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Az Egészségügyi szakképzés jogszabályi háttere
➢ 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
➢ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
➢ 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
➢ 25/2016. (II. 25.) Korm. Rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló

➢ 150/2012. (VII.6.) Korm. Rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
➢ 237/2016.(VIII.2.) Korm. rendelet az egyes szakképzési tárgyú
kormányrendeletek módosításáról 217/2012. (VIII. 9.)Modultartalmak

➢ 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a Komplex szakmai vizsgáztatásról
➢ 37/2013. (V.28.) EMMI rendelet Szakmai és vizsgakövetelmények
➢ 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet ( Kerettanterv)

A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY FŐBB
RENDELKEZÉSEINEK VÁLTOZÁSA
➢Mellék-szakképesítés definiálása
➢Egészségügy és az Egészségügyi technika ágazatba tartozó
képzések intézményrendszere
➢Egészségügy és az Egészségügyi technika ágazatba tartozó
képzések-felnőttoktatás
➢Egészségügy és az Egészségügyi technika ágazatba tartozó
képzések-felnőttoktatás
➢Komplex szakmai vizsga
➢Gyakorlati képzés követelményei
➢Tanulószerződés
➢Ágazati készségtanács

MELLÉK-SZAKKÉPESÍTÉS
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
(2018.07.01. - 2019.08.31.)
Mellék-szakképesítés:
➢ A szakgimnázium középiskolai évfolyamai tananyagának keretében.
➢ A tanuló választása alapján tanulható és megszerezhető.

➢ Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott.
➢ Az adott szakgimnáziumi ágazathoz és az érettségit követő szakképzési
évfolyamon megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó szakképesítés
vagy részszakképesítés.
➢ Amelynek tananyagát a szakképzési kerettanterv tartalmazza.
⁻ A tanulónak a szakgimnázium tizedik évfolyamán (legkésőbb április 30ig ) írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szakgimnázium által biztosított
lehetőségek közül a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon, melyik
kerettanterv szerint kívánja folytatni tanulmányait.

EGÉSZSÉGÜGY ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI
TECHNIKA ÁGAZATBA TARTOZÓ KÉPZÉSEK
Egészségügy és az Egészségügyi technika ágazatba tartozó
➢szakképesítések vonatkozásában
vagy
➢a fenti szakképesítéseket megalapozó ágazati képzésben
államilag támogatott,
vagy
➢egyéb iskolai rendszerű
szakképzés és vizsgáztatás kizárólag az egészségügyért
felelős miniszter szakmai irányításával, egyetértésével, és
hozzájárulásával folyhat.
A szakképzések szakmai és módszertani fejlesztéséért is az
egészségügyért felelős miniszter felel!

EGÉSZSÉGÜGY ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI
TECHNIKA ÁGAZATBA TARTOZÓ
KÉPZÉSEK-FELNŐTTOKTATÁS

Állami felsőoktatási intézmény által fenntartott
szakképző iskola kizárólagos jogosultsággal végezhet
felnőttoktatást,
➢ nappali rendszerben oktatható
szakképesítéseik és
➢ az azokat megalapozó szakgimnáziumi ágazati
képzéseik vonatkozásában.

KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA
Amennyiben a komplex szakmai vizsga olyan mellékszakképesítés megszerzésére irányul,

➢ amelynek a szakmai és vizsgakövetelménye iskolai
előképzettségként érettségi végzettséget ír elő,
➢ úgy a szakképesítést igazoló bizonyítvány csak az
érettségi végzettség megszerzését követően adható
ki.

KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA
Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként el kell
fogadni a felnőttképzés keretében teljesített eredményes
modulzáró vizsgát, ha
a) a szakképesítés felnőttképzési szakmai
programkövetelménye
aa) modulrendszerű és a modulzáró vizsgával érintett
szakmaikövetelménymodul teljes mértékben átvételre
került a felnőttképzési szakmai
programkövetelménybe
ab)
tartalmazza a modulzáró vizsgával érintett
szakmai követelménymodulra vonatkozó vizsgáztatási
szabályokat, és
b) a felnőttképzést folytató intézmény a szakmai
követelménymodul tekintetében jogosult a modulzáró
vizsga megszervezésére.

TANULÓSZERZŐDÉS
Tanulószerződés a tanulóval
➢ A harmadik és további szakképesítésnek nem minősülő
szakképesítésre történő felkészítés céljából vagy
➢ A szakgimnázium tizenegyedik vagy tizenkettedik évfolyamának
kezdetétől tanévenként átlagosan legalább kétszázötven órát
meghaladó idejű gyakorlat teljesítése céljából folyó, költségvetési
támogatásban részesíthető képzésre köthető.

➢ A szakgimnázium tizenegy-tizenkettedik évfolyamán megkötött
tanulószerződés esetén a tanuló pénzbeli juttatásának havi
mértéke az ugyanazon szakképesítés megszerzésére irányuló,
nappali rendszerű iskolai oktatás szerinti képzésben a szakképzési
évfolyamokra megkötött tanulószerződés alapján kifizetett tanulói
pénzbeli juttatás havi mértékének ötven százaléka (pl. 1/13.
évfolyam gyakorló ápoló képzés).

