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Fejlesztés közben 



Amiről beszélni szeretnék… 

 Szakképzési rendszer kihívásai 

 Szakképzés 4.0 

 Miben más mint a jelenlegi rendszer? 

 Mit kell tudni az ágazati jegyzékről? 

 Hogy épül fel a képzési szerkezet? 

 Hogyan zajlanak a vizsgák? 

 Mikortól lép hatályba? 

 Miért lesz jobb ez a rendszer? 



1. 2000 és 2018 között az általános iskolások száma 24%-kal csökkent. 
2. A 2018/19. tanévben 6%-kal többen tanulnak gimnáziumban, mint 

a szakgimnáziumokban. 
3. A diákok egyre nagyobb része – közel 30%-a – érkezik az általános 

iskolából súlyos alap kompetenciahiányokkal. 
4. Sokan (46%) hagyják el a szakgimnáziumot érettségi után szakmai 

végzettség nélkül. 
5. A szakmai képzés során jelenleg lemorzsolódik a fiatalok 12%-a. 
6. Magyarországon az európai átlagnál kevesebben vesznek részt 

szakmai képzésben 
  

Jelenlegi szakképzési rendszer kihívásai… 



Szakképzés 4.0 
 10 kiemelt fejlesztési terület 

 40 beavatkozás 

1. Ágazati Készségtanácsok – Egészségügyi Szakképzési és 
Továbbképzési Bizottság 

2. Az OKJ racionalizálása, a nemzetközi gyakorlathoz igazodó, kevesebb 
szakmai képesítés 

3. Az ösztöndíjrendszer megújítása  

4. … 

 40 kulcsindikátor 

 „Múlt tananyagából oktatjuk a jelenben a jövőt!” 



Szakképzés 4.0 – szakképzési szerkezet 

 OKJ helyett 

 Szakképesítések jegyzéke 

 Szakmai képesítések jegyzéke 

 Ágazati képzési jegyzék 

 

+ 1 év 

Ágazati 

jegyzék 

Ágazati 

jegyzék 



Fejlesztési céljaink 

- a lehető legtöbb képzést benntartani a 
szakképesítések jegyzékében 

- minden jelenleg működő szakképesítést szabályozott 
keretek között tartani 

- rugalmasabb képzési szerkezetet kialakítani 

- közelíteni az EU konform ápoló szakképzéshez 

- szakmai igényeket megjeleníteni 

- minőségi szakképzést biztosítani 



Változások 2020 
Általános ápolási és egészségügyi asszisztens, Egészségügyi 

technikai asszisztens,  

MEGSZŰNIK 

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens, Szövettani 

szakasszisztens, Nukleáris medicina szakasszisztens/ 

Sugárterápiás szakasszisztens, Ápoló (tevékenység 

megjelöléssel) 

ÖSSZEVONÁSRA KERÜL 

Felnőtt ápoló, Gyermek ápoló, Mentőápoló 
ELÁGAZÁSOK 

Speciális lábápoló, Regeneráló masszőr, Gyakorló felnőtt 

ápoló, Egészségügyi asszisztens, Ápolási asszisztens, Diétás 

szakács, stb. 

ÚJ SZAKKÉPESÍTÉSEK 

Do you need 

an online 

doctor now? 

Szakképesítési jegyzék (OKJ) 

Ágazati (hatósági) jegyzék 



• Kizárólag iskolairendszerű (ágazati alapozó) - szakképesítéseket tartalmazza.  

• Ágazati alapvizsga - a technikum 10. évfolyamán – ágazati szakképesítés 

• A technikumi keretek között oktatható szakképesítések érettségire épülő (2-3 év) 
képzés keretében is indíthatók. 

• A szakképesítések keretében lehetőség van a szakmai irány meghatározására (ami 
egyfajta specializáció, melynek elvégzését a bizonyítványban szereplő betétlap 
igazol.) 

• Ez a jegyzék nem lehet több 200 szakképesítésnél. 

