Hatály: közlönyállapot (2019.VIII.30.)

29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelet
egyes szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában,
a 3. §, valamint a 3. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény 89. § f) és g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.
22.) Korm. rendelet 116. § 14., 18. és 23. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a
következőket rendelem el:
1. § A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2.
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2.
melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban:
R3.) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelethez
1. Az R1. 2. melléklet „A 29. sorszámú CNC gépkezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Szakmai előképzettség: 34 521 03 Gépi forgácsoló vagy 54 521 03
Gépgyártástechnológiai technikus vagy 34 521 10 Szerszámkészítő vagy a 7. EGYEBEK
fejezetben foglaltak”
2. Az R1. 2. melléklet „A 29. sorszámú CNC gépkezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
megnevezése
a kapcsolódás módja
azonosító száma
34 521 03
Gépi forgácsoló
szakképesítés
54 521 03
Gépgyártástechnológiai
szakképesítés
technikus
34 521 10
Szerszámkészítő
szakképesítés
”

3. Az R1. 2. melléklet „Az 59. sorszámú Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra”
4. Az R1. 2. melléklet „A 89. sorszámú Gyógyszerkészítmény-gyártó megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra”
5. Az R1. 2. melléklet „A 141. sorszámú Látszerész és optikai árucikk-kereskedő megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra”
6. Az R1. 2. melléklet „A 205. sorszámú Szerszámkészítő megnevezésű szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
megnevezése
a kapcsolódás módja
azonosító száma
35 861 02
Mechanikus vagyonvédelmi
szakképesítés-ráépülés
szerelő
35 521 01
CNC gépkezelő
szakképesítés-ráépülés
”

7. Az R1. 2. melléklet „A 214. sorszámú Textilipari technikus megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra”
8. Az R1. 2. melléklet „A 243. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

A
FEOR száma
7524

B
FEOR megnevezése
Épületvillamossági szerelő,
villanyszerelő

C
A szakképesítéssel betölthető munkakörök
Épületvillany-szerelő
Épületvilágítás-szerelő
Karbantartó villanyszerelő
”

9. Az R1. 2. melléklet „A 273. sorszámú Fotográfus és fotótermék-kereskedő megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra”
10. Az R1. 2. melléklet „A 280. sorszámú Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra”
11. Az R1. 2. melléklet „A 287. sorszámú Kiadványszerkesztő technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra”

2. melléklet a 29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelethez
1. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 2. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
megnevezése
a kapcsolódás módja
azonosító száma
31 481 01
Számítógépes műszaki rajzoló
részszakképesítés
55 481 01
Térinformatikus
szakképesítés-ráépülés
54 481 02
Gazdasági informatikus
azonos ágazat
54 481 05
Műszaki informatikus
azonos ágazat
54 481 06
Informatikai rendszerüzemeltető azonos ágazat
54 482 01
IT mentor
azonos ágazat
34 523 02
Számítógép-szerelő, karbantartó azonos ágazat
54 213 05
Szoftverfejlesztő
azonos ágazat
52 481 02
Irodai informatikus
azonos ágazat
”

2. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 2. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.2. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

azonosító száma
10815-16
11997-16
11625-16

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
Információtechnológiai alapok
gyakorlati
Hálózati ismeretek I.
gyakorlati, írásbeli (online teszt)
Programozás és adatbázis-kezelés
írásbeli (számítógépes környezetben)

5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.

11999-16
10818 -16
12000-16
10820-16
11498-12

5.2.11.

11499-12

Informatikai szakmai angol nyelv
CNC gépkezelés, programozás
CAM alapok
CAD alapok
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
Foglalkoztatás II.

szóbeli
gyakorlati
gyakorlati
gyakorlati
írásbeli
írásbeli
”

3. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 13. sorszámú Irodai informatikus megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.3.1. alpont B) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„B) A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés
A vizsgafeladat ismertetése:
Az interaktív (számítógépes) vizsgán a jelölt egy feladatot old meg a 11625-16 Programozás és
adatbázis-kezelés modul témakörben, a központilag meghatározott fejlesztői környezetben.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 27%”
4. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 13. sorszámú Irodai informatikus megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.3.2. alpont B) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„B) A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 11625-16 Programozás
adatbázis-kezelés modul elméleti témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%”

és

5. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 13. sorszámú Irodai informatikus megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. EGYEBEK
7.1. Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.)
Korm. rendelet
azonosító száma
10815-12
10817-12

10817-12

megnevezése
Információtechnológiai alapok
Hálózatok, programozás és
adatbáziskezelés
Hálózatok, programozás és
adatbáziskezelés

az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm.
rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 237/2016.
(VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosító száma
megnevezése
10815-16
Információtechnológiai alapok
11997-16
Hálózati ismeretek I.

