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Pölöskei Gáborné 

szakképzésért felelős helyettes államtitkár

Új utak a 
szakképzésben 



A szakképzési rendszerrel szembeni munkaerőpiaci

elvárások
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10 KIEMELT FEJLESZTÉSI 
TERÜLET

40 BEAVATKOZÁS

40 KULCSINDIKÁTOR   

SZAKKÉPZÉS 4.0



Országos Képzési Jegyzék

Szakma azonosító száma

Szakma megnevezése Szakmairány
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4 0732 06 01 Ács 3 év 2 év 4

5 0714 04 01 Automatikai technikus

Autóipar

5 év 2 év 7
Energetika és petrolkémia

Épületautomatizálás

Gyártástechnika

Szakmajegyzék

Oktatási tartalmak megújítása

OKJ-t felváltotta a  
Szakmajegyzék

1 Szakképesítés azonosító száma Szakképesítések
/szakképesítés-

ráépülések 
megnevezése

Szakma
csoport

Ágazati 
besorolás

Iskolai 
rendszerű 
képzési idő

Iskolarendszeren 
kívüli képzési idő

A képzés 
munkarendje

MKKR szint
A szakképesítésért 

felelős miniszter2 Szint
Tanulmányi 

terület
Sorszám

5 34 582 01 Ács 9 XVI 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4
szakképzésért és 
felnőttképzésért 
felelős miniszter

27 54 523 01
Automatikai 
technikus

6 XI 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5
szakképzésért és 
felnőttképzésért 
felelős miniszter

Szakképesítések 
megszűntek, 

összeolvadtak, 
tartalommal kiegészültek, 

új szakmák születnek 



Képzési szintek, lehetőségek

Ágazatokért felelős 
minisztériumok

(5 éves)
Technikum

(3 éves)
Szakképző 

iskola

ITM-AM 76 74
EMMI- Egészségügy 11
EMMI-Szociális 4 2
EMMI-Sport 2
BM 2 1
HM 5

100 77
Szakképző 
intézményben
oktatható 
2021/2022. tanévtől

177

Csak iskolában 
oktatható 

alapszakmák

Rugalmasság
Hatékonyság



Váratlan fordulat

CoVid-19



Képzési és kimeneti követelmények (KKK) és

Programtantervek (PTT)

• E-learning tananyag és interaktív ágazati

workshopok a bevezetés támogatására:

• országosan több mint 30 workshop

• személyes ill. online részvétel

• 2021. márciusig összesen több mint 

3000 résztvevő

• Útmutató a szakmai program készítéséhez, 

heti óraterv minta www.ikk.hu

2020. szept. 1-ig: 176 KKK és 176 PTT 

kidolgozása több mint 250 szakértő 

részvételével
GINOP 6.2.5

www.ikk.hu



Az új szakképzési struktúra alaprendszere 

elindult 2020 szeptemberben

Szakmai 
vizsga

O

Kizárólag szakmai 

vizsgára 

felkészítő képzés

Szakmai 
vizsga

Ágazati alapvizsga

Oktatók bérfejlesztése

 Tanulók általános 
ösztöndíjának 
bevezetése

Kimeneti 
követelmények 
meghatározása

 Jól elhatárolt 
struktúrák: 8 

beavatkozási pont 

D MI

10.



Okleveles technikusképzés (2021. szeptembertől)

Lényege:    KÉPZÉSEK  

„ÖSSZEHANGOLÁSA”

Könnyített 

továbbtanulás a 

szakirányú 

felsőoktatásban

Okleveles 
technikusképzés 
„keresztmetszetben”

Technikum Egyetem

Vállalat
előny a duális 

képzés



Okleveles technikusképzésbe beiratkozott 

tanulók száma

153

63

146

99

235

28
31 57

74 31

Okleveles technikusképzésre beiratkozott tanulók száma (fő) ágazatonként
Összesen 917 fő

04._Elektronika_és_elektrotechnika 06._Építőipar

09._Gazdálkodás_és_menedzsment 10._Gépészet

12._Informatika_és_távközlés 14._Környezetvédelem_és_vízügy

18._Rendészet_és_közszolgálat 19._Specializált_gép-_és_járműgyártás

23._Turizmus-vendéglátás 24._Vegyipar

2021. szept. 1-től:

 16 szakképzési centrum

 27 intézményében

 13 egyetemmel együttműködve

 10 ágazatban

 917 beiratkozott tanulóval

TOP 3 ágazat



 Ágazati alapoktatásra vonatkozó, ÁKT-k által

véleményezett módszertani javaslat elkészült

 Projektminták

 MOME által kidolgozott szempontrendszer

 Oktatói workshopok a MOME-n („Design Rafting”)

„Kreatív technikum” (2021. szeptembertől)

