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A szakkA szakkéépzpzéés s 
alapdokumentumaialapdokumentumai

-- OrszOrszáágos Kgos Kéépzpzéési Jegyzsi Jegyzééket tartalmazket tartalmazóó
jogszabjogszabáályly

-- A szakkA szakkéépespesííttéés szakmai s szakmai éés s 
vizsgakvizsgaköövetelmvetelméénynyéét tartalmazt tartalmazóó jogszabjogszabáály ly 

-- A minisztA minisztéériumi kriumi köözlemzleméényknykéént nt 
kiadott kkiadott köözponti programzponti program

-- Helyi szakmai program, mint a pedagHelyi szakmai program, mint a pedagóógiai giai 
program rprogram réészesze
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A kA köözponti program definzponti program definíícicióójaja
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 
54/B. § szerint:

10. 10. kköözponti program (tanterv): zponti program (tanterv): miniszter miniszter ááltal ltal 
kiadott dokumentum a szakmai kiadott dokumentum a szakmai éés s 
vizsgakvizsgaköövetelmvetelméény teljesny teljesííttéésséére szolgre szolgáállóó iskolai iskolai 
rendszerrendszerűű szakkszakkéépzpzéés megszervezs megszervezééssééhez, hez, 
valamint tovvalamint továábbi nevelbbi neveléésisi--oktatoktatáási si 
dokumentumok (szakmai program, tankdokumentumok (szakmai program, tanköönyv, nyv, 
egyegyééb tanulmb tanulmáányi segnyi segéédlet) elkdlet) elkéészszííttééssééhez;hez;
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A szakkA szakkéépzpzéési tsi töörvrvéény ny KPKP--rara
vonatkozvonatkozóó elelőőíírráásasa

„„10.10.§§ (2) A szakmai (2) A szakmai éés vizsgaks vizsgaköövetelmvetelméény alapjny alapjáán n 
a szakka szakkéépzpzőő iskoliskoláában a pedagban a pedagóógiai program giai program 
rréészekszekéént nt -- a szakmai tanta szakmai tantáárgyak, illetve rgyak, illetve 
tananyagegystananyagegyséégek (modulok) gek (modulok) kköözponti zponti 
programja (tanterve) elprogramja (tanterve) előőíírráásai sai 
figyelembevfigyelembevéételteléével vel -- szakmai programotszakmai programot, az , az 
iskolarendszeren kiskolarendszeren kíívvüüli szakkli szakkéépzpzéést folytatst folytatóó
intintéézmzméényben a felnnyben a felnőőttkttkéépzpzéési tsi töörvrvéény 16. ny 16. §§ (2) (2) 
bekezdbekezdéése szerinti se szerinti kkéépzpzéési programot kell si programot kell 
kidolgozni.kidolgozni.””
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ÚÚj elemek az j elemek az OKJOKJ--benben

•• 420 szakk420 szakkéépespesííttééss

•• 420 db szakmai 420 db szakmai éés vizsgaks vizsgaköövetelmvetelméényny
(195 + 16 jelent meg)(195 + 16 jelent meg)

•• 230 db k230 db köözponti program (98 db)zponti program (98 db)
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KKöözlemzleméények a szakknyek a szakkéépespesííttéések ksek köözponti zponti 
programjainak (tanterveinek) kiadprogramjainak (tanterveinek) kiadáássáárróól l 

(modul(modulááris)ris)
• A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye a szakképesítések 

központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról (megjelent a 
Magyar Közlöny 106. számában 2006. augusztus 28-án)

• A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a Postai 
ügyintéző szakképesítés központi programja (tanterve) kiadásáról 
(megjelent a Magyar Közlöny 108. számában 2006. augusztus 31-
én)

• A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye a szakképesítések 
központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról (megjelent a 
Magyar Közlöny 110. számában 2007. augusztus 17-én)
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A kA köözponti program felzponti program felééppííttéésese

1. 1. ÁÁLTALLTALÁÁNOS IRNOS IRÁÁNYELVEKNYELVEK
1 A k1 A kéépzpzéés szabs szabáályozlyozáássáának jogi hnak jogi háátterettere
2 A szakk2 A szakkéépespesííttéés, els, eláágazgazáások sok OKJOKJ--benben szereplszereplőő éés egys egyééb b 
adatai adatai 

3 A k3 A kéépzpzéés szervezs szervezéésséének feltnek feltéételeitelei
4 A tanul4 A tanulóók felvk felvéételteléének feltnek feltéételeitelei
5 A szakk5 A szakkéépespesííttéés, els, eláágazgazáások munkatersok munkaterüületelete
6 A k6 A kéépzpzéés cs cééljalja
7 A szakk7 A szakkéépespesííttéés, els, eláágazgazáások szakmai ksok szakmai köövetelmvetelméénymoduljainymoduljai
8 A k8 A kéépzpzéés szerkezetes szerkezete
9 A szakk9 A szakkéépespesííttéés, els, eláágazgazáások vizsgsok vizsgááztatztatáási ksi köövetelmvetelméényeinyei

