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1. Bevezető: 
1.1. Intézményi alapadatok: 

név: BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 
cím:    1075 Budapest, Wesselényi utca 38. 
OM azonosító szám:  203061 
tel.:     (+361) 342-4905,  
FAX:     (+361) 342-1984 
e-mail:     rakoczi@posta.rakoczif.hu    
honlap:    http://www.rakoczif.hu .  

1.2.  A II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium szakmai programja a pedagógiai 
program részeként összhangban áll az intézmény nevelési programjában megfogalmazott 
jövőképpel, küldetésnyilatkozattal, pedagógiai alapelvekkel, intézményi célokkal, kiemelt 
feladatokkal. 

A szakmai program a szakképesítések jóváhagyott szakmai és vizsgakövetelményei 
alapján, a szakképesítések központi programja vagy szakképzési kerettanterve (tanterve) 
előírásai figyelembevételével készült. 

Az iskolai rendszerű szakképzés az OKJ-ben meghatározott szakképesítés tekintetében a 
szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény, 
valamint a központi program (tanterv) alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés 
keretében történik. 

A szakgimnáziumban, a szakképzési évfolyamokon - a szakmai és vizsgakövetelmények 
alapján, szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgára történő felkészítés folyik.  

Arra törekszünk, hogy tanulóink képesek legyenek sikeres szakmai vizsgát tenni, majd 
szakmájukban elhelyezkedni. Célunk, hogy tudásuk, képességeik és készségeik, szakmai 
kompetenciáik feleljenek meg a munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, 
követelményeknek.  
A szakképző évfolyamokon kiemelten kezeljük a tanulók munkavállalói esélyeinek 
növelését, a vállalkozóvá válás segítését, az informatikai írástudás és idegen nyelvi 
kompetenciák fejlesztését, a folyamatos fejlődésre való motiválást, felkészítést az 
élethosszig tartó tanulásra.  

Az akkreditált felsőfokú szakképzést (amennyiben módunkban áll) a felsőoktatási 
intézmény képzési programjának részét képező szakképzési program szerint szervezzük. 

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első 
négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben 
az első évfolyamra, előírt tartalom a XXIV. Közgazdaság ágazat, valamint a XXVIII. Turisztika 
ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen vonatkozik: 

 
54344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
54 812 01 Idegenvezető 
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 
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2. A szakképzés jogi háttere 
 
A szakképzési kerettanterv         

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  
– 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 valamint      

– 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról 
– 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 
– 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól 
 

- az 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés,  
- a 54 0812 01 Idegenvezető szakképesítés, 
- a 54 0812 03 Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó a nemzetgazdasági miniszter 
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült. 
 

3. A szakképzés működési feltétele 
 

3.1. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító 
száma 54 344 01 54 0812 01 54 0812 03 

A szakképesítés 
megnevezése 

Pénzügyi-
számviteli 
ügyintéző 

Idegenvezető 
Turisztikai 
szervező, 
értékesítő 

A szakmacsoport száma és 
megnevezése 

15. Közgazdaság 18. Turisztikai szervező, értékesítő 

Ágazati besorolás száma és 
megnevezése 

XXIV. Közgazdaság XXVIII. Turisztika 

Iskolai rendszerű 
szakképzésben a 
szakképzési évfolyamok 
száma 

1 év - 

2 év 

Elméleti képzési idő aránya 40% 

Gyakorlati képzési idő 
aránya 

60% 

Az iskolai rendszerű 
képzésben az összefüggő 
szakmai gyakorlat 
időtartama 

nincs 
160 óra  

(esti munkarend esetén: 96 óra) 

 
3.2. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
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A szakképesítés 
azonosító száma 

54 344 01 54 0812 01 54 0812 03 

A szakképesítés 
megnevezése 

Pénzügyi-
számviteli 
ügyintéző 

Idegenvezető 
Turisztikai 
szervező, 
értékesítő 

Iskolai előképzettség érettségi végzettség 

Bemeneti 
kompetenciák 

nincs 

Szakmai előképzettség nincs 

Előírt gyakorlat nincs 

Egészségügyi 
alkalmassági 
követelmények 

nincs 

Pályaalkalmassági 
követelmények 

nincs 

 
 

3.3. A szakképzés szervezésének feltételei 
 

a. Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
 

b. Tárgyi feltételek (… számú melléklet) 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 
részletei az alábbiak: nincs  

  
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és 
felszerelésekre: nincs. 
 

