata.

•

Iskolai tanműhelyre köthető tanulószerződés

•

Tanműhelyben lévő erőforrás visszafordítása a centrum intézményeinek
karbantartására

Tankönyvvé nyilvánítási eljárás
A tankönyvvé nyilvánítási eljárást a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.)
EMMI rendelet szabályozza.


Kérelmet könyvkiadást folytató jogi személy (kiadó vagy olyan cég, melynek
tevékenységi köre tartalmaz kiadói tevékenységet) nyújthat be. (Rendelet. I. fejezet 2. §.)



A szakképesítésért felelős minisztériumhoz illetve az általa kijelölt Hivatalhoz kell a
kérelmet benyújtani. (2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról 3. § (7) bekezdése szerint). A Rendelet 2.§.(5) pontja tartalmazza a
csatolandó dokumentumokat és a 2. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási
díjat.



A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz felelősségi körébe tartozó szakképesítések
esetében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szakképzési Főosztályához
kell a kérelmet benyújtani.
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Az eljárás menete
•

Ha a kérelem és mellékletei megfelelnek a meghatározott követelményeknek, a Hivatal
szakértőket (pedagógiai és technológiai) rendel ki a benyújtott könyv véleményezésére.

•

A bíráló szakértők a szakmaspecifikus bírálati lapon véleményezik a kiadványt, és
nyilatkoznak arról, hogy támogatják, vagy nem támogatják a könyv tankönyvvé
nyilvánítását.

•

A szakértői véleményeket a Hivatal eljuttatja a kiadók, részére, melyek alapján
elvégzik a szükséges javítást.

•

A hibajavítást a szakértők ellenőrzik.

Az eljárás menete
•

Amennyiben mindkét szakértő támogatja a tankönyvvé nyilvánítást, a Hivatal
határozattervezetet készít, melyet a szükséges dokumentumokkal együtt jóváhagyásra
elküld a szakképesítésért felelős minisztériumba

•

Abban az esetben, ha a kiadvány minden feltételnek megfelel, a szakképesítésért felelős
miniszter öt évre tankönyvvé nyilvánítja. A határozatot a Hivatalon keresztül küldi
meg a kiadók részére.

•

A nem egybehangzó szakértői vélemények, valamint a feltételt szabó szakértői
vélemények esetében a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanácsnak kell javaslatot
tennie arra, hogy milyen módosításokkal támogatja, vagy milyen szakmai indokok
alapján utasítja el a könyv tankönyvvé nyilvánítását. (R.23.§ (1) b
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Szakképzési Tankönyv
és Taneszköz Tanács (SZTTT)
•

Az SZTTT a nemzeti köznevelés szakképzési tankönyveinek fejlesztése és
tankönyvellátása minőségének értékelésére létrehozott szakmai tankönyvbizottság,
független, országos testület.

•

Tagjait és elnökét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács javaslata alapján,
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter kéri fel és bízza meg öt évre.
Szakmacsoportonként létrehozott bizottságai közreműködésével látja el feladatait.

Tankönyvjegyzék
Az éves tankönyvjegyzék a 17/2014. (III.12) EMMI rendelet a II. fejezetben foglaltak

•

alapján készül el.
A

•

Nemzetgazdasági

Minisztérium

felelősségi

körébe

tartozó

szakképesítések

tankönyveit tartalmazó jegyzékét a Hivatal állítja össze.
A szakképzési tankönyvek tankönyvjegyzékre történő felvételéről a szakképesítésért

•

felelős miniszter az SZTTT véleménye alapján dönt, majd a kész jegyzéket megküldi
az Oktatási Hivatalnak.
Az Oktatási Hivatal a honlapján megjelenteti a jegyzéket, legkésőbb az iskolai

•

rendelési időszak kezdetéig.
Ezt követően rendelhetnek az iskolák a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvekből.

•
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Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
KELLO
•

A 2013. évi CCXXXII. törvény 2. § (1) Az állami tankönyvfejlesztésért és
kiadásért felelős szervként nevezi meg a KELLO-t

•

Tájékoztatja az iskolákat, könyvtárakat, illetve a lakosságot is minden magyar nyelven
kiadott tankönyvről és kiadványról, biztosítja ezek megrendelhetőségét, a megrendelt
kiadványokhoz szakmai szolgáltatásokat nyújt.

•

Minden Magyarországon megjelent tankönyv és könyv terjesztését vállalja, ezért
kereskedelmi tevékenysége is közhasznú jellegű.

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
KELLO
•

A tankönyvellátás biztosítása érdekében interneten elérhető adatbázist állít össze az
iskolák részére, amelynek segítségével a pedagógusok tájékozódhatnak a jogszabályok által
rendelhetővé tett tankönyvekkel kapcsolatban.

•

A tankönyvellátás érdekében a KELLO internetes rendelési felületet biztosít az iskolák
számára, amelyen keresztül az iskolák leadhatják, illetve módosíthatják
tankönyvrendeléseiket.

•

Az iskolák és a szülők által megrendelt tankönyveket a Könyvtárellátó a kiadóktól
beszerezi, az iskolák igényei alapján csomagolja és gondoskodik a kiszállításról.
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Észrevételek a tankönyvellátáshoz
•

A felület megnyitásának időpontjánál, és az alaprendelések lezárásának időpontjánál
figyelemmel lenni a tanév rendjére.

•

A pótrendelési, és visszáruzási időszak végét (2015-ben szeptember 8. volt) legalább
egy héttel meg kellene hosszabbítani.

•

A 12.000 Ft-os normatív keret szakképző iskolák esetén (főleg a leendő
szakgimnáziumoknál, mostani szakközépiskoláknál, ahol sok a közismereti és a szakmai
könyv is) nem elegendő.

•

A tankönyvrendelés jóváhagyása a (a KELLO felület ezt fenntartói jóváhagyásnak
nevezik) szakképző iskolák esetén a Szakképzési centrum feladata, és hatásköre ???
(pótrendelésnél ez volt a gyakorlat, de a) 17/2014. EMMI rendelet 29.§ (1) bekezdés
szerint fenntartói jóváhagyás kell

Észrevételek a tankönyvellátáshoz
•

A tankönyvfelelősnek éppen a lezárás miatt nem jár fizetség a június 30. után
beiratkozott tanulók után.

•

Június legvégén van minden évben a beiratkoztatás a középfokú intézményekben a tanév
rendje szerint. Ahhoz, hogy ne hétvégén kelljen a könyvrendelést véglegesítenie a
pedagógusoknak, a rendelés lezárásának a határidejét július 5-re szükséges lenne kitolni.

•

Javasoljuk az ingyenes tanulók esetében nem a tanulóhoz, hanem az iskolához rendelni.

