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Célok

• Szakközépiskolai hálózat kialakítása

• Olyan szakképesítés megszerzése, amely 
kapcsolódik a sportolói pályához/életformához

• Rugalmas, átjárható képzési rendszer• Rugalmas, átjárható képzési rendszer

• Egyéni tanulási utak

• Folyamatos tanulási lehetőség az érettségit 
követően is  



Jogszabályi háttér - köznevelés

• 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről

• 100/1997. (VI. 13.) Kormány rendelet az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról

• 202/2012. (VII. 27.) Kormány  rendelet a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központról 

• A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati • A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 

2012. évi CLXXXVIII. törvény.

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról

• 229/2012. (VIII. 28.) Kormány rendelet a nemzeti

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról



Jogszabályi háttér - szakképzés

• Szakképzési törvény - 2011. évi CLXXXVII törvény

• Az új OKJ megjelenése - 150/2012. (VII. 6.)
kormányrendelet

• Követelménymodulokról szóló kormányrendelet
megjelenése- 217/2012. (VIII . 9.)megjelenése- 217/2012. (VIII . 9.)

• 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet A felsőoktatási
szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

• 1214/2010. (X.12.) kormányhatározat
Együttműködési megállapodás a Kormány és az MKIKközött



2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

• 7. § (1) A köznevelési rendszer intézményei:

• (6) Az (1) bekezdés b)-e) és g) pontjában 
felsorolt iskola - külön jogszabályban 
meghatározottak szerint - elláthatja a meghatározottak szerint - elláthatja a 

sportiskola feladatait is. (általános iskola, 

gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-

oktatási intézmény)



NKTv. 78. § (1) Az oktatásért felelős miniszter 
köznevelés-fejlesztéssel kapcsolatos feladata

(4) Az oktatásért felelős miniszter, a 
sportpolitikáért felelős miniszter programok 

kiadásával, pályázatok kiírásával, pedagógus-
továbbképzés biztosításával segítheti a továbbképzés biztosításával segítheti a 
mindennapos testnevelés feladatainak 
végrehajtását, a sportiskolák megalakulását 

és működését.



NKTv. 27. §

• (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban 
azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, 
megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 
testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti 
két óra
– a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó 

rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési 
formákkal, műveltségterületi oktatással,

– b) iskolai sportkörben való sportolással,– b) iskolai sportkörben való sportolással,

– c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, 
egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói 
sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a 
tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete 
által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei 
között szervezett edzéssel

• váltható ki.



• Sztv. 6. §

• (5) A szakképző iskolában az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározott szakképesítések
megszerzésére szervezett szakmai vizsga állami
vizsga. A tanuló a szakképzés utolsó évfolyama
követelményeinek teljesítése után tehet szakmai
vizsgát.

• (6) Az Országos Képzési Jegyzékben• (6) Az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározott szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményei meghatározásáról és
kiadásáról, a szakmai vizsga megszervezéséről, a
szakképesítést tanúsító bizonyítványok kiadásáról
a szakképzésre vonatkozó jogszabályok
rendelkeznek.



• Sztv. 89. § Felhatalmazást kap a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter, hogy - a
szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével
- rendeletben határozza meg

• f) a szakközépiskolában ágazatonként a
kilencedik-tizenkettedik évfolyamra a szakmai
elméletre, továbbá a szakmai gyakorlatra
vonatkozó kötelező szakképzési kerettanterveket,vonatkozó kötelező szakképzési kerettanterveket,
valamint

• g) a szakközépiskolában szakképesítésenként az
érettségi vizsgát követő szakképzési
évfolyamokra a szakmai elméletre, továbbá a
szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelező
szakképzési kerettanterveket.



• 90. § Felhatalmazást kap a szakképesítésért felelős 
miniszter, hogy az ágazatába tartozó szakképesítések 
tekintetében rendeletben határozza meg

• a) a Kormány szakmai követelménymodulokról szóló 
rendelete alapján a szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeit a szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter egyetértésével,

• b) a szakmai vizsgáztatás és a komplex szakmai vizsga 
szakmai ellenőrzésének részletes szabályait,
c) a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti mestervizsga • c) a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti mestervizsga 
követelményeit,

• d) a vizsgaszervezési engedély megszerzésének és a szakmai 
vizsgaszervezési tevékenység folytatásának speciális 
szakmai, tárgyi és személyi feltételeit és

• e) a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt, irányítása 
alá tartozó intézményt, felügyelete alá tartozó szerv által 
irányított intézményt.