4. Szakképzés a Rákócziban 

Az intézmény Nevelési Programja tartalmazza: 

- a tantervi célok megvalósításának kereteit, eszközeit, az osztályok, csoportok 
szervezését, a képzés formáit, a tevékenységformákat, (2.3; 2.6.; 2.11 fejezet) 

- a tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, (2.3 
fejezet) 

- a nevelő-oktató munkát segítő eszközök, felszerelések jegyzékére vonatkozó 
elveket, (2.3fejezet) 

- a tanulók tanulási teljesítményének, tanulmányi előmenetelének értékelését, az 
értékelés formáit, a vizsgák leírását, az iskola magasabb évfolyamára lépés 
feltételeit, (2.4 fejezet) 

- a sajátos pedagógiai tevékenységet igénylő tanulókkal való foglalkozás elveit, 
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(2.14 és 6. fejezet) 
- a tehetség és képesség kibontakoztatást segítő tevékenységeket, (2.6. fejezet) 
- a tanulók magatartásának és szorgalmának minősítését (2.10. és 2.15. fejezet). 

A szakmai program a nevelési programmal összhangban biztosítja a személyiség és 

közösségfejlesztést, a környezeti nevelés és egészségnevelés feladatainak, tevékenységeinek 

megvalósítását, valamint a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeivel összhangban 

az egyes szakképesítésekre vonatkozóan az egészségfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, 

környezetvédelemmel, közlekedésre neveléssel kapcsolatos ismeretek elsajátítását. 

4.1. A szakgimnázium kilencedik-tizenkettedik évfolyamán: 

- az ágazathoz tartozó érettségi végzettséghez kötött - a Nemzeti alaptantervre 

épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan - a 

szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint.  

- az ágazatára előírt szakmai érettségi vizsgatárgy követelményei szerint felkészít 

a kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsgára. A szakmai 

érettségi vizsga vizsgakövetelményeit - a közismereti érettségi vizsga 

követelményeinek figyelembevételével - az ágazatokra előírt kötelező szakmai 

érettségi vizsgatárgyak követelményei tekintetében a Kormány adja ki.  

A szakgimnáziumban a tanuló dönt arról, hogy a szakmai érettségi vizsgát követően 

továbbtanul-e a szakgimnázium komplex szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamán 

A szakgimnáziuma szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésekről és az adott 

szakképesítésbe való bekapcsolódás feltételeiről a tanulót a szakgimnáziumba való 

jelentkezésekor tájékoztatni kell.  

4.2. A szakgimnázium tizenharmadik (első szakképzési) évfolyamán: 

-  érettségi végzettséghez kötött, az OKJ-ban meghatározottak szerint a szakmai 

érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára 

történő felkészítés folyik. 

- A szakgimnázium a szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési évfolyamán 

felkészíti legalább egy, az ágazathoz tartozó szakképesítésre. A képzés 

időtartama egy év. 

- A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, 

érettségi végzettséget szerzett tanulók részére a szakgimnáziumban az érettségi 

végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítés keretében a 

szakképzési évfolyamok száma kettő. Ebben az esetben a szakgimnázium a 

komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a tizenharmadik-tizennegyedik 

(első-második szakképzési) évfolyamon szervezi meg. 

Az előző bekezdésben meghatározott esetben a felkészítés a tizenharmadik (első szakképzési) 
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évfolyamon a szakgimnázium kilencedik-tizenkettedik évfolyamára a szakképesítés ágazata 

szerinti szakképzési kerettanterv által előírt követelmények szerint folyik. A tizenharmadik 

(első szakképzési) évfolyam követelményeinek teljesítését követően a tanuló az ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsga teljesítésével szakmai érettségi 

végzettséget szerezhet. 