•

Javasoljuk, hogy a KELLO fogadja az érettségiző tanulókat, akiknek 50 óra közösségi
szolgálatot kell teljesíteniük.
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Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

nagy.norbert@lab.hu
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Szakképzési szakértők felkészítése

A kormányhivatal és a szakképzési centrum
együttműködése a tanügyigazgatásban
Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Képzési Alaprész
NFA 4/2014 támogatási szerződés

Marton József

Intézményrendszer-fejlesztési stratégia
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Tanügyigazgatás
Szélesebb értelemben a tanügyigazgatás magába foglalja a legmagasabb szintű, tehát a
törvényi, kormányzati és ágazati szabályozást, a köznevelési, szakképzési,
felnőttképzési és a szakterülettel összefüggő jogterületeken a jogszabályok
alkalmazását, végrehajtását, a végrehajtás szervezését és ellenőrzését.

A kormányhivatal szerepe és feladatai
a szak- és felnőttképzés tanügyi igazgatásában
A kormányhivatal a Kormány általános területi államigazgatási szerve, a „törvényesség
őre”
Kiemelt szerepei a szakképzési centrumok tevékenységéhez kapcsolódóan:
-

Közreműködés a megyei köznevelési fejlesztési terv és szakmaszerkezeti döntés
előkészítésében

-

A köznevelési intézmények hatósági ellenőrzésének végzése

-

Tanulmányok alatti független vizsgabizottság működtetése

-

Középszintű és emelt szintű érettségi vizsgák előkészítése, szervezése, lebonyolítása

-

Közreműködés az iskolarendszerű szakképzés szakmai vizsgatételeinek elosztásában

-

Szakmai vizsga vizsgaszervezési engedélyezése, az engedéllyel rendelkezők nyilvántartása,
a tevékenység ellenőrzése (4 évente)
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A kormányhivatal szerepe és feladatai
a szak- és felnőttképzés tanügyi igazgatásában
Fellebbezések elbírálása:
- Független vizsgabizottság, érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgabizottságának
döntésével kapcsolatban
- A szülőt szakértői vizsgálaton való megjelenésre, illetve a kijelölt iskolába való beiratkozásra
kötelező járási hivatali határozattal kapcsolatban
- Fegyelmi büntetés végrehajtásához kapcsolódóan másik iskola kijelölése
Szülő kötelezése
- a javasolt pedagógiai szakszolgálati ellátás igénybevételére (amennyiben nem veszi igénybe)
Igazgató felterjesztésére döntés a magántanulói státuszról
Kompetenciamérés eredménye alapján készítendő intézkedési tervvel kapcsolatos
feladatok
Továbbképzések, szakmai tájékoztatók szervezése
Jelentések, adatszolgáltatások

Hatósági ellenőrzés
Az ellenőrzés célja:
A hatósági ellenőrzés általános célja a köznevelési intézmények jogszerű működtetésének ellenőrzése, a
jogsértések kiszűrése, valamint az önkéntes jogkövető magatartásra ösztönzés.
Az ellenőrzés tárgya:
A hatósági ellenőrzés tárgya a jogszabályokban és az intézményi alapdokumentumokban megállapított
előírások megtartásának, megvalósulásának vizsgálata.
Az ellenőrzés területei:
- az egyenlő bánásmód követelményére,
- az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,
- a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,
- az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára,
- a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére,
- a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására
vonatkozó rendelkezések megtartása.
Az ellenőrzés módszere:
Az ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentumok bekérése, elemzése, szükség szerint helyszíni
ellenőrzés tartása
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Hatósági ellenőrzés tapasztalatai
A legjellemzőbb hiányosságok:
-

Esélyegyenlőségi terv hiánya, tartalmi megfelelősége, felülvizsgálata (2013. CXXV.
Tv., 50 főnél több foglalkoztatott, tartalma: 26. §, 2 évenként felülvizsgálat)

-

Szabályzatok tartalmi kiadmányozási hiányosságai

-

Osztály-, csoportindítás fenntartói engedélyezése, maximális csoportlétszám túllépés
engedélyezése, jogszabályi számított maximum betartása

-

Tanulói baleset jegyzőkönyvezése, annak továbbítása, szülő bevonásának felajánlása a
kivizsgálásba, oktatás dokumentálása

-

Alkalmazási feltételek hiánya, nem megfelelő végzettség, megszerzés vállalása

-

Beírási napló adattartalma hiányos, törzslapvezetési, záradékolási hiányosságok

-

Vezetői döntések formai, tartalmi hiányosságai

-

Tan- és térítési díjak szabályozása, ingyenességi jogosultság dokumentáltsága

Szakmai vizsga vizsgaszervezési engedélyezése,
a tevékenység ellenőrzése
A szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedélyezési eljárás
- Kérelemre indul (111/2012 Korm. rendelet szerinti tartalom és csatolt dokumentumok)
- Engedély feltételei:
Felnőttképzési tevékenységre van engedély, vizsgáztatás személyi és tárgyi feltételei folyamatosan
biztosítottak, vizsgadokumentumok biztonságos kezelésének módját tartalmazó ügykezelési és
titoktartási szabályzat, adott OKJ szakképesítés SZVK szerinti személyi és tárgyi feltételeinek
megléte, köztartozás-mentesség.
- Eljárásba szakértőt kell bevonni
- Eljárási díj
A szakmai vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező ellenőrzése
- 4 évente kötelező
- Szakértő bevonásával végzi a kormányhivatal
- A kormányhivatal ellenőrzési jogköre:
Általános és speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételek folyamatos fennállásának vizsgálata,
A komplex szakmai vizsga szervezésével összefüggő kötelezettségek teljesítése,
Intézmény bejelentett adatainak vizsgálata,
A lebonyolított szakmai vizsga jogszerűségének vizsgálata
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Köszönöm figyelmüket!

marton.jozsef@bekeskh.hu
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Felnőttoktatás, felnőttképzés
a tagintézményekben
Csányi Róbert

2

Összehasonlítás
Felnőttoktatás

Felnőttképzés

iskolarendszerű

iskolarendszeren kívüli

indítás: szept., febr.

bármikor indítható
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Beiskolázás
 Nappali (nem felnőttoktatás):
 még nincs államilag elismert szakképesítése
 az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be a 25. életévét
 Nappali rendszerű felnőttoktatás
 még nincs államilag elismert szakképesítése
 elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles)
 Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatás
 akinek nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van
 elmúlt 16 éves

Minimálisan kötelező jelenléti óraszámok
a nappali képzéshez viszonyítva
Munkarend

Gyakorlat

Elmélet

Esti

60%

10%

Levelező

20%

---
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Oktatók
 Saját közalkalmazott megbízási szerződéssel is alkalmazható
 Nkt. 62. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott időkereten túli órákra
 nem kell alkalmazni az óraadókra vonatkozóan meghatározott óraszámkorlátot

