A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bek. a) pontja hatalmazza fel a
szakképesítésért felelős minisztert, hogy az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében
rendeletben határozza meg a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit.
Az újonnan kiadásra kerülő szakmai és vizsgakövetelményeknek a 1/2006. (II. 17.) OM
rendelettel kiadott hatályos Országos Képzési Jegyzékre (OKJ) épülnek. Az új, moduláris
szerkezetű OKJ-ben szereplő – az oktatási és kulturális miniszter felelősségi körébe tartozó –
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei a 20/2008. (VII. 29.) OKM rendelettel
(továbbiakban: R.) kerültek kiadásra.
Az OKM hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében néhány, szakmailag megalapozott
módosító megkeresés érkezett a szaktárcához. E megkeresések véleményezését követően az
Oktatási és Kulturális Minisztérium kezdeményezte az OKJ módosítását a központi
irányításért felelős szociális és munkaügyi miniszternél. A módosítások között volt olyan
kezdeményezés is, amely a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács jóváhagyását is
igényelte.
A kért változások elsősorban az OKJ-t módosító 16/2009. (VIII. 14.) SZMM rendelettel, majd
az „alternatív”, másnéven „előrehozott” szakképzéshez kapcsolódó 24/2009. (X. 30.) SZMM
rendelettel valósultak meg. A jelentősebb módosítások meglévő szakképesítés elágazásának
bővülését, más esetben iskolai rendszerben való képzés lehetőségét, illetve, párhuzamos
képzés módosításának/indításának lehetőségét célozta. Két szakképesítés esetében
szakmacsoportban történt változás is megvalósult.
A tervezet ezek mellett a rendelet mellékleteiben kisebb adminisztratív jellegű változásokat,
illetve kiegészítéseket is eszközöl.
Jelen javaslat az „előrehozott” szakképzésben megjelenő „Népi Kézműves” szakképesítést
továbbra is két év központi programmal tartalmazza, amely esetben az előrehozott szakképzés
egy év kerettantervi program mellérendelésével valósulhat meg. Ezáltal biztosított a teljes
képzési időre meghatározott három éves képzési idő.
Az IRM véleményét figyelembe véve, a tervezet nem a 20/2008 (VII. 29.) OKM rendelet
módosítása, hanem annak hatályon kívül helyezését, hanem új rendelet kiadását tartalmazza.
A kiadni tervezett rendelet - ahogy a 20/2008 (VII. 29.) OKM rendelet is - összesen hat db
mellékletet tartalmaz, amelyekből csupán az 1., 2., valamint a 4. számú mellékletben történtek
változtatások, a 3., 5., valamint a 6. számú melléklet változtatás nélkül kerül az új rendeletbe.
Ezzel egyidőben a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések
megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló
29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelet hatályát veszti tekintettel arra, hogy a rendeletben kapott
vizsgaszervezési jogosítványok 2009. december 31. napjával lejártak, így a rendelet betöltötte
szerepét, abból joghatások már nem keletkezhetnek
A 20/2008. (VII. 29). Rendelethez 2009-ben közleményben kiadásra került 47. központi
program (tanterv), valamint 10 adaptált központi program (tanterv), amelyek továbbra is
alkalmazhatóak, az új rendelet ezért tartalmaz erre vonatkozóan is rendelkezést.
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A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva - a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi
miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. §
(1) Az 1. számú melléklet tartalmazza az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítéseknek, valamint azok részszakképesítéseinek, elágazásainak és ráépüléseinek a
felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 3. számú melléklet a bemeneti kompetenciákat tartalmazza modulokba rendezve.
(3) A 4. számú melléklet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM
rendelettel és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő
felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos
Képzési Jegyzékben szereplő, az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek tartalmi megfeleltetését tartalmazza.
(4) Az 5. számú melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és a szakmai
készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.
(5) Az e rendelettel megállapított szakmai és vizsgakövetelmények szerinti szakképesítések
esetében a szakmai bizonyítvány kiegészítő lapokat a 6. számú melléklet szerinti tartalommal
kell kibocsátani.
2. §
Azon szakmai vizsgák esetében, ahol a 2. számú mellékletben megjelölt szakmai
vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet a vizsgaszervező, a vizsgabizottság
harmadik tagját az oktatási és kulturális miniszter az Országos szakértői, az Országos
vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben
meghatározott Országos szakmai szakértői, illetve Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékből jelöli ki.

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az oktatási és kulturális miniszter ágazatába
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2008. (VII. 29.) OKM
rendelet, valamint a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe tartozó
szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított
intézményekről szóló 29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelet hatályát veszti.
(3) Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben szereplő
szakképesítéseket érintően a korábbi jogszabályok által megállapított szakmai és
vizsgakövetelmények szerinti vizsgák - kivéve a párhuzamos oktatás keretében folytatható
művészeti szakképesítéseket - 2014. december 31-éig szervezhetők.
(4) A párhuzamos oktatás keretében folytatható művészeti szakképesítéseket érintően a
korábbi jogszabályok által megállapított szakmai és vizsgakövetelmények szerinti szakmai
vizsgák 2016. december 31-éig, az artistaképzés esetében 2018. december 31-éig
szervezhetők.
(5) A szakképzést a megkezdésének időpontjában hatályos szakmai és
vizsgakövetelmények alapján kell befejezni és az eredményes szakmai vizsgát követően a
bizonyítványt kiadni. Az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet alapján kiadott
központi programok (tantervek) addig alkalmazhatóak, amíg az e rendelet alapján kiadott
szakmai és vizsgakövetelmények szerint elkészített egyes központi programok (tantervek)
kiadásra kerülnek.
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