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E G Y E Z T E T É S I  L A P  

 

1. Az egyeztetés alapadatai 

 

2. Az egyeztetésben részt vevők 

2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak 

intézmény egyetért nem ért 
egyet 

nem adott 
véleményt 

észrevétele 
maradt fenn 

Miniszterelnökség     
Belügyminisztérium     
Emberi Erőforrások Minisztériuma     
Földművelésügyi Minisztérium     
Honvédelmi Minisztérium     
Igazságügyi Minisztérium     
Külgazdasági és Külügyminisztérium     
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium     

 
2.2. Egyéb állami szervek 

  

egyéb állami szerv egyetért nem ért 
egyet 

nem adott 
véleményt 

észrevétele 
maradt fenn 

Alapvető Jogok Biztosa     
Egyenlő Bánásmód Hatóság     
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ     
Központi Statisztikai Hivatal     
Legfőbb Ügyészség     
Magyar Államkincstár     
Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság 

    

Oktatási Hivatal     
 
  

honlapon való közzététel időpontja: 2014. augusztus  
közigazgatási egyeztetésre megküldés: 2014. augusztus  
közigazgatási egyeztetés lezárása: 2014. augusztus 
államtitkári értekezlet időpontja: 2014. szeptember 
kormányülés időpontja 2014. szeptember 
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2.3. Társadalmi szervezetek 

társadalmi szervezet egyetért nem ért 
egyet 

nem adott 
véleményt 

észrevétele 
maradt fenn 

A Tan Kapuja Buddhista Egyház     
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete     
Független Pedagógus Fórum     
Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége     
Hit Gyülekezete     
Közoktatási Intézmények Szakmai 
Egyesülete Közhasznú Egyesület 

    

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara     
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia     
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara     
Magyar Közoktatási és Szakképzési 
Szakszervezet 

    

Magyar Művészetoktatásért Országos 
Szakmai Szervezet 

    

Magyar Pünkösdi Egyház     
Magyar Rektori Konferencia     
Magyar Szakképzési Társaság     
Magyar Zeneiskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetsége 

    

Magyarországi Autonóm Orthodox 
Izraelita Hitközség 

    

Magyarországi Baptista Egyház     
Magyarországi Evangélikus Egyház 
Országos Irodája 

    

Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség 

    

Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata 

    

Magyarországi Református Egyház 
Zsinati Hivatal Oktatásügyi Iroda 

    

Magyarországi Szülők Országos 
Egyesülete 

    

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége     
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Tanács 

    

Országos Roma Önkormányzat     
Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezete 

    

Pedagógusok Szakszervezete Országos 
Iroda 
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V E Z E T Ő I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

1. Az előterjesztés célja 
 

1.1. A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél 

A szakmaszerkezeti döntés a munkaerő-piaci igényeket, a közép- és hosszú távú terveket, 
valamint a gazdasági trendeket figyelembe véve hivatott érvényesíteni a gazdaság igényeit az 
állam által támogatott képzések körében. Közvetlen célja, hogy fenntartótól függetlenül ne 
kaphasson állami támogatást egy iskola sem olyan képzésre, amire nincs szüksége a 
munkaerőpiacnak. 

A szabályozás a hatékony és takarékos feladatellátást szolgálja a szakképzési feladatok állam 
által finanszírozandó részében. A szabályozás várhatóan hozzájárul az iskolai rendszerű 
szakképzés költséghatékonyabb megvalósításához, továbbá javítja az iskolai rendszerű 
szakképzésre fordított források hasznosulását, így hosszú távon megtakarítást eredményez. 

A szakképzés finanszírozásának legfontosabb alapelvei, hogy egyrészt az ország minden 
polgára számára ingyenesen hozzáférhető legyen az első, iskolai rendszerben szerzett 
szakképesítés, másrészt az állam csak a valóban hasznosuló képzések finanszírozását vállalja 
magára. Ezzel nem csupán a hatékonyság elvét tartja szem előtt, hanem az állampolgárok 
érdekét is, hiszen arra kell törekednie a szakképzés rendszerének, hogy az egyéni boldogulást 
is elősegítse.  

A fiatalok piacképes szakmaválasztását a hiány-szakképesítések meghatározása is orientálja, 
amelyet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj rendszere támogat. A szakiskolai ösztöndíj 
rendszerének fő célja a szakmunkás presztízs növelése, a gazdaság által igényelt szakmák 
iránti érdeklődés felkeltése és a lemorzsolódás csökkentése. A hiány-szakképesítésekre 
vonatkozó döntés alapjául szolgáló javaslat a helyi munkaerő-piaci és gazdasági 
szempontokon alapul, amelynek tartalma a megyei fejlesztési és képzési bizottságokat 
működtető gazdasági kamara elképzeléseit is tükrözi. Ez a garancia arra, hogy valós 
igényeken alapuló döntés születik, és a szakiskolai ösztöndíjjal valóban olyan szakképesítések 
megszerzése kerül támogatásra, amelyekkel a fiatalok könnyebben és tartósan 
helyezkedhetnek el. 

 

1.2. A kormány-előterjesztés szükségességének okai 

1.2.1. A szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására 
vonatkozó koncepcióról szóló 1198/2011. (VI. 17.) Korm. határozattal elfogadott szakképzési 
koncepcióban hangsúlyozottan megjelent az a kívánalom, hogy az állam által támogatott 
képzések körében érvényesíteni kell a gazdaság igényeit, továbbá növelni kell a képzések 
hatékonyságát és hasznosulását a munkaerőpiacon. A szakmaszerkezeti döntés a munkaerő-
piaci elvárásokat, a közép- és hosszú távú terveket, valamint a gazdasági trendeket figyelembe 
véve érvényesíti az állam által támogatott képzések körében a gazdaság igényeit. A 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 88. § (5) bekezdése adja meg a 
felhatalmazást a kormányrendelet megalkotásához.  

A Kormány 2012-ben döntött első alkalommal az Szt. 84. §-a alapján a következő 
beiskolázási időszakra az állam által finanszírozandó iskolai szakképzésre vonatkozó 
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keretekről. Ekkor a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan még kételemű döntés született 
(támogatott/nem támogatott kategória.) A 2013 végén – a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan 
– megszületett szakmaszerkezeti döntés már háromelemű volt (támogatott/korlátozottan 
támogatott/nem támogatott kategória). 

A szakmaszerkezeti döntésben foglaltak a rendszer valamennyi résztvevőjére egyaránt 
vonatkoznak és kötelező érvényűek minden olyan szakképző iskolai fenntartóra, amely állami 
támogatást kíván igénybe venni feladatai ellátásához. A döntésben foglaltak megszegése 
jogosulatlan igénylésnek minősül és szankcionálható. A döntés betartása feltétele a teljes vagy 
részbeni állami támogatásnak. 

A szakmaszerkezeti döntés – a fővárosra, a megyékre és a fenntartókra lebontva – valamennyi 
államilag támogatott, iskolai rendszerű szakképzésre vonatkozik, a szakképesítéseket és a 
kilencedik évfolyamos beiskolázás tekintetében a szakközépiskolai ágazatokat három 
kategóriára bontva: a korlátozás nélkül beiskolázható, a nem támogatott és a korlátozottan 
támogatott szakképesítésekre. Az Szt. 84. § (5) bekezdésének c) pontja szerint csak ez utóbbi 
kategória esetén szükséges meghatározni keretszámokat a fővárosra, megyénként és 
fenntartónként a középfokú szakképzés tekintetében.  

A szakmaszerkezeti döntési javaslatot a rendelettervezet 1−4. mellékletei tartalmazzák.  

Az 1. melléklet tartalmazza az iskolai rendszerben oktatható szakképesítéseknek a három 
kategória valamelyikébe történő besorolását, a 3. melléklet pedig a szakközépiskolai 
ágazatok besorolását megyénkénti (és fővárosi) bontásban a következő kategóriák egyikébe:  

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult 
(támogatott),  

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (nem támogatott),  

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (korlátozottan 
támogatott). 

A 2. melléklet tartalmazza az 1. mellékletben a korlátozottan támogatott kategóriába sorolt 
szakképesítések megyei, fővárosi keretszámait és annak fenntartókra lebontott megosztását, a 
4. melléklet pedig a szakközépiskolai ágazati oktatás tekintetében ugyanezt, az Szt. 84. § (5) 
bekezdésének c) pontja szerint.  

A rendelettervezet normaszövege tartalmazza továbbá a szükséges kiegészítő 
rendelkezéseket: 

- A döntés a 2016. februárban induló ún. keresztféléves képzésekre is vonatkozik. 

- A döntés a részszakképesítésekre és az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag 
speciális szakiskolában indítható szakképesítésekre nem vonatkozik, azaz az ezeket a 
képzéseket indító iskolák a szakmaszerkezeti döntéstől függetlenül jogosultak 
költségvetési hozzájárulásra. 

- A döntés a Rendészet ágazatra és a Rendőr tiszthelyettes szakképesítésre történő 
felkészítésre nem vonatkozik. (Ezek esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 36. § (3) bekezdése alapján kizárólag a szakképesítésért felelős 
miniszter, azaz a rendészetért felelős miniszter engedélyével indíthatóak csak a 
képzések.) Az eltérés lehetőségét az Szt. 91. § (7) bekezdése is biztosítja − többek 
között − a rendvédelmi szervek keretében folyó szakképzés esetén a törvény 
előírásaitól való eltérés engedélyezésével. (A honvédelmi képzésekre a 
szakmaszerkezeti döntés az Szt. 84. § (5d) bekezdése értelmében eleve nem terjed ki.) 
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- A tavalyi évtől eltérően a szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik a büntetés-
végrehajtási intézetekben indított iskolai rendszerű szakképesítésekre történő 
beiskolázásra, ugyanis ezen intézetek a szakképzés tekintetében országos 
beiskolázásúak, valamint a képzés körülményeinek és elsődleges céljának sajátos 
jellege sem indokolja, hogy kiterjedjen rájuk a szakmaszerkezeti döntés hatálya. 