Hiányzások
 Tanév megkezdésekor írásbeli tájékoztatás a tanítási órákról, mulasztás
jogkövetkezményeiről
 20 óránál több igazolatlan hiányzás: megszűnik a tanulói jogviszony
 Több mint 50%-os hiányzás: félévkor és év végén osztályozó vizsga, melyről értesíteni
kell az illetékes kormányhivatalt
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Felnőttképzés szervezetrendszerre
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács
 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
 Felnőttképzési Szakértői Bizottság
 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Jogforrások
 Törvényi szint
 2013. évi LXXVII. trv. a felnőttképzésről
 Kormány rendelet
 393/2013. (XI. 12.) Korm. rend.: engedélyezés, ellenőrzés
 Miniszteri rendeletek
 56/2013. (XII. 4.) NGM rend.: díjrendelet
 58/2013. (XII. 13.) NGM rend.: minbizt. keretrendszer, FSZB
 59/2013. (XII. 13.) NGM rend.: szakmai programkövetelmény rendelet
 14/2014. (III. 31.) NGM rend.: szakértői rend.
 16/2014. (IV. 4.) NGM rend.: nyelvi programkövetelmény rendelet
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Képzések
 Nem Fktv. hatálya alatt pl:

 Fktv. hatálya alatt

- Fktv. kizárja, pl. hatósági képzések,
pedagógus továbbképzések

- Állam által elismert végzettséget
ad, vagy arra készít fel

- Amelyek nem sorolhatók be
az A-D képzési körök egyikébe sem,
pl. tenyérjós képzés

- Támogatott képzés

- A képző döntése alapján,
pl. nyelvi képzés, tréning stb.

- „A”
- „B”
- „C”
- „D”

„A” képzési kör
 OKJ-s képzések
 Képzési program: iskolai rendszerben oktatható szakképesítések esetén a kerettanterv
alapján kell kidolgozni

„B” képzési kör
 Egyéb szakmai képzések (nem OKJ-s)
 OKJ-ban lévő rések betöltése (pl. Rezgésdiagnosztika)
 Egy szakma magasabb szintű művelése (pl. Hajhosszabbító)
 Egy munkatevékenység végzése (pl. Betanított parkgondozó)
 Szakmai programkövetelmény: kamara mellett működő Program Bizottság
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„C” képzési kör
 Nyelvi képzések
 Nyelvi programkövetelmény  képzési program
 FSZB

„D” képzési kör
 Egyéb képzések (nem szakmai)
 Pl: tréningek, ECDL stb.
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A, B, C képzési kör analógiája

A
B
C
D
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SZVK

Képzési
program

SZPK

Képzési
program

NYPK

Képzési
program

---

Képzési
program

Engedélyezés
 Új eljárás: kérelem  engedély kiadása
 Új képzési körrel való bővítés: kérelem  engedély módosítása
 Képzési körön belüli bővítés: kérelem vagy bejelentés  engedély kiegészítése
 A kiadott engedély határozatlan időre szól

14

Engedélyezési eljárások száma
250 db
200 db
150 db
100 db

Kérelem

2015. 11

2015. 10

2015. 09

2015. 08

2015. 07

2015. 06

2015. 05

2015. 04

2015. 03

2015. 02

2015. 01

2014. 12

2014. 11

2014. 10

2014. 09

2014. 08

2014. 07

2014. 06

2014. 05

2014. 04

2014. 03

2014. 02

2014. 01

2013. 12

2013. 11

0 db

2013. 10

50 db

Bejelentés
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Engedélyezés menete
 Kérelem benyújtása
 Szakértői bizottság kijelölése/FSZB
 Helyszíni szemle
 Jegyzőkönyv, szakvélemény
 Hatósági határozat
 Ügyintézési határidő:
 Kérelem 60 nap
 Bejelentés 15 nap

Szakértői rendszer
 Felnőttképzési szakértő szakterületek (NSZFH)
 felnőttképzési igazgatási
 nyelvi szakterület
 Felnőttképzési programszakértő szakterületek (kamara)
 OKJ szakmacsoportok
 Ajánlási lista előminősítéshez (NSZFH)
 Felnőttképzési szakértő vagy programszakértő (szakterületileg illeszkedően)
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Előminősített képzési program
 Előminősítő szakértő: ajánlási listán szereplő szakértő
 2015.09.01-től: tartalmaznia kell a képzés célját, célcsoportját is
 Kritikus pontok:
 Oktatók
 Tárgyi feltételek
 Jogszabályi hivatkozások

Szakmai vezető
 Alkalmazás:
 munkaviszony, hivatásos szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony,
kormánytisztviselői jogviszony vagy gazdasági társasági tagsági jogviszony
 Végzettség:
 andragógiai egyetemi vagy főiskolai végzettség
 pedagógiai egyetemi vagy főiskolai végzettség és három év felnőttképzési szakmai
gyakorlat
 pedagógiai egyetemi vagy főiskolai végzettség és a felsőoktatási képzés során
felnőttképzési ismeretekből legalább öt kreditpont
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Oktatói kör „A” és „B”
 Elmélet:
 képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettség
 képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség
 felsőfokú végzettség és a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítés
 Gyakorlat:
 a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség
 a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítés és legalább ötéves
szakmai gyakorlat

Tárgyi feltételek
 Helyszíni szemle
 393/2013. (XI. 12.) Korm. rend. 1. mell.
 SZVK eszköz- és felszerelési jegyzék
 Képzési program

Vagyoni biztosíték
 Az Fktv. 10. § (3) alapján központi költségvetési szervnek nem szükséges
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Felnőttképzési információs rendszer
 Fktv. 15. § alapján minden engedélyezett képzésről kell adatszolgáltatás: FIR:
Felnőttképzési Információs Rendszer
 A képzésről legkésőbb a képzés napján
 Modulzáróvizsgákról legkésőbb a modulzáró vizsga kezdő napját megelőző
harmadik napig

Hirdetések
 Azon képzések hirdethetők, amelyek engedélyezése már lezajlott
 OKJ-s képzések hirdetéseinek megkülönböztetett figyelme
 Az engedély alapján folytatott képzések el kell hogy különüljenek a nem Fktv. hatálya
alatt folytatott képzésektől

Ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer
 Ügyfélszolgálat
 Intézményenként 1, képzési helyszínenként elérhetőség jelzése
 Panaszkezelési rendszer
 Formalizált, a minőségbiztosítási rendszer része

Minőségbiztosítási rendszer
 Az 58/2013. (XII. 13.) NGM rend. (keretrendszer) alapján kidolgozott
minőségbiztosítási rendszer
 Lehetőségek:
 Saját rendszer kidolgozása
 Vásárlás
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Tájékoztatási kötelezettség
 Nyilvántartási szám feltüntetése a képzési dokumentumokban
 Képzési programhoz való hozzáférés biztosítása

Adatnyilvántartás, adatszolgáltatás
 Fktv. 21. § adatok nyilvántartása  jelentkezési lap
 Adatszolgáltatás: OSAP (minden képzésről)