 

Szakképesítések jegyzéke (OKJ) 



15 16 17 18 19 20 Életkor

1024 1024 1214 1178 Óraszámok

9. 10. 11. 12. 13. 14. Évfolyamok

Ápoló (szakirány megjelöléésel)

Felnőtt ápolás Felnőtt intenzív ápolás

Gyermek ápolás Gyermek intenzív ápolás

Mentőpoló Nefrológiai ápolás

Onkológiai ápolás

Pszichiátriai ápolás és gyógyfoglalkoztatás

Sürgősségi ápolás

Légzőszervi ápolás

Hospice ápolás

Geriátriai és krónikus beteg ápolás

Foglalkozás-egészségügyi ápolás

Epidemiológiai ápolás

Diabetológiai ápolás és edukáció

Alapellátási közösségi ápolás

(460)
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Egészségügyi asszisztens (szakirány megjelöléssel)

Egészségügyi laboráns  (szakirány megjelöléssel)

Rehabilitációs terapeuta (szakirány megjelöléssel)

Klinikai laboratóriumi asszisztensOrtopédiai műszerész

Ápoló (szakirány megjelöléésel)

Perioperatív szakasszisztens (szakirány megjelöléssel)

Radiográfiai szakasszisztens (szakirány megjelöléssel)

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

(szakirány megjelöléssel)

Szövettani szakasszisztens (szakirány megjelöléssel)

Egészségügyi szakképesítések jegyzéke 
(OKJ) 
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Javaslat! 



Asszisztensek a szakképesítések 
jegyzékében (OKJ) 

15 16 17 18 19 20 Életkor

1024 1024 1214 1178 Óraszámok

9. 10. 11. 12. 13. 14. Évfolyamok

Ápoló (szakirány megjelöléésel)

Felnőtt ápolás Felnőtt intenzív ápolás

Gyermek ápolás Gyermek intenzív ápolás

Mentőpoló Nefrológiai ápolás

Onkológiai ápolás

Pszichiátriai ápolás és gyógyfoglalkoztatás

Sürgősségi ápolás

Légzőszervi ápolás

Hospice ápolás

Geriátriai és krónikus beteg ápolás

Foglalkozás-egészségügyi ápolás

Epidemiológiai ápolás

Diabetológiai ápolás és edukáció

Alapellátási közösségi ápolás

(460)
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Perioperatív szakasszisztens (szakirány megjelöléssel)

Műtéti szakasszisztens

Aneszteziológiai szakasszisztens

Intervenciós szakasszisztens

Radiográfiai szakasszisztens (szakirány megjelöléssel)

Nukleáris és sugárterápiás szakasszisztens

CT/MR szakasszisztens

Egészségügyi asszisztens (szakirány megjelöléssel)

Radiográfia asszisztens

Fogászati asszisztens

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

Perioperatív asszisztens

Endoszkópos asszisztens

Gyógyszertári asszisztens

Fizioterápiás asszisztens

Javaslat! 



Ágazati (hatósági) képzési jegyzék 

• kizárólag felnőttképzésben (iskolarendszeren kívül) oktatható 
képzéseket tartalmaz 

• képzők kiválasztása pályáztatás alapján 

• vizsgáztatás vizsgaközpontokban (Eü. Felsőoktatási 
intézményekben, ÁEEK-ben, stb.) 

• ágazati szabályozás 

• miniszteri rendelet formájában 

 

Javaslat! 



Szakképesítések az ágazati (hatósági) 
jegyzékben 

Érettségihez kötött 

Alapiskolai végzettséghez kötött

Ágazati alap szakképesítések Ágazati ráépülő szakképesítések Alap végzetteésg

Ápoló segéd  (alapvizsga) Mentésirányító Gyakorló mentőápoló

Betegkísérő (alapvizsga)

Egészségfejlesztési segítő 

Ápolási asszisztens

Műtőssegéd-gipszmester Klinikai fogászati higiénikus Fogászati asszisztens

Fertőtlenítő-sterilező Gyógyszer kiadó szakasszisztesn Gyógyszertári asszisztens

Boncmester

Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő Speciális lábápoló (podológus) (Lábápoló)

Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó Diétás szakács (Szakács)

Regeneráló balneoterápiás masszőr Diétás cukrász (Cukrász)

Regeneráló masszőr ??? Sport masszőr Gyógymasszőr

Egészségügyi kozmetikus (Kozmetikus)

Egészségügyi kártevőirtó Egészségügyi gázmester Egészségügyi kártevőirtó

Egészségügyi gyakorlatvezető Érettségire épülő eü. szakképesítés

Ápolás, gondozás

Egészségügyi technika

Asszisztencia

Prevenció, Rehabilitáció

Javaslat! 