11625-16

Programozás és adatbázis-kezelés

7.2. Mentesül az 5.3.1. Központi interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység A)
vizsgafeladatában, valamint B) vizsgafeladatában foglaltak, továbbá a szóbeli vizsgatevékenység
A) vizsgafeladatában, valamint B) vizsgafeladatában foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki az
Informatika ismeretek vagy az Informatikai ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat
sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét - a
vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5) kell tekinteni.”
6. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 19. sorszámú Számítógép-szerelő, -karbantartó megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
megnevezése
azonosító száma
10815-16
Információtechnológiai alapok
10833-16
Hálózati alapok
10834-16
Számítógépes hibaelhárítás
11497-12
Foglalkoztatás I.
11499-12
Foglalkoztatás II.
”

7. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 19. sorszámú Számítógép-szerelő, -karbantartó megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.2. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.

azonosító száma
10815-16
10833-16
10834-16
11497-12
11499-12

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
Információtechnológiai alapok
gyakorlati
Hálózati alapok
gyakorlati és szóbeli
Számítógépes hibaelhárítás
gyakorlati és szóbeli
Foglalkoztatás I.
írásbeli
Foglalkoztatás II.
írásbeli
”

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.”
8. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 20. sorszámú Szoftverfejlesztő megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.4. alpont 5.4.1. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5.4.1. Részszakképesítés megszerzése:
A gyakorlati vizsgatevékenység B) és C) vizsgafeladatának és a központi írásbeli
vizsgatevékenység vizsgafeladatának sikeres teljesítése esetén 51 213 09 Szoftverkódoló
rész-szakképesítést szerezhet a vizsgázó.”

9. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 24. sorszámú Távközlési üzemeltető megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
megnevezése
a kapcsolódás módja
azonosító száma
54 523 05
Távközlési technikus
azonos ágazat
54 481 03
Infokommunikációs
azonos ágazat
hálózatépítő és üzemeltető
”

10. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 24. sorszámú Távközlési üzemeltető megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.3. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenységek
A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy a hálózati ismeretekkel kapcsolatos feladatot old
meg.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
A gyakorlati vizsgatevékenység eredménye 1-5-ig terjedő érdemjeggyel értékelendő.
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a programozás és adatbázis-kezelés témaköréből
összeállított feladatsort old meg.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
Az írásbeli vizsgatevékenység eredménye 1-5-ig terjedő érdemjeggyel értékelendő.
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -”
11. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 24. sorszámú Távközlési üzemeltető megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Számítógép
Szoftver (Packet Tracer)
Hálózat (Internet, Intranet)
Kábelszerelő szerszámok
”

12. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 24. sorszámú Távközlési üzemeltető megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja a következő 7.1. alponttal egészül
ki:
„7.1. Mentesül az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenységben foglaltak teljesítése alól az a
vizsgázó, aki a Távközlési ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat középszinten
sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét - a
vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5) kell tekinteni.
Mentesül az 5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladataiban
foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Távközlési ismeretek ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgyat emelt szinten sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott
vizsgafeladat eredményét, így az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenységet, valamint az 5.3.2.
Központi írásbeli vizsgatevékenységet - a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5)
kell tekinteni.”
13. Az R2. 2. melléklet II. rész „Az 1. sorszámú Alternatív gépjárműhajtási technikus
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményei” alcím 7. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„7. EGYEBEK
További szakmai előképzettségek a 2.2. ponton kívül:
52 525 01 1000 00 00
51 525 01 1000 00 00
52 5241 01
52 5241 02
311-1
311-2

Autóelektronikai műszerész
Autószerelő
Autóelektronikai műszerész
Autószerelő
Gépjárműtechnikai szerelő (Autószerelő)
Gépjárműtechnikai szerelő, autóvillamossági szerelő”

14. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 2. sorszámú Autóbuszvezető középfokú
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményei” alcím 5. pont 5.5. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A komplex szakmai vizsga központi írásbeli vizsgatevékenysége akkor eredményes, ha az 5.3.2
pont A), B), C) és D) vizsgafeladatok végrehajtása legalább elégségesre értékelhető az alábbiak
szerint:
A), B) és C) tesztfeladatok értékelése:
39 - 40 pont
36 -38 pont
33 - 35 pont
30 - 32 pont

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)

0 - 29 pont

elégtelen (1)

D) Esettanulmány értékelése:
91 - 100 pont
81 - 90 pont
71 - 80 pont
60 - 70 pont
0 - 59 pont

