Programkövetelmény nyilvántartásba vételének eljárásrendje

Jogszabályi háttér
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 13. § (1) bekezdése szerint
a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit
programkövetelményben kell meghatározni. A szakmai képzés az Fktv. szerinti képzési program
alapján folyik.
(2) A programkövetelmény és a képzési program nem sértheti más személ y szabadalmi, vagy
szerzői jogát és szakmai tartalma nem lehet azonos a szakmajegyzékben szereplő szakma
képzési és kimeneti követelményekben meghatáro zott tartalmával.
(3) A programkövetelményekről a szakképzésért felelős miniszter elektronikus nyilvántartást
vezet. A programkövetelményekről vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a szakképzésért
felelős miniszter a honlapon közzéteszi.
(4) A program követelményekről vezetett nyilvántartásból való törlés vagy módosítás a törölt,
vagy módosított programkövetelmény alapján indított szakmai képzést nem érinti.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Szkr.) 17. § (1-2) bekezdése szerint programkövetelményre, annak módosítására és törlésére a
szakképzésért

felelős

miniszternek

bárki javaslatot

tehet. A nyilvántartásba vételről, a

nyi lvántartásba vétel módosításáról, valamint a nyilvántartásból történő törlésről a szakképzésért
felelős miniszter a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével dönt. Az eljárásban a
felnőttképzésért felelős miniszter véleményét ki kell kérni.
Az Szkr. (3) bekezdése alapján, ha jogszabály valamely munkakör betöltését szakmai képzéshez
kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez köti, a szakképzésért felelős miniszter a
szakképesítés programkövetelményét a szakképesítés ágazatáért felelős miniszter által
meghatározott tartalommal veszi nyilvántartásba .

Programkövetelmény nyilvántartásba vételi folyamata
1. Programkövetelmény javaslat benyújtása
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit
tartalmazó programkövetelmény (a továbbiakban: PK) nyilvántartásba vételének eljárásrendje,
valamint a benyújtáshoz szükséges dokumentumok az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.
(a továbbiakban: IKK) honlapján, az ikk.hu oldalon érhetők el. Az adatlap, a sablon, továbbá a
sablon

kitöltését

segítő

útmutató

a

Programkövetelményjavaslat

dokumentumai pont megnyitásával tölthető le.

benyújtás ának

A PK javaslat benyújtása az IKK felé a programkovetelmenybenyujtasa@ikk.hu e-mail címre történik
a következő dokumentumok megküldésével:

•

Adatlap személyi/cég (aláírva, szkennelve pdf formátumban)

•

programkövetelmény javaslat (a sablon szerinti formában, a kitöltési útmutató alapján és
tanulási eredmény alapú (TEA) módszertan szerint kidolgozva, word és pdf formátumban).

A beérkező dokumentumokat az IKK formai követelményeknek való megfelelés szempontjából
ellenőrzi. Amennyiben a PK javaslat a formai követelményeknek nem felel meg (pl. hiányos vagy
értelmezhetetlen a sablon kitöltése), az IKK hiánypótlásra visszak üldi a benyújtó számára.
Amennyiben a formai elvárásoknak megfelelő PK javaslat szabál yozott szakmához előírt
szakképesítéshez kapcsolódik (a PK-ben megjelölésre kerül a megszerezhető szakképesítéssel
betölthető munkakör képesítési követelményeit meghatározó jogszabály), vagy az egészségügy, a
szociális, a művészet, a pedagógia, a közművelődés, a honvédelem, a rendészet és közszolgálat,
vagy a sport és szociális ágazathoz tartozik, úgy IKK továbbítja az Innovációs és Technológiai
Minisztérium felé.

2. Gazdasági ágazathoz kapcsolódó programkövetelmények szakértői vizsgálata
A beérkezett PK javaslat független szakértők által kerül véleményezésre. A szakértők személyére a
tanulmányi terület szerint illetékes ÁKT tagjai tesznek javaslatot.