Külső értékelés
 Kétévente legalább egyszer
 Minősítő: olyan jogi személy, akinek FSZB-hez benyújtott minőségbiztosítási
rendszere alkalmazhatóságáról a miniszter döntött

Ellenőrzés

 Vizsgálat kiterjed:
 Engedély birtokában folyik-e?
 Jogszabályoknak megfelel-e?
 Gyakorisága:
 Kétévente
 Új képzők esetén első két évben évente
 Helyszíni ellenőrzés
 Előzetes értesítés
 Előzetes értesítés nélkül
 Ellenőrzés kiterjed
 Intézményi dokumentumok
 Folyamatban lévő képzés: óralátogatás!
 Lezárt képzés
 Bírság
 Minimálbér 1-20x
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Jogosultságok
SZC

Tagintézmény

• FINY3: engedélyezés

• FIR
• OSAP
• vizsgabejelentés

26

„Még ha a jó vágányon is vagy
– elgázolnak, ha csak egy helyben ülsz!”
Will Rogers
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Szakmai vizsga szervezése

Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Képzési Alaprész
NFA 4/2014 támogatási szerződés

Kovácsé Kalmár Terézia

A szakképzési rendszer
korszerűsítésének igénye
• A szakképzési koncepció Kormány által történő elfogadása;
• A szakképzés átalakítása; az új szakképzési törvény rögzítette az átalakítás irányát;
• Pontosabb és az adminisztratív terheket csökkentő szabályozás;
• A gazdasági igényeknek adekvát képzés, a munkaadók által elvárt kompetenciákra
épülő képzés;
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Főbb kihívások a szakképzésben
• A duális képzés erősítése: a képzőhelyek és a képzések számának lehetőség szerinti
bővítése, a duális képzési formában részt vevők számának emelése;
• A szakképzési rendszer színvonalának emelése: a képzés minőségének,
hatékonyságának, eredményességének javítása;
• Hatékony, a tanulói és munkaadói igényekre mind tartalmi, mind pedig területi
szempontból reagálni képes intézményrendszer létrehozása: a Szakképzési Centrumok;
• A szakképzés tekintélyének visszaállítása;

Jogalkotási folyamatok
•

2010.: a kormány és az MKIK közötti keret-megállapodás célja az iskolai
rendszerű szakképzés és a gazdaság igényeinek közelítése;

•

2014.: szakképzési törvénymódosítás a KLIK fenntartásában működő szakképző
iskolák meghatározó hányadának fenntartóváltásáról;

•

2014.: „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepció - 1040/2015. (II.
10.) Korm. Határozat;

•

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2015. évi módosítása
vezette be;
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A szakképzés újraszabályozása 2011-2016
•

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. Törvény

•

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV.
Törvény

•

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény

•

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény

•

2015. évi LXVI. Törvény
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

2016.06.29.

A szakképzés újraszabályozása 2011-2016
•

Új Országos Képzési Jegyzék (OKJ) megjelenése
150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet
Módosult = 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet

•

Az új „Követelménymodul” rendelet megjelenése
217/2012. (VIII. 9.) kormányrendelet
Módosult = 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet

•

Az OKJ szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadása
(szvk rendeletek szaktárcánként)

•

Az iskolai rendszerű képzésekhez szükséges kerettantervek kiadása
[14/2013. (IV.5.) NGM rendelet módosult 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelettel ]
Az új törvényi keretek szerinti képzések teljes körű indulása:
2013. szeptember 1.
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A komplex szakmai vizsga


A komplex szakmai vizsgát az SZVK és a szakmai vizsgaszabályzat (315/2013.
(VIII.28.) Korm. rendelet) alapján kell megtartani;



A komplex szakmai vizsga állami vizsga;



Magyarország területén szervezhető;



A komplex szakmai vizsgát szakmai vizsgabizottság előtt lehet csak letenni;

A vizsgarend kialakítása
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A vizsgarend előkészítése
Szempontok:
 Vizsga befejezése (1. vizsgatevékenységtől számított 30 napon belül)
 Ugyanazon vizsganapra több vizsgafeladat/tevékenység is szervezhető)
 Kijavított központi írásbelit a vizsgabizottság elnökének megküldeni
(utolsó vizsgafeladat megkezdése előtt 2 nappal
 Vizsgázó egy napra eső maximum vizsgaideje: 8 óra
 Írásbeli, interaktív, szóbeli és központi gyakorlati


vizsgatevékenység: 8 – 18 óra

 Gyakorlati vizsgatevékenység: 7 – 19 óra
 A vizsgázó számára a vizsga időtartama legfeljebb 3 nap
(egy nappal növelheti a vizsgabizottság)

Írásbeli vizsgatevékenység
Vizsgafeladat időpontja
(NSZFH honlapján: www.nive.hu/komplex szakmai vizsgák/vizsgaidőpontok)
(ettől eltérő időpontra tervezés: többletköltség)
meghatározott időben bontható

Iskolarendszeren kívüli

Iskolai rendszerű


tanév rendjében meghatározott
vizsgaidőszakban:



február-március



május-június



október-november
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szakképesítésért felelős miniszter a
honlapján nyilvánosságra hozott
vizsganaptár alapján (havi
rendszerességgel kivétel egyes pénzügyes
szakmák) -

Gyakorlati vizsgatevékenység
Lehet:


Központi:
- az SZVK - ban előírt központi kiadású gyakorlati feladatlap
- meghatározott időben bontható,
- egy vizsgán használható fel



Nem központi: a gyakorlati feladatlapra vonatkozó javaslatot az SZVK alapján a
képzőintézmény dolgozza ki ,

Időpontot a vizsgaszervező határozza meg  7 nappal a vizsga megkezdése előtt elküldi a vb
elnökének és a tagoknak  vagy jóváhagyják, vagy átdolgoztatják;
Figyelni az értékelés kidolgozására!

Szóbeli vizsgatevékenység
Központi feladatok
A szóbeli vizsgatevékenységhez készült feladatlap
 visszavonásig érvényes
 több vizsgán felhasználható
 ha szükséges, mellékletek biztosítása
A szóbeli vizsgatevékenység időpontját a vizsgaszervező határozza meg.
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Vizsgabejelentés

A vizsgabejelentés határideje
Iskolai rendszerű

Iskolarendszeren kívüli

vizsgára jelentkezést követő:
• Február-márciusi vizsgaidőszakra:
(megelőző év december 1.)
+15 napon belül
• Május-júniusi vizsgaidőszakra:
(február 15-ig)
+15 napon belül
• Október-novemberi vizsgaidőszakra:
(augusztus utolsó munkanapja)
+5 napon belül
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Az első vizsgatevékenységet megelőző
40 naptári nap

Vizsgabejelentés
https://vb.nive.hu
•

regisztráció
Intézményi regisztráció űrlap kitöltése után elektronikusan csatolni kell az alapító
okirat vagy cégkivonat hiteles másolatát, kormányhivatal által kiadott értesítés/igazolás
másolatát
A Centrumok megalakulását követően megtörtént.

