Szakképzési kisokos
Tájékoztatás a szakképzés átalakításáról!
Tekintettel arra, hogy az átalakítás a mi szakmai területünket is érintette,
(emelőgép-ügyintéző; építő- és anyagmozgató gépkezelő) ezért röviden összefoglaljuk a
változásokat.
1.) Az OKJ képzés megszűnt, a korábban megszerzett képzettségek megmaradtak.
2.) 2021. január 1. után csak az 1. mellékletben felsorolt képzési módok indíthatók.
3.) A szakképzésre vonatkozó jogszabályok:
a.) 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
b.) 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
4.) Szakmajegyzéket kiadó rendelet (174+2 db):
a.) 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
b.) 319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
c.) 2020. évi Szakmajegyzék (hatályos 2020.07.01-től)
Végzettséget igazoló dokumentum:
[akkreditált vizsgaközpont állítja ki - 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 25. §. (2)]
- Oklevél – technikumi oktatás 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 32. § (1)
- Szakmai bizonyítvány - szakképző iskola - 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 32. § (1)
- Képesítő bizonyítvány – engedélyezett felnőttképzés - 2019. évi LXXX. törvény a
szakképzésről 15. § (2)
- Tanúsítvány – bejelentés köteles felnőttképzés – bárki végezheti, aki regisztrált a
FAR-ba - 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
Összességében:
Államilag elismert szakképesítést csak engedéllyel rendelkező képzőnél program
követelmény (PK) alapján történő képzéssel lehet szerezni. A képzés sikeres
befejezését a képző tanúsítja. A tanúsítvány alapján a kijelölt vizsgaközpontokban a
képzésnek megfelelő területre letett sikeres vizsga alapján lehet államilag elismert – a
munkakör betöltésére alkalmas - bizonyítványt szerezni.
A fentiek lényegét az 1. melléklet foglalja össze
2021. 02.20.
Kácser Zoltán
OEME elnökségi tag
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Szakképzési kisokos
1. melléklet

képzés/oktatás alapj
szakma (KKK)
szakma (KKK)
szakképesítésre felkészítő
szakmai képzés
(engedélyköteles) - (PK)
felnőttképzés (bejelentés
köteles) *
egyéb felnőttképzés
(Felnőttképzési törvény alá
nem tartozó)

képző intézmény
iskola (technikum)
iskola (szakképző)
engedéllyel rendelkező
felnőttképző

vizsgára bocsájtás
feltétele
évzáró bizonyítvány
évzáró bizonyítvány

akkreditált vizsgaközpont
akkreditált vizsgaközpont

oklevél
szakmai bizonyítványt

tanúsítvány

akkreditált vizsgaközpont

képesítő bizonyítvány

regisztrált felnőttképző (FAR)

vizsgáztató

végzettséget igazoló dokumentum

regisztrált felnőttképző (FAR) FAR által kiállított tanúsítvány
(képző)

- ; részvételi igazolás; tanúsítvány

* kivéve a munka- és tűzvédelmi törvény alapján és 6 óránál kevesebb belső képzések
Rövidítések:
KKK: Képzési és Kimenteti Követelmények (iskolarendszerű képzés, legalább 3 év)
PK: Program Követelmény:
- emelőgép-ügyintéző: https://szakkepesites.ikk.hu/#kereses; azon belül: irányok (területek): 10
- építő- és anyagmozgató gépkezelő; a mai napig nem került közzétételre.

Oldal 2 / 2