- A rendelettervezet – az előző szakmaszerkezeti döntést tartalmazó 
kormányrendelethez hasonlóan – megfelelő eljárásrend kialakításával kezeli azokat a 
helyzeteket, amelyekben egy fenntartó a képzések 2015. szeptemberi elindulása előtt 
megszűnik, vagy nem tudja megteremteni a rá vonatkozóan meghatározott keretszám 
betöltéséhez szükséges, jogszabályban előírt feltételeket.  

1.2.2. Az Szt. 82. § b) pontja szerint a megyei fejlesztési és képzési bizottságok tesznek az 
adott tanévre vonatkozóan javaslatot a fővárosban, és a megyékben a szakiskolai tanulmányi 
ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésekre 
(hiány-szakképesítés), amelyeket az Szt. 88. § (5) bekezdése értelmében a Kormány 
rendeletben határoz meg. A hiány-szakképesítések felsorolását – ugyancsak megyénként – az 
5. melléklet tartalmazza. 

A kormányrendelet tervezete a 2015/2016-os tanévben kezdődő szakképzésekre vonatkozik, 
azonban a benne foglaltakat szükséges valamennyi szakképző iskolai fenntartónak a teljes 
beiskolázási folyamat során figyelembe venni és alkalmazni. Tekintettel arra, hogy a 
2015/2016-os tanév beiskolázási folyamata 2014 októberében megkezdődik, szükséges a 
kormányrendelet ezt megelőző hatálybalépése. Összességében ez szolgálja az alkalmazására 
való felkészüléshez szükséges idő biztosítását, tekintettel az átadásra kerülő keretszámokról 
szóló megállapodások megkötésére is. 

 

1.3. Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása 

A javaslat az alábbi meglévő közfeladat hatékonyabb ellátására irányul: 

a) középfokú iskolai nevelés-oktatás, 

b) általános és középfokú iskolai ellátás felnőttoktatás keretében. 

A tervezett kormányrendelet közfeladat változást nem eredményez. 

2. Az igénybe vett eszközök 

2.1. Jogalkotás 

A kormányrendelet kiadását az Szt. felhatalmazó rendelkezései írják elő. 

2.2. Egyéb intézkedés 

A kormányrendelet-tervezet elfogadásához további jogalkotás jellegű kormányzati intézkedés 
nem szükséges. 

2.3. Alternatívák 

Az új szabályozásnak – a törvényi felhatalmazás alapján − alternatívája nincsen.  
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3. Kormányprogramhoz való viszony 

Az előterjesztés közvetve kapcsolódik a 2010-ben elfogadott kormányprogramhoz (Nemzeti 
Együttműködés Program 1.8. pont: A felsőoktatás és szakképzés célszerűsítése). Az 
előterjesztés – összhangban a kormányprogrammal – javítja a munkaerőpiacra történő képzés 
hatékonyságát és a foglalkoztathatóságot. 
 

4. Előzmények, kapcsolódások 

A) Kapcsolódó jogszabályok 
− a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására 

vonatkozó koncepcióról szóló 1198/2011. (VI. 17.) Korm. határozat, 
− a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 
− a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi 

CLV. törvény, 
− a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet, 
− az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 
− a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös 

tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító 
szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet. 

B) A szakmaszerkezeti döntés (1-4. melléklet) és a hiány-szakképesítések (5. melléklet) 
meghatározásának alapjául szolgáló javaslatok 

Az Szt. 81. §-a alapján a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (a továbbiakban mfkb-k) 
tesznek javaslatot a megyénként és a fővárosban folytatott szakképzésben állami költségvetési 
hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira), 
valamint a megyében és a fővárosban indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási 
arányaira). Hasonló tartalmú javaslatot tesz a munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező 
művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések tekintetében az Szt. 84. § 
(5a) bekezdése alapján a szakképesítésért felelős miniszter, azaz a szóban forgó 
szakképesítések és ágazatok esetén az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: 
EMMI). Az EMMI-nek és az mfkb-knak az Szt. 81. § (5) bekezdése és 84. § (5a) bekezdése 
értelmében a 2015/2016-os tanév vonatkozásában 2014. március végéig kellett megtenni 
javaslatukat. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) számára az Szt. 84. § 
(5b) bekezdése feladatként határozza meg, hogy − az előző bekezdés szerinti javaslattételt 
követően − javaslatot tegyen az mfkb-knak a megyénként és a fővárosra tett, 81. § (3)-(5) 
bekezdése szerinti javaslatában, és az EMMI 84. § (5a) bekezdés szerinti javaslatában foglalt 
keretszámoknak a megyén, a fővároson belüli, fenntartók közötti elosztására az érintett 
tanévet megelőző év április utolsó munkanapjáig. A Földművelésügyi Minisztérium 
(jogelődjeként a Vidékfejlesztési Minisztérium, a továbbiakban: FM) az Szt. 84. § (5c) 
bekezdése alapján ugyanilyen javaslatot tett az Szt. 5. § (14) bekezdése szerinti 
szakképesítésekre vonatkozóan. 

A két érintett állami fenntartó (KLIK és FM) a saját intézményein kívül a többi fenntartóra 
vonatkozóan is javaslatot tett tehát a keretszámok megosztását illetően. E javaslattétel 
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elősegítése érdekében szükséges volt e fenntartók szándékait is felmérni azt követően, hogy a 
keretszámokra vonatkozó javaslatok beérkeztek.  

A Kormány szakmaszerkezeti döntésének előkészítése az Szt. 81. § (6) bekezdése értelmében 
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának (a továbbiakban: 
NMH SZFI) feladata volt. Az adatok feldolgozásának könnyítése céljából egy online elérhető 
program állt az érintettek rendelkezésére. 

A javaslattétel és döntéshozatal menetrendje a következő volt: 

Határid ő Tevékenység Felelős 
2014. március 31. 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 

2014. április 1. Az mfkb-k és az EMMI javaslatainak 
nyilvánosságra hozatala 

NMH SZFI 

2014. április 22. Javaslattétel a keretszámokból az állami 
intézmények által ellátható rész 
meghatározására 

KLIK, FM(VM) 

2014. április 22. Javaslattétel a keretszámokból az egyes nem 
állami fenntartók által megyénként és a 
fővárosban ellátni kívánt rész meghatározására 

Szakképző iskolai, 
nem állami 
fenntartók 

2014. április 30. Javaslattétel a keretszámok fenntartók közötti 
megosztására megyénként és a fővárosra külön 

KLIK, FM(VM) 

Szakmaszerkezeti javaslat 

A szakképzésért felelős minisztériumi főosztály és az NMH SZFI egymással együttműködve, 
közvetlenül kérte fel a javaslattételre kötelezetteket és jogosultakat a javaslatok megtételére, 
valamint az eredményes javaslattétel érdekében tájékoztatók, módszertani útmutatók és a 
javaslattételt segítő szoftverhez leírások készültek és álltak az érintettek rendelkezésére, az 
NMH SZFI munkatársainak közvetlen segítségén kívül.  

A módszertani útmutatókban is rögzítésre került, hogy a szakmaszerkezeti döntés kialakítása 
során – ahogy az előző szakmaszerkezeti döntésnél – is érvényesülni fog, hogy az állam a 
szakképzési feladatellátási kötelezettségét elsősorban saját fenntartású intézményei útján látja 
el, és csak akkor járul hozzá anyagilag a más által folytatott tevékenység költségeihez 
költségvetési hozzájárulással, ha ő maga nem tud ennek teljes körűen eleget tenni. Így 
biztosítható ugyanis a leghatékonyabban a racionális működés és a feladatellátás állami 
kontrollja. 

Ezen alapelv alapján a keretszámokkal kapcsolatban a saját kapacitásait legjobban ismerő 
állami intézményfenntartóknak kellett elsősorban azt meghatároznia, hogy saját intézményei a 
keretszámokból adódó feladat mekkora részét képesek ellátni. A keretszámok nem állami 
fenntartóknak jutó részének továbbosztásával kapcsolatban természetesen ki kellett alakítani 
azt az eljárásrendet, amely lehetővé teszi, hogy a javaslat figyelembe vegye a nem állami 
iskolák kapacitásait és szándékait. A nem állami fenntartóknak lehetősége volt a kialakított 
online rendszerben szándékaikat és lehetőségeiket jelezni, ezzel egyúttal vállalásokat tenni. 
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Miután a KLIK és az FM megtette javaslatát a keretszámok fenntartók közötti elosztására, a 
javaslatokat az NMH SZFI megküldte a kormányhivatalok oktatási főosztályai részére, 
véleményezési lehetőséget biztosítva számukra. Bár az Szt. nem rögzíti az előkészítés 
szakaszában számukra a véleménynyilvánítás jogát, ez azért volt szükséges, mert a 
kormányhivatalok a hatósági jog- és feladatkörüknél fogva is 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. 

Tekintettel arra, hogy a szakképzést mint állami feladatot az állam elsősorban saját 
intézményeiben kívánja megvalósítani, ezért az előzőeken túl a következő szempontok is 
figyelembevételre kerültek a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés 
kialakításánál. 

- A KLIK számára biztosított keretszámok nem jelentenek sem meghirdetési, sem 
beiskolázási kötelezettséget, ezért minden korlátozottan támogatott képzés esetében a 
KLIK részére legalább 40 fős keretszám került rögzítésre, amely garantálja az 
agrárszakképesítések kivételével minden esetben a KLIK által történő feladatellátást. 

- Azon 34-es, 52-es, 54-es szintkódú szakképesítések/ágazatok, amelyeket az állam 
kizárólag saját intézményeiben kíván oktatni, a korlátozottan támogatott kategóriába 
kerültek átsorolásra, kizárólag az állami fenntartóknak (KLIK, FM) ítélt keretszámmal.   

- Minden megyében legalább öt ágazat és öt szakiskolai, illetve szakközépiskolai 
szakképesítés került a korlátlanul támogatott kategóriába.  

- A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok megyei keretszámai a megyére 
jellemző várható beiskolázási gyermekszámnak (jelenlegi 7. évfolyamos tanulók 
száma) minimum 50-70%-ában kerültek kialakításra. 

- A megyei sajátosságok figyelembevétele mellett tekintettel kell lenni a várható 
fejlesztésekre, beruházásokra, ezért az így megjelenő munkaerő-piaci igények 
teljesítése érdekében lettek a keretszámok meghatározva. 