• 40. szakmai érettségi végzettség: a nemzeti 
köznevelésről szóló törvényben meghatározott 
kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból 
és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező
szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával 
megszerezhető végzettség, amely az OKJ-ról 
szóló kormányrendeletben meghatározottak szóló kormányrendeletben meghatározottak 
szerint munkakör betöltésére képesít. Az ágazat 
szerinti kötelező szakmai vizsgatárgy teljesítése a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti 
magasabb követelmények szerint teljesített 

érettségi vizsgatárgynak minősül;



• Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban kiemelendő, 
hogy  szakközépiskolai érettségi esetén a 
szakközépiskolai érettségi közismereti 

érettségivizsga-tárgyakból és kötelező komplex 

szakmai vizsgatárgyból álló, érettségi vizsgával 
megszerezhető végzettség, amely az OKJ 
Kormányrendelet szerint munkakör betöltésére 

képesít.képesít.

• A szakmai vizsgatárgy teljesítése magasabb 

követelmények szerint teljesített érettségi vizsgának 

minősül. Azaz kötelező az érettségi komplex szakmai 
vizsgatárgyból (nem választható!), ugyanakkor OKJ 
által meghatározott végzettséget nem biztosít 
(szakmát nem ad), de FEOR szerinti munkakör 
betöltésére jogosít.
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Kerettanterv a köznevelési típusú 

sportiskolai

neveléshez-oktatáshoz

• A kerettanterv egy 8 évfolyamos általános 
iskola és egy 4 évfolyamos gimnázium 
tanterve. A kerettanterv specialitása, hogy a tanterve. A kerettanterv specialitása, hogy a 
közoktatás szempontjából a sportiskolák 
számára készült.

• Olyan iskolák számára, amelyek sportoló, 
élsportoló gyerekek, fiatalok nevelését-
oktatását vállalták fel.





• Sztv. 8. § (3) A szakképzési kerettanterv a
szakközépiskolákban ágazatonként a kilencedik-
tizenkettedik évfolyamon a szakmai elméleti,
továbbá a szakmai gyakorlati, valamint
szakképesítésenként az érettségi vizsgát követő
szakképzési évfolyamon a szakmai elméleti,
továbbá a szakmai gyakorlati oktatásra kerül
kiadásra. A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a
szakközépiskolákban a kilencedik-tizedikszakközépiskolákban a kilencedik-tizedik
évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások
megtartásához rendelkezésre álló időkeret legalább
hetven százaléka, a tizenegyedik-tizenkettedik
évfolyamon legalább a hatvan százaléka a Nemzeti
alaptantervben meghatározottak átadásához álljon
rendelkezésre.



• 8. § (4) A szakképzési kerettanterv tartalmazza a 
szakmai követelménymodulok alapján a szakmai 
tantárgyak rendszerét és témaköreinek 
tartalmát, annak meghatározását, hogy az adott 
szakmai tantárgy a szakmai elméleti képzés 
vagy a szakmai gyakorlati képzés része, a 
tantárgyi követelmények évfolyamonkénti tantárgyi követelmények évfolyamonkénti 
megoszlását, a követelmények teljesítéséhez 
rendelkezésre álló időkeretet, a szakmai 
elméleti és gyakorlati képzés tagolását és 
arányait. A szakképzési kerettanterv tartalmazza, 
hogy az adott szakmai tantárgy mely szakmai 
követelménymodulnak felel meg.



• 8. § (5) Az adott szakképző iskola típusára és 
évfolyamára - a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben - a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 

kilencven százalékának tartalmát a szakképzési 

kerettanterv állapítja meg. A szabadon hagyott kerettanterv állapítja meg. A szabadon hagyott 
időkeret szakmai tartalmát a szakképző iskola 
szakmai programja határozza meg.