•

jelszó igénylés (belépést 10 percen belül meg kell tenni, különben a jelszó érvényét
veszti)
A jelszóigénylés feltétele a regisztrált és elfogadott intézményi adatok.
Az intézményi adatok aktualizálása a tagintézmények feladata, a szakképzési centrum a
saját adatlapját aktualizálja.
A kapcsolattartók kötelezettsége azoknak megküldése az NSZFH-nak.
FONTOS változások átvezetése a törzslap lezárás előtt!

Vizsgabejelentés
https://vb.nive.hu
•
•

vizsgaszervezési jogosultság
Szakképesítés(eke)t érintő módosítás esetén,
- Alapító okiratának vagy
- Oktatási Hivatal engedélyének, vagy
- Kormányhivatal engedélyének másolatát
Melyben a vizsgaszervezési jogosultság az adott szakképesítés(ek)re megtalálható.
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Vizsgabejelentés
technikai feltételek
(technikai követelmények menüpont alatt található részletesen)
•

eszköz

•

Internet

•

digitális aláírás

•

A rendszerbe történő aláíráshoz legalább fokozott biztonságú digitális aláírás szükséges.
A digitális aláírás beszerzéséhez kérjük keresse fel valamelyik magyarországi hitelesítésiszolgáltatót. Rendszerünk az alábbi hitelesítési szolgáltatók digitális aláírásait fogadja el:

•

NetLock Kft.

•

MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. (e-Szigno)

•

MÁV Informatika

Vizsgabejelentés
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Vizsgabejelentés

Vizsgabejelentés
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Vizsgabejelentés

100

Vizsgabejelentés
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A szakmai vizsgabizottság

Vizsgabizottság megbízása
 Javaslat az első vizsgatevékenységet megelőző 25. napig
 Ha nincs javaslat: NSZFH intézkedik
 Megbízó: NSZFH
 Megbízásról értesítés: NSZFH elektronikus felületen értesíti a
 A vizsgaszervezőt
 A vizsgabizottság elnökét
 A vizsgabizottsági tagokat
 Lemondás esetén NSZFH – t értesíteni
(vizsga csak teljes vizsgabizottsággal kezdődhet vagy folytatódhat!)
 Összeférhetetlenség esetén NSZFH-t értesíteni
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Vizsgabizottság feladata
Együttesen és külön-külön felelősek
Mindannyian jelen vannak minden vizsgatevékenységen
(kiv. írásbeli – lehet egy vb tag, aki nem lehet a képző által delegált vb tag!)
Lebonyolítási rend elfogadása
Javasolt gyakorlati feladatok véglegesítése
Meggyőződnek személyi és tárgyi feltételekről (nyilatkozat)
Dokumentumok ellenőrzése (képzés, vizsgázók vizsgára bocsátási feltételei)
Jogosultság ellenőrzése (vizsgaszervezés, képzés)
Személyi igazolvány ellenőrzése
Tájékoztat, döntést hoz, értekezletet tart, jegyzőkönyvez
Ellenőrzi a vizsgadokumentumokat a véglegesítés előtt (összeolvasás)
Aláírják a vizsga iratait
Lezárja a vizsgát, értékel
Jelentést küld

Lebonyolítási rend (13.§ (4)
A lebonyolítási rend tartalmazza:
-

Vizsgacsoportra vonatkozó információk

-

A vizsgaprogramot (vizsgafeladatok megnevezése, sorrendje, időtartama, párhuzamos
vizsgáztatás esetén beosztás, feladatok sorrendje)

-

VB tagok munkamegosztása, ellenőrzési felelőssége

-

Technikai feltételekért felelős személy, szakmai felügyelő

-

Helyi sajátosságok

Nyilatkozat személyi és tárgyi feltételekről 21.§ (4)
(4) „A vizsgatevékenységek lebonyolításának helyszínét, személyi és tárgyi feltételeit,
azok biztosításának módját, a feltételek megfelelőségének tényét írásban kell rögzíteni,
amelyet a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.
Ezt a dokumentumot csatolni kell a vizsga jegyzőkönyvéhez és a vizsgát követő öt évig
meg kell őrizni.”
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Vizsgaszervező további feladatai
• Megbízza (írásban!):
 a vizsgaszervező képviselőjét (lehet a jegyző vagy a képzőt képviselő vb tag is)
 a jegyzőt
 a felügyelő tanárt (írásbeli, központi gyakorlati vizsgatevékenység)
 a technikai feltételekért felelős személyt
 a központi feladatok (írásbeli, központi gyakorlati) javításáért felelős személyt
 szakmai felügyelő tanárt (gyakorlati vizsgatevékenység)
• Felvenni a kapcsolatot a vizsgabizottsággal
• A vb teljes körű tájékoztatása (egyeztetés létszámról, kérelmekről, helyszínről, időpontokról)
• Vizsga megkezdése előtt 7 nappal elküldeni a vb elnökének és a tagoknak:
 Lebonyolítási rend
 Javasolt gyakorlati feladatok
• Kérelmek elbírálásának felügyelete: vizsga megkezdése előtti 3. napig (vb)
(értesíteni erről a vizsgázót)

Vizsgaszervező további feladatai
• A vizsga megkezdéséhez szükséges dokumentációkat előkészítve átadni a
vizsgabizottságnak ellenőrzésre
• Lebonyolítási rendet a vb döntése alapján véglegesíteni
• Bemutatni a személyi, tárgyi feltételek meglétét
(vb - nyilatkozat aláírása)
• Biztosítani a helyszínen:
 számítógép, nyomtató, internet (jegyző részére)
 központi írásbeli tételek
 véglegesített (vb) gyakorlati tételek húzható és összefüggő formában
 szóbeli tételek
(húzható formában és összefüggően – tételtől függően mellékletek)
 a vizsgadokumentáció előkészítése
• Vizsgaszervező képviselője felügyeli a vizsgát, „jogi” kontroll
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Vizsgaszervező további feladatai
• A javító-, pótlóvizsgázók számára tájékoztatás (miből kell majd vizsgázniuk, tájékoztatás az
1 évről, hitelesített törzslapkivonat kiadása a vizsgázónak – elektronikus rendszerből
nyomtatható) és gondoskodni a következő lehetőségről
• a törzslapot 2 pld ki kell nyomtatni,
amelyeket a külív első oldalán a vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagjai, a vizsga jegyzője és a
vizsgaszervező vezetője aláírásával hitelesít.
• Aláírás bélyegző használata nem megengedett.
A törzslapokat, lezárást követően előkészíteni átadásra NSZFH – nak
(1 pld.) és Vizsgaszervező irattár (1 pld.):
„43.§ (2) A törzslap külívét és belíveit szakképesítésenként, vizsgánként szalaggal átfűzve,
körcímkével ellátva le kell zárni és a vizsgaszervező körbélyegzőjével a külív hátlapján
hitelesíteni kell oly módon, hogy a bélyegzőlenyomat érintse a törzslapot és a körcímkét is.”
A vizsga lezárását követően (módosítás nem lehetséges)