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

A komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége akkor eredményes, ha az 5.3.1 pont
A), B) és C) vizsgafeladatainak végrehajtása legalább elégségesre értékelhető az alábbiak szerint:
A) feladat értékelése:
91 - 100%
81 - 90%
71 - 80%
60 - 70%
0 - 59%

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

B) feladat értékelése:
0 - 1 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
2 - 3 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
4 - 5 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
6 - 7 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
Azonnali sikertelenséget okozó hiba, vagy 7-nél több hibavonal

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

Sikertelenséget okozó hibának minősülnek a közlekedésért felelős miniszter által kiadott, „Az
autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő
szaktanfolyamok számára” tantervi és vizsgakövetelményekben felsoroltak.
C) feladat értékelése:
0 - 1 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
2 - 3 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
4 - 5 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
6 - 7 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
Azonnali sikertelenséget okozó hiba, vagy 7-nél több hibavonal

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

Sikertelenséget okozó hibának minősülnek a közlekedésért felelős miniszter által kiadott, „Az
autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő
szaktanfolyamok számára” tantervi és vizsgakövetelményekben felsoroltak.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt
érdemjegye elégtelen (1).
Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri
el az elégséges osztályzatot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.”
15. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 2. sorszámú Autóbuszvezető középfokú
szakképesítés-ráépülés megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei” alcím 7.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. EGYEBEK

7.1. A képzés megszervezése és lebonyolítása során a szakképesítésre kiadott, mindenkor
hatályos szakképzési kerettanterv előírásain túl a „D” kategóriás vezetői engedély és a
gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez a közúti járművezetők és a közúti
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005.
(IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló
41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló
444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásait is alkalmazni kell.
7.2. A komplex szakmai vizsga megszervezése és lebonyolítása során a komplex szakmai
vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) előírásain túl a gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez a közúti
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet előírásait is alkalmazni kell.
7.2.1. A Korm. rendelet 23. § (2)-(5) bekezdésében, valamint 24. és 25. §-ában
meghatározottakon túl a központi írásbeli vizsga időtartama során a közlekedésért felelős
miniszter által kiadott, a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatására
vonatkozó eljárásrendet („A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek
vizsgáztatásának rendje és ügyvitele”) is alkalmazni kell.
7.3. A képzésen részt vevőknek a képzés keretében gépjárművezetői képesítési igazolvány
megszerzésére irányuló hatósági vizsgáján teljesített vizsgatárgyak eredménye az 5.5 pont
előírásainak megfelelően ismerhető el a komplex szakmai vizsga vizsgatárgyak eredményeként.
7.4. A szakmai vizsgabizottságban részvétvevő kamarai tagok:
A szakmai vizsgabizottságban résztvevő tagok - a képző intézmény által delegált
vizsgabizottsági tagok kivételével - csak olyan személyek lehetnek, akik a közúti járművezetők és
a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján jogosultak a „D” kategóriás hatósági képzést követően
a gyakorlati vizsga vizsgatárgyaiban a vizsgabiztosi feladatok ellátására.”
16. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 14. sorszámú Hajózási technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.3.1. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:
5.3.1.1. A vizsgafeladat megnevezése: Kisgéphajó vezetése, manőverezés, mentés.
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázók 3 fős csoportokban, a felszíni vizek víziúttá
nyilvánításáról szóló jogszabályban víziútnak nyilvánított vonalszakaszon, a vizsgáztató utasítása
szerinti útvonalon, utasítás szerinti manővereket hajtanak végre. A vizsgafeladat zárásaként bábu
vízből mentése.
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50%
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.1.2. A vizsgafeladat megnevezése: Gépházi ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tételt húz. A tételek a gépházi ismeretek modul
tartalmán alapulnak. Alapvetően önálló, diagnosztikai, karbantartási és javítási feladatokat kell
megoldani és a fődarabok német vagy angol nyelvű elnevezését szóban meg kell mondani.

