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307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek

Módosításáról I.

1. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás 

terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati 

képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról 

szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. 

rendelet módosítása (mellék-szakképesítések)

3. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. 

(VIII.28.) Korm. rendelet módosítása
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307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek

Módosításáról II.

4. 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 

módosítása

5. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 
319/2014.(XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

6. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, 

valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló 322/2016. (X. 

27.) Korm. rendelet módosítása

7. A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési 

hatósági feladatok ellátásáról szóló 483/2016. (XII. 28.) Korm. 
rendelet módosítása



Szakképzési Innovációs Tanács

A minisztérium első lépésben Szakképzési Innovációs 

Tanácsot (SZIT) alakított, amely négy szekció létrehozását 

kezdeményezte:

 az ipar 4.0 kihívásaira hatékonyan reagáló képzési 

rendszer, kereslet vezérelt duális modell kialakítása,

 professzionális szervezeti keretek között működő 

képzési intézményrendszer,

 vonzó karriert nyújtó szakmai képzés,

 a felnőtteknek rugalmas tanulási lehetőséget kínáló 

felnőttoktatás, felnőttképzés és vállalati képzés. 12



INNOVÁCIÓS 
KÉPZÉSI 
TANÁCS

Kamarák, 
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Szakértők

Tanulók 
Képvisele
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Szakszerv
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Érdekkép
viseletek

MTA 

Kormányza
ti Szervek

Oktatási 
intézménye
k Fenntartói

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham)

Német- Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (DUIHK)

Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ)

Építési Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ)

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége MgyOSZ)

Agrárminisztérium

Belügyminisztérium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Klébersberg Központ

Magyar Református Egyház

Piarista Rend Magyar Tartománya

Szent Istvánról Elnevezett Magyar Szalézi Tartomány

Baptista Szeretett szolgálat Egyházi Jogi Személy

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Humán Emberi Erőforrás Minisztériuma

Gazdasági Minisztérium

Pedagógusok Szakszervezete

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

Magyar Közoktatási és Szakképzési 

Szakszervezet Nemzeti Pedagógus Kar

Euroskills résztvevők közül:

1 fő delegált tanuló
1 fő felkészítő tanár

Siemens Zrt.

Magyar Olaj és Gázipari Nyrt

Nemak Győr Alumínium Öntöde Kft

Mercedes-Benz M. Hungary Kft

Audi Hungária Kft

Nestlé Hungária Kft

13



Vörös-Gubicza Zsanett
MKIK Oktatási Igazgató

Javaslatok I.

1) Helyzetelemzés: A felnőttképzés területén (piaci szereplők, képzési 

kínálat, területi igények, a szabályozás gyakorlati kivitelezhetősége)

2) A gazdaságigényeit felmérő előrejelzési rendszer kialakítása (régiók 

fejlesztési terveit figyelembe véve pálya követési rendszer 

megvalósítása, integrált adatbázisok működtetése.)

3) Az Országos Képzési Jegyzéket érintő átalakítások:

- objektív előzetes tudásfelmérésre alkalmas rendszer kidolgozása

- összhangba kell hozni a FEOR-TEÁOR OKJ hármast

- a hatósági képzésekkel összefüggésben összehangolásra van szükség

- szakmai tartalmak folyamatos frissítésének lehetősége

- továbbképzési lehetőségek folyamatának kialakítása (kreditrendszer 

felállítása, életpálya modellek bemutatása)

4) Átjárható oktatási rendszer kialakítása

(szakképzésen belül és a felsőoktatással kapcsolatosan is) 14



Javaslatok II.

5) Objektív vizsgáztatási rendszer kialakítása (regionális független 

módszertani és vizsgaközpontok, az e vizsgáztatás minden előnyét 

felhasználva)

6) A szakképzési hozzájárulás optimálisabb felhasználása (növekedjen a 

vállalatok szabadsága a felhasználhatóságot illetően)

7) A támogatott felnőttképzési programok iránya és a munkaadói igénye 

közvetlen összehangolása

8) Szemléletformáló kommunikáció a képzési lehetőségekről (a 

munkavállalók, a munkáltatók részére olyan portál működtetése ahol 

érdemi információkat kaphatnak egy helyről)

9) Digitalizáció erőteljes beépítése az élethosszig tartó tanulási folyamatba.
15
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A Szakképzés 4.0 című háttéranyag megállapításai I:

• A középfokú oktatásban a szakközépiskolák és a 

szakgimnáziumok népszerűsége csökken.

• Hiába minden próbálkozás, a többség gimnáziumba akar menni. A 

2015-2016-os tanévben a gimnáziumi tanulók aránya már 

meghaladta a szakgimnáziumi diákokét.

• A szülők és az általános iskolai pedagógusok nem orientálják 

megfelelően a diákokat a szakgimnáziumba vagy a 
szakközépiskolába.

• Túl magasak a gimnáziumi keretszámok, és „felszívják” azokat a 

fiatalokat, akiknek "a szakmai jövőképébe jobban illeszkedne a 

szakgimnázium".

• Megújítanák az állami szakképző intézményeket. A 10 éves 

időszakra kidolgozott „21. századi szakképző iskola” fejlesztési 
programra évente 50 milliárd forintot költenének.
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A Szakképzés 4.0 című háttéranyag megállapításai 

II:
• Orientációs évfolyamokat indítanának azoknak, akik az általános 

iskolából kompetenciahiányokkal, bizonytalan szakmaválasztással 

lépnek be a szakképzésbe.

• Szakképzési roma szakkollégiumokat is létrehoznának.

• A szakgimnáziumokat technikummá neveznék át, a technikusi 

képzés 5 éves lesz (aki még tudja követni: az érettségit adó 

szakközépiskolákat néhány éve szakgimnáziummá nevezték át, 

most ez lenne a technikum)

• Csökkentenék a terheket: a 12. év végén a 4 kötelező közismereti 

tárgyból tesznek érettségit a diákok, nem kell 5. választható 

tantárgyból levizsgázniuk. Az 13. év végén tett szakmai vizsga 

lenne az ötödik érettségi tárgy.

• Új életpályamodellt dolgoznának ki a szakképzésben dolgozók 
oktatóknak, akiknek a jövedelme átlagosan 30 százalékkal marad 

el a piaci bérektől.
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