Útmutató a nem állami fenntartók részére a 2016/2017. tanévre szóló
szakmaszerkezeti döntéshez kapcsolódó adatszolgáltatáshoz

A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló
képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.)
kormányrendelet (továbbiakban: R.) 4. § (5) bekezdése alapján a nem állami fenntartóknak a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felé legkésőbb 2016. augusztus 31‐ig –
keresztféléves képzés esetén 2017. január 15‐ig – adatszolgáltatási kötelezettségük van. A jogszabály
értelmében munkarend szerinti, valamint megyénként és fővárosi bontásban a támogatott és a
korlátozottan támogatott szakképesítésre, ágazatra beiskolázott tanulók számát a 2016/2017.
tanévre kötelesek megadni a Hivatalnak az alábbi linken megtalálható szoftver segítségével:
http://www.nive.hu/mfkb2016/adatszolgaltatas
A korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben
meghatározott keretszám és az adatszolgáltatás során feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó
létszám különbsége az állami fenntartót illeti meg 2016. augusztus 31‐től (R. 4. § (5)), illetve 2017.
január 15‐től.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Hivatalunk az adatszolgáltatás hitelességét ellenőrzi. Amennyiben
az Önök által szolgáltatott adat nem egyezik meg a költségvetést folyósító szerv által a Hivatalunknak
átadott adatokkal, illetve nem tesznek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek, a R. 4. § (8)
bekezdése értelmében a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok
elosztásánál a mulasztó nem állami fenntartó nem vehető figyelembe.

Szoftver használata
Szoftverbe való belépés
A szoftverbe a http://www.nive.hu/mfkb2016/adatszolgaltatas/ link megnyitásával tudnak belépni. A
„Jelszó igénylés” gombra való kattintás után az „1. lépés: azonosítás” oldalon a megjelenő felületen
tudják kiválasztani a legördülő menüből az iskola fenntartójának nevét, majd írják be a fenntartó 8
számjegyű KIR azonosítóját. Továbblépve az „2. lépés E‐mail cím ellenőrzés” elnevezésű oldalra
jutnak. Amennyiben a megjelenő e‐mail cím megfelelő, úgy a „Jelszó küldés” gombra szíveskedjenek
kattintani, ekkor a rendszer automatikusan kiküldi a jelszót a feltüntetett e‐mail címre.
Ha az e‐mail cím nem helyes, és változtatni szeretnék, úgy a felületen található formanyomtatványt
töltsék le, és kitöltve, a fenntartó képviselője által aláírva és lepecsételve, beszkennelve küldjék el
számunkra az info.szakmaszerkezet@lab.hu címre. Módosítást követően a megváltoztatott e‐mail
címre tudják igényelni a jelszót.

Új fenntartó regisztrációja
Amennyiben nem találják a fenntartói listában a nevüket, akkor a felhasználói felületről letölthető
adatlapot legyenek kedvesek kitölteni, kinyomtatni, a fenntartó pecsétjével és képviselőjének
aláírásával ellátni, és a beszkennelt adatlapot az info.szakmaszerkezet@lab.hu címre szíveskedjenek
elküldeni. Az adatok felviteléről Hivatalunk értesítését követően tudják a jelszavukat a szoftveren
keresztül igényelni a fentiekben leírtak alapján.