.  

A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített követelményekről a szakképző iskola 

vezetője határozattal dönt. A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes 

szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése a hatályban levő szakmai és 

vizsgakövetelmények és jogszabályok szerint a tanulmányokba beszámítható, amelynek 

mértékéről és tartalmáról az iskola igazgatója határoz a tanuló által benyújtott kérelem és a 

beszámíthatóságot igazoló eredeti okirat(ok) alapján.  

A szakképző iskola vezetőjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést 

benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell 

alkalmazni.  

A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe 

bekapcsolódhat szakiskolai végzettség birtokában, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 

szabályozottak szerinti, érettségire történő középiskolai felkészítéssel párhuzamosan és azzal, 

hogy a tizennegyedik (második szakképzési) évfolyam a középiskola befejező évfolyamának 

elvégzése nélkül már nem kezdhető meg.  

Ha a tanuló az előző bekezdés szerint kezdte meg az érettségi végzettséghez kötött 

szakképesítésre történő felkészítést, a következő bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel 

kell alkalmazni, hogy az érettségi végzettség megszerzésének határideje az utolsó szakképzési 

évfolyam első félévének utolsó tanítási napja.  

A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe 

bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a 

tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az 

érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a megadott határidőig az 

érettségi végzettséget nem szerzi meg. 

Kizárólag szakképzési évfolyamokon folyhat a nevelés-oktatás a szakgimnáziumban, ha a 

szakgimnázium olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki teljesítette a 

szakképzési évfolyamra történő belépés követelményeit. 

4.3. A szakmai gyakorlatról 

A szakképzési törvény 25-27.§-ok meghatározzák a szakmai elméleti és gyakorlati képzés 

elveit. A szakképző iskolában az iskolai rendszerű szakképzésben folyó szakmai elméleti és 

gyakorlati képzést a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján és e törvénynek a szakmai 
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elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozó rendelkezései szerint kell megszervezni. A nemzeti 

köznevelésről szóló törvénynek az osztály- és csoportlétszámokat meghatározó mellékletében 

a szakgimnáziumi gyakorlati képzésre megállapított minimális csoportlétszámnak 

megfelelően kell alkalmazni. 

Az iskolai rendszerű szakképzés az OKJ-ban meghatározott szakképesítés tekintetében a 

szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény és a 

szakképzési kerettanterv alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő 

gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből 

áll.  

Kivételt képez a XXIV. Közgazdaság ágazat 15. Közgazdaság szakmacsoportja, ahol 

összefüggő szakmai gyakorlat nincs! 

Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés - az összefüggő szakmai gyakorlat és 

az összefüggő szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével - csak a tanév 

szorgalmi időszakában szervezhető meg. Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati 

képzés nem szervezhető. 

A XXIV. Közgazdaság ágazat 15. Közgazdaság szakmacsoportja esetén a szakmai gyakorlati 

képzés tényleges tanórákat, azaz az intézmény által lebonyolított foglalkozásokat jelent. 

Nincs külső gyakorlati hely! 

A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban a szorgalmi 

időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra 

meghatározott óraszámon (turisztika ágazat) felül - a szakmai gyakorlaton keletkezett 

mulasztás pótlása kivételével (turisztika ágazat) - gyakorlati foglalkozáson való részvételre 

nem kötelezhető. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat a szakmai és 

vizsgakövetelményben meghatározott gyakorlat része, mely alól kivételt képez a XXIV. 

Közgazdaság ágazat 15. Közgazdaság szakmacsoportja. 

A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a 

szakképesítésre előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe be kell 

számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények 

teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképző iskola 

vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített 

követelményekről a szakképző iskola vezetője határozattal dönt. A szakképző iskola 

vezetőjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre 

a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. 