Ágazati (hatósági) jegyzékről 

Mit fog tartalmazni a Jegyzék? 

 ágazati szakképesítés azonosítószámát 

 az ágazati szakképesítés megnevezését 

 a Magyar Képesítési Keretrendszer 

szerinti szintezését 

 a belépéshez szükséges  

 iskolai végzettséget 

 szakmai előképzettséget 

 

 a végzettséghez kötődő tanulási 

eredményeket 

 a minimális képzési időt 

 a minimális gyakorlati időt 

 a vizsgára bocsájtás feltételeit 

 

Javaslat! 



Ágazati  (hatósági)jegyzékben szereplő 
szakképesítések létrehozása és 
megszüntetése 
Javaslatot tehet 

 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

 Egészségügyi Szakmai Kollégium,  

 Magyar Kórházszövetség  

 az egészségügyi szakképző intézmények fenntartói  

 

Azok a szakképesítések, melyek megszerzésére egymás utáni három évben nem szerveződik 
szakmai vizsga, az Ágazati Jegyzékből automatikusan törlődnek. 

 

Javaslat! 



Ágazati (hatósági) szakképzés szervezése, 
vizsgáztatása és nyilvántartása 

KÉPZÉSRE PÁLYÁZHAT 

Minden oktatásszervezési 
jogosultsággal rendelkező 
szervezet. (pl.: alapítvány, egyesület, 
szakképző intézmény, stb. aki 
rendelkezik a képzés 
megszervezéséhez szükséges tárgyi 
és személyi feltételekkel 

 

VIZSGÁZTATÁSRA PÁLYÁZHAT 

A szakképesítéssel betölthető munkakör 
végzésére jogosult, (egészségügyi) 
szolgáltató nyújthat be pályázatot 

A szakképesítések szervezésére és vizsgáztatására az egészségügyért felelős miniszter 

három éveként illetve szükség esetén pályázatot ír ki.  

 

Az ágazati szakképesítéseseket az alap- 

és működési nyilvántartásba kell venni 

Javaslat! 



A minősítési folyamata 

Pályázati kiírás Pályázat 

• Adatlap 

• Oktatási 

program 

ÁEEK 

• Formai 

ellenőrzés 

• Oktatási 

program 

minősítés 

Szakértői 

ellenőrzés 

(audit) 

Egészségügyi 

Szakképzési és 

Továbbképzési 

Bizottság 

(ESZTB) 

Miniszter 

Döntés Szerződés 

kötés 
Kihirdetés Képzés 

szervezés Ellenőrzés 

Javaslat! 



Hatálybalépés 
 Felnőttképzést folytató intézmény 2020. december 31-ig indíthat a 2019. augusztus 

31-én hatályos OKJ szerint iskolarendszeren kívül képzést.  

 A képzést és szakmai vizsgáját – a javító- és a pótlóvizsgák kivételével – legkésőbb 

2022. december 31-ig be kell fejezni. 

 A 2019/2020. tanévben keresztfélévben induló iskolai 

rendszerű képzésekre a 2019. augusztus 31-én hatályos 

rendelkezések szerint lehet beiskolázni. 



Milyen pozitív változásokat hoz az új 
rendszer? 

db % db %

Kizárólag iskolarendszerű 4 6,06 40 65,57

Iskolarendszerben is 

szervezhető 25 37,88 0 0,00

Kizárólag iskolarendszeren 

kívüli képzésben 

szervezhető 37 56,06 0 0,00

Ágazati szakképesítés 0 0,00 21 34,43

összesen 66 100,00 61 100,00

JAVASOLTJELEN

Dominánsan állami finanszírozású  (65,5%) iskolarendszerű szakképzés

Átláthatóbb iskolarendszeren kívüli szakképzések

Rugalmas  pályamódosítás

Rövidebb  képzési idő 

Tisztább  képzési szerkezet

Bövülő  szakképzési területek
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Egészségügyi 
Szakképzés 4.0 