- Tekintettel arra, hogy a szakképesítés-ráépülés nem minősül második szakképesítésnek, 
a képzés folytonossága érdekében az erre vállalást tett fenntartók részére biztosításra 
kerültek ezek a keretszámok. 

- Az Szt. az FM kizárólagos döntési jogkörét az Országos Képzési Jegyzék (a 
továbbiakban: OKJ) 6. melléklete szerint csak szakképesítések esetén írja elő, 
szakközépiskolai ágazatok esetében nem, ezért amennyiben a KLIK az adott megyében 
képes az érintett ágazatra beiskolázni, ott részére biztosításra kerültek a keretszámok. 

- Az OKJ 6. mellékletében megjelenő szakképesítések esetében nem releváns a 
korlátlanul támogatott kategóriába történő besorolás, hiszen az FM minden esetben 
korlátozással élhet, mivel ezen szakképesítések indítása az FM engedélyéhez kötött.  

- A hiány-szakképesítések kialakítása során indokolt, hogy a megyénkénti listákban az 
erősen túlreprezentált „fiús” szakmák mellett „lányos” szakmák is megjelenjenek 
hiányszakmaként, így minden megyében legalább két „női” szakiskolai szakképesítés 
került meghatározásra.  
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- A nem állami fenntartók részére egy adott szakképesítésre/ágazatra (kivéve a 
szakképesítés-ráépülést) csak abban az esetben került keretszám biztosításra, ha ezzel 
nem sérül az állami szakképzési feladatellátás.  

- A szakmaszerkezeti döntés kialakítása során hangsúlyosan jelentek meg a nagy 
hívőszámmal rendelkező, történelmi egyházak, ezért az egyházi fenntartók esetén a 
hívők számának aránya is figyelembevételre került a keretszámok meghatározásánál.  

- Tekintettel arra, hogy a keretszámok tartalmazzák az esti munkarendben megszervezett 
képzéseket is, ezért az esti képzésben részt vevő tanulók száma – az előző 
szakmaszerkezeti döntéshez képest – hangsúlyosabban jelenik meg a keretszámok 
kialakításánál, a korábbinál nagyobb szerepet biztosítva az állami intézményfenntartó 
központnak.  

 
Javaslat a hiány-szakképesítésekre 

Az Szt. 82. § b) pontja szerint az idei évben is az mfkb-k tettek javaslatot a 2015/2016-os 
tanév vonatkozásában a fővárosra és megyékre a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 
kormányrendeletben meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésre (hiány-
szakképesítés), amelyeket az Szt. 88. § (5) bekezdése értelmében a Kormány rendeletben 
határoz meg. Azt, hogy a hiány-szakképesítések listája tíz-tíz szakképesítést tartalmazhat, a 
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdése határozza meg.  

A rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza a fentiek alapján meghatározott hiány-
szakképesítések megyénként és a fővárosra megállapított listáját. 
 
5. Európai uniós kapcsolódások 
 
Az előterjesztésnek nincsenek európai uniós jogi vonatkozásai 
 
8. Vitás kérdések 
 
Vitás kérdés nem maradt fenn.  
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9. Az előterjesztés kommunikációja 

1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? 
 
követő vagy kezdeményező* 

*a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! 

2. A tájékoztatás módja: 

  Kormányülést követő szóvivői tájékoztató igen/nem 

  Tárcaközlemény igen/nem 

  Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen/nem 

3. Fő üzenet: 
A szakképzés átalakításának egyik kiemelt célja a szakképzésnek a munkaerő-piaci 
igényekhez való igazítása. Ennek érvényesülnie kell a szakképesítések tartalmában, a 
szakmaszerkezet kialakításában, a szakképzés minőségében és kibocsátásában is. 

A fiatalok piacképes szakmaválasztását a hiány-szakképesítések meghatározása orientálja, 
amelyet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj rendszer támogat. A 2015/2016-os tanévben 
kezdődő képzésekre vonatkozó javaslatot elsőként a megyei fejlesztési és képzési 
bizottságok tették meg. A javaslat a helyi munkaerő-piaci és gazdasági szempontokon 
alapul, amelynek tartalma a bizottságokat működtető gazdasági kamara elképzeléseit is 
tükrözi. Ez a garancia arra, hogy valós igényeken alapuló döntés születik, és a szakiskolai 
ösztöndíjjal valóban olyan szakképesítések megszerzése kerül támogatásra, amelyekkel a 
fiatalok könnyebben és tartósan helyezkedhetnek el. 

Szintén a megyei munkaerő-piaci helyzet és trendek alapján tesznek javaslatot évente a 
megyei fejlesztési és képzési bizottságok az államilag támogatható képzések körére, 
azaz a szakmaszerkezeti struktúrára. A szakmaszerkezeti döntés azt biztosítja, hogy az 
államilag finanszírozott szakképzésben megszerzett szakma minél nagyobb arányban 
hasznosuljon a munkaerőpiacon, így az érintett fiatalok is kisebb arányban válnak 
pályakezdő munkanélkülivé. 

A szakmaszerkezeti döntést egy komplex, sokszereplős javaslattételi folyamat után a 
Kormány hozza meg évente.  

4. Részletes kommunikációs terv:  
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H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

A hatásvizsgálati lapok az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM 
rendelet alapján az előterjesztés részét képező mellékletben találhatók. 
 
 
Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el. 
 
Budapest, 2014. „      ” 

Varga Mihály 

nemzetgazdasági miniszter 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
 

13 

Készítette: Látta: Jóváhagyta: 

dr. Klész Tibor osztályvezető 
tibor.klesz@ngm.gov.hu 

 

Dr. Czomba Sándor 
államtitkár 

 

Dr. Modori László Károly 
helyettes államtitkár 

 

Dr. Odrobina László főosztályvezető 
laszlo.odrobina@ngm.gov.hu 

Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter 

 
Gondos Judit 

közigazgatási államtitkár 

 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

A Kormány megtárgyalta és elfogadta a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti 
döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra 
jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet című előterjesztését, és elrendeli az 
előterjesztés mellékletében szereplő tervezetnek a Kormány rendeleteként a Magyar 
Közlönyben való kihirdetését. 
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1. melléklet az NGM/17708/2014. számú kormány-előterjesztéshez 

  
A Kormány 

…/ 2014. ( …) Korm.  

rendelete  

a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os 
tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító 

szakképesítésekről 

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében, 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) 
bekezdése alapján a Kormány 2015/2016-os tanévre szóló szakmaszerkezeti döntését (a 
továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1−4. melléklet tartalmazza, az e §-ban 
meghatározottak szerint. 

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű 
szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2015/2016-os 
tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a 
szakképző iskola fenntartója 

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a 
továbbiakban: támogatott szakképesítés), 

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott 
szakképesítés), 

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: 
korlátozottan támogatott szakképesítés). 

(3) A 2. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató 
intézmények fenntartóira lebontva – megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a 
korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait. 

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű 
szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 
2015/2016-os tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére 
tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója 

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a 
továbbiakban: támogatott ágazat), 

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat), 

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: 
korlátozottan támogatott ágazat). 
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(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató 
intézmények fenntartóira lebontva – megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a 
korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait. 

(6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az iskolai rendszerű szakképzésben 

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján részszakképesítésre, 

b) a kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítésre, 

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és szakközépiskolai 
ágazatra,  

d) a büntetés-végrehajtási intézetben 

történő beiskolázásra. 

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben 
meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra 
való jogosultságát.  

(8) A fenntartó a (6) bekezdés c) pontja szerinti képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó 
költségvetési hozzájárulásra a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése 
szerinti engedélye alapján jogosult. 

2. § 

(1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 
31. pontja alapján 2016. februárban induló képzésekre is alkalmazni kell. 

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § 
(1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb 
évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni 
kell. 

(3) A 2. és a 4. mellékletben meghatározott keretszám az oktatás munkarendjétől független, a 
szakképesítés, szakközépiskolai ágazat keretszáma a nappali rendszerű oktatásban és a 
felnőttoktatásban államilag támogatott módon beiskolázható összes tanulói létszám. 

(4) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy 
szakközépiskolai ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a 
tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni, 
amennyiben az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat a megismételt évfolyam 
induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül. 

3. § 

(1) A fenntartó – az állami intézményfenntartó központ és az agrárpolitikáért felelős miniszter 
kivételével – köteles megteremteni a 2. vagy a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám 
mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, 
és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott 
keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során. 

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az 
érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és 
szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám 
mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó – a 
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jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős 
működési engedély hiteles másolatával – haladéktalanul írásban jelzi a jogutódlást az állami 
szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza. 

4. § 

(1) A fenntartó kétoldalú megállapodás megkötésével köteles gondoskodni arról, hogy a 
megyében működő másik szakképző iskolai fenntartó (a továbbiakban: átvevő fenntartó) a 
2015/2016-os tanévet megelőzően átvegye a 2. vagy a 4. melléklet szerint rá meghatározott 
keretszámot vagy annak egy részét, ha részben vagy egészben nem tudja megteremteni a rá 
meghatározott keretszám szerinti beiskolázás feltételeit 

a) a jogutód nélküli megszűnése, 

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése, 

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy 

d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb, önhibáján kívül álló ok 

miatt. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást az érintett szakképző iskolai fenntartók 2015. 
augusztus 31-ig, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2016. január 15-ig négy 
példányban, írásban kötik meg. A megállapodásban pontosan meg kell jelölni az érintett 
szakképesítést, szakközépiskolai ágazatot, a jogosult fenntartó 2. vagy 4. melléklet szerinti 
keretszámának egy részét vagy egészét, a 2. vagy a 4. mellékletben foglalt táblázat sorának és 
oszlopának megjelölésével. 

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy az átvevő fenntartó a szakképző iskolájában 
rendelkezzen az érintett szakképesítés vagy ágazati szakközépiskolai képzés indításának 
feltételeivel. 

(4) Az átvevő fenntartó az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján akkor jogosult 
költségvetési hozzájárulásra, ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást 
ellenjegyezte. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv ellenjegyzi a megállapodást, ha 
az megfelel a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak. 