Vizsgaszervező további feladatai
Bizonyítványok megrendelése (Pátria Nyomda Zrt.; vizsgadokumentumok
megrendelőlapja: http://tanugy.patria.hu), szigorú nyilvántartása
Bélyegző a bizonyítványba:
45. § (1) „ A vizsga jegyzője a törzslap alapján – a törzslapon szereplő adatokkal egyezően –
tölti ki a bizonyítványt, amelyet a vizsgaelnök és a vizsgaszervező vezetője ír alá.
Az aláírt bizonyítványt a vizsgabizottság körbélyegzőjével kell hitelesíteni.”
45.§ (2) „A vizsgaszervező által elkészíttetett vizsgabizottsági körbélyegző külső ívén a
vizsgaszervező megnevezését,
belső ívén a „mellett működő szakmai vizsgabizottság” szöveget, valamint a
vizsgaszervező székhelyének a nevét,
közepén Magyarország címerét tartalmazza.”
•Europass bizonyítvány-kiegészítő kiállítása
•Iratkezelés (48.§ - 51.§)
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Vizsgadokumentumok
Vizsgajegyzőkönyv és mellékletei


VIZSGAJEGYZŐKÖNYV



Jogszabályban előírt mellékletei:



LEBONYOLÍTÁSI REND komplex szakmai vizsgához



NYILATKOZAT a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségről (a VB nyilatkozata)



OSZTÁLYOZÓ ÍV (elektronikus törzslap nyilvántartó rendszerből kinyomtatva)



További mellékletek:



Nyilatkozat a munka- tűz- és egészségvédelmi oktatáson való részvételről
(gyakorlati vizsgatevékenységhez)




Ülésrend

(írásbeli vizsgatevékenységekhez)



SNI felmentés esetén a szükséges dokumentumok (vb. határozata)

Vizsgadokumentumok


Egyéb



Javító- és pótlóvizsgázók esetén az előző, sikertelen vizsga törzslapkivonata



kijavított, elnök által jóváhagyott írásbeli/interaktív dolgozatok



a gyakorlati feladatok a vizsgabizottság jóváhagyásának igazolása



a vizsgabizottság aláírását és értékelését tartalmazó gyakorlati és szóbeli
vizsgatevékenységek értékelő lapjai



felkészülési lapokat
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Záró feladatok


 a bizonyítványok aláírása



 elnök értékeli a vizsgát a teljes vizsgabizottság, vizsgázók és a vizsgaszervező
képviselője jelenlétében



 tájékoztatja a sikertelen vizsgázót



 lezárja a szakmai vizsgát



 aláírják a szakmai vizsga során készült jegyzőkönyveket, törzslapokat



 elkészítik 1 héten belül elektronikus jelentésüket

Köszönöm figyelmüket!

kovacsnekt@lab.hu
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Szakképzési szakértők
változásokra való felkészítése

Sajátos nevelési igényű tanulók a szakképzésben
Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Képzési Alaprész
NFA 4/2014 támogatási szerződés

Mayer Andrea

Sajátos nevelési igényű tanuló
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
•

mozgásszervi,

•

érzékszervi ( látási, hallási )

•

értelmi vagy

•

beszédfogyatékos,

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
•

autizmus spektrum zavarral vagy

•

egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Nkt 4.§. (25)
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Sajátos nevelési igényű tanulók a szakképzésben
Pozitív diszkrimináció a munkaerő-piaci alkalmasság érdekében
•

Meghosszabbított képzési idő lehetősége
(23 éves korig)

•

Adaptált szakképzési programok
(79 db két évfolyamos, 85 db négy évfolyamos)

•

További szakma/szakmák ingyenessége
(st, sl, sm, sh, 2. szakma, többi fogyatékosság esetén
minden iskolarendszerű oktatás ingyenes)

•

Szakvélemény alapján rehabilitációs célú foglalkozás
(20/2012. rend. 138-139.§ kötelező tanóra!)

•

Kérelemre felmentési lehetőség tantárgyrészek, tantárgyak alól

•

Kérelemre kedvezmények a vizsga folyamatában

Felvételi eljárás
Nkt. 51. § (5) 20/2012 EMMI rendelet 33.§ (3)
Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván a kedvezményekkel:
•

a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői
bizottság véleményét.

•

Az igazgató a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg.

•

Az igazgató a döntésében rendelkezik
‒

az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök
biztosításáról

‒

az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról

‒

a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.
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A sajátos nevelési igényű tanuló a szakképzésben
•

Szt.11. § (1) A sajátos nevelési igényű vizsgázó részére a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott pályaalkalmassági és egészségügyi alkalmassági
követelmények, valamint a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének
figyelembevételével biztosítani kell a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó
felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy
teljesíteni tudja a kötelezettségeit. A felkészítés és a vizsgáztatás során is biztosítani
kell a sajátos nevelési igényű vizsgázó számára a fizikai és infokommunikációs
akadálymentességet.)

Rehabilitációs célú foglalkozás
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2.sz. melléklet
4. melléklet [11. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez]
•

Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató

•

nevelési-oktatási intézmények számára 643. oldaltól

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység céljai és feladatai
•

a) Fogyatékosságból, sérülésből fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy
helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával.

•

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására.

•

d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni
tulajdonságok, funkciók fejlesztése.

•

e) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének
kibontakoztatása (maximum a rehabilitációs célú időkeret 75 %-a. Időkeret
meghatározása félévente a tantestület döntése alapján - tantárgyfelosztás)
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SNI a tanügyi dokumentumokban
1.3.3. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők
… d) A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és
biztosítása, továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő
felkészítés.
A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat,
tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni:
•

a) az intézmény pedagógiai programjában,

•

b) a helyi tantervben

•

c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban,

•

d) az egyéni fejlesztési tervben.

