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I. Szervezeti átalakítás – szervezeti 
működés finomhangolása

II. Változó képzési szerkezet – változó 
tartalomszabályozás

III. Az új keretek között válaszok 
keresése a kihívásokra



• NGM fenntartásában, 44 db szakképzési centrum

(Budapesten 5, megyénként 1-3).

• 44 költségvetési szerv, többcélú intézmény

• Minimális tanulói létszám: 2000 fő

• Belső hatáskör megosztás



Szakképzési törvény 4/C. §-ban rögzített garanciák; hatályban 

szeptember 1-től

SZMSZ-ben és gazdálkodási szabályzatokban delegált hatáskörök

Intézményegység, fiók-tagintézmény lehetősége

Előirányzatok tagintézményi szintre lebontása, tervezés iskola 

igazgatóval

Munkáltatói jogkör iskola igazgatónál, kivéve bérgazdálkodás, 

kinevezés és vezetői megbízás igazgató javaslatára

Szakszervezettel, alapszervezettel egyeztetés főigazgató-igazgató
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II. Képzési szerkezet, tartalomszabályozás

A 2016/2017-es tanévtől új képzési struktúra

4+1 éves képzés

gimnáziumi végzettséggel v. más ágazati szakgimnáziumi   
végzettséggel továbbra is 2 éves szakmai képzés!

3+2 éves képzés

a három szakképző évfolyam után a tanuló döntése szerint 
érettségi megszerzése a szakképzettség beszámításával
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Szakiskola: a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt 
haladásra képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára és nyújt 
részükre a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 
ismereteket.

Készségfejlesztő speciális szakiskola: a középsúlyos értelmi fogyatékos 
tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába 
állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok 
elsajátítását.

A szakiskolában, készségfejlesztő speciális szakiskolában az 

évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott.

II. Képzési szerkezet, tartalomszabályozás
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Szakmai 

ismeretek 

(ágazati érettségi)

Közismeret 

(érettségire 

felkészülés)

Közismeret 

(érettségire 

felkészülés)

Szakmai ismeretek 2.

Szakmai 

ismeretek 1. 

(Szi1+Szi2

szakmai érettségi 

vizsga + 

szakképesítés)

Szakközépiskola Szakgimnázium

2016. 08.31-ig 2016. 09. 01-től felmenő
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Szakgimnáziumban megszerezhető végzettségek 1.

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések: 66 db 
(OKJ-ba bekerült 41 új, valamint 25 meglévő szakképesítés)

Az Országos Képzési Jegyzéket kiadó 150/2012. (VII. 6.) Korm. 
rendelet 2020. január 01-jén hatályba lépő 3. melléklete 
tartalmazza  a szakgimnáziumi érettségi keretében 
megszerezhető szakképesítéseket, valamint az adott ágazatban 
az ennek birtokában egy tanév alatt megszerezhető 54-es, 
„technikus” szintű szakképesítéseket mind a 42 ágazatban.
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Szakgimnáziumban megszerezhető végzettségek 2.

Néhány példa a szakgimnáziumokban megszerezhető 
végzettségekre:

VIII. Épületgépészet  ágazatban 

Érettségi keretében:

52 582 02 Épületgépészeti előkészítő vagy 

31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő és 31 521 05 
Gázhegesztő 

Érettségit követően: 54 582 01 Épületgépész technikus 
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Szakgimnáziumban megszerezhető végzettségek 3.

Néhány példa a szakgimnáziumokban megszerezhető 
végzettségekre:

IX. Gépészet 

Érettségi keretében: 31 521 10 Gyártósori gépész

Érettségit követően: 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 

Érettségi keretében: 34 521 02 Finommechanikai műszerész 

Érettségi követően: 54 863 01 Fegyverműszerész 

Érettségi keretében: 52 522 04 Villamos berendezés szerelő és 
üzemeltető 

Érettségi követően: 54 523 04 Mechatronikai technikus
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Szakgimnáziumban megszerezhető végzettségek 4.

Néhány példa a szakgimnáziumokban megszerezhető 
végzettségekre:

XXVI. Kereskedelem 

Érettségi keretében: 34 341 01 Eladó 

Érettségit követően: 54 341 01 Kereskedő 

54 341 02 Kereskedelmi képviselő 

XXVII. Vendéglátóipar 

Érettségi keretében: 34 811 03 Pincér 

Érettségit követően: 54 811 01 Vendéglátásszervező
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Egyes szakterületeken jellemző munkaerő-hiány

• Egészségügyi szakterület (ápolók, szakdolgozók).

• Fém- és villamosipari foglalkozások (hegesztő, 
lángvágó, lakatos, CNC gépkezelő).

• Járművezetők és mobil gépek kezelői (tehergépkocsi 
vezető, kamionsofőr, autóbuszvezető).

• Faipari foglalkozások (bútorasztalos, kárpitos, általános 
asztalos).

• Építőipari foglalkozások (kőműves, villanyszerelő, 
burkoló, szobafestő).
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Szakképzésbe beiratkozottak

A  Szakképzési Centrumokban 

• 2016/2017. tanév 9. évf. 40.288 fő

Bontásban

• Szakgimnázium (korábbi nevén szakközépiskola): 22.436 fő

• Szakközépiskola (korábbi nevén szakiskola): 16.020 fő

• Gimnázium: 1.447 fő

• Szakiskola: 385 fő
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Szakképzésbe beiratkozottak

A  Szakképzési Centrumokban 

a felnőttoktatásban beiratkozottak száma:

• 2015/2016. tanévben: több mint 20.000 fő

• 2016/2017. tanévben: 38.877 fő

2016/2017. tanév bontásban
• Szakmára beiratkozottak száma: 33.124 fő

• Érettségire felkészítésre beiratkozottak száma: 5.753 fő
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Népszerű szakmacsoportok a felnőttoktatásban 

A szakképzési centrumokba 2016. szeptemberben 
beiratkozottak száma alapján a legnépszerűbb 
szakmacsoportok:

Egyéb szolgáltatások: 13 628 fő

Egészségügy: 3 201 fő

Vendéglátás-turisztika   3 107 fő

Közgazdaság 2 872 fő

Gépészet 2 175 fő
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Népszerű szakképesítések a felnőttoktatásban 

A szakképzési centrumokba 2016. szeptemberben beiratkozottak 
száma alapján a legnépszerűbb szakképesítések:
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.:      7 086 fő
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.:     5 861 fő
Gyakorló ápoló: 900 fő
Ápoló: 637 fő
Mentőápoló: 528 fő
Szakács: 1 029 fő
Pénzügyi-számviteli ügyintéző: 1 279 fő
Vállalkozási mérlegképes könyvelő: 813 fő
Hegesztő 598 fő



17

Szakmatanulás ösztönzése

Hiány-szakképesítést tanulók szakképzési ösztöndíja

• Szakképzési ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések 

- száma a 2016/17-es tanévtől megyénként 12-ről 20-ra nőtt,

- köre bővült az adott megyében hiány-szakképesítésnek 
minősülő szakgimnáziumi „technikus” szakmákkal.

• Az ösztöndíj havi összege: a tanuló   tanulmányi eredményétől 
függően  szakközépiskolában a szakképző évfolyamokon havi 10 
ezer Ft-tól 35 ezer Ft-ig, szakgimnáziumban a „technikusi” 
évfolyamon havi 20 ezer Ft-tól 50 ezer Ft-ig 

(Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. 
Rendelet)
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Pályaorientáció
Lemorzsolódás 

csökkentése
Módszertan fejlesztése

Gyakorlati képzés kihívásai
Tanárok, szakoktatók 

utánpótlása
)



19

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


