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A Kormány szakmaszerkezeti döntésének  

előkészítése a Nemzeti Munkaügyi Hivatal  

Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának  

(a továbbiakban: NMH SZFI) feladata a  

 szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
(továbbiakban Szt.)   

81. § (6) bekezdése értelmében. 
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A szakmaszerkezeti döntés 

Kormányrendelet határozza meg az adott 
megyében ösztöndíjra jogosító 
szakképesítések körét (hiány-
szakképesítés), a szakképzés irányait és 
beiskolázási arányait.  

Vagyis azt, hogy egy adott szakképesítés 
illetve ágazat milyen szinten részesül állami 
támogatásban. 
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Kategóriák az állami támogatás szempontjából 
 

 

1. csoport azon szakképesítések köre, amelyekre az 
adott megyében korlátozás nélkül lehet beiskolázni 
állami támogatás mellett; 

2. csoport azon szakképesítések köre, amelyekre 
egyáltalán nem jár állami támogatás az adott 
megyében; 

3. csoport a korlátozottan támogatott szakképesítések 
köre: ezen szakképesítésekre a kormányrendelet 
megyénként és fenntartónként keretszámokat 
tartalmaz, a fenntartó költségvetési hozzájárulást a 
korlátozott keretszámok alapján igényelhet. 
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A szakmaszerkezeti javaslattétel folyamata   
a 2014/2015. tanév vonatkozásában 

1. lépés  
A megyei fejlesztési és képzési bizottságok (mfkb), 
valamint a munkaerő-piaci relevanciával nem 
rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, 
hagyományőrző szakképesítések tekintetében az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma javaslatot 
tesznek a 3 kategória vonatkozásában (megyénként 
és a fővárosra tekintettel). 
Az mfkb-k a hiány-szakképesítésekre is megteszik 
javaslataikat (megyénként maximum 10 szakiskolai 
szakképesítés). 
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2. lépés 

A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (a továbbiakban KLIK), valamint a 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
(továbbiakban VM) javaslatot tesznek a 
keretszámokból az állami intézmények 
által ellátható rész meghatározására. 
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3. lépés 

A nem állami fenntartók megteszik 
vállalásaikat az állam által ellátni nem 
tudott, vagy nem kívánt szakképesítések és 
ágazatok tekintetében. 
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4. lépés 

A két állami fenntartó (KLIK és VM) a saját 
intézményein kívül (2. lépés) a többi 
fenntartóra vonatkozóan is javaslatot tesz a 
keretszámok megosztását illetően. 
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Határidő Tevékenység Felelős 

2013. március 29. 

Javaslattétel megyénként és a fővárosra külön a 

szakképesítések és ágazatok kategóriákba sorolására, 

és a korlátozottan támogatott kategóriába soroltak esetén 

a megyei, fővárosi keretszámokra 

mfkb-k és egyes 

szakképesítések esetén 

az EMMI 

2013. április 2. 
Az mfkb-k és az EMMI javaslatainak nyilvánosságra 

hozatala 
NMH SZFI 

2013. április 22.  
Javaslattétel a keretszámokból az állami intézmények 

által ellátható rész meghatározására 
KLIK, VM 

2013. április 22. 

Javaslattétel a keretszámokból az egyes nem állami 

fenntartók által megyénként és a fővárosban ellátni 

kívánt rész meghatározására 

Szakképző iskolai, nem 

állami fenntartók 

2013. április 30.  
Javaslattétel a keretszámok fenntartók közötti 

megosztására megyénként és a fővárosra külön 
KLIK , VM 
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5. lépés 

A megyei kormányhivatalok oktatási 
főosztályai véleményezik a javaslatot. 

(A hatósági jog- és feladatkörüknél fogva 
releváns információkkal rendelkeznek a 
nem állami fenntartók tevékenységéről, 
valamint a megyei köznevelés-fejlesztési 
tervek részét képező megyei szakképzési 
tervek is a kormányhivatalok oktatási 
főosztályain készültek.) 
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6. lépés 

A kormányrendelet tervezetének 
társadalmi, közigazgatási egyeztetése. 

(Társadalmi egyeztetés 2013. szeptember 
27-én lezárult. 

Közigazgatási egyeztetés folyamatban van.) 
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7. lépés 

A szakmaszerkezeti döntésről szóló 
kormányrendelet megjelenése. 
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A szakmaszerkezeti javaslattétel szereplői 

• megyei fejlesztési és képzési bizottságok,  

• Emberi Erőforrás Minisztériuma,  

• Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(állami intézményfenntartó),  

• Vidékfejlesztési Minisztérium (állami 
intézményfenntartó),  

• az összes nem állami (közelítően 300) 
fenntartó, 

• Oktatási Hivatal – kormányhivatalok 
oktatási főosztályai (véleményezés) 
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Az eredményes javaslattétel érdekében 

- tájékoztatók,  

- módszertani útmutatók, 

- a javaslattételt segítő online elérhető 
program, valamint az ehhez kapcsolódó 
leírások 

álltak az érintettek rendelkezésére az  
NMH SZFI munkatársainak közvetlen 
segítségén túl. 
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A szakmaszerkezeti döntés jelenlegi 
szabályozása 

• A 2013/2014-es tanév vonatkozásában a nem 
támogatott és támogatott képzések 
meghatározását a 331/2012. (XI. 28.) Korm. 
rendelet tartalmazza. 

• A 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan már fent 
említett három támogatási kategória 
meghatározását szintén kormány rendelet 
fogja szabályozni, mely előkészítés alatt áll. 
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Köszönöm megtisztelő  
figyelmüket! 

• Greksa-Kis Anita 
kisanita@lab.hu 


