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Szakképzési rendszer 

A munkaerôpiac igényeihez az eddiginél sokkal rugalmasab-

ban alkalmazkodó új szakképzési rendszer1 – a Szakképzés 

4�0 – a szakképzés és felnôttképzés megújításának középtávú 

szakmapolitikai stratégiája� Célja a gazdasági szférának olyan 

fiatalokat kitermelni, akik jól képzett, értékes tudással bíró, 

felkészült szakemberek, továbbá alapkompetenciáikon túl ren-

delkeznek olyan készségekkel és kompetenciákkal, amelyek 

segítségével a munkaerôpiacon megállják a helyüket� 

Szakképzettség

Szakmai oktatás keretében van lehetôség szakképzettség meg-

szerzésére�

A szakképzettség sikeres szakmai vizsgát követôen és kizáró-

lag a Szakmajegyzékben szereplô szakmák – 2020� szeptember 

1-jétôl 175 szakma választható – egyikébôl szerezhetô� Állami-

lag elismert középfokú végzettséget ad, egy vagy több foglal-

kozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít�

A 2020/2021-es tanévtôl a szakképzô intézményeknek két tí-

pusa mûködik: a technikum és a szakképzô iskola� 

1  2020� január 1-jén lépett hatályba a szakképzésrôl szóló 2019� évi 
LXXX� törvény
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Mind a két oktatási intézmény az alapozó képzéssel indul – 

ami a szakképzô iskolában egy év, míg a technikumban kettô 

–, majd alapvizsgával zárul, ezután a diákok az ágazaton belül 

szakirányú oktatás keretében folytatják a tanulást, ami a tech-

nikumban további három, a szakképzô iskolában két év� 

Az ötéves technikumban érettségi és technikusi szintû szak-

képzettség szerezhetô,2 a hároméves szakképzô iskolában a 

tanuló a képzés végén szakképzettséget szerez� Az oktatási for-

mák között biztosított az átjárhatóság�

Szakképesítés

Szakmai képzés keretében van lehetôség szakképesítés meg-

szerzésére� 

Szakképesítés képesítô vizsgát követôen a korábbi OKJ-ben 

szereplô, a Szakmajegyzék szakmái közé be nem került szak-

képesítések egy részébôl, a korábbi OKJ-ben szerepeltetett 

egyes szakképesítés-ráépülésekbôl, illetve a rövidebb ciklusú 

és speciális tartalmú képzésekbôl szerezhetô� A szakképesíté-

sek nem kerültek jogszabályban rögzítésre, így ez a legrugal-

masabb forma� Államilag elismert, önálló végzettségi szintet 

nem biztosít�

2  A technikusi vizsga emelt szintû érettséginek számít
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Részszakma

Szakmai oktatás keretében van lehetôség részszakma megszer-

zésére is� 

A részszakmák megnevezése a Szakmajegyzékben nem ér-

hetô el, mivel azok nem tekinthetôk önálló szakmának� Álla-

milag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést ad, leg-

alább egy munkakör betöltésére képesít�

A kiskereskedelmi munkakörök 

A kiskereskedelmi ágazat munkaerôigényeinek és készsé-

gigényeinek elôrejelzése elnevezésû projekt keretében megne-

vezett kiskereskedelmi munkakörök betöltését segítô jellem-

zôk összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza�
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Szakmai és vizsgakövetelmények rendszere