 Kreativitást támogató, inspiráló

oktatási környezet, eszközök és

módszerek

 Projektfeladatok

 Duális szakirányú oktatás

 Szakképzési ösztöndíj

 Érettségi + szakma megszerzése

Kreatív ipar

Vizuális 

Színház- és 

hangtechnika

8-10 kreatívipari technikum 

kiválasztása folyamatban



„Pedagógiai technikum” (2022. szeptembertől)

Új ágazat: Oktatás,

új szakma:

Oktatási 

szakasszisztens

 Okleveles technikusképzés kialakítása a 

felsőoktatással folyamatban

 Tartalomfejlesztések előkészítés alatt

A képzések a 
KIFIR-ben

meghirdetve



Alternatív oktatás a szakképzésben

Előkészítő 

évfolyamok, 

műhelyiskola

O

D M

Készségek, 
Képességek, 
Kompetenciák

fejlesztése

Cél:
Részszakma megszerzése

Célcsoport:



14

Az Oktatói Továbbképzési 
Rendszerben már elérhető 

a képzések és 
továbbképzések aktuális 

listája.

Projektekhez 
kapcsolódó 

képzések: on-line 
(elérhetőek a 

KRÉTA 
rendszerben)

Módszertani megújulás



 Robotika, 3D nyomtatás;

 Programozás, CNC, lézervágás;

 IKT eszközök, szélessávú 

internet;

 Pedagógusok módszertani 

megújulása;

 Pályaorientáció, 

pályaszocializáció

Digitális Közösségi Alkotóműhelyek a szakképzési 

centrumokban

Digitális Közösségi 

Alkotóműhely

minden szakképzési 

centrumban kialakításra került

(összesen 63 DKA tanterem)

GINOP 
6.2.3

VEKOP 
8.6.3



Megvalósult DIGITÁLIS fejlesztések

Szakképzési Információs Rendszer (SZIR)
- Szakképzési nyilvántartás
- Adatszolgáltatások és jogviszonyigazolás (MÁK, NEAK, Diákhitel 

Központ, TEMPUS, Kormányhivatalok, KSH)
- OSAP statisztika

Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR)
- Felnőttképzők és szakértők nyilvántartása
- Tanúsítványok kiállítása
- Képzési hitellel kapcsolatos adatszolgáltatások

KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér (DKT)
- Tanárok és a diákok digitális online együttműködését elősegítő 

rendszer, amely az otthoni, valamint online tanulást támogatja. A 
pandémia idején a DKT funkciónak köszönhetően a rendszerhasználat 
közel másfélszeresére növekedett az eddigi felhasználói aktivitásokhoz 
képest.

KRÉTA Ösztöndíj modul
- Jogosultság és kifizetések ellenőrzése
- Számlanyitás integráció (OTP Bank, MKB Bank)



Digitális tananyagfejlesztés

Szakmajegyzékhez igazodó tananyagok 

fejlesztése:

 66 db, 46 szakma ágazati 

alapoktatásához kapcsolódó digitális 

tananyag elkészült

 Pilot bevezetés: 2021 ősz-tél

 2022 végéig közel 90 szakmához 

kapcsolódó digitális tananyag készül el

GINOP 
6.2.4

GINOP 
6.2.8

GINOP 
6.1.9

A fejlesztések 

folytatódnak:

A Helyreállítási és 

Ellenállóképességi 

Eszköz (RRF)

és a GINOP Plusz

keretében

 Egységes, hozzáférhető, korszerű 

informatikai keretrendszer kialakítása, 

digitális tananyagok elérhetősége, 

tanulói ismeretek számonkérése, egyéni 

haladás nyomon követése a KRÉTA-n 

keresztül

 Beválásvizsgálat megkezdődött



Digitális tananyagok - tananyagok elérése

Bárhonnan elérhető
Bármely eszközzel
Kompetenciafejlesztés
Animáció, szimuláció, 

videó 



Lekérdezés dátuma Össz méret [GB] Könyvtár [db] Fájl [db]

2020. május 3. 22 815 2111

2020. december 6. 37 920 3375

2021. augusztus 1. 39 1027 3970

2021. október 3. 41 2376 4547

Összes regisztráció (2021. augusztus): 15 938

Digitális oktatás szakmai támogatása

A feltöltött dokumentumok és a 

felhasználók száma egyre nő



A gazdaság igényeire fókuszáló 

felnőttoktatás és felnőttképzés
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A 2020/2021-es tanévben

• 46 ágazatban, 107 szakmában

• 41 szakképzési centrum

• 306 iskolájában

• több, mint 13 885 felnőtt vett részt szakmai oktatásban

Rugalmasság
On-line oktatás

Beszámítás
Rövidített 

képzés



„Ahol akarat van, ott útja 
is van a megvalósításnak.” 

Lara Parker
Köszönöm 
megtisztelő 
figyelmüket!


