562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a
2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító
szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1–6. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében,
a 7–8. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 9–14. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése
alapján a Kormány 2014/2015-ös tanévre szóló szakmaszerkezeti döntését (a továbbiakban: szakmaszerkezeti
döntés) az 1–4. melléklet tartalmazza, az e §-ban meghatározottak szerint.
(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben
oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket,
amelyekre a 2014/2015-ös tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet
nélkül – a szakképző iskola fenntartója
a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban:
támogatott szakképesítés),
b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),
c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan
támogatott szakképesítés).
(3) A 2. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények
fenntartóira lebontva – megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a korlátozottan támogatott
szakképesítések keretszámait.
(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben
oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2014/2015-ös tanévben induló iskolai
rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója
a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban:
támogatott ágazat),
b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),
c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan
támogatott ágazat).
(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények
fenntartóira lebontva – megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok
keretszámait.
(6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján az iskolai rendszerű
szakképzésben részszakképesítésre történő beiskolázásra, továbbá azon szakképesítésre történő beiskolázásra,
amely az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag speciális szakiskolában oktatható. A szakmaszerkezeti
döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak az e bekezdésben meghatározott szakképzésre történő
beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.
(7) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó, iskolai
rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra történő beiskolázásra, valamint
a szakképző iskolai fenntartónak az ezen beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való
jogosultságára. A fenntartó az Szt. 91. § (7) bekezdése alapján a rendészetért felelős miniszter engedélye szerint
indított, e bekezdés szerinti képzés után jogosult költségvetési hozzájárulásra.
2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 31. pontja
alapján 2015. februárban induló képzésekre is alkalmazni kell.
(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1)
bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló,
érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.
(3) A 2. és a 4. mellékletben meghatározott keretszám az oktatás munkarendjétől független, a szakképesítés,
szakközépiskolai ágazat keretszáma a nappali rendszerű oktatásban és a felnőttoktatásban államilag támogatott
módon beiskolázható összes tanulói létszám.

3. § (1) A fenntartó – az állami intézményfenntartó központ és a vidékfejlesztésért felelős miniszter
kivételével – köteles megteremteni a 2. vagy a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott
képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket
megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.
(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében
vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt
fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A
jogutód fenntartó – a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős
működési engedély hiteles másolatával – haladéktalanul írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és
felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.
4. § (1) A fenntartó kétoldalú megállapodás megkötésével köteles gondoskodni arról, hogy a megyében
működő másik szakképző iskolai fenntartó (a továbbiakban: átvevő fenntartó) a 2014/2015-ös tanévet
megelőzően átvegye a 2. vagy a 4. melléklet szerint rá meghatározott keretszámot vagy annak egy részét, ha
részben vagy egészben nem tudja megteremteni a rá meghatározott keretszám szerinti beiskolázás feltételeit
a) a jogutód nélküli megszűnése,
b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,
c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy
d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb, önhibáján kívül álló ok
miatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást az érintett szakképző iskolai fenntartók 2014. augusztus 31-ig négy
példányban, írásban kötik meg. A megállapodásban pontosan meg kell jelölni az érintett szakképesítést,
szakközépiskolai ágazatot, a jogosult fenntartó 2. vagy 4. melléklet szerinti keretszámának egy részét vagy
egészét, a 2. vagy a 4. mellékletben foglalt táblázat sorának és oszlopának megjelölésével.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy az átvevő fenntartó a szakképző iskolájában rendelkezzen az
érintett szakképesítés vagy ágazati szakközépiskolai képzés indításának feltételeivel.
(4) Az átvevő fenntartó az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján akkor jogosult költségvetési
hozzájárulásra, ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást ellenjegyezte. Az állami
szakképzési és felnőttképzési szerv ellenjegyzi a megállapodást, ha az megfelel a (2) és (3) bekezdésben
foglaltaknak.
(5) Az átvevő fenntartó a megállapodást – működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési
engedély hiteles másolatával – három példányban megküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. Ha
az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást ellenjegyzi, azt a honlapján nyilvánosságra hozza,
és az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek,
valamint az átvevő fenntartónak.
5. § Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket
az 5. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
7. § Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
8. § Hatályát veszti az OKJ 6. mellékletében foglalt táblázat 19. és 42. sora.
9. § A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre,
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató
intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az NMH-nak a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban, valamint a
felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során meghozott döntése ellen a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszterhez lehet fellebbezést benyújtani.”