(5) Az átvevő fenntartó a megállapodást – működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a 
jogerős működési engedély hiteles másolatával – három példányban megküldi az állami 
szakképzési és felnőttképzési szervnek. Ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a 
megállapodást ellenjegyzi, azt a honlapján nyilvánosságra hozza, és az ellenjegyzett 
megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, 
valamint az átvevő fenntartónak. 

5. § 

Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel 
meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 
2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító 
hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 
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1. melléklet a …/2014. (…) Korm. rendelethez 

 
1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 
2015/2016-os tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra 
lebontva  

 
[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_1melleklet.xlsx nevű fájl táblázata] 

 
2. Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához 

 
T: támogatott [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint] 
N: nem támogatott [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint] 
K: korlátozottan támogatott [1. § (2) bekezdés c) pontja szerint] 

 
 

2. melléklet a …/2014. (…) Korm. rendelethez 
 

1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és 
megyénként 

1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-
Kiskun megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Bács-Kiskun megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya 
megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Baranya megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés 
megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Békés megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében  
[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

nevű munkafüzetlapjának táblázata] 
 

5. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként 
Budapesten  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Budapest nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
6. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Csongrád 
megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Csongrád megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 
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7. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Fejér 
megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Fejér megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
8. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Győr-
Moson-Sopron megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Győr-Moson-Sopron megye 
nevű munkafüzetlapjának táblázata] 

 
9. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Hajdú-
Bihar megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Hajdú-Bihar megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
10. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Heves 
megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Heves megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
11. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Jász-
Nagykun-Szolnok megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Jász-Nagykun-Szolnok megye 
nevű munkafüzetlapjának táblázata] 

 
12. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként 
Komárom-Esztergom megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Komárom-Esztergom megye 
nevű munkafüzetlapjának táblázata] 

 
13. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Nógrád 
megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Nógrád megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
14. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Pest 
megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Pest megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
 

15. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Somogy 
megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Somogy megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
16. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében  
[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

nevű munkafüzetlapjának táblázata] 
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17. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Tolna 
megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Tolna megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
18. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Vas 
megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Vas megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
19. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként 
Veszprém megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Veszprém megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
20. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Zala 
megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_2melleklet.xlsx nevű fájl Zala megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
2. Jelmagyarázat a 2. és a 4. melléklethez 
 

1. A B 
2. Fenntartó megnevezése Kód 
3. A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány MF4 

4. 
A Fiatalok Idegen Nyelv- és Szakmai 
Továbbképzéséért Alapítvány 

MF5 

5. A Harmadik Évezred Oktatásáért Alapítvány MF157 
6. A Korszerű Oktatás Támogatásáért Alapítvány MF7 
7. A Magyar Felnőttoktatásért Alapítvány MF8 
8. A Tan Kapuja Buddhista Egyház EJSZ1 

9. 
A Tehetséges Más Fogyatékosokért Oktatási 
Alapítvány 

MF137 

10. Abaúji Fiatalok Oktatásáért Alapítvány MF159 
11. ADU-val Európába Alapítvány MF10 

12. 
Ajkai Szent-Györgyi Albert Szakközépiskoláért 
Alapítvány 

MF12 

13. Albastart Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. MF15 

14. 
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és 
Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 

MF11 

15. Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány MF162 
16. Alternatív Szakképzésért Alapítvány MF16 
17. Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány MF17 

18. 
Az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs 
Szakképzésért Alapítvány 

MF19 

19. Az Út Gyermekei Vallási Egyesület MF20 
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1. A B 
2. Fenntartó megnevezése Kód 
20. Az Útban Európához Alapítvány MF21 
21. Bánhidai Ipari Tanoda Alapítvány MF22 
22. Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy EJSZ2 
23. Baranyai Református Egyházmegye EJSZ3 

24. 
Békés Megyei Ibsen Oktatási, Művészeti és 
Közművelődési Nonprofit Kft. 

MF23 

25. Bereg Szakképzéséért Közhasznú Alapítvány MF24 
26. Bereg Többcélú Egyesület MF25 

27. 
City College Üzleti Szakképző Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

MF28 

28. 
Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és 
Foglalkozást Támogató Alapítvány 

MF29 

29. Csillagfény Alapítvány MF30 

30. 
Dalanics György Közoktatási és Kulturális 
Alapítvány 

MF31 

31. 
Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium 
Alapítvány 

MF32 

32. Debreceni Egyetem FI2 
33. Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye EJSZ4 

34. 
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 

MF34 

35. Diana Vadász- Felnőttképző Alapítvány MF35 
36. Didactica Magna Alapítvány MF36 
37. Don Bosco Szalézi Társasága EJSZ36 
38. Drégelyvár Oktatási Központ Alapítvány MF37 
39. Dunavecsei Református Egyházközség EJSZ5 
40. Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány MF40 
41. Egri Főegyházmegye EJSZ6 
42. Egyenlő Esélyért a Pályakezdésnél Alapítvány MF41 

43. 
Életen át tartó tanulásért Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

MF42 

44. E-médiainformatika Nonprofit Kft. MF43 
45. Értékadó Tanoda Alapítvány MF46 

46. 
Esély a Hátrányos Helyzetűeknek Közhasznú 
Alapítvány 

MF47 

47. 
ESZI Intézményfenntartó és Működtető 
Alapítvány 

MF48 

48. Eurokonform Szakoktatási Alapítvány MF51 

49. 
Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és 
Informatikai Oktatási Központ Alapítvány 

MF52 

50. Európai Nyelvoktatás Alapítvány MF53 
51. Ezredfordító Oktatási Alapítvány MF55 
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1. A B 

2. Fenntartó megnevezése Kód 

52. 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

MF57 

53. Fókusz Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. MF58 
54. Földművelésügyi Minisztérium FM 
55. Gazdasági Szakoktatásért Alapítvány MF150 

56. 
Gondoskodó Szeretet Szociális -Oktatási 
Szolgáltató Központ 

MF180 

57. Gorsium Zeneiskoláért Alapítvány MF60 

58. 
Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari 
Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány 

MF181 

59. 
HAHOTA Hátrányos Helyzetűek Oktatásáért és 
Támogatásáért Alapítvány 

MF65 

60. Hajdúdorogi Egyházmegye EJSZ34 
61. Haj-Tan Szakképzési Alapítvány KA5 
62. Halásztelki Református Egyházközség EJSZ7 
63. Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány MF64 
64. Hit Gyülekezete EJSZ8 
65. Humán Racionális Innovatív Alapítvány MF66 

66. 
Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 

MF67 

67. 
Innováció Európáért Oktatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

MF68 

68. 
ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző 
Iskola Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

MF190 

69. Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye EJSZ9 
70. Katedra Iskolai Alapítvány MF70 
71. Kelta Iskola Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft. MF71 
72. Képzett Polgárságért Alapítvány MF74 

73. 
Kézfogás Észak-Magyarország Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

MF76 

74. Kiss-Kempelen Alapítvány MF77 
75. Kisújszállási Református Egyházközség EJSZ11 
76. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ KLIK 

77. 
Kleopátra Egészségmegőrző és Kozmetikai 
Ismeretek Pedagógiai Alapítvány 

MF78 

78. Kodolányi János Főiskola FI4 

79. 
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 
Szervezet 

EJSZ12 

80. 
KONTIKI-SZAKKÉPZŐ Szakképzés Szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 

MF79 
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1. A B 
2. Fenntartó megnevezése Kód 

81. 
Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

MF82 

82. Kreartív Oktatási Nonprofit Kft. MF84 

83. 
Leonardo Education Oktató és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 

MF85 

84. 
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi 
Főapátsága 

EJSZ13 

85. 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola 
Alapítvány 

EJSZ44 

86. Magyar Minőségi Oktatásért Nonprofit Kft. MF87 
87. Magyar Pünkösdi Egyház EJSZ35 

88. 
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita 
Hitközség 

EJSZ14 

89. Magyarországi Evangélikus Egyház EJSZ15 
90. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség EJSZ16 
91. Magyarországi Magiszter Alapítvány MF88 
92. Magyarországi Metodista Egyház EJSZ38 

93. 
Magyarországi Németek Általános Művelődési 
Központja Intézményfenntartó és Működtető 
Közalapítvány 

KA8 

94. 
Magyarországi Református Egyház Dunamelléki 
Egyházkerülete 

EJSZ43 

95. Makó-Belváros Református Egyházközség EJSZ17 

96. 
Mátrix-Nebuló Nonprofit Közhasznú Szolgáltató 
Kft. 

MF89 

97. Matura Alapítvány MF90 
98. Mentor-Észak-Magyarország Nonprofit Kft. MF91 
99. Mezőtúri Református Egyházközség EJSZ19 

100. 
Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai 
Iskolanővérek Társulata 

EJSZ20 

101. MILANO EDUCATIO Nonprofit Kft. MF201 

102. 
MIOK Dél-alföldi Régió Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

MF93 

103. 
MIOK Dél-dunántúli Régió Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

MF94 

104. 
MIOK Észak-Kelet-Magyarországi Régió 
Kiemelten Köszhasznú Nonprofit Kft. 

MF95 

105. Miskolci Apostoli Exarchátus EJSZ22 

106. 