A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban 
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(vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú 

gyakorlati idő - a szakképző iskola vezetőjének egyedi döntése alapján az bekezdésben 

meghatározottak szerint - beszámítható. 

Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre 

a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a 

pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a 

komplex szakmai vizsgára bocsátásnak. 

A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. 

4.4. A mulasztások kezelése 

Az iskola házirendje tartalmazza a mulasztások igazolására vonatkozó szabályokat. 

A 20/20012 EMMI rendelet alapján, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan 

mulasztása együttesen meghaladja 

- a középfokú nevelés-oktatás szakaszában a kétszázötven tanítási órát, 

- a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában tanítási órák húsz százalékát, 

- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a 

tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási 

év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen. 

- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a 

tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási 

év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az 

értesítési kötelezettségének.  

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja.  

 

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie. 

Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és 

igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati 
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képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja 

Ha a tanuló mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati 

képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért 

teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt 

gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének 

kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola 

nevelőtestülete dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén 

a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára. 

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és 

igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) 

húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra 

nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati 

képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. 

4.5. Felnőttoktatás 

Az iskolai rendszerű szakképzés felnőttoktatás keretében is folyhat. A felnőttoktatás 

keretében folyó szakképzés a részt vevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi 

életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési formától függően a 

nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos 

munkarendjében folyhat. 

A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a 

kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai 

foglalkozások legalább kilencven százalékát el kell érnie. 

Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a 

kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai 

foglalkozások legalább ötven százalékát, levelező oktatás esetében legalább tíz százalékát el 

kell érnie. Más sajátos munkarend szerint is folyhat az oktatás, ha a tanulónak tanórai 

foglalkozáson egyáltalán nem kell részt vennie, továbbá, ha a tanórai foglalkozások száma nem 

éri el a levelező oktatásra meghatározott óraszámot. Más sajátos munkarend szerint folyik a 

felnőttoktatás különösen a távoktatási formában. 

Az OKJ meghatározza azokat a szakképesítéseket, amelyek felnőttoktatás keretében az esti, 

a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében 

oktathatóak. 

A felnőttoktatás keretében folyó szakképzést a szakképzési kerettanterv alapján kell 

megszervezni. 

Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati 
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képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati 

óraszám hatvan százaléka, a levelező oktatás munkarendje szerint megszervezett 

felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű 

képzésre meghatározott gyakorlati óraszám húsz százaléka. Az elméleti képzés jelenléti 

óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a 

nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti óraszám legalább tíz százaléka azzal, hogy 

az összes kötelező jelenléti óraszám eléri a nemzeti köznevelésről szóló törvényben az esti 

oktatás munkarendjére meghatározott óraszámot. 

A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben - a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatás keretében folyó szakképzés kivételével - tanulószerződés nem 

köthető. (Nem releváns) 

Az esti, a levelező oktatás munkarendje és az oktatás egyéb sajátos munkarendje szerinti 

felnőttoktatás keretében folyó teljes gyakorlati képzésre is köthető együttműködési 

megállapodás, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezettel vagy egyéb szervvel, 

szervezettel, amellyel az adott szakképesítés gyakorlati képzésére tanulószerződés köthető. 

5. Szakmai vizsga 
 

5.1. Szakmai és vizsgakövetelmények 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről szerint 
Elektronikus formában érhetőek el: www.nive.hu 

Az OKJ-ben meghatározott szakképesítéshez előírt szakmai és vizsgakövetelmény (szvk) tartalmazza az 

adott szakmára vonatkozóan az alábbiakat: 

a) a szakképesítés OKJ-ben szereplő azonosító száma, megnevezése és a hozzárendelt FEOR-

szám, 

b) a képzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (a továbbiakban: 

bemeneti kompetencia), illetve az iskolai és szakmai előképzettség, a pályaalkalmassági, 

egészségügyi, illetve szakmai alkalmassági követelmények, valamint az előírt gyakorlat, 

c) a szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb foglalkozás, tevékenység, valamint a munkaterület 

rövid leírása (feladatcsoport, feladatprofil), a rokon szakképesítések felsorolása, 

d) a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális időtartama (a szakképzési 