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50%
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%”
17. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 20. sorszámú Jegyvizsgáló szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményei” alcím 2. pont 2.4. és 2.5. alpontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: 2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek”
18. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 22. sorszámú Kishajóépítő, -karbantartó megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.
3.3.14.
3.3.15.
3.3.16.
3.3.17.
3.3.18.
3.3.19.
3.3.20.
3.3.21.
3.3.22.
3.3.23.
3.3.24.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
megnevezése
a kapcsolódás módja
azonosító száma
31 543 04
Fahajó javító
részszakképesítés
31 543 08
Műanyaghajó készítő
részszakképesítés
31 543 07
Kikötői karbantartó
részszakképesítés
35 525 01
Vízisportmotor-szerelő
szakképesítés-ráépülés
54 525 01
Autóelektronikai műszerész
azonos ágazat
54 525 02
Autószerelő
azonos ágazat
54 525 03
Avionikus
azonos ágazat
34 525 02
Gépjármű mechatronikus
azonos ágazat
34 841 01
Gépjármű-építési, szerelési
azonos ágazat
logisztikus
34 525 01
Gépjárműépítő, szerelő
azonos ágazat
34 841 03
Hajós szakmunkás
azonos ágazat
54 841 01
Hajózási technikus
azonos ágazat
34 525 03
Járműfényező
azonos ágazat
34 525 04
Járműkarosszéria előkészítő,
azonos ágazat
felületbevonó
34 525 05
Járműkarosszéria készítő,
azonos ágazat
szerelő
34 525 06
Karosszérialakatos
azonos ágazat
54 525 09
Kocsivizsgáló
azonos ágazat
54 525 10
Repülőgép szerelő
azonos ágazat
54 525 11
Vasúti jármű dízelmotor- és
azonos ágazat
hajtásszerelő
54 525 12
Vasúti jármű szerkezeti és
azonos ágazat
fékrendszer szerelője
54 525 13
Vasúti jármű villamos
azonos ágazat
rendszereinek szerelője
34 525 07
Motorkerékpár-szerelő
azonos ágazat
”

19. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 26. sorszámú Légi közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.6. és 2.7. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%”
20. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 29. sorszámú Tehergépkocsi-vezető megnevezésű
középfokú szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 5. pont 5.5. alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A komplex szakmai vizsga központi írásbeli vizsgatevékenysége akkor eredményes, ha az
5.3.2. pont A), B), C) és D) vizsgafeladatok végrehajtása legalább elégségesre értékelhető az
alábbiak szerint:
A), B) és C) tesztfeladatok értékelése:
39 - 40 pont
36 -38 pont
33 - 35 pont
30 - 32 pont
0 - 29 pont

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

D) Esettanulmány értékelése:
91 - 100 pont
81 - 90 pont
71 - 80 pont
60 - 70 pont
0 - 59 pont

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

A komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége akkor eredményes, ha az 5.3.1. pont
A), B) és C) vizsgafeladatainak végrehajtása legalább elégségesre értékelhető az alábbiak szerint:
A) feladat értékelése:
91 - 100%
81 - 90%
71 - 80%
60 - 70%
0 - 59%

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

B) feladat értékelése:
0 - 1 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
2 - 3 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
4 - 5 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
6 - 7 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
Azonnali sikertelenséget okozó hiba, vagy 7-nél több hibavonal

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

Sikertelenséget okozó hibának minősülnek a közlekedésért felelős miniszter által kiadott, „Az
autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő
szaktanfolyamok számára” tantervi és vizsgakövetelményekben felsoroltak.

C) feladat értékelése:
0 - 1 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
2 - 3 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
4 - 5 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
6 - 7 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal
Azonnali sikertelenséget okozó hiba, vagy 7-nél több hibavonal

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

Sikertelenséget okozó hibának minősülnek a közlekedésért felelős miniszter által kiadott, „Az
autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő
szaktanfolyamok számára” tantervi és vizsgakövetelményekben felsoroltak.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt
érdemjegye elégtelen (1).
Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri
el az elégséges osztályzatot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.”
21. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 29. sorszámú Tehergépkocsi-vezető megnevezésű
középfokú szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„7. EGYEBEK
7.1. A képzés megszervezése és lebonyolítása során a szakképesítésre kiadott, mindenkor
hatályos szakképzési kerettanterv előírásain túl a „C” kategóriás vezetői engedély és a
gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez a közúti járművezetők és a közúti
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005.
(IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló
41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló
444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásait is alkalmazni kell.
7.2. A komplex szakmai vizsga megszervezése és lebonyolítása során, a komplex szakmai
vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) előírásain túl, a gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez a közúti
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet előírásait is alkalmazni kell.
7.2.1. A Korm. rendelet 23. § (2)-(5) bekezdésében, valamint 24. és 25. §-ában
meghatározottakon túl a központi írásbeli vizsga időtartama során a közlekedésért felelős
miniszter által kiadott, a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatására
vonatkozó eljárásrendet („A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek
vizsgáztatásának rendje és ügyvitele”) is alkalmazni kell.
7.3. A képzésen részt vevőknek a képzés keretében gépjárművezetői képesítési igazolvány
megszerzésére irányuló hatósági vizsgáján teljesített vizsgatárgyak eredménye az 5.5. pont
előírásainak megfelelően ismerhető el a komplex szakmai vizsga vizsgatárgyak eredményeként.
7.4. A szakmai vizsgabizottságban részt vevő kamarai tagok:
A szakmai vizsgabizottságban részt vevő tagok - a képző intézmény által delegált
vizsgabizottsági tagok kivételével - csak olyan személyek lehetnek, akik a közúti járművezetők és

