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TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS 

FEJLESZTÉSE PROJEKT CÉLJAI 

• A köznevelési intézmények komplex helyzetfelmérése, 

helyzetelemzés, javaslatok megfogalmazása az optimális 

köznevelési intézményszerkezet kialakítására. 

 

• Az intézményrendszer átszervezési, átalakítási folyamatának 

szakmai támogatása, a megvalósult átszervezés hatásainak 

elemzése. 

 

• Cél az adatok teljeskörűsége és megbízhatósága: 

 

• A feladatellátás tervezése a köznevelési intézményektől 

származó adatokból építkezik, ezért különösen fontos, hogy 

megbízható, pontos adatok álljanak rendelkezésre. 

 

• A feladatellátás tervezéséhez szükséges adatok részben 

rendelkezésre állnak a központi adatbázisokban, másrészt  a 

projekt keretében az intézmények közreműködésével került 

begyűjtésre. 



SZAKKÉPZÉS A KÖZNEVELÉS - FEJLESZTÉSI 

STRATÉGIÁBAN 

„…a köznevelés rendszere egységbe foglalja az óvodai 

nevelésre való jogosultságtól és kötelezettségtől a 

tankötelezettség végéig, illetve a középfokú nevelés-

oktatás végéig, továbbá az érettségi végéig tartó 

időszakot, ahol a köznevelés és az iskolai rendszerű 

szakképzés számos ponton kapcsolódik egymáshoz. 

A szakképzés iskolarendszerű ága a köznevelés 

intézményeiben valósul meg, ugyanakkor a köznevelési 

intézmények szabad kapacitásaik terhére részt vesznek a 

felnőttoktatásban és a felnőttképzésben egyaránt.” 
  



A SZAKKÉPZÉS STRUKTURÁLIS ÉS TARTALMI 

ÁTALAKULÁSA 

• Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szűkülése, 

munkaerőpiachoz való  közelítése 

• Egységes 3 éves szakiskolai – 4+1 éves 

szakközépiskolai képzés 

• Tartalmi megújulás: szakmai és  

vizsgakövetelmények, szakképzési kerettantervek, 

komplex szakmai vizsga 

• Szakmaszerkezeti döntések alapján a szakképzés 

elmozdítása a gazdaság igényei alapján (Hiány-

szakképesítések, támogatott, nem támogatott, 

korlátozottan támogatott szakképesítések, 

szakközépiskolai ágazatok) 



A SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉS KIHÍVÁSAI, A 

FEJLESZTÉS INDOKAI  

• A gazdasággal való szorosabb kapcsolat 

• A duális szakképzés erősítése 

• A gazdaságban zajló változásokra reagáló, a változásokat 

támogató fenntartói és irányítói rendszer 

• Három minisztérium irányítási feladatai a szakképzésben 

• A Nemzetgazdasági Minisztérium  irányításával 

munkaerőpiac orientált szakképzési rendszer működtetése 

• A szakmai irányítás és a tervezés összhangja a kamara és 

az NGM együttműködésében 

• Döntően állami irányítású szakképzés a nappali rendszerű 

szakképzés, a felnőttoktatás és felnőttképzés  területén  

 



MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZEREPE 

A SZAKKÉPZÉSI FELADATELLÁTÁSBAN  

• Megyei középtávú szakképzési koncepciók készítése 

(alapja a szakmaszerkezeti döntéseknek) 

• Előkészítő szerep a képzési keretszámok 

meghatározásában  

• Kiemelt szerep a tartalom meghatározásában (OKJ, 

szakmai és vizsgakövetelmények, szakképzési 

kerettantervek) 

• Komplex vizsga, szintvizsga 

• Mester vizsga 



SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER AZ 

ÁLLAMI INTÉZMÉNYFENNTARTÓNÁL (KLIK) 

• 2013. január 1-től fenntartói és működtetői feladatok  

• Szakképző iskolák (szakközépiskolák és szakiskolák) 

köznevelési feladattípusokkal keveredő hálózata 

• Speciális feladat a  munkaerőpiaccal való szoros 

kapcsolat, a duális rendszer támogatása, a gyakorlati 

oktatás működtetése 

• A szakképző intézmények három típusa: 

• Csak szakképző feladatot ellátó intézmények 

• Csak szakképző és kollégiumi feladatot ellátó 

intézmények 

• Vegyes profilú, szakképzési feladatot ellátó 

intézmények 

 



A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁSÁNAK 

TERVEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ALAPADATOK  

• Feladatellátási helyek adatai intézményi, megyei és 

országos szinten 

• A szakképzési feladatellátás három típusának 

intézményi adatai 

• Tanulók adatai 

• Épületek adatai, kapacitás, kihasználtság 

• Pedagógus adatok 

• Költségvetési adatok 

• Gyakorlati oktatás adatai, tanulószerződések száma, 

aránya 

• Gyakorlati oktatás feltételének adatai 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