évfolyamok száma, az óraszám), az elméleti és gyakorlati képzési idő aránya, szakképző iskolában 

a szakképzési évfolyamok száma, a gyakorlati képzés eredményességét mérő szintvizsga (a 

továbbiakban: szintvizsga) szervezésének lehetősége, 

e) a szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakmai 

követelményei, az elérhető kreditek mennyisége, továbbá a képzési feladatok teljesítéséhez 

szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék, 

f) a szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelmények: 
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fa) a szakmai vizsgára bocsátás feltételei, beleértve a nyelvvizsga, modulzáró vizsga 

letételére vonatkozó feltételeket, 

fb) a szakmai vizsga részei és tantárgyai, 

fc) a vizsgarészek alóli felmentés esetei, módja és feltételei, 

fd) a vizsgarészek és vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a 

vizsgaidőszakokra, a vizsgarészek vizsgafeladatainak teljesítésére alkalmas 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 

vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok, 

fe) a vizsgatevékenységek és a szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól 

eltérő szempontjai, 

g) a szakmai bizonyítvány kiegészítőlap, 

h) az iskolai rendszerű szakképzés esetében az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama, 

i) az iskolai rendszerű oktatásban, a szakmai alapozó és szakmacsoportos alapozó oktatásban, a 

szakképzésben, a felsőoktatásban, a nonformális és informális tanulással, továbbá a 

munkavégzés során szerzett kompetenciáknak és a szakmai előkészítő érettségi tantárgyi vizsga 

letételének a szakmai követelmények és a vizsgakövetelmények teljesítésébe történő 

beszámíthatósága, 

j) a modulzáró vizsga tartalmának és eredményének a szakmai vizsga teljesítésébe való 

beszámíthatósága, 

k) amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, a szakmai 

vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet, illetve az ágazat egészében 

érdekelt szakmai kamara. /1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 10. § (1) / 

 

A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye: 

 felsorolja a szakmai követelménymodulokat, ezeknek azonosítóját, megnevezését, tartalmát,  

 meghatározza a feladatprofilt 

 meghatározza a tulajdonságprofilt: a szakmai kompetenciákat (szakmai ismereteket a típus 
megjelölésével, a szakmai készségeket a szint megjelölésével), a személyes, társas és módszer 
kompetenciákat. 

 

5.2. Szakmai és vizsgakövetelmények a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről szerint 
Elektronikus formában érhetőek el: www.nive.hu 

Az OKJ-ban meghatározott szakképesítéshez - az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását 

és működését biztosító - szakmai és vizsgakövetelményt kell előírni. A szakmai és vizsgakövetelmény 

kötelező tartalmi elemei a következők: 

a) a szakképesítés OKJ-ban szereplő azonosító száma, megnevezése és a hozzárendelt FEOR-
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szám, 

b) a szakképesítés jellegétől függően a képzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati 

tudáselemek (a továbbiakban: bemeneti kompetencia), az iskolai és szakmai előképzettség, 

annak előírása, hogy a képzés megkezdéséhez szükséges-e egészségügyi alkalmassági 

követelmények, pályaalkalmassági követelmények teljesítése, valamint az előírt gyakorlat, 

c) a szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb foglalkozás, tevékenység, valamint a munkaterület 

rövid leírása (feladatprofil), 

d) a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés képzés-szervezési formától függő adott 

időtartamát (az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok számát, az 

iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszámot), 

e) az elméleti és gyakorlati képzési idő aránya, szakképző iskolában a szakképzési évfolyamok 

száma, az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat mérő szintvizsga (a 

továbbiakban: szintvizsga) szervezésének legkésőbbi időpontja, 

f) a szakképesítéshez (a részszakképesítéshez, szakképesítés-ráépüléshez) tartozó, 

kormányrendeletben meghatározott szakmai követelménymodul(ok) azonosító száma, 

g) a komplex szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelmények közül 

ga) a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei, beleértve a nyelvvizsga, modulzáró vizsga 

letételére vonatkozó feltételek, 

gb) a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei, 

gc) a vizsgatevékenységek alóli felmentés esetei, módja és feltételei, 

gd) a vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 

vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok, 

ge) a vizsgatevékenységek és a komplex szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgáztatás 

általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: szakmai 

vizsgaszabályzat) meghatározottaktól eltérő szempontjai, 

h) a képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát 

meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék, 

i) az iskolai rendszerű szakképzés esetében a szorgalmi időszakot követően teljesítendő 

összefüggő szakmai gyakorlat időtartama, 

j) az iskolai rendszerű oktatásban, a szakképzésben, a felsőoktatásban, a nonformális és 

informális tanulással, továbbá a munkavégzés során szerzett kompetenciáknak, a szakirányú 

gyakorlati idő, a szakmai előkészítő érettségi tantárgyi vizsgának vagy az ágazati szakmai 

érettségi vizsgának a szakmai követelmények teljesítésébe történő beszámíthatósága, 

k) amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik országos gazdasági kamara hatáskörébe vagy 
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országos gazdasági érdek-képviseleti szervezet hatáskörébe sem, a szakmai vizsgabizottságban 

való részvételre a szakmai és vizsgakövetelményben kijelölt szakmai szervezet vagy az ágazat 

egészében érdekelt szakmai kamara (a továbbiakban: szakmai szervezet, szakmai kamara). 

(2) A szakképesítés szakmai követelményei a követelménymodulokat tartalmazó 

kormányrendeletben kiadott - az (1) bekezdés f) pontja szerint meghatározott - 

követelménymodulokból állnak. 

(3) A szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján a szakképző iskolában 

a pedagógiai program részeként szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést 

folytató intézményben a szakmai és vizsgakövetelmény szerint, valamint a szakképzési 

kerettanterv tartalmi előírásának figyelembevételével a felnőttképzésről szóló törvényben 

szabályozott képzési programot kell kidolgozni. /2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

szerint 7. § / 

  

5.3. Központi programok 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről szerint  

Elektronikus formában érhetőek el: www.nive.hu 

 

 A központi program (tanterv), a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott 
dokumentum, amely a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésére szolgál az iskolai 
rendszerű szakképzés megszervezéséhez, valamint további nevelési-oktatási 
dokumentumok (szakmai program, tankönyv, egyéb tanulmányi segédlet) 
elkészítéséhez. 

 A központi program tartalmazza a tananyag elsajátítására rendelkezésre álló időkeretet a 
szakképzési évfolyamokon, valamint az azok közötti, a szorgalmi idő befejezését követő 
összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat időtartamát. 

A központi programok felépítése: 

I. Általános irányelvek 

1 A képzés szabályozásának jogi háttere 

2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai 

3. A képzés szervezésének feltételei: személyi feltételek, tárgyi feltételek 

4. A tanulók felvételének feltételei 

5. A szakképesítés munkaterülete 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
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6. A képzés célja 

7. A szakképesítés követelménymoduljai 

8. A képzés szerkezete 

Szakképesítés időterve: az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új 

tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek 

időkeretének növelésével. További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is 

alkothatók. 

Szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 

9. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

A szakmai vizsga részei: 

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 

10. Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok 

II. A központi program tananyagegységei 

 

 

5.4. A szakképzési kerettantervek a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről szerint 
Elektronikus formában érhetőek el: www.nive.hu 

Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai képzés a szakmai és vizsgakövetelmény alapján 
kiadott egységes, kötelezően alkalmazandó kerettanterv (a továbbiakban: szakképzési 
kerettanterv) szerint folyik. 

 A szakképzési kerettanterv a szakiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai 
elméletre, továbbá az iskolai tanműhelyben folyó vagy a gazdálkodó szervezetnél 
szervezhető szakmai gyakorlati képzésre kerül kiadásra. A kerettantervnek biztosítania 
kell, hogy a szakiskolában a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához valamennyi 
évfolyamon együttesen rendelkezésre álló időkeret harminchárom százaléka a 
Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre. 