Szakképzési kerettantervek

• A fejlesztés európai uniós források 
támogatásával valósul meg, a TÁMOP 2.2.1 
program 3. alprojektjében. A szakképzési 
törvény rendelkezései szerint a kerettantervek 
megjelenési határideje 2012.12.31. megjelenési határideje 2012.12.31. 

• A fejlesztésekben a szakképző intézmények, 
oktatóik pályázati úton részt vehetnek ősztől. 

• 2012.12.31 helyett 2013.03.31-ig kell  a HPP-t
felülvizsgálni!



TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 - A szakképzés és a 
felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése

• Kedvezményezett: Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

• 3. alprojekt - Kerettantervek kidolgozása

Az alprojekt feladata olyan szakképzési 

kerettantervek kidolgozása, melyek segítik a szakmai kerettantervek kidolgozása, melyek segítik a szakmai 
képzés egységessé válását, minőségének javítását. 
Segítségével biztosítható az intézmények közti 
átjárhatóság, az iskolai rendszerű és az 
iskolarendszeren kívüli szakképzés tartalmi 
kompatibilitása.



Az órakeret 10%-ának (szabad órakeret) 

felhasználása

A nevelőtestületek dönthetnek

(kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett):

• a kötelező tantárgyak óraszámának megemeléséről, így 

arról is, hogy nem épít be választható tantárgyat;

• szabadon választható ajánlott tantárgy bevezetéséről; • szabadon választható ajánlott tantárgy bevezetéséről; 

• emelt óraszámú tantárgyi kerettanterv alkalmazásáról;

• az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy 

használt tantárgyi tanterv beépítéséről;

• saját új tantárgy/tantárgyak alkotásáról;



A tantárgyi órakeret 10%-ának 

felhasználásáról

A fentieken túl az iskolák dönthetnek úgy, hogy:

• a helyi tantervben nem írnak elő tematikai 
egységenként további tananyagot, helyi jelentőségű egységenként további tananyagot, helyi jelentőségű 
tartalmakat;

• így az egyes tematikai egységek között osztják el a 
rendelkezésre álló időkeretet;

• a tananyagot egy vagy több új tematikai egységgel 
egészítik ki.



a Nemzeti köznevelési törvény 

óraszámai 

(a törvény 6. melléklete)

évfolyamok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

a tanuló heti 

óraszáma
25 25 25 27 28 28 31 31 35 36 35 35

az osztályok 

heti időkerete
52 52 52 55 51 51 56 56 57 57 58 58



Tantárgyi óraszámok 

szakközépiskola

Tantárgyak
9. 

évf.

10. 

évf.

11. 

évf.

12. 

évf.

Magyar nyelv és 

irodalom
4 4 4 4

Idegen nyelvek 3 3 3 3

Matematika 3 3 3 3

Tantárgyak
9. 

évf.

10. 

évf.

11. 

évf.

12. 

évf.

Földrajz 2 1

Szakmai tárgyak 6 7 8 11

Művészetek 1

Informatika 1Matematika 3 3 3 3

Etika 1

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek

2 2 3 3

Fizika 2 2 1

Kémia 2 1

Biológia – egészségtan 2 2 1

Informatika 1

Testnevelés 5 5 5 5

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Szabadon tervezhető 

órakeret
4 4 4 4

Rendelkezésre álló 

órakeret
35 36 35 35



Szakmai tantárgyak 
kibontva

9. évf.
10. 
évf.

11. évf. 12. évf.
9-12. 

összese
n

Szakmai elméleti óra a 
sportiskolai 
kerettanterv alapján

Tanulásmódszertan 1 36
Sportörténet 1 36
Sportági ismeretek 1 36
Testnevelés-elmélet 0,5 18
Sportegészségtan 0,5 18
Edzéselmélet 0,5 18

Radnóti Miklós, bajai sportiskola

Edzéselmélet 0,5 18
Sport és szervezetei 0,5 18
Sportpszichológia 1 32

Szakmai gyakorlati óra Sportági edzésóra, a 
mindennapos 
testnevelés esetleges 
kiváltására

2 2 2 2 280

Sportágazati óra Sportedző / Fittness-
wellness instuktor 
alapismeretek

2 3,5 4,5 8 616

Szakmai óra összesen 6 7 8 11 1108



FEOR

Foglalkozások Egységes Osztályozási 

Rendszere

• 3410/7 Sporttanfolyam szervező 
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112 54 813 01 Fitness-wellness
instruktor