SNI tanulók a szakképzésben
Integráltan tanulók

Speciális Szakiskola

Készségfejl. Spec. SZI

Intézménykijelölést kell kérni
Képzés típusa

OKJ résszakképesítés

Nincs OKJ

st 1+2 (r) v 1+4 (t)

2+4 év

Adaptált

Sajátos

Vizsga eredménye

Teljes szakképesítés;
sikertelenség esetén
NEM rész-szakképesítés,
hanem 1 év múlva pótvizsga

Rész-szakképesítés vagy teljes
szakképesítés >>
sikertelenség esetén
NEM rész-szakképesítés,
hanem 1 év múlva pótvizsga

Tanúsítvány

Rehab. időkeret

Szakv. alapján
(időkeret 75%-a
tehetség-gondozás)

Nkt. alapján

Nkt. alapján

Képzés időtartama
Képzési program

OKJ
Többségi
(szegregált intézményből
9/E után javasolt)
Többségi
(az SNI kedvezményeket kaphat)

Tantárgyi felmentések, mentesítések csak a legszükségesebb esetben javasoltak
Magántanulói jogviszony csak az SZRB tudtával létesíthető
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Sajátos nevelési igényű tanulók szakmai vizsgája
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
68. § (4) A sajátos nevelési igényű …vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével
megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján
a) az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel
meg kell növelni,
b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt
használja,
c) írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
d) a szóbeli vizsgát írásban teheti le.
(5) Ha a vizsgázó a (4) bekezdés d) pontja alapján a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a
vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el
dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a
vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.

Sajátos nevelési igényű tanulók szakmai vizsgája
Szt.11. § (2) Az SNI jellege alapján, a SNI vizsgázót - a gyakorlati vizsgatevékenység
kivételével - mentesíteni kell egyes tantárgyak, tananyagegységek (modulok) tanulása és a
beszámolás kötelezettsége alól.
-

A vizsgatevékenység idegennyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól.

-

A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt,

-

segédszemély alkalmazását,

-

az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszközt,

-

a szakmai vizsgabizottság engedélyezheti az írásbeli (interaktív) vizsgatevékenység
szóbeli vizsgatevékenységgel vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív)
vizsgatevékenységgel történő felváltását.

112

Sajátos nevelési igényű tanulók szakmai vizsgája
(3) A mentesítésről
- iskolai rendszerű szakképzés esetén a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a sajátos
nevelési igény megállapítására felhatalmazott szakértői és rehabilitációs bizottság,
- iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a szakértői bizottság kettő évnél nem régebbi
véleményének hiányában a sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékosság
tekintetében illetékes szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény
szakorvosának véleménye alapján a szakmai vizsgabizottság dönt.
(4) Az e § alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló
körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet a bizonyítvány által
tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelmények alóli általános
felmentéshez.

„Aki úgy gondolja,
hogy a tanulás drága,
próbálja ki,
milyen a tudatlanság.”
Benjamin Franklin
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„Speciális szakiskolák integrációja a többségi szakképzéshez és a
tanulók foglalkoztathatóvá tétele az elsődleges munkaerőpiacon”

Sajátos nevelési igényű tanulók szakmai
képzésének áttekintése
A 2013-2014–es tanév második féléve és a 2014-2015-ös tanév végéig terjedő időszakban
áttekintésre kerültek a speciális szakiskolák személyi és tárgyi feltételei.
Monitorozás alá került a képzett rész- és teljes szakképesítések helyzete az oktatható
szakmák, a speciális szakiskolák képzéskínálata és a munkaerőpiac igényei oldaláról.
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Válogatás a 2014-15 évi
reprezentatív kutatás eredményeiből

Speciális szakiskolákban oktatható (SZVK-k szerinti)

12

És a ténylegesen oktatott szakmák aránya
79

Oktatható 2 évfolyamos adaptált rész-szakképesítés

85

Oktatott 2 évfolyamos adaptált rész-szakképesítés
Oktatható 4 évfolyamos adaptált rész-szakképesítés
22

Oktatott 4 évfolyamos adaptált rész-szakképesítés

Speciális szakiskolákban oktatott
rész- és teljes szakképesítések aránya
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A speciális szakiskolákban megszerezhető
rész- vagy teljes szakképesítések
„népszerűségi listája”

Milyen lenne az élet kézműves munka nélkül?
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Köszönöm figyelmüket!
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Szakképzési szakértők felkészítése

Az intézményfenntartás aktuális feladatai

Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Képzési Alaprész
NFA 4/2014 támogatási szerződés

Mayer Andrea

Intézményátszervezés
Jogszabály: Nkt. 4.§ 11. pont, és a 83.§ alapján

•
•

Fenntartói döntés előkészítése, centrumoktól adatok bekérése, ellenőrzése



tagintézmények egyedi nevének megváltoztatására irányuló kérelmek
összegyűjtése, döntés előkészítés, felterjesztés



jogszabály-változásból eredő névváltoztatások
(új elnevezések)



új szakképesítések



változó alapfeladatok
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Alapító okirat módosítás
1.3 Költségvetési szerv telephelyének címének változása
4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége
6.2.2 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése
(Pl : Szakképzési Hídprogram)
6.4.1 tagintézmény, telephely maximális gyermek tanulólétszám
módosítása –indokolt esetben!
6.5.

iskolatípusonként az évfolyamok száma

6.6.2. az egyes szakmacsoportokban az OKJ szerint megszerezhető szakképesítések
(Új szakképesítések köztük a szakgimnáziumokban érettségivel
megszerezhető szakképesítések)

Adatgyűjtési, elemzési feladatok
-

a keresztféléves képzésekről adatok összegyűjtése, feldolgozása, ezzel kapcsolatos
információknak a www.nive.hu honlapon történő frissítése

-

a centrumok feladatellátását szolgáló ingatlanvagyon pontos
felmérése, a hibás adatok (helyrajzi számok, utcanevek, házszámok,
stb.), az új ingatlanok, a megszűnő feladatellátási helyek alapító
okiratban történő módosításának előkészítése

-

a vagyonkezelési, használati szerződések szakmai ellenőrzése,
az alapító okirattal történő összevetése

-

a fenntartó által kért adatszolgáltatások előkészítése, kiküldése, a beérkezett adatok
feldolgozása, összesítése
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Ügyfélszolgálat, szakmai támogatás, ellenőrzés
-

az Ügyfélszolgálathoz érkező
és a centrumoktól érkező kérdések
megválaszolása, szakmai segítségnyújtás

-

fenntartói ellenőrzések a centrumokban,
a pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának,
a pedagógiai szakmai munka eredményességének értékelése,
a pedagógiai program, a házirend és egyéb szabályzatok megtartásának ellenőrzése,

-

a gazdálkodás, a működés törvényessége, hatékonysága,
a szakmai munka eredményessége a tagintézményekben,
a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység,
a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett
intézkedések ellenőrzése

Koordináció, szakmai közreműködés
- felnőttoktatással kapcsolatos koordinációs feladatok
- tagintézmények igazgatói pályáztatásának előkészítése
- centrumok szabályzatai elkészítésének koordinálása, szakmai véleményezése
- pályakövetési rendszer működtetése
- jogszabályváltozások előkészítésében való szakmai közreműködés
- a térítési díj és tandíj-megállapítás szabályainak,
továbbá a szociális alapon adható kedvezmények feltételeinek meghatározása
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Nyilvántartások vezetése
- a keretszámok nyilvántartása - az egyes képzések esetén mennyi a még
felhasználható keretszám, illetve mennyi lett átadva magánintézményeknek
- a másodfokú határozatok döntésre történő előkészítése,
felterjesztése az NGM-be (felvétel, jogviszony, kizárás, fegyelmi
ügyek, jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, illetve az
iskolaszék, diákönkormányzat, szülői szervezet által a jogainak
megsértése miatt benyújtott kérelmek
- a KLIK-nél lévő pályázatok zárás utáni átvétele - folyamatos egyeztetés

Engedélyek kiadása, jóváhagyások
- osztályindítási engedélyek kiadása, felvehető tanulólétszám engedélyezése
- a maximális osztálylétszámtól való eltérés engedélyezése
- a következő tanévben indítható képzések engedélyezése
- a továbbképzési program jóváhagyása
- egyetértési jog gyakorolása: az SZMSZ, a házirend és a pedagógiai
program azon rendelkezéseinek érvénybelépésével kapcsolatban,
amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul

121

Köszönöm figyelmüket!