10 Egy10 Egyééb feltb feltéételek, informtelek, informáácicióók, beszk, beszáámmííthatthatóó elelőőzetes zetes 
tanulmtanulmáányoknyok

2. A K2. A KÖÖZPONTI PROGRAM TANANYAGEGYSZPONTI PROGRAM TANANYAGEGYSÉÉGEIGEI
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A moduláris központi program felépítése
helyi programban meghatározott időkeret

Követelménymodulok
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A központi programban nem szereplő tananyagmodulok felvételére és/vagy
a KP-ban meghatározott tananyagmodulok időkeretének növelésére használandó
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A kA köözponti program zponti program úúj fogalmai 1.j fogalmai 1.
•• Tananyagmodul Tananyagmodul (KKP048)(KKP048)
•• TananyagegysTananyagegyséég: g: a szakka szakkéépespesííttéés ks köözponti zponti 

programjprogramjáában megadott tananyagrban megadott tananyagréész, amely azonos illetve sz, amely azonos illetve 
kköözvetlenzvetlenüül kapcsoll kapcsolóóddóó kkéépzpzéési csi céélt szolglt szolgáállóó

tananyagelemekbtananyagelemekbőől kl kéépzpzőődik.dik.

•• Tananyagelem: Tananyagelem: a ka kéépzpzéési folyamat tervezsi folyamat tervezéésisi--szervezszervezéési si 
–– a ka köözponti programban tovzponti programban továább nem bontott bb nem bontott –– rréésze. A sze. A 
tananyagelemek tananyagelemek öösszesssszesséége lefedi a szakkge lefedi a szakkéépespesííttéés s 

megszerzmegszerzééssééhez szhez szüüksksééges teljes szakkges teljes szakkéépzpzéési tananyagot.si tananyagot.

•• TanulTanulóói tevi tevéékenyskenyséégforma gforma (olvasott sz(olvasott szööveg veg 
feldolgozfeldolgozáása, msa, műűszaki rajz szaki rajz éértelmezrtelmezéése, se, áárutermelrutermelőő
tevtevéékenyskenyséég)g)
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1/2006. (II. 17.) OM rendelet1/2006. (II. 17.) OM rendelet
Az OKJ  alkalmazAz OKJ  alkalmazáása 1.sa 1.

Az iskolai rendszerű szakképzés esetében tanulót 
a 2006/2007. tanévben a 2006. április 1-jétől 
hatályos OKJ előírásai szerint a szakképzési 
évfolyamra beiskolázni akkor lehet, ha az ahhoz 
illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények és 
központi programok (felsőfokú szakképzés esetén 
képzési programok) kiadásra kerültek, valamint a 
képzés megkezdéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosítottak.
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1/2006. (II. 17.) OM rendelet1/2006. (II. 17.) OM rendelet
Az OKJ  alkalmazAz OKJ  alkalmazáása 2.sa 2.

Az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére 
történő felkészítés

• a) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 
mindenkori hatályos szakmai és 
vizsgakövetelmények kiadásától kezdődhet,

• b) az iskolai rendszerű szakképzésben a 
szakképzési évfolyamon a szakképesítésért felelős 
miniszter által jóváhagyott központi 
programok(tantervek) kiadását követően kezdhető
meg.
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8/2006. (III. 23.) OM rendelet8/2006. (III. 23.) OM rendelet
Az OKJ  alkalmazAz OKJ  alkalmazáásasa

Az iskolai rendszerű és az iskolai rendszeren kívüli 
szakképzésben a képzés az Országos Képzési Jegyzékről 
szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 2006. március 31-
én hatályos rendelkezései és az ahhoz illeszkedő hatályos 
szakmai és vizsgakövetelmények, illetőleg az iskolai 
rendszerű szakképzés esetén a központi programok
(tantervek) és az elméleti képzéshez szükséges 
tananyagok alapján addig az időpontig - de legfeljebb  
2008. december 31-ig – indítható, amíg az adott képzésre 
vonatkozóan az e rendelet előírásaihoz illeszkedő szakmai 
és vizsgakövetelmények, valamint az iskolai rendszerű
szakképzés esetén a központi programok (tantervek) nem 
kerültek kiadásra.
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KKöözponti programok zponti programok 
megjelenmegjelenéésese

A jA jóóvvááhagyott hagyott éés a ts a tööbbi kbbi köözponti program zponti program 
tervezetek eltervezetek eléérhetrhetőőek aek a

www.nive.huwww.nive.hu//nftnft honlapon a khonlapon a köözponti zponti 
program/kprogram/köözlemzleméényben kiadott knyben kiadott köözponti zponti 
programok programok éés a tervezetek link alatt s a tervezetek link alatt pdfpdf. . éés s excelexcel
formformáátumban, szakmacsoportonktumban, szakmacsoportonkééntnt

(KPPR048_Keramikus)(KPPR048_Keramikus)
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KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!

menyhert.anikomenyhert.aniko@@nive.hunive.hu
www.nive.huwww.nive.hu