A független szakértők feladata:






Az Szkr. 18. § szerinti követelményeknek való megfelelés vizsgálata
Munkaerőpiaci relevancia vizsgálata (valós gazdasági igény szerinti képzés, vagy vállalati
képzési i gényként megjelenő szakképesítés)
A szakmai tartalom vizsgálata, a szakterületen elvárható szakmai követelményeknek való
megfelelés szempontjából
A szakmai vizsgaleírás vizsgálata (a vizsgaleírás alapján az akkreditált vizsgaközpontokban
országosan egyenszilárdságú vizsga szervezése biztosítható)



Tanulási eredmény alapú (TEA) módszertani szempontrendszernek való megfelelés
vizsgálata (a képesség + tudás + attit űd + autonómia/felelősségvállalás deszkriptorok MKKR
szinthez illeszkedésének vizsgálata)
Belső koherencia vizsgálat (képesség, készség, óraszámok, vi zsgakövetelmény vizsgálata)



Nyelvi lektorálás (alaki, formai kialakítás ellenőrzése, megfogalmazás ellenőrzése).

A független szakértől szakmai véleményének tartalmaznia kell a vélemény részletes indoklását, ennek
alapján konkrét és összefoglaló javaslatát nyilvántartásba vételre (igen/nem). Elutasító javaslat
esetén és amennyiben a vélemény pontosító, módosító, kiegészítő javaslatot tartalmaz, úgy a
véleménynek tartalmaznia kell a PK vál toztatásra javasolt részének pontos megjelölését, a javasolt
változtatás jellegét, illetve lehetőség szerint konkrét szövegszerű javaslatot és a változtatási javaslat
indoklását is.

3. Az ÁKT szakmai állásfoglalásának kialakítása
A szakértői vélemény figyelembe vételével az általuk vizsgált szempontok alapján az ÁKT
megtárgyalja a PK javaslattal kapcsolatban felmerülő szakmai kérdéseket és kialakítja a PK
javaslattal kapcsolatos álláspontját.

4. Az ágazatért felelős tárca álláspontjának kialakítása
ITM a PK javaslatot a szakma véleményekkel együtt megküldi véleményezésre, egyetértésre az
ágazatért felelős tárca részére. Kivéve az ágazatért felelős tárca által benyújtott azon
programkövetelményt, amely szabál yozott tevékenységhez, szakképesítéshez kapcsolódik, vagy az
egészségügy, a szociális, a művészet, a pedagógia, a közmüvelődés, honvédelem, a rendészet és
közszolgálat és a sport ágazathoz tartozik. A szakértők és az AKT véleményének ismeretében az
ágazatért felelős tárca kialakítja a programkövetelménnyel kapcsolatos szakmai véleményét,
álláspontját és megküldi ITM részére.

5. A felnőttképzésért felelős szakterület álláspontjának kialakítása
A korábbi szakmai vélemények ismeretében a felnőttképzésért felelős szakterület kialakítja a
programkövetelménnyel kapcsolatos szakmai véleményét.

6. Miniszteri döntés
A szakmai vélemények i smeretében a szakképzésért felelős miniszter dönt a programkövetelmény
nyilvántartásba vételére vonatkozóan.

7. Nyilvántartásba vétel
Az Szkr. 13.§ (3) bekezdés alapján a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető
szakképesítések programkövetelményeiről vezetett elektronikus nyilvántartást a szakképzésért
felelős miniszter a honlapján teszi közzé.
A nyilvántartásba vett programkövetelmények részletes szakmai anyaga az IKK Innovatív
Képzéstámogató Központ Zrt. honlapján a https://szakkepesites.ikk.hu/ honlapon kerül közzétételre.

Az IKK tájékoztatja a programkövetelmény benyújtóját a miniszteri döntésről, a PK elfogadásáról,
vagy elutasításáról.