MOSZI Magyar Országos Fodrász, Fogtechnikus, 
Kozmetikus, Kéz-, Lábápoló és Műkörömépítő, 
Szikvízkészítő, Kelmefestő-Vegytisztító Szakmai 
Ipartestület 

MF107 
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1. A B 
2. Fenntartó megnevezése Kód 

107. MOTÚRA Alapítvány MF151 
108. Mű-Hely Líceum Alapítvány MF92 

109. 
Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-
szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 

MF97 

110. Nagykőrösi Református Egyházközség EJSZ39 

111. 
Nemzetközi Gazdasági-, Üzleti Középiskola és 
Akadémia Alapítvány 

MF99 

112. Neumann Iskola Alapítvány KA10 

113. 
Nyíregyházi Főiskola tanulási kompetenciák, az 
oktatás és szakképzés fejlesztéséért kiemelkedően 
közhasznú alapítvány 

MF100 

114. 
NYÍRSÉG-HÍD Oktatási Centrum Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

MF101 

115. Nyír-Tánc Nonprofit Közhasznú Kft. MF156 
116. Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet EJSZ40 
117. Nyugat-magyarországi Egyetem FI7 

118. 
OKTATÁSÉRT TIT Oktató és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

MF103 

119. 
OKTATÓHÁZ Iskolacentrum Közoktatási 
Nonprofit Kft. 

MF105 

120. OKTÁV Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MF106 
121. Országos Roma Önkormányzat ÖNK1 
122. Pécsi Tudományegyetem FI8 
123. Penta Akadémia Alapítvány MF109 
124. Premontrei Női Kanonkrend EJSZ24 
125. Remédium Alapítvány MF211 
126. Reményhír Intézményfenntartó Központ EJSZ25 

127. 
Rendszervező, Intézményfenntartó, Működtető és 
szakképzésfejlesztő Alapítvány 

MF112 

128. 
Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

MF114 

129. Schola Europa Oktató Nonprofit Kft. MF152 

130. 
School of Business Vezetőképző és Tanácsadó 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 

MF116 

131. 
SÉF Szakiskola Vendéglátóipari és Kereskedelmi 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

MF117 

132. Sirius Oktatási Közhasznú Egyesület MF118 
133. Stúdió Fehérvár Oktatási Nonprofit Kft. MF119 

134. 
Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért 
Közhasznú Alapítvány 

MF120 
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1. A B 
2. Fenntartó megnevezése Kód 

135. 
Szakképző Oktatási és Szolgáltató Nonprofit 
KFT. 

MF122 

136. Szakma és Érettségi-Egyenlőségért Alapítvány MF123 
137. Szakmai Képzésért Közalapítvány KA11 
138. Szak-Művészet Nonprofit Közhasznú Kft. MF214 
139. Szeged-Csanádi Egyházmegye EJSZ26 
140. Székesfehérvár-Maroshegyi Kulturális Egyesület MF125 
141. Széki Teleki László Közalapítvány KA12 
142. Szent György Nonprofit Kft. MF126 

143. 
Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Szakképzési Alapítvány 

MF127 

144. Szépség-Kultúra Szakképzésért Alapítvány MF128 
145. Szeretet Szövetség Vallási Egyesület MF129 

146. 
Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató 
Alapítvány 

MF131 

147. Szociális Missziótársulat EJSZ27 

148. 
T.G.-Kertészeti Kutatókat, Oktatókat, Gyakorlati 
Szakembereket Támogató Országos Alapítvány 

MF132 

149. TANULÁS A KARRIERÉRT ALAPÍTVÁNY MF219 
150. Tanulni Egy Életen Át Alapítvány MF133 

151. 
Tanult és Képzett Emberekért Közhasznú 
Alapítvány 

MF134 

152. Tehetségekért Alapítvány MF136 
153. Tett Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft. MF138 
154. Tiszáninneni Református Egyházkerület EJSZ29 

155. 
Tudományos Ismeretterjesztő Társult Fejér 
Megyei Egyesülete 

MF140 

156. Vác-Felsővárosi Református Egyházközség EJSZ30 
157. Váci Egyházmegye Ordináriusa EJSZ31 
158. Veszprémi Érsekség EJSZ32 
159. Wigner Iskola Közalapítvány KA13 
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3. melléklet a …/2014. (…) Korm. rendelethez 

 
1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakközépiskolai 
ágazatok a 2015/2016-os tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a 
fővárosra lebontva  

 
[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_3melleklet.xlsx nevű fájl táblázata] 

 
2. Jelmagyarázat a 3. melléklet táblázatához 

 
T: támogatott [1. § (4) bekezdés a) pontja szerint] 
N: nem támogatott [1. § (4) bekezdés b) pontja szerint] 
K: korlátozottan támogatott [1. § (4) bekezdés c) pontja szerint] 

 
 
 

4. melléklet a …/2014. (…) Korm. rendelethez 
 

A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként és 
megyénként 

1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként 
Bács-Kiskun megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Bács-Kiskun megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként 
Baranya megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Baranya megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként 
Békés megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Békés megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében  
[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

nevű munkafüzetlapjának táblázata] 
 

5. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként 
Budapesten  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Budapest nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
6. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként 
Csongrád megyében  
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[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Csongrád megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
7. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként 
Fejér megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Fejér megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
8. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként 
Győr-Moson-Sopron megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Győr-Moson-Sopron megye 
nevű munkafüzetlapjának táblázata] 

 
9. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként 
Hajdú-Bihar megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Hajdú-Bihar megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
10. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai 
fenntartónként Heves megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Heves megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
11. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai 
fenntartónként Jász-Nagykun-Szolnok megyében  
 [Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Jász-Nagykun-Szolnok megye 

nevű munkafüzetlapjának táblázata] 
 

12. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai 
fenntartónként Komárom-Esztergom megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Komárom-Esztergom megye 
nevű munkafüzetlapjának táblázata] 

 
13. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai 
fenntartónként Nógrád megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Nógrád megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
14. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai 
fenntartónként Pest megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Pest megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
15. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai 
fenntartónként Somogy megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Somogy megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
16. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai 
fenntartónként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében  
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[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
nevű munkafüzetlapjának táblázata] 

 
17. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai 
fenntartónként Tolna megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Tolna megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
18. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai 
fenntartónként Vas megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Vas megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
19. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai 
fenntartónként Veszprém megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Veszprém megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 

 
20. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai 
fenntartónként Zala megyében  

[Ide kerül az szakmaszerkezeti2014_4melleklet.xlsx nevű fájl Zala megye nevű 
munkafüzetlapjának táblázata] 
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5. melléklet a …/2014. (…) Korm. rendelethez 
 

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os 
tanévben induló képzésekben 

 
1. A B C D 

2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezés Szakképesítés 
azonosítószáma 

3. I/1. Bács-Kiskun Ács 34 582 01 

4. I/2. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 

5. I/3. Bács-Kiskun Finommechanikai műszerész 34 521 02 

6. I/4. Bács-Kiskun Gépi forgácsoló 34 521 03 

7. I/5. Bács-Kiskun Hegesztő 34 521 06 

8. I/6. Bács-Kiskun Ipari gépész 34 521 04 

9. I/7. Bács-Kiskun Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

10. I/8. Bács-Kiskun Női szabó 34 542 06 

11. I/9. Bács-Kiskun Szerszámkészítő 34 521 10 

12. I/10. Bács-Kiskun Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

13. II/1. Baranya Ács 34 582 01 

14. II/2. Baranya Eladó 34 341 01 

15. II/3. Baranya Gépi forgácsoló 34 521 03 

16. II/4. Baranya Hegesztő 34 521 06 

17. II/5. Baranya Ipari gépész 34 521 04 

18. II/6. Baranya Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

19. II/7. Baranya Műanyagfeldolgozó 34 521 09 

20. II/8. Baranya Női szabó 34 542 06 

21. II/9. Baranya Vájár 34 544 01 

22. II/10. Baranya Villanyszerelő 34 522 04 

23. III/1. Békés Ács 34 582 01 

24. III/2. Békés Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 

25. III/3. Békés Gépi forgácsoló 34 521 03 

26. III/4. Békés Hegesztő 34 521 06 

27. III/5. Békés Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

28. III/6. Békés 
Központifűtés- és gázhálózat 
rendszerszerelő 

34 582 09 

29. III/7. Békés Női szabó 34 542 06 

30. III/8. Békés Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

31. III/9. Békés Villanyszerelő 34 522 04 

32. III/10. Békés 
Víz-, csatorna- és közmű- 
rendszerszerelő 

34 582 12 

33. IV/1. Borsod-Abaúj-Zemplén Ács 34 582 01 

34. IV/2. Borsod-Abaúj-Zemplén Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 

35. IV/3. Borsod-Abaúj-Zemplén Gépi forgácsoló 34 521 03 

36. IV/4. Borsod-Abaúj-Zemplén Gyártósori gépbeállító 34 521 05 
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37. IV/5. Borsod-Abaúj-Zemplén Hegesztő 34 521 06 

38. IV/6. Borsod-Abaúj-Zemplén Női szabó 34 542 06 

39. IV/7. Borsod-Abaúj-Zemplén Szerszámkészítő 34 521 10 

40. IV/8. Borsod-Abaúj-Zemplén Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

41. IV/9. Borsod-Abaúj-Zemplén Vájár 34 544 01 

42. IV/10. Borsod-Abaúj-Zemplén Villanyszerelő 34 522 04 

43. V/1. Budapest Asztalos 34 543 02 

44. V/2. Budapest Elektronikai műszerész 34 522 03 

45. V/3. Budapest Gépi forgácsoló 34 521 03 

46. V/4. Budapest Ipari gépész 34 521 04 

47. V/5. Budapest Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

48. V/6. Budapest Női szabó 34 542 06 

49. V/7. Budapest Pék 34 541 05 

50. V/8. Budapest Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

51. V/9. Budapest Villanyszerelő 34 522 04 

52. V/10. Budapest 
Víz-, csatorna- és közmű- 
rendszerszerelő 

34 582 12 

53. VI/1. Csongrád Ács 34 582 01 

54. VI/2. Csongrád Eladó 34 341 01 

55. VI/3. Csongrád Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 

56. VI/4. Csongrád Gépi forgácsoló 34 521 03 

57. VI/5. Csongrád Húsipari termékgyártó 34 541 03 

58. VI/6. Csongrád Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

59. VI/7. Csongrád 
Központifűtés- és gázhálózat 
rendszerszerelő 

34 582 09 

60. VI/8. Csongrád Mechatronikus-karbantartó 34 523 01 

61. VI/9. Csongrád Női szabó 34 542 06 

62. VI/10. Csongrád Villanyszerelő 34 522 04 

63. VII/1. Fejér Abroncsgyártó 34 543 01 

64. VII/2. Fejér Asztalos 34 543 02 

65. VII/3. Fejér Eladó 34 341 01 

66. VII/4. Fejér Gépi forgácsoló 34 521 03 

67. VII/5. Fejér Hegesztő 34 521 06 

68. VII/6. Fejér Ipari gépész 34 521 04 

69. VII/7. Fejér Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

70. VII/8. Fejér Szerszámkészítő 34 521 10 

71. VII/9. Fejér Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

72. VII/10. Fejér Villanyszerelő 34 522 04 

73. VIII/1. Győr-Moson-Sopron Ács 34 582 01 

74. VIII/2. Győr-Moson-Sopron Eladó 34 341 01 
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75. VIII/3. Győr-Moson-Sopron Gépi forgácsoló 34 521 03 