Adatszolgáltatás
A belépést követően megjelenik az „Adatszolgáltatás” című oldal, ahonnan a szakképző iskola
székhelye szerinti megye, főváros kiválasztása után tudják a tényleges adatokat a szoftverbe felvinni.
Az „Új szakképesítés rögzítése” gombra történő kattintással lehet a legördülő listából az intézményt,
illetve a szakképesítést kiválasztani. A szakképesítések listája az adott megyére támogatott és
korlátozottan támogatott szakképesítéseket tartalmazza, utóbbi esetben azokat, amelyekre a
fenntartó a R. szerint keretszámmal rendelkezik.
A 2016/2017. tanévtől már nem indítható szakképesítéseket megtalálják a listában, de erre a
rendszer már nem enged létszámot rögzíteni.
Amennyiben módosítani szeretnének, akkor azt az adatok törlésével, majd újra felvitelével tudják
megoldani.
„Új ágazat rögzítése” esetén a szakképesítések rögzítésénél leírtak szerint tudják a létszámokat
beírni, módosítani.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szoftverben szereplő adatok a KIR‐ből származnak, amennyiben
valamelyik nem egyezik a jelenlegiekkel, legyenek szívesek csak a megváltozott adatokat kitölteni az
adatlapon (lásd: Új fenntartó regisztrációja), majd a beszkennelt fenntartó aláírásával és pecsétjével
ellátott dokumentumot az info.szakmaszerkezet@lab.hu címre elküldeni Hivatalunknak.
Kérjük, hogy figyeljenek a határidő pontos betartására, mert 2016. augusztus 31‐e – keresztféléves
képzés esetén 2017. január 15‐e – után már nem lesz lehetőségük az adatok felvitelére!
Adatok kinyomtatása
2016. szeptember 1‐től tudják a szoftverből kinyomtatni az Önök által feltöltött adatokat, melyet
2016. szeptember 15‐ig címünkre (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1437 Budapest,
Pf: 760.) a fenntartó képviselőjének aláírásával és pecsétjével ellátva megküldeni szíveskedjenek.
Ezzel eleget tettek adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

Felmerülő kérdéseikkel keressék bizalommal az NSZFH Képzési Főosztályát az
info.szakmaszerkezet@lab.hu címen, illetve a (06 1) 477‐5923 és (06 1) 477‐5925 telefonszámon!

Segédlet az adatszolgáltatáshoz
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 szóló 25/2016 (II. 25.)
kormányrendelet értelmében történt módosítások az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra.
korábbi megnevezés
Állattartó szakmunkás (35‐621‐01)

módosított megnevezés
Állattartó szakmunkás (34‐621‐03)
Állattartó szakmunkás (35‐621‐01)
Egészségügyi asszisztens (54‐720‐01)
Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54‐725‐02)

Egészségügyi asszisztens (54‐720‐01)

Ergoterapeuta (54‐726‐03)
Fizioterápiás asszisztens (54‐725‐03)
Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54‐725‐06)
Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54‐725‐07)
Élelmiszeripari szakmunkás (34‐541‐02)

Élelmiszeripari szakmunkás (34‐541‐02)

Gyógyszertári asszisztens (55‐720‐03)
Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52‐720‐03)

Kőműves és hidegburkoló (34‐582‐08)

Erjedés‐ és üdítőital‐ipari termékgyártó (34‐541‐07)
Tartósítóipari szakmunkás (34‐541‐09)
Tejipari szakmunkás (34‐541‐10)
Gyógyszertári asszisztens (54‐720‐03)
Gyógyszertári asszisztens (55‐720‐03)
Gyógyszertári asszisztens (54‐720‐03)
Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52‐720‐03)
Kőműves és hidegburkoló (34‐582‐08)
Burkoló (34‐582‐13)
Kőműves (34‐582‐14)
Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34‐811‐02)

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34‐
811‐02)

Tetőfedő (35‐582‐07)

Családi gazdálkodó (34‐814‐01)
Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34‐541‐
08)
Tetőfedő (34‐582‐15)
Tetőfedő (35‐582‐07)

Artista (54‐212‐01)

Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54‐212‐01)

Bányaipari technikus (54‐544‐01)

Bányaművelő technikus (54‐544‐01)

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője(54‐525‐04)

Vasúti jármű dízelmotor‐ és hajtásszerelő (54‐525‐11)

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54‐
212‐02)

Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54‐212‐02)
Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54‐623‐01)

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54‐623‐01)

Gyakorló ápoló (52‐723‐01)

Erdésztechnikus (54‐623‐02)
Vadgazdálkodási technikus (54‐625‐01)
Gyakorló ápoló (54‐723‐02)

Gyakorló csecsemő‐ és gyermekápoló (52‐723‐02)

Gyakorló csecsemő‐ és gyermekápoló (54‐723‐03)

Gyakorló fodrász (52‐815‐01)
Gyakorló hangszerkészítő és ‐javító (hangszercsoport
megjelölésével) (52‐215‐01)

Fodrász (54‐815‐01)
Gyakorló hangszerkészítő és ‐javító (a hangszercsoport
megjelölésével) (54‐215‐01)

Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (52‐725‐02)

Radiográfiai asszisztens (54‐725‐09)

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52‐725‐
03)
Gyakorló kozmetikus (52‐815‐02)
Gyakorló mentőápoló (52‐723‐03)
Gyakorló szövettani asszisztens (52‐725‐04)
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55‐524‐02)
Informatikai rendszergazda (54‐481‐04)
Irodai asszisztens (54‐346‐01)
Ügyviteli titkár (54‐346‐02)

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54‐725‐04)
Kozmetikus (54‐815‐02)
Gyakorló mentőápoló (54‐723‐01)
Gyakorló szövettani asszisztens (54‐725‐05)
Gyógyszeripari szaktechnikus (55‐524‐05)
Informatikai rendszerüzemeltető (54‐481‐06)
Irodai titkár (54‐346‐03)

Jazz‐zenész (szakmairány megjelölésével) (54‐212‐04) Jazz‐zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54‐212‐04)
Kiadványszerkesztő (54‐213‐02)
Kiadványszerkesztő technikus (54‐213‐06)
Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54‐ Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54‐
212‐05)
212‐05)
Klinikai laboratóriumi asszisztens (55‐725‐12)

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55‐725‐18)

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34‐543‐06)
Laboratóriumi technikus (54‐524‐01)
Vegyipari technikus (54‐524‐02)

Könyvkötő‐nyomtatványfeldolgozó (34‐543‐06)

Látszerész és fotócikk‐kereskedő (54‐725‐01)

Látszerész és optikai árucikk‐kereskedő (54‐725‐08)

Logisztikai ügyintéző (54‐345‐01)
Szállítmányozási ügyintéző (54‐841‐04)
Matróz‐gépkezelő (34‐841‐02)

Vegyész technikus (54‐524‐03)

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54‐841‐11)
Hajós szakmunkás (34‐841‐03)

Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54‐212‐06)

Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54‐212‐06)

Nyomdaipari gépmester (54‐213‐04)
Ötvös, fémműves (54‐211‐06)
Repülőgépész (54‐525‐05)
Repülőgépsárkány‐szerelő (54‐525‐06)
Színész II. (55‐212‐01)

Nyomdaipari technikus (54‐213‐07)
Ötvös (54‐211‐06)
Repülőgép szerelő (54‐525‐10)
Színész (55‐212‐01)

Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)
(54‐212‐08)
Szövettani asszisztens (55‐725‐16)

Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54‐
212‐08)
Szövettani szakasszisztens (55‐725‐21)

Táncos (szakmairány megjelölésével) (54‐212‐09)

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54‐212‐09)

Vájár (34‐544‐01)
Vasúti személyszállítási ügyintéző (54‐841‐07)

Bányaművelő (34‐544‐02)
Jegyvizsgáló (54‐841‐10)

Vasúti villamos jármű szerelője (54‐525‐07)

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54‐525‐13)

Vasúti vontatott jármű szerelője (54‐525‐08)

Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője (54‐525‐12)

Vasútijármű‐technikus (55‐525‐03)

Vasútijármű‐technikus és diagnosztikus (55‐525‐04)

Vendéglátásszervező‐vendéglős (54‐811‐01)
Vízépítő technikus (55‐582‐03)
Vízügyi technikus (54‐853‐01)
Gyógy‐ és sportmasszőr (54‐726‐01)

Vendéglátásszervező (54‐811‐01)
Vízépítő szaktechnikus (55‐853‐01)
Víziközmű technikus (54‐853‐04)
Gyógymasszőr (54‐726‐04)

Közlekedésépítő (XX.)

Építőipar (XVI.)

Építőipar (XVI.)
Közlekedés (XXI.)

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika (XL.)

Rendészet (XXXVIII.)
Mezőgazdasági gépész (XXXI.)

Környezetvédelem (XXIII.)
Vízügy (XLI.)
Rendészet és közszolgálat (XXXVIII.)
Agrár gépész (XXXI.)

Közlekedés (XXI.)

Kereskedelem (XXVI.)

Kereskedelem (XXVI.)

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika (XL.)

Környezetvédelem‐vízgazdálkodás (XXIII.)