Az Ágazati Készségtanácsok (ÁKT) rendszere és a Szakképzési 

Innovációs Tanács (SZIT)3 együttes erôvel dolgoznak a szak-

képzési rendszer szakmai és vizsgakövetelményének kidolgo-

zásán, folyamatos frissítésén� A vállalatok képviselôibôl álló 

Ágazati készségtanácsok figyelik a gazdasági, munkaerô-pia-

ci folyamatokat, technikai változásokat, és ezek alapján töre-

kednek a szakképzettség és szakképesítés rendszerének kor-

szerûsítésére, míg a SZIT az állandó kommunikáció meglétét 

biztosítja a kormány és a szakképzési rendszer meghatározó 

szereplôi között�

Az anyagokat az ágazatért felelôs minisztériumok és az Ága-

zati Készségtanácsok (ÁKT) munkájában részt vevô gazdasági 

szereplôk is véleményezték, így a követelmények naprakészek, 

szakmailag megalapozottak és a gazdaság igényeit is tükrözik�

Szakmai oktatás – szakképzettség és részszakma

A szakmákhoz ellenôrzési, mérési és értékelési rendszer szük-

séges, Képzési és Kimeneti Követelményeket kell elôírni� Ha a 

3  Amely szervezetek létrejöttéért az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium felel
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törvény másként nem írja elô, akkor a meghatározott rendelke-

zések a részszakmák esetében is alkalmazandók�

A Képzési és Kimeneti Követelmények az alábbiak szerint 

épülnek fel:

 – A szakma munkaterületének leírása;

 – A szakma képesség deszkriptorainak megfogalmazása;

 – Az ágazati alapoktatás munkaterületének leírása;

 – Az ágazati alapoktatás tanulási eredményeinek megfogalma-

zása;

 – Az ágazati alapoktatás vizsgakövetelményeinek megfogalma-

zása;

 – Az ágazati alapoktatás, alapvizsga tárgyi feltételeinek definiá-

lása;

 – A szakma teljes tanulási eredményeinek kidolgozása;

 – A szakmairányok teljes tanulási eredményeinek kidolgozása:

 – A szakmairányok közös követelményeinek meghatározása;

 – A szakmairányok speciális követelményeinek meghatározása;

 – A szakma/szakmairány szakmai vizsga követelményeinek 

meghatározása;

 – A szakmai vizsgához szükséges humán és tárgyi feltételek 

meghatározása;

 – A részszakmák követelményeinek meghatározása�
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A Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) alapján Prog-

ramtanterv (PTT)4 kerül kidolgozásra, amit a szakképzésért 

felelôs miniszter dolgoz ki� 

A Programtantervek az alábbiak szerint épülnek fel:

 – A szakma alapadatai;

 – A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óra-

száma évfolyamonként;

 – A tanulási területek részletes szakmai tartalmának leírása;

 – A részszakmák ajánlott szakmai tartalma�

Szakmai képzés – szakképesítés

Szakmai képzés a megszerezhetô szakképesítés kimeneti köve-

telményeit tartalmazó, a szakképzésért felelôs miniszter által 

nyilvántartásba vett Programkövetelmény5 alapján indítható, 

Programkövetelményre pedig bárki javaslatot tehet� A Prog-

ramkövetelmények egyrészt tartalmazzák a szakmai képzés 

tartalmi követelményeit, másrészt a képesítô vizsga részletes 

leírását�

4  A szakmákhoz tartozó Képzési és Kimeneti Követelmények, valamint 
Programtantervek megtalálhatók a www�szakkepzes�ikk�hu oldalon

5  Az egyes képzésekhez tartozó Programkövetelmények elérhetôk a 
www�szakkepesites�ikk�hu oldalon
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A Programkövetelmények tartalmazzák:

 – a szakmai képzés megnevezését és a képzési területek egy-

séges osztályozási rendszere szerinti olyan kódját, amelybe a 

szakmai képzés besorolható, valamint a szakmai képzéshez 

kapcsolódóan megszerezhetô szakképesítésnek az Európai 

Képesítési Keretrendszer, a Magyar Képesítési Keretrend-

szer és a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint-

jének meghatározására vonatkozó megjelölését,

 – a szakmai képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szak-

mai elôképzettséget, egészségügyi alkalmassági követel-

ményt és gyakorlatot,

 – a szakmai képzés elvégzéséhez szükséges minimális és ma-

ximális foglalkozások számát,

 – a képesítô vizsga követelményeinek leírását és a megszerve-

zéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 

 – a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhetô szakké-

pesítéssel ellátható legjellemzôbb tevékenység vagy munka-

terület rövid leírását�
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