3
XXX
VII

2 év
960-1440 

óra
N, E, TK

Sportedző (a sportág XXX 960-1440 
386 54 813 02 Sportedző (a sportág 

megjelölésével)
3

XXX
VII

2 év
960-1440 

óra
N, E, TK

387 52 813 01
Sportszervező, -menedzser

3
XXX
VII

-
800-1200 

óra
TK

400 55 813 01
Személyi edző

3
XXX
VII

-
240-360 

óra
TK

415 55 813 02
Tánc instruktor

3
XXX
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240-360 
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A szakképesítésért 
felelős miniszter

3 51 813 01 3
XXX
VII

-
280-420 

óra
TK sportpolitikáért felelős 3 51 813 01

Aqua tréner
3

VII
-

óra
TK

miniszter

27 51 813 02 Csoportos fitness 
instruktor

3
XXX
VII

-
400-600 

óra
TK sportpolitikáért felelős 

miniszter

46 51 813 03
Fitness instruktor

3
XXX
VII

-
240-360 

óra
TK sportpolitikáért felelős 

miniszter

47 51 813 04 Fitness-wellness 
asszisztens

3
XXX
VII

-
200-300 

óra
TK sportpolitikáért felelős 

miniszter

114 31 813 01
Sportoktató (a 
sportág 
megjelölésével)

3
XXX
VII

-
400-600 

óra
TK sportpolitikáért felelős 

miniszter



Beszámítás

A Nkt. 12.§ (3) szerint:

A kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig az 
ágazathoz tartozó, érettségihez kötött 
szakképesítések közös elemeinek tartalmát szakképesítések közös elemeinek tartalmát 
magában foglaló szakmai elméleti és 
gyakorlati oktatás folyik, az egységes 
kerettanterv szerinti közismereti képzés 
mellett.



Beszámítás

• Sztv. 27. § (1) A szakképző iskolában és a felsőoktatási 

intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítésre előírt 

- megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe a 

szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai 

programban meghatározottak szerint be kell számítani. Az 

előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú 

követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás 

iránti kérelmet a szakképző iskola vezetőjéhez kell benyújtani. A 

beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített 

követelményekről a szakképző iskola vezetője határozattal dönt. 

A szakképző iskola vezetőjének döntése ellen a 

kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre 

a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell 

alkalmazni.



Kerettanterv
Középfokú nevelés-

oktatás szakasza
9-12. évfolyam

Szakmai orientáció és 
szakmai alapozás
9-12. évfolyamFELSŐOKTATÁS

Sport-szakközépiskola

JAVASLAT

Komplex szakmai, kötelező (emelt szintű) 
érettségi a 4 további kötelező tárgy mellett

ISKOLARENDSZERBEN
•Sportedző (sportág 
megjelölésével)
•Fitness-wellness
instruktor

Beszámítással 1 év

FELNŐTTKÉPZÉSBEN

Sportszervező, -menedzser
Személyi edző

Tánc instruktor

Sportedző

Fitness-welness instruktor

FEOR
Sporttanfolyam 

szervező



Feladatok
• OKJ tanulmányozása
• Szakmai és vizsgakövetelmények tanulmányozása
• Az SZVK-ban megjelölt modul azonosítók alapján a modulok 

kikeresése a modulrendeletből 
• Szakmai kerettanterv (eddig központi program) 

tanulmányozása (NMH – ha elkészül)

• A szakmai kerettanterv és a modulok ismeretében • A szakmai kerettanterv és a modulok ismeretében 
sportszakmai tantárgyak meghatározása

• Óraszámok/évfolyamok/arányok meghatározása
• Kerettanterv implementáció (9-12.évfolyamokra) - OFI

• Tartalom, tananyag kidolgozása (akkreditáció)

• Helyi pedagógiai program – Helyi tanterv felülvizsgálata,    
módosítása (2013.03.31-ig)

• Igazgató elfogadja



Milyen típusú iskola?

• Szakképző intézmény (szakközépiskola) –
szakiskola?