76. VIII/4. Győr-Moson-Sopron Hegesztő 34 521 06 

77. VIII/5. Győr-Moson-Sopron Ipari gépész 34 521 04 

78. VIII/6. Győr-Moson-Sopron Járműipari fémalkatrész-gyártó 34 521 07 

79. VIII/7. Győr-Moson-Sopron Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

80. VIII/8. Győr-Moson-Sopron Szakács 34 811 04 

81. VIII/9. Győr-Moson-Sopron Szerszámkészítő 34 521 10 

82. VIII/10. Győr-Moson-Sopron Villanyszerelő 34 522 04 

83. IX/1. Hajdú-Bihar Eladó 34 341 01 

84. IX/2. Hajdú-Bihar Elektromechanikai műszerész 34 522 01 

85. IX/3. Hajdú-Bihar Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 

86. IX/4. Hajdú-Bihar Gépi forgácsoló 34 521 03 

87. IX/5. Hajdú-Bihar Gyártósori gépbeállító 34 521 05 

88. IX/6. Hajdú-Bihar Hegesztő 34 521 06 

89. IX/7. Hajdú-Bihar Húsipari termékgyártó 34 541 03 

90. IX/8. Hajdú-Bihar Ipari gépész 34 521 04 

91. IX/9. Hajdú-Bihar Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

92. IX/10. Hajdú-Bihar Villanyszerelő 34 522 04 

93. X/1. Heves Cukrász 34 811 01 

94. X/2. Heves Gépi forgácsoló 34 521 03 

95. X/3. Heves Gyártósori gépbeállító 34 521 05 

96. X/4. Heves Hegesztő 34 521 06 

97. X/5. Heves Ipari gépész 34 521 04 

98. X/6. Heves Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

99. X/7. Heves 
Központifűtés- és gázhálózat 
rendszerszerelő 

34 582 09 

100. X/8. Heves Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

101. X/9. Heves Vájár 34 544 01 

102. X/10. Heves Villanyszerelő 34 522 04 

103. XI/1. Jász-Nagykun-Szolnok Eladó 34 341 01 

104. XI/2. Jász-Nagykun-Szolnok Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 

105. XI/3. Jász-Nagykun-Szolnok Gépi forgácsoló 34 521 03 

106. XI/4. Jász-Nagykun-Szolnok Hegesztő 34 521 06 

107. XI/5. Jász-Nagykun-Szolnok Húsipari termékgyártó 34 541 03 

108. XI/6. Jász-Nagykun-Szolnok Ipari gépész 34 521 04 

109. XI/7. Jász-Nagykun-Szolnok Női szabó 34 542 06 

110. XI/8. Jász-Nagykun-Szolnok Pék 34 541 05 

111. XI/9. Jász-Nagykun-Szolnok Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

112. XI/10. Jász-Nagykun-Szolnok Villanyszerelő 34 522 04 

113. XII/1. Komárom-Esztergom Gépi forgácsoló 34 521 03 
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114. XII/2. Komárom-Esztergom Hegesztő 34 521 06 

115. XII/3. Komárom-Esztergom Ipari gépész 34 521 04 

116. XII/4. Komárom-Esztergom Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

117. XII/5. Komárom-Esztergom Műanyagfeldolgozó 34 521 09 

118. XII/6. Komárom-Esztergom Szakács 34 811 04 

119. XII/7. Komárom-Esztergom Szerszámkészítő 34 521 10 

120. XII/8. Komárom-Esztergom Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

121. XII/9. Komárom-Esztergom Vájár 34 544 01 

122. XII/10. Komárom-Esztergom Villanyszerelő 34 522 04 

123. XIII/1. Nógrád Asztalos 34 543 02 

124. XIII/2. Nógrád Cukrász 34 811 01 

125. XIII/3. Nógrád Gépi forgácsoló 34 521 03 

126. XIII/4. Nógrád Hegesztő 34 521 06 

127. XIII/5. Nógrád Ipari gépész 34 521 04 

128. XIII/6. Nógrád Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

129. XIII/7. Nógrád Női szabó 34 542 06 

130. XIII/8. Nógrád Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

131. XIII/9. Nógrád Vájár 34 544 01 

132. XIII/10. Nógrád Villanyszerelő 34 522 04 

133. XIV/1. Pest Asztalos 34 543 02 

134. XIV/2. Pest Elektronikai műszerész 34 522 03 

135. XIV/3. Pest Gépi forgácsoló 34 521 03 

136. XIV/4. Pest Húsipari termékgyártó 34 541 03 

137. XIV/5. Pest Ipari gépész 34 521 04 

138. XIV/6. Pest Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

139. XIV/7. Pest Női szabó 34 542 06 

140. XIV/8. Pest Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

141. XIV/9. Pest Villanyszerelő 34 522 04 

142. XIV/10. Pest 
Víz-, csatorna- és közmű- 
rendszerszerelő 

34 582 12 

143. XV/1. Somogy Ács 34 582 01 

144. XV/2. Somogy Elektronikai műszerész 34 522 03 

145. XV/3. Somogy Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 

146. XV/4. Somogy Gépi forgácsoló 34 521 03 

147. XV/5. Somogy Hegesztő 34 521 06 

148. XV/6. Somogy Ipari gépész 34 521 04 

149. XV/7. Somogy Női szabó 34 542 06 

150. XV/8. Somogy Szakács 34 811 04 

151. XV/9. Somogy Szerszámkészítő 34 521 10 

152. XV/10. Somogy Villanyszerelő 34 522 04 
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153. XVI/1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Ács 34 582 01 

154. XVI/2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Bádogos 34 582 02 

155. XVI/3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 

156. XVI/4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Gépi forgácsoló 34 521 03 

157. XVI/5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Hegesztő 34 521 06 

158. XVI/6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Ipari gépész 34 521 04 

159. XVI/7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Női szabó 34 542 06 

160. XVI/8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Pék 34 541 05 

161. XVI/9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Szerszámkészítő 34 521 10 

162. XVI/10. Szabolcs-Szatmár-Bereg Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

163. XVII/1. Tolna Ács 34 582 01 

164. XVII/2. Tolna Asztalos 34 543 02 

165. XVII/3. Tolna Bádogos 34 582 02 

166. XVII/4. Tolna Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 

167. XVII/5. Tolna Gépi forgácsoló 34 521 03 

168. XVII/6. Tolna Hegesztő 34 521 06 

169. XVII/7. Tolna Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

170. XVII/8. Tolna Női szabó 34 542 06 

171. XVII/9. Tolna Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

172. XVII/10. Tolna Villanyszerelő 34 522 04 

173. XVIII/1. Vas Ács 34 582 01 

174. XVIII/2. Vas Asztalos 34 543 02 

175. XVIII/3. Vas Gépi forgácsoló 34 521 03 

176. XVIII/4. Vas Hegesztő 34 521 06 

177. XVIII/5. Vas Ipari gépész 34 521 04 

178. XVIII/6. Vas Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

179. XVIII/7. Vas Női szabó 34 542 06 

180. XVIII/8. Vas Szerszámkészítő 34 521 10 

181. XVIII/9. Vas Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

182. XVIII/10.  Vas Villanyszerelő 34 522 04 

183. XIX/1. Veszprém Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 

184. XIX/2. Veszprém Gépi forgácsoló 34 521 03 

185. XIX/3. Veszprém Hegesztő 34 521 06 

186. XIX/4. Veszprém Húsipari termékgyártó 34 541 03 

187. XIX/5. Veszprém Ipari gépész 34 521 04 

188. XIX/6. Veszprém 
Központifűtés- és gázhálózat 
rendszerszerelő 

34 582 09 

189. XIX/7. Veszprém Szakács 34 811 04 

190. XIX/8. Veszprém Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

191. XIX/9. Veszprém Vájár 34 544 01 
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192. XIX/10. Veszprém Villanyszerelő 34 522 04 

193. XX/1. Zala Asztalos 34 543 02 

194. XX/2. Zala Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 

195. XX/3. Zala Gépi forgácsoló 34 521 03 

196. XX/4. Zala Hegesztő 34 521 06 

197. XX/5. Zala Húsipari termékgyártó 34 541 03 

198. XX/6. Zala Ipari gépész 34 521 04 

199. XX/7. Zala Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

200. XX/8. Zala Női szabó 34 542 06 

201. XX/9. Zala Szerszámkészítő 34 521 10 

202. XX/10. Zala Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 
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R É S Z L E T E S  E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

1. A szakmaszerkezeti döntés (a rendelettervezet 1-4. §-a és 1−4. számú melléklete) 

A szakmaszerkezeti döntés a munkaerő-piaci igényeket, a közép- és hosszú távú terveket, 
valamint a gazdasági trendeket figyelembe véve hivatott érvényesíteni a gazdaság igényeit az 
állam által támogatott képzések körében. Közvetlen célja, hogy fenntartótól függetlenül ne 
kaphasson állami támogatást egy iskola sem olyan képzésre, amire nincs szüksége a 
munkaerőpiacnak. 

A szabályozás a hatékony és takarékos feladatellátást szolgálja a szakképzési feladatok állam 
által finanszírozandó részében. A szabályozás várhatóan hozzájárul az iskolai rendszerű 
szakképzés költséghatékonyabb megvalósításához, továbbá javítja az iskolai rendszerű 
szakképzésre fordított források hasznosulását, így hosszú távon megtakarítást eredményez. 

A szakképzés finanszírozásának legfontosabb alapelvei, hogy egyrészt az ország minden 
polgára számára ingyenesen hozzáférhető legyen az első, iskolai rendszerben szerzett 
szakképesítés, másrészt az állam csak valóban hasznosuló képzések finanszírozását vállalja 
magára. Ezzel nem csupán a hatékonyság elvét tartja szem előtt, hanem az állampolgárok 
érdekét is, hiszen arra kell törekednie a szakképzés rendszerének, hogy az egyéni boldogulást 
is elősegítse.  

A szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására 
vonatkozó koncepcióról szóló 1198/2011. (VI. 17.) Korm. határozattal elfogadott szakképzési 
koncepcióban hangsúlyozottan megjelent az a kívánalom, hogy az állam által támogatott 
képzések körében érvényesíteni kell a gazdaság igényeit, továbbá növelni kell a képzések 
hatékonyságát és hasznosulását a munkaerőpiacon. A szakmaszerkezeti döntés a munkaerő-
piaci elvárásokat, a közép- és hosszú távú terveket, valamint a gazdasági trendeket figyelembe 
véve érvényesíti az állam által támogatott képzések körében a gazdaság igényeit. A 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 88. § (5) bekezdése adja meg a 
felhatalmazást a kormányrendelet megalkotásához.  

A Kormány 2012-ben döntött első alkalommal az Szt. 84. §-a alapján a következő 
beiskolázási időszakra az állam által finanszírozandó iskolai szakképzésre vonatkozó 
keretekről. Ekkor a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan még kételemű döntés született 
(támogatott/nem támogatott kategória.) A 2013 végén – a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan 
– megszületett szakmaszerkezeti döntés már háromelemű volt (támogatott/korlátozottan 
támogatott/nem támogatott kategória). 

A szakmaszerkezeti döntésben foglaltak a rendszer valamennyi résztvevőjére egyaránt 
vonatkoznak és kötelező érvényűek mindenkire, aki állami támogatást kíván igénybe venni 
feladatai ellátásához. A döntésben foglaltak megszegése jogosulatlan igénylésnek minősül és 
szankcionálható. A döntés betartása feltétele a teljes vagy részbeni állami támogatásnak. 

A szakmaszerkezeti döntés – a fővárosra, a megyékre és a fenntartókra lebontva – valamennyi 
államilag támogatott, iskolai rendszerű szakképzésre vonatkozik, a szakképesítéseket és a 
kilencedik évfolyamos beiskolázás tekintetében a szakközépiskolai ágazatokat három 
kategóriára bontva: a korlátozás nélkül beiskolázható, az egyáltalán nem támogatott és a 
korlátozottan támogatott szakképesítésekre. Csak ez utóbbi kategória esetén szükséges 
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meghatározni a fővárosra, megyénként és fenntartónként keretszámokat a középfokú 
szakképzés tekintetében, amint azt az Szt. 84. § (5) bekezdésének c) pontja előírja. 

A szakmaszerkezeti döntési javaslatot a rendelettervezet 1−4. mellékletei tartalmazzák.  

Az 1. melléklet tartalmazza az iskolai rendszerben oktatható szakképesítések besorolását, a 3. 
melléklet pedig a szakközépiskolai ágazatok besorolását megyénkénti (és fővárosi) bontásban 
a következő kategóriák egyikébe:  

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult 
(támogatott),  

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (nem támogatott),  

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (korlátozottan 
támogatott). 

A 2. melléklet tartalmazza az 1. mellékletben a korlátozottan támogatott kategóriába sorolt 
szakképesítések megyei, fővárosi keretszámait és annak fenntartókra lebontott megosztását, a 
4. melléklet pedig a szakközépiskolai ágazati oktatás tekintetében ugyanezt, az Szt. 84. § (5) 
bekezdésének c) pontja szerint.  

A rendelettervezet normaszövege tartalmazza továbbá a szükséges kiegészítő 
rendelkezéseket: 

- A döntés a 2016. februárban induló ún. keresztféléves képzésekre is vonatkozik. 

- A döntés a részszakképesítésekre és az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag 
speciális szakiskolában indítható szakképesítésekre nem vonatkozik, azaz az ezeket a 
képzéseket indító iskolák a szakmaszerkezeti döntéstől függetlenül jogosultak 
költségvetési hozzájárulásra. 

- A döntés a Rendészet ágazatra és a Rendőr tiszthelyettes szakképesítésre történő 
felkészítésre nem vonatkozik. (Ezek esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 36. § (3) bekezdése alapján kizárólag a szakképesítésért felelős 
miniszter, azaz a rendészetért felelős miniszter engedélyével indíthatóak csak a 
képzések.) Az eltérés lehetőségét az Szt. 91. § (7) bekezdése is biztosítja − többek 
között − a rendvédelmi szervek keretében folyó szakképzés esetén a törvény 
előírásaitól való eltérés engedélyezésével. (A honvédelmi képzésekre a 
szakmaszerkezeti döntés az Szt. 84. § (5d) bekezdése értelmében eleve nem terjed ki.) 

- A tavalyi évtől eltérően a szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik a büntetés-
végrehajtási intézetekben indított iskolai rendszerű szakképesítésekre történő 
beiskolázásra, ugyanis ezen intézetek a szakképzés tekintetében országos 
beiskolázásúak, valamint a képzés körülményeinek és elsődleges céljának sajátos 
jellege sem indokolja, hogy kiterjedjen rájuk a szakmaszerkezeti döntés hatálya. 

- A rendelettervezet – az előző szakmaszerkezeti döntést tartalmazó 
kormányrendelethez hasonlóan – megfelelő eljárásrend kialakításával kezeli azokat a 
helyzeteket, amelyekben egy fenntartó a képzések 2015. szeptemberi elindulása előtt 
megszűnik, vagy nem tudja megteremteni a rá vonatkozóan meghatározott keretszám 
betöltéséhez szükséges, jogszabályban előírt feltételeket. Ha ezekben az esetekben a 
keretszám más fenntartó által történő betöltéséhez kormányrendelet-módosítás lenne 
szükséges, az ellehetetlenítené ezen felszabaduló, „gazdátlanná váló” keretszámok 
feltöltését. Ez egyrészt éppen a jelen szakmaszerkezeti döntésnek mondana ellent, 
hiszen jelen döntés szerint a keretszámok mértékéig van munkaerő-piaci igény az 
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érintett képzésekre, tehát az államnak feladata biztosítani a lehetőséget a képzések 
elindítására, másrészt pedig ellentmondana a rugalmasság feltétlenül szükséges 
követelményének. 

Az Szt. 81. §-a alapján a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (a továbbiakban mfkb-k) 
tesznek javaslatot a megyénként és a fővárosban folytatott szakképzésben állami költségvetési 
hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira), 
valamint a megyében és a fővárosban indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási 
arányaira). Hasonló tartalmú javaslatot tesz a munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező 
művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések tekintetében az Szt. 84. § 
(5a) bekezdése alapján a szakképesítésért felelős miniszter, azaz a szóban forgó 
szakképesítések és ágazatok esetén az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: 
EMMI). Az EMMI-nek és az mfkb-knak az Szt. 81. § (5) bekezdése és 84. § (5a) bekezdése 
értelmében a 2015/2016-os tanév vonatkozásában 2014. március végéig kellett elkészülniük 
javaslatukkal. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) számára az Szt. 84. § 
(5b) bekezdése feladatként határozza meg, hogy − az előző bekezdés szerinti javaslattételt 
követően − javaslatot tegyen az mfkb-knak a megyénként és a fővárosra tett, az Szt. 81. § (3)-
(5) bekezdése szerinti javaslatában, és az EMMI az Szt. 84. § (5a) bekezdés szerinti 
javaslatában foglalt keretszámoknak a megyén, a fővároson belüli, fenntartók közötti 
elosztására az érintett tanévet megelőző év április utolsó munkanapjáig. A Földművelésügyi 
Minisztérium (jogelődjeként a Vidékfejlesztési Minisztérium, a továbbiakban: FM) az Szt. 84. 
§ (5c) bekezdése alapján ugyanilyen javaslatot tett az Szt. 5. § (14) bekezdése szerinti 
szakképesítésekre vonatkozóan. 

A két érintett állami fenntartó (KLIK és FM) a saját intézményein kívül a többi fenntartóra 
vonatkozóan is javaslatot tett tehát a keretszámok megosztását illetően. E javaslattétel 
elősegítése érdekében szükséges volt e fenntartók szándékait is felmérni azt követően, hogy a 
keretszámokra vonatkozó javaslatok beérkeztek.  

A Kormány szakmaszerkezeti döntésének előkészítése a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- 
és Felnőttképzési Igazgatóságának (a továbbiakban: NMH SZFI) feladata az Szt. 81. § (6) 
bekezdése értelmében. Az adatok feldolgozásának könnyítése céljából egy online elérhető 
program állt az érintettek rendelkezésére. 

A javaslattétel és döntéshozatal menetrendje a következő volt: 

Határid ő Tevékenység Felelős 

2014. március 31. 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 

2014. április 1. Az mfkb-k és az EMMI javaslatainak 
nyilvánosságra hozatala 

NMH SZFI 

2014. április 22. Javaslattétel a keretszámokból az állami KLIK, FM (VM) 
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intézmények által ellátható rész 
meghatározására 

2014. április 22. Javaslattétel a keretszámokból az egyes 
nem állami fenntartók által megyénként 
és a fővárosban ellátni kívánt rész 
meghatározására 

Szakképző iskolai, nem 
állami fenntartók 

2014. április 30. Javaslattétel a keretszámok fenntartók 
közötti megosztására megyénként és a 
fővárosra külön 

KLIK, FM (VM) 

A szakképzésért felelős minisztériumi főosztály és az NMH SZFI egymással együttműködve, 
közvetlenül kérte fel a javaslattételre kötelezetteket és jogosultakat a javaslatok megtételére, 
valamint az eredményes javaslattétel érdekében tájékoztatók, módszertani útmutatók és a 
javaslattételt segítő szoftverhez leírások készültek és álltak az érintettek rendelkezésére, az 
NMH SZFI munkatársainak közvetlen segítségén kívül.  

A módszertani útmutatókban is rögzítésre került, hogy a szakmaszerkezeti döntés kialakítása 
során is érvényesülni fog, hogy az állam szakképzési feladatellátási kötelezettségét elsősorban 
saját fenntartású intézményei útján látja el, és csak akkor járul hozzá anyagilag a más által 
folytatott tevékenység költségeihez költségvetési hozzájárulással, ha ő maga nem tud eleget 
tenni teljes körűen feladatellátási kötelezettségének. Így biztosítható ugyanis a 
leghatékonyabban a racionális működés és a feladatellátás állami kontrollja. 