MayerA@lab.hu

122

Tartalom
Soós László
Az Országos Képzési Jegyzék változása���������������������������������������������������������������������������������������������� 3
I. A z Országos Képzési Jegyzék változásának előzményei (okai)�������������������������������������������������������� 3
		I. 1. A szakgimnáziumi (érettségi vizsga keretében megszerezhető)
szakképesítések kialakítása������������������������������������������������������������������������������������������������ 3
		I. 2. A felnőttképzési óraszámok csökkentése���������������������������������������������������������������������������� 3
		I. 3. Az OKJ fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb szakmai javaslatok���������������������������������������������� 3
		I.4. A
 z állam által elismert szakképesítések
Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjeinek megjelenítése������������������������������������� 4
II. A változások szakmai/jogszabályi háttere�������������������������������������������������������������������������������������� 4
		II.1. A z érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések meghatározása��������������������� 4
		II.2. A
 z OKJ-ban szereplő szakképesítések felnőttképzési óraszámainak felülvizsgálata������������ 6
		II. 3. Egyéb szakmai javaslatok������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
		II. 4. A z állam által elismert szakképesítések
Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjeinek bevezetése��������������������������������������� 7
III. Az OKJ fejlesztés folyamata, eredmények������������������������������������������������������������������������������������ 8
		III. 1. Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések������������������������������������������� 8
		III. 2. A felnőttképzési óraszámok változása������������������������������������������������������������������������������ 9
		III. 3. Egyéb szakmai javaslatok������������������������������������������������������������������������������������������������ 9
		III. 4. A Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintek megjelenése az OKJ-ban�����������������11
		III. 5. Normaszöveg változások������������������������������������������������������������������������������������������������11
IV. Az OKJ változásának hatályba lépése�����������������������������������������������������������������������������������������11
Stágel Imréné
Az ágazati szakmai érettségi vizsgák előkészítésére, lebonyolítására vonatkozó előírások
a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján����������������������������������������������������������������������������������� 13
Az érettségi vizsgára vonatkozó törvényi rendelkezések��������������������������������������������������������������������13
Az érettségi vizsgaszabályzatot tartalmazó kormányrendelet �����������������������������������������������������������14
Az ágazati szakmai érettségi vizsgát is érintő, OKJ-t kiadó kormányrendelet ����������������������������������15
Az érettségi vizsgák részletes követelményeit kiadó miniszteri rendelet���������������������������������������������15
Az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak követelményeinek alapját képező
kerettanterveket kiadó miniszteri rendelet����������������������������������������������������������������������������������������15
A kerettanterveket kiadó rendelet
és az érettségi vizsgakövetelményeket kiadó rendeletek kapcsolata���������������������������������������������������16
Nagy Norbert
Tankönyvellátás és szakmai gyakorlati képzés�������������������������������������������������������������������������������� 17
A gyakorlati képzés megszervezése���������������������������������������������������������������������������������������������������17
		Kamarai garanciavállalás���������������������������������������������������������������������������������������������������������18
		A gyakorlati képzés ellenőrzése������������������������������������������������������������������������������������������������19
Tankönyvellátás�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
		
A tankönyvvé nyilvánítási eljárás�������������������������������������������������������������������������������������������� 20
		Az eljárás menete�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20

123

		Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács (SZTTT)����������������������������������������������������������� 20
		Tankönyvjegyzék�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
		Könyvtárellátó Nonprofit Kft. – KELLO��������������������������������������������������������������������������������21
Marton József
A kormányhivatal és a szakképzési centrum együttműködése a tanügyigazgatásban��������������������� 22
Hatósági ellenőrzés������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Szakmai vizsga vizsgaszervezési engedélyezése, a tevékenység ellenőrzése�����������������������������������������25
Csányi Róbert
Felnőttoktatás, felnőttképzés����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
Kovácsné Kalmár Terézia
A szakmai vizsgák szervezése����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
Mayer Andrea
Sajátos nevelési igényű tanulók a szakképzésben����������������������������������������������������������������������������� 33
Nézzük, miként alakult ez a kép napjainkra!������������������������������������������������������������������������������������33
Mindezekből kiindulva milyen lehet a jövőképünk?������������������������������������������������������������������������ 34
Mi is az az SNI?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 34
Mit kell tudni az SNI tanulók felvételi eljárásáról?�������������������������������������������������������������������������� 34
Mit kell tudni a rehabilitációs célú foglalkozásról?�������������������������������������������������������������������������� 34
Az SNI miként jelenik meg a tanügyi dokumentumokban?�������������������������������������������������������������35
Miként rendelkeznek az egyes jogszabályok az SNI tanulók vizsgájáról?������������������������������������������35
Mit kell tudni a Szakképzési HÍD programról?������������������������������������������������������������������������������� 36
„Speciális szakiskolák integrációja a többségi szakképzéshez és a tanulók
		
foglalkoztathatóvá tétele az elsődleges munkaerőpiacon” című projekt tapasztalatai��������������� 36
Summázat��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
Melléklet – Előadóink előadásanyagai��������������������������������������������������������������������������������������������� 37
Soós László
Az Országos Képzési Jegyzék változása��������������������������������������������������������������������������������������������39
Stágel Imréné
Az ágazati szakmai érettségi vizsgák előkészítésére, lebonyolítására vonatkozó előírások
a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján������������������������������������������������������������������������������������ 46
Nagy Norbert
Tankönyvellátás és szakmai gyakorlati képzés����������������������������������������������������������������������������������53
Marton József
A kormányhivatal és a szakképzési centrum
együttműködése a tanügyigazgatásban��������������������������������������������������������������������������������������������72
Csányi Róbert
Felnőttoktatás, felnőttképzés���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77
Kovácsné Kalmár Terézia
A szakmai vizsgák szervezése���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90
Mayer Andrea
Sajátos nevelési igényű tanulók a szakképzésben���������������������������������������������������������������������������� 118
124

Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Hivatal

www.nive.hu