• Felnőttképzés

• Felsőoktatási kapcsolat (FSZ képzés)• Felsőoktatási kapcsolat (FSZ képzés)

EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzés képzési és 
kimeneti követelményeiről

XI. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 

• Felsőoktatási szakképzés a szakjegyzékben nem 
szerepel.



198 tankerület 
19 megyei
23 budapesti kerületi
156 járás (tankerület)



Szakképzés megyei szintű koordináció

19 megye
Budapesti f őosztály



• A jelenlegi szerkezetre 2012. július 31-ig a RFKB-k tették meg

• 2012. szeptember 30-ig a Kormány rendeletben adja ki a
2013/2014-es tanévre vonatkozóan (331/2012. (XI. 28.) Korm.

Rendelete)

– A 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről,

– a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi

Indítható szakmák

– a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi

ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról

• 2013. március 31-ig már a MFKB (Megyei fejlesztési és képzési
bizottságok) tesznek javaslatot, a Kormány 2013. május 31-ig
hozza meg döntését.

• A felnőttképzésre 2013. július 1-től kötelező



A megyei fejlesztési és képzési 

bizottság

• 81. § (3) A bizottság az (1) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében javaslatot tesz a gazdaság igényeit és a 
munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az országos, 
regionális, fővárosi és megyei beiskolázást figyelembe 
véve a szakképzés fővárosi, megyei szükségleteire. A 
bizottság javaslatot tesz az adott megyében székhellyel bizottság javaslatot tesz az adott megyében székhellyel 
rendelkező fenntartó tekintetében, fenntartónként az 
általuk folytatott szakképzésben indított, állami 
költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem 
támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) 
és a fenntartó által indítható szakképesítések 
keretszámaira (beiskolázási arányaira). 



• 82. § A bizottság

• a) kidolgozza az iskolai rendszerű szakképzés 
fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a 
szakképzés irányainak és a beiskolázási 
arányok rövid és középtávú tervét tartalmazó 
koncepcióját (szakképzés-fejlesztési koncepcióját (szakképzés-fejlesztési 
koncepció), amely a megye, illetve a fővárosi 
területfejlesztési koncepció és 
területfejlesztési program részét képezi,



Köznevelési törvény

• 75.§ (1): a kormányhivatal 2013. január 1-jétől 
hatályosan feladatellátási, intézményhálózat-
működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet 
készít, amelyet legalább ötévente értékel, és készít, amelyet legalább ötévente értékel, és 
szükség szerint módosít



„(1) A szakképző iskola állami fenntartója szakképzési 
feladatait megyénként egyetlen szakképző iskola 
fenntartásával látja el, a (2)–(5) és (15) bekezdésben 
foglalt kivételekkel.

T/9237. számú törvényjavaslat az egyes szakképzési és 

felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról

foglalt kivételekkel.

Kivételek :

• 10.000 főnél több (minimum 5000 fő)

• agrárágazathoz tartozó szakképesítésben

• honvédelem



• Képzés ingyenessége, ingyenesség időtartama

• Tanulószerződés pontosítása, kiegészítése

• Gyakorlati képzés szervezésének pontosítása 
(tanulószerződés és együttműködési 
megállapodás)

• Beiskolázási keretszámok megállapításáról• Beiskolázási keretszámok megállapításáról

• Szakképző intézmények átadás-átvétele, 
fenntartói feladatok későbbi 
kormányrendeletben kerülnek tisztázásra



Kérdések

• Testnevelés érettségi és sport ágazati szakmai 
érettségi vizsga definiálása (elkülönül, része-e 
egyik a másiknak)

• Délelőtti sportági edzések, • Délelőtti sportági edzések, 
képességfejlesztések lehetőségének tervezése 
a kötelező öt testnevelés órán felül.



A NUSI-val (Nemzeti Utánpótlás-Nevelési
Sport Igazgatóság) aláírt stratégiai
együttműködés alapján, valamint a MOB
Élelút Programjához csatlakozva az Edutus
Főiskola számtalan kedvezménnyel segíti a
sportolókat, hogy a feszített és koncentráltsportolókat, hogy a feszített és koncentrált
sportfelkészülés miatt eleget tudjanak tenni
tanulmányi kötelezettségeiknek és piacképes
diplomát szerezhessenek.