Ezen alapelv alapján a keretszámokkal kapcsolatban a saját kapacitásait legjobban ismerő 
állami intézményfenntartóknak kellett elsősorban azt meghatároznia, hogy saját intézményei a 
keretszámokból adódó feladat mekkora részét képesek ellátni. A keretszámok nem állami 
fenntartóknak jutó részének továbbosztásával kapcsolatban természetesen ki kellett alakítani 
azt az eljárásrendet, amely lehetővé teszi, hogy a javaslat figyelembe vegye a nem állami 
iskolák kapacitásait és szándékait. A nem állami fenntartóknak lehetősége volt a kialakított 
online rendszerben szándékaikat és lehetőségeiket jelezni, ezzel egyúttal vállalásokat tenni. 

Miután a KLIK és az FM megtette javaslatát a keretszámok fenntartók közötti elosztására, a 
javaslatokat az NMH SZFI megküldte a kormányhivatalok oktatási főosztályai részére, 
véleményezési lehetőséget biztosítva számukra. Bár az Szt. nem rögzíti az előkészítés 
szakaszában számukra a véleménynyilvánítás jogát, ez azért volt szükséges, mert a 
kormányhivatalok a hatósági jog- és feladatkörüknél fogva is 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. 

Tekintettel arra, hogy a szakképzést mint állami feladatot az állam elsősorban saját 
intézményeiben kívánja megvalósítani, ezért az előzőeken túl a következő szempontok is 
figyelembevételre kerültek a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés 
kialakításánál. 

- A KLIK számára biztosított keretszámok nem jelentenek sem meghirdetési, sem 
beiskolázási kötelezettséget, ezért minden korlátozottan támogatott képzés esetében a 
KLIK részére legalább 40 fős keretszám keült rögzítésre, amely garantálja az 
agrárszakképesítések kivételével minden esetben a KLIK által történő feladatellátást. 
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- Azon 34-es, 52-es, 54-es szintkódú szakképesítések/ágazatok, amelyeket az állam 
kizárólag saját intézményeiben kíván oktatni, a korlátozottan támogatott kategóriába 
kerültek átsorolásra, kizárólag az állami fenntartóknak (KLIK, FM) ítélt keretszámmal.   

- Minden megyében legalább öt ágazat és öt szakiskolai, illetve szakközépiskolai 
szakképesítés került a korlátlanul támogatott kategóriába.  

- A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok megyei keretszámai a megyére 
jellemző várható beiskolázási gyermekszámnak (jelenlegi 7. évfolyamos tanulók 
száma) minimum 50-70%-ában kerültek kialakításra. 

- A megyei sajátosságok figyelembevétele mellett tekintettel kell lenni a várható 
fejlesztésekre, beruházásokra, ezért az így megjelenő munkaerő-piaci igények 
teljesítése érdekében lettek a keretszámok meghatározva. 

- Tekintettel arra, hogy a szakképesítés-ráépülés nem minősül második szakképesítésnek, 
a képzés folytonossága érdekében az erre vállalást tett fenntartók részére biztosításra 
kerültek ezek a keretszámok. 

- Az Szt. az FM kizárólagos döntési jogkörét az Országos Képzési Jegyzék (a 
továbbiakban: OKJ) 6. melléklete szerint csak szakképesítések esetén írja elő, 
szakközépiskolai ágazatok esetében nem, ezért amennyiben a KLIK az adott megyében 
képes az érintett ágazatra beiskolázni, ott részére biztosításra kerültek a keretszámok. 

- Az OKJ 6. mellékletében megjelenő szakképesítések esetében nem releváns a 
korlátlanul támogatott kategóriába történő besorolás, hiszen az FM minden esetben 
korlátozással élhet, mivel ezen szakképesítések indítása az FM engedélyéhez kötött.  

- A hiány-szakképesítések kialakítása során indokolt, hogy a megyénkénti listákban az 
erősen túlreprezentált „fiús” szakmák mellett „lányos” szakmák is megjelenjenek 
hiányszakmaként, így minden megyében legalább két „női” szakiskolai szakképesítés 
került meghatározásra.  

- A nem állami fenntartók részére egy adott szakképesítésre/ágazatra (kivéve a 
szakképesítés-ráépülést) csak abban az esetben került keretszám biztosításra, ha ezzel 
nem sérül az állami szakképzési feladatellátás.  

- A szakmaszerkezeti döntés kialakítása során hangsúlyosan jelentek meg a nagy 
hívőszámmal rendelkező, történelmi egyházak, ezért az egyházi fenntartók esetén a 
hívők számának aránya is figyelembevételre került a keretszámok meghatározásánál.  

- Tekintettel arra, hogy a keretszámok tartalmazzák az esti munkarendben megszervezett 
képzéseket is, ezért az esti képzésben részt vevő tanulók száma – az előző 
szakmaszerkezeti döntéshez képest – hangsúlyosabban jelenik meg a keretszámok 
kialakításánál, a korábbinál nagyobb szerepet biztosítva az állami intézményfenntartó 
központnak.  

2. A hiány-szakképesítések meghatározása (a rendelettervezet 5. §-a és 5. melléklete) 

A fiatalok piacképes szakmaválasztását a hiány-szakképesítések meghatározása orientálja, 
amelyet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj rendszere támogat. A javaslat a helyi munkaerő-
piaci és gazdasági szempontokon alapul, amelynek tartalma a bizottságokat működtető 
gazdasági kamara elképzeléseit is tükrözi. Ez a garancia arra, hogy valós igényeken alapuló 
döntés születik, és a szakiskolai ösztöndíjjal valóban olyan szakképesítések megszerzése kerül 
támogatásra, amelyekkel a fiatalok könnyebben és tartósan helyezkedhetnek el. 
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Az Szt. 82. § b) pontja szerint az idei évben is az mfkb-k tettek javaslatot a 2015/2016-os 
tanév vonatkozásában a fővárosra és megyékre a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 
kormányrendeletben meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésre (hiány-
szakképesítés), amelyeket az Szt. 88. § (5) bekezdése értelmében a Kormány rendeletben 
határoz meg. Azt, hogy a hiány-szakképesítések listája tíz-tíz szakképesítést tartalmazhat, a 
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdése határozza meg.  

Az alábbi táblázatban jelen rendelettervezet 5. mellékletében található, összesen 20 (Budapest 
külön kezelve) hiány-szakképesítés lista áttekintése található, a szakképesítések gyakorisága 
szerint.  

 

Szakképesítés megnevezése Hány megyében hiány-
szakképesítés? 

Gépi forgácsoló 20 
Hegesztő 17 

Villanyszerelő 17 

Ipari gépész 16 

Szociális gondozó és ápoló 16 

Kőműves és hidegburkoló 14 

Női szabó 14 

Épület- és szerkezetlakatos 11 

Ács 10 

Szerszámkészítő 9 
Asztalos 7 

Eladó 6 

Húsipari termékgyártó 6 

Vájár 6 

Központifűtés- és gázhálózat 
rendszerszerelő 4 

Szakács 4 

Elektronikai műszerész 3 

Gyártósori gépbeállító 3 

Pék 3 

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 3 

Bádogos 2 
Cukrász 2 

Műanyagfeldolgozó 2 

Abroncsgyártó 1 

Elektromechanikai műszerész 1 

Finommechanikai műszerész 1 

Járműipari fémalkatrész-gyártó 1 

Mechatronikus-karbantartó 1 
A 2015/2016-os tanévre javasolt hiány-szakképesítéseket a 2014/2015-ös tanévre 
vonatkozóan meghozott döntéssel összevetve a következők tapasztalhatóak.  
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Szakképesítés megnevezése 2014. évi 
döntés 

2013. évi 
döntés 

Gépi forgácsoló 20 20 

Hegesztő 17 17 

Villanyszerelő 17 16 

Ipari gépész 16 13 

Szociális gondozó és ápoló 16 16 

Kőműves és hidegburkoló 14 11 

Női szabó 14 6 

Épület- és szerkezetlakatos 11 11 

Ács 10 15 

Szerszámkészítő 9 9 

Asztalos 7 6 

Eladó 6 0 

Húsipari termékgyártó 6 4 

Vájár 6 6 

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 4 7 

Szakács 4 2 

Elektronikai műszerész 3 5 

Gyártósori gépbeállító 3 1 

Pék 3 5 

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 3 3 

Bádogos 2 2 

Cukrász 2 0 

Műanyagfeldolgozó 2 0 

Abroncsgyártó 1 0 

Elektromechanikai műszerész 1 0 

Finommechanikai műszerész 1 1 

Járműipari fémalkatrész-gyártó 1 1 

Mechatronikus-karbantartó 1 2 

Mezőgazdasági gépész 0 9 

Gazda 0 5 

CNC gépkezelő 0 4 

Kertész 0 3 

Dísznövénykertész 0 1 

Férfiszabó 0 1 

Karosszérialakatos 0 1 

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 0 1 

Mezőgazdasági gépjavító 0 1 

Zöldség- és gyümölcstermesztő 0 1 
 

A táblázatból jól látható, hogy közel ugyanaz a tíz szakképesítés szerepel a leggyakrabban 
a 2015/2016-os tanévre szóló javaslatban, mint a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan 
meghozott döntésben. A két összehasonlított tanévben a hiány-szakképesítések megjelenési 
gyakoriságában nagyobb különbségek nem mutatkoznak, az Ács képzés tekintetében azonban 
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jelentősebb változás figyelhető meg, idén 10 megyében szerepel, míg tavaly 15 megyében 
szerepelt ösztöndíjas szakképesítésként. Emellett a tavalyi évhez képest öt új hiány-
szakképesítés is megjelenik, tíz azonban nem került be a 2015/2016-os tanévre szóló 
javaslatba. 

A megyénkénti listákat végigtekintve látható az is, hogy minden megyében legalább két „női” 
szakma került hiányszakmaként maghatározásra.  

A két érintett tanév viszonylatában összességében elmondható, hogy bár igen erősek a lista 
élén található szakképesítések mindkét döntés esetében, azonban lassú és fokozatos 
cserélődés figyelhető meg, emellett egyre nagyobb gyakoriságban fordulnak elő olyan 
szakképesítések, amelyek a korábbi tanéveket is tekintve nem jelentek meg a leggyakrabban 
hiány-szakképesítéseknek javasolt szakmák között. 