 A szakképzési kerettanterv a szakközépiskolákban ágazatonként a kilencedik-
tizenkettedik évfolyamon a szakmai elméleti, továbbá a szakmai gyakorlati, valamint 
szakképesítésenként az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon a szakmai 
elméleti, továbbá a szakmai gyakorlati oktatásra kerül kiadásra. A kerettantervnek 
biztosítania kell, hogy a szakközépiskolákban a kilencedik-tizedik évfolyamon a 
kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret legalább 
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hetven százaléka, a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon legalább a hatvan százaléka 
a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre. 

 A szakképzési kerettanterv tartalmazza a szakmai követelménymodulok alapján a 
szakmai tantárgyak rendszerét és témaköreinek tartalmát, annak meghatározását, 
hogy az adott szakmai tantárgy a szakmai elméleti képzés vagy a szakmai gyakorlati 
képzés része, a tantárgyi követelmények évfolyamonkénti megoszlását, a 
követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeretet, a szakmai elméleti és 
gyakorlati képzés tagolását és arányait. A szakképzési kerettanterv tartalmazza, hogy 
az adott szakmai tantárgy mely szakmai követelménymodulnak felel meg. 

 Az adott szakképző iskola típusára és évfolyamára - a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes 
óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 
kilencven százalékának tartalmát a szakképzési kerettanterv állapítja meg. A szabadon 
hagyott időkeret szakmai tartalmát a szakképző iskola szakmai programja határozza 
meg. 

 Az alapfokú iskolai hiányosságok pótlását célzó Köznevelési Hídprogramban a 
felzárkóztató képzést külön egységes kerettanterv határozza meg. 

 A szakképzési kerettantervet a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter - az 
oktatásért felelős miniszterrel és az adott szakképesítésért felelős miniszterrel 
egyetértésben - adja ki rendeletben. 

 

A szakképzési kerettanterv felépítése 

I. A szakképzés jogi háttere 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma:  

A szakképesítés megnevezése:  

A szakmacsoport száma és megnevezése:  

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:  

Elméleti képzési idő aránya: % 

Gyakorlati képzési idő aránya: % 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség:  

Bemeneti kompetenciák:  

Szakmai előképzettség:  
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Előírt gyakorlat: 

Egészségügyi alkalmassági követelmények:  

Pályaalkalmassági követelmények:  

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

Tárgyi feltételek 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 
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Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként 

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

A szakmai és követelménymodulok tantárgyai, témakörei 
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5.5. SZAKKÉPESÍTÉSEK HELYI SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVE, ÓRATERVEK 
 

A szakmai és vizsgakövetelmények, valamint az érvényes központi programok/szakképzési 

kerettantervek alapján minden intézményegység, tagintézmény elkészíti a saját helyi szakmai 

tantervét, amelynek része a szakképesítés óraterve.  

Az óraterv tartalmazza a tantárgy, illetve tananyagegység időkeretét, a szakmai 

követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámát évfolyamonként, a szakmai 

követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszámát évfolyamonként, valamint az 

összefüggő szakmai gyakorlat óraszámát. 

A szakképzési kerettantervebn a tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 

Az adott szakképző iskola típusára és évfolyamára - a nemzeti köznevelésről szóló törvényben - a 

nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és 

gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább kilencven százalékának tartalmát a 

szakképzési kerettanterv állapítja meg.  

Az iskola rendelkezik az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a 

teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

Az óraterveknél fel kell tüntetni az Országos Képzési Jegyzék szerinti azonosító számot, a szakképesítés 

megnevezését, a  szakmai és vizsgakövetelményt meghatározó rendelet számát, az érvényességet 

(melyik tanévtől került bevezetésre). 

A szakképesítésre, az oktatásszervezésre vonatkozó megjegyzéseket az óraterv táblázat után kell 

feltüntetni. 

 

 