10. § Az R. 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély módosítása vagy
kiegészítése iránti kérelemhez (a továbbiakban együtt: kérelem) és bejelentéshez – a (2) és (3) bekezdésben
foglalt eltéréssel – mellékelni kell:]

„e) a kérelmező vagy a bejelentő nyilatkozatait arról, hogy
ea) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés elméleti részének oktatása
esetén a szakképzésről szóló törvény szerint elméleti tárgy oktatására alkalmas, a képzési programnak megfelelő
szakmai ismeretekkel, e képzési körbe tartozó képzés gyakorlati képzésére megfelelő szakirányú
szakképzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmaz,
eb) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó általános nyelvi képzés esetén a képzési
programnak megfelelő nyelvtanári végzettségű, vagy nyelvtanári végzettségű és a képzési program szerinti
nyelvből a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú (a továbbiakban: „KER-C1”) szintű, okirattal igazolt
nyelvismerettel, vagy – ha a képzési program szerinti nyelvből nincs egyetemi vagy főiskolai szintű nyelvtanári
vagy nyelv és irodalom tanári képzés – pedagógiai végzettséggel és a képzési program szerinti nyelvből „KERC1” szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel rendelkező oktatókat alkalmaz,
ec) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó szaknyelvi képzés esetén a képzési
programnak megfelelő nyelvtanári végzettségű, vagy nyelvtanári végzettségű és az érintett nyelv szakmai „KERC1” szintű, okirattal igazolt ismeretével rendelkező, vagy a szaknyelvi képzésnek megfelelő szakmai egyetemi
vagy főiskolai végzettségű és az érintett nyelv „KER-C1” szintű, okirattal igazolt ismeretével rendelkező
oktatókat alkalmaz,
ed) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó, a magyar mint idegen nyelv oktatása
esetén magyar mint idegen nyelv szakos szakképzettséggel, vagy magyar nyelv és irodalom tanári végzettséggel
rendelkező oktatókat alkalmaz,
ee) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a képzési program
óraszámának maximum ötven százalékában alkalmaz anyanyelvi oktatókat,
ef) rendelkezik a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő képzés képzési programjában szereplő tárgyi
feltételekkel,
eg) nem áll fenn vele szemben az engedély megszerzését kizáró ok,
eh) a kérelem vagy a bejelentés benyújtásának időpontjában megfelel az adózás rendjéről szóló törvényben
foglaltak szerint a köztartozásmentes adózóra előírt feltételeknek,
ei) az ef) alpontban foglaltakon túl rendelkezik az 1. és 2. mellékletben meghatározott tárgyi feltételekkel,
ej) rendelkezik a felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,
ek) rendelkezik a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői
Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben
meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelően kidolgozott minőségbiztosítási rendszerrel,
el) biztosítja az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételeket, és
em) meghatározta a tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat a kérelem benyújtását követő
évre.”
11. § (1) Az R. 16. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén – a (7) bekezdés c) pont
ca) és cb) alpontjában foglaltaktól eltérően – a képzési program óraszámának maximum ötven százalékában
anyanyelvi oktató alkalmazható, aki a tanulmányait a képzési program szerinti nyelven, azt hivatalos vagy
kisebbségi nyelvként elismerő országban legalább tizenkét évfolyamon elvégezte és rendelkezik felsőfokú
végzettséggel.”
(2) Az R. 16. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A felnőttképzést folytató intézmény a (7a) bekezdés szerinti anyanyelvi oktató alkalmazásának a (7a)
bekezdésben meghatározott feltételeit az anyanyelvi oktató tanulmányainak elvégzését és a felsőfokú
végzettségét bizonyító dokumentummal igazolja.”
12. § Az R. 29. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az NMH az Fktv. 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezményt alkalmazza, ha az ellenőrzött felnőttképzést
folytató intézmény]
„j) a megvalósult képzések öt százalékát érintően nem a valóságnak megfelelően szolgáltatott adatot a
felnőttképzési információs rendszer számára,”
13. § Az R. 5. §
a) (2) bekezdésében az „eh)–el) alpontja” szövegrész helyébe az „ei)–em) alpontja”,
b) (3) bekezdésében az „e) pont ej)–el) alpontja szerinti nyilatkozatokat” szövegrész helyébe a „d) pontjában
és e) pont ek)–em) alpontjában foglaltakat”
szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az R. 29. § e) pont ec) alpontjában a „szakmai” szövegrész.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
6. melléklet az 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez
Az OKJ 1. melléklet 1. pontjában foglalt 1. táblázata a következő 492. sorral egészül ki:
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