ÁGAZATI KÉSZSÉGTANÁCS
Feladata:
➢ a szakképzés és felnőttképzés tartalmi szerkezetének folyamatos
fejlesztése, korszerűsítése,

➢ munkaerő-piaci igények és a képzési kínálat összehangolását
szolgáló szakmai javaslatok képviselete,
Javaslatot tehet:
➢ az OKJ módosítására,
➢ az OKJ-ban szereplő szakképesítések képzési tartalmainak
korszerűsítésére,
➢ az iskolai rendszerű szakképzés képzési rendszerének
működtetésére,
Előrejelzést készít:
➢ a rövid- és középtávú képzésfejlesztés irányainak, céljainak
tervezése, meghatározása érdekében.

Létszáma:
➢ - legalább hét, legfeljebb tizenkilenc fő.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉS
JOGSZABÁLYI HÁTTERE
➢ 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet ( SZVK)23/2018. (VII.18.) EMMI
rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016.
(IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról
➢ 2011 – 1006/2011 (I. 14.) kormányhatározat az Országos Képesítési
Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről
➢ 139/2015. (VI. 9.) kormányrendelet ( MKKR szintet tartalma)
➢ 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet képzési és kimeneti követelmények
(KKK)
➢ 25/2016. (II. 25.) kormányrendelet tartalmazza az állam által
elismert szakképesítések MKKR szintjét
➢ 1229/2012. (VII.6.) Kormányhatározat a Magyar Képesítési
Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az
Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről
szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról
➢ 40/2002 (V. 24.) OM rendelet és módosításai az érettségi
vizsgatárgyak részletes érettségi vizsgakövetelményeiről emelt- és
középszinten
➢ 100/1997 (VI.13.) kormányrendeletben meghatározott egészségügy
ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga általános
követelményeiről

AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐOKTATÁS
JOGSZABÁLYI HÁTTERE
➢ 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alapés mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a
tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési
és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
módosításáról
⁻ VIII. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET ÁPOLÁS ÉS
BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK
➢ 2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti felsőoktatásról
➢ 1993. évi LXXX. Törvény a felsőoktatásról

SZAKMAI VIZSGA SZEREPLŐI I.
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
➢a 31/2004. (XI.13.) OM rendelet 1/2004. (XI. 13.) OM
rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az
Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai
vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői
tevékenységről
⁻ https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400
031.om
➢63/2011 (XI.29.) NEFMI rendelet (az egészségügyi
szakdolgozók továbbképzési szabályairól
➢315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a Komplex szakmai
vizsgáztatásról…

SZAKMAI VIZSGA SZEREPLŐI II.
VIZSGABIZOTTSÁGI SZEREPLŐK
(VB TAG) DELEGÁLÁS FOLYAMATA
JOGSZABÁLYOK
➢ 2006. ÉVI XCVII. TÖRVÉNY AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN MŰKÖDŐ
SZAKMAI KAMARÁKRÓL
➢ 1997. ÉVI CLIV TÖRVÉNY AZ EGÉSZSÉGÜGYRŐL
➢ 2011. ÉVI CLXXXVII. TÖRVÉNY A SZAKKÉPZÉSRŐL
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
➢ A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA
ALAPSZABÁLYA
➢ MESZK - OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
ÜGYRENDJE

SZAKMAI VIZSGA SZEREPLŐI III.
VB TAG DELEGÁLÁS SZEMPONTJAI

TAGNYILVÁNTARTÓ
ADATBÁZIS

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
KIZÁRÁSA

JELÖLÉS
ELFOGADÁSA

SZEMPONTRENDSZER

MÜKÖDÉSI
NYILVÁNTARTÁSI
IGAZOLÁS

HELYSZÍNHEZ KÖZELI
LAKHELY

ÉRVÉNYES KAMARAI
TAGSÁG

UTAZÁSI IGÉNY,
SZEMÉLYI SZÁLLÍTÁS

SZAKMAI VIZSGA SZEREPLŐI IV.
VIZSGABIZOTTSÁGI SZEREPLŐK
(VIZSGA ELNÖK) DELEGÁLÁS
SZEMPONTJAI

SZAKMAI VIZSGA SZEREPLŐI V.
VIZSGABIZOTTSÁGI SZEREPLŐK
(VIZSGA ELNÖK) DELEGÁLÁS SZEMPONTJAI
SZAKÉRTŐK
SEGÍTIK A
VIZSGABIZOTTSÁG
MUNKÁJÁT

SZAKKÉPZÉSÉRT
FELELŐS
MINISZTER A
NEMZETI PEST
MEGYEI
KORMÁNY
HIVATAL ÚTJÁN
BÍZZA MEG

A VIZSGABIZOTTSÁG
ELNÖKE

JEGYZŐ
1 TAG KÉPZÉST
FOLYTATÓ
INTÉZMÉNY

Megbízott
személy

2 TAG SZAKMAI
SZERVEZET,
KAMARA
KÉPVISELŐJE

MESZK
Hivatkozás: 315/2013.
(VIII.28.) Korm. rendelet a
Komplex szakmai
vizsgáztatásról

SZAKMAI VIZSGA
SZEREPLŐI. VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS
A VIZSGABIZOTTSÁG DELEGÁLÁSA SORÁN
VIZSGABIZOTTSÁG
ELNÖK (1 FŐ)
ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÓ KÖZPONT (ÁEEK)

JÓVÁHAGYÁS

PEST MEGYEI KORMÁNY HIVATAL
(MINERVA RENDSZER)

JAVASLATTÉTEL

VIZSGABIZOTTSÁGI
TAGOK (2 FŐ)
MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI
SZAKDOLGOZÓI KAMARA

KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!