a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján jogosultak a „C” kategóriás hatósági képzést követően a
gyakorlati vizsga vizsgatárgyaiban a vizsgabiztosi feladatok ellátására.”
22. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 33. sorszámú Váltókezelő megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. EGYEBEK
7.1. Egészségügyi alkalmassági követelmények: a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és
az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet alapján.
Az OKJ vizsgabizottság összetétele nem azonos a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti
vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a
vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet szerinti, vagy a
vasúti társaságok Oktatási Utasításában előírt vizsgabizottsággal. A képesítő vizsga csak akkor
felel meg a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók
szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek
működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat
szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet szerinti vasúti alapvizsgának, ha a vizsgáztató
szerepel a hatósági névjegyzékben, vagy a vizsgán az OKJ vizsgabizottság mellett jelen van egy,
a hatósági névjegyzékben szereplő vizsgabiztos.
7.2. Mentesül az 5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenységben foglaltak, továbbá az 5.3.3.
szóbeli vizsgatevékenységben foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Vasútüzemi
közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi
vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat
eredményét - a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5) kell tekinteni.”
23. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 42. sorszámú Vízi sportmotorszerelő szakképesítés-ráépülés
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Szakmai előképzettség:
34 543 05 Kishajóépítő, -karbantartó
34 525 07 Motorkerékpár-szerelő”
24. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 42. sorszámú Vízi sportmotorszerelő szakképesítés-ráépülés
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
megnevezése
a kapcsolódás módja
azonosító száma
34 543 05
Kishajóépítő, -karbantartó
szakképesítés
34 525 07
Motorkerékpár-szerelő
szakképesítés
”

25. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 43. sorszámú Fahajó javító megnevezésű részszakképesítés

szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
megnevezése
a kapcsolódás módja
azonosító száma
34 543 05
Kishajóépítő, -karbantartó
szakképesítés
”

26. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 46. sorszámú Kikötői karbantartó megnevezésű
szakképesítésrész szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
megnevezése
a kapcsolódás módja
azonosító száma
34 543 05
Kishajóépítő, -karbantartó
szakképesítés
”

27. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 47. sorszámú Műanyaghajó készítő megnevezésű
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.2. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A műanyaghajó készítő feladata a javítási folyamtok előkészítése. Egyedi és sorozatgyártási
technikával készült műanyag hajók, csónakok javítása. Egyéb műanyag alkatrészek gyártása,
javítása. A műanyag hajóépítés alapanyagainak kiválasztása. Ősminta elkészítése. A test és a
fedélzet, illetve a hajó elemeinek összeépítése. Kész felületek kialakítása. Gazdasági, vállalkozási
teendők elvégzése. Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával munkájának
elvégezése.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- műszaki dokumentációt, árajánlatot készíteni, számítástechnikai eszközöket használni;
- műanyag hajó gyártósablonjának építési, gyártási folyamatát előkészíteni;
- egyedi gyártású műanyag hajót/ősmintát javítani;
- sorozatgyártású műanyag hajót javítani;
- hajóburkolási feladatokat végezni;
- gazdasági, vállalkozási teendőket elvégezni;
- munka- és környezetvédelmi, tűzvédelmi feladatokat végezni;
- belső berendezést kibontani, visszaépíteni (cserélni);
- héjszerkezetet javítani, gélcserét végezni;
- hajóépítő rajzot olvasni, értelmezni;
- műanyagipari szerszámokat, gépeket használni;
- korszerű hajóépítő eszközöket használni.”
28. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 47. sorszámú Műanyaghajó készítő megnevezésű
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 3. pont 3.3. alpontja helyébe a

következő rendelkezés lép:
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
megnevezése
a kapcsolódás módja
azonosító száma
34 543 05
Kishajóépítő, -karbantartó
szakképesítés
”

29. Az R2. 2. melléklet II. rész „A 46. sorszámú Kikötői karbantartó megnevezésű
szakképesítésrész szakmai és vizsgakövetelménye” címében a „szakképesítésrész” szövegrész
helyébe a „részszakképesítés” szöveg lép.
30. Az R2. 1. melléklet II. táblázat C:48 mezőjében a „javító” szövegrész helyébe a „készítő”
szöveg lép.

3. melléklet a 29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelethez 1

A melléklet szövegét lásd a következő honlapon:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/b28578fbd0c050139fa759e0e2fdda6955a500b3/megte
kintes.
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