
 1

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fehérvári Anikó: 
 
 
 
 

Felsőfokú Szakképzés 
 
 

(jogszabályi környezet, statisztikai adatok) 
 
 
 
 

2007. október 



 2

 
 
A felsőfokú szakképzést nyújtó évfolyamok 1998-ban indultak, akkreditált iskolarendszerű 
felsőfokú szakképzés (AIFSZ) néven. Az elmúlt öt évben mintegy 18 ezren szereztek 
felsőfokú szakképesítést, a tavalyi tanévben 25 ezren végeztek. Ez az egyetemre és főiskolára 
járók számához viszonyítva még mindig csekély. Ez utóbbiakra ugyanis jelenleg közel 350 
ezren járnak. Az Országos Foglalkoztatási Hivatal (OFI) adatai szerint az összes felsőoktatási 
képzési formába jelentkező hallgató 83, 2 százaléka vesz részt az alapképzésben, 9,7 százalék 
a felsőfokú oklevelet szerzők aránya, 5 százalék körüli a kiegészítő alapképzésben résztvevők 
aránya és mindössze 2 százalék a felsőfokú szakképzést választók aránya. 
 
A képzés Magyarországon először 1998-ban indult, mintegy három éves előkészítés 
eredményeként akkor alig egy tucat szakmában. 2005-ben a képzések száma már elérte a 
hatvanat, a képzéseket folytató közép és felsőoktatási intézmények száma mára meghaladja a 
háromszázat. A képzésben résztvevők száma is jelentősen gyarapodott, melyet az alábbi ábrán 
láthatnak. 
 
 

 
Forrás: http://www.felvi.hu 
 
A felsőfokú szakképzés a magyar szakképzés egyik legsajátosabb formája, ugyanis a 
középiskolák az egyetemek és főiskolák együttműködve végzik a képzést, a felsőoktatási 
intézmények jelentős szakmai támogatásával, minőségbiztosításával. A képzés sajátos, hiszen 
a két éves képzés egyes tantárgyai - a képzési programban pontosan meghatározottak szerint - 
a felsőoktatási képzésbe beszámítanak, úgynevezett kredit értékkel bírnak. 
 
Jogszabályi környezet 
 
A felsőfokú szakképzésről szóló 45/1997.(III. 12). Kormányrendelet jogi alapját a 
felsőoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXX. törvény (124/E § b) pont) és az 
ehhez kapcsolódó felsőoktatás egyes területeit szabályzó rendeletek, valamint a szakképzési 
és közoktatási törvény biztosítják. 
 
A rendelet szerint új képzések létrehozására kizárólag a felsőoktatási intézmények jogosultak. 
A tervezés és engedélyeztetés folyamata több lépcsős. A szakalapítási kérelmet a 
szakképzésért felelős miniszternek kell benyújtani elfogadásra. A szakképzésért felelős 
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miniszter kikéri a MAB véleményét és ezen állásfoglalás alapján kezdeményezi az adott szak 
OKJ-be történő felvételét. 
 
Felsőfokú szakképzési kurzusok indítására jogosultak mind a közoktatási, mind a 
felsőoktatási intézmények.  
  
Amennyiben a diákok hallgatói jogviszonyban tanulnak a szakközépiskolában, akkor a 
felsőoktatási és közoktatási intézmény együttműködési szerződést köt a hallgatók 
„kihelyezéséről”.  
 
A másik lehetőség az, hogy a szakközépiskolák saját maguk szerveznek képzést, melyhez 
indítási engedélykérelmet nyújtanak be az adott felsőoktatási intézmény tanácsához. A 
felsőoktatási intézmény a személyi és tárgyi feltételek vizsgálatát követően, engedélyezheti a 
képzést.  

45/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 

az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésről 

1. A FELSŐOKTATÁSRÓL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1993. ÉVI LXXX. 
törvény (a továbbiakban: Ftv.) 124/D. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 
Kormány a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

2. 1. § A rendelet hatálya kiterjed a felsőoktatási intézményekben, illetve a 
szakközépiskolákban az Ftv. 7/A. §-ának (1)-(2) bekezdése, továbbá az Ftv. 124/E. §-ának b) 
pontja alapján szerveződő akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésekre. 

3. 2. § Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés keretébe tartozó szakképzés 
- a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. 
§-a (2) bekezdésének d) pontja, valamint az Ftv. 7/A. §-ának (1) bekezdése alapján - az Országos 
Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) felsőfokú szakképesítésként külön megjelölt szintjét 
jelenti. 

Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzési program jóváhagyása és nyilvántartásba vétele 

4. 3. § Képzési programot engedélyezésre felsőoktatási intézmény nyújthat be. 
5. 4. § (1) A képzési programot és annak külön részét képező szakmai és 

vizsgakövetelményeket a szakképesítésért felelős miniszterhez kell benyújtani elfogadásra. A 
kérelemnek tartalmaznia kell az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat. Ha az ágazati hovatartozás 
egyértelműen nem határozható meg, az Szt. 5. §-ának (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

6. (2) A kérelemhez csatolni kell 
7. a) a területileg illetékes (megyei, fővárosi) munkaügyi központok, a szakma szerint 

illetékes kamarák, illetékességgel rendelkező más országos szakmai testületek, minisztériumok 
nyilatkozatát és indokolását arról, hogy az új szakképesítésre munkaerő-piaci igény van, a képzési 
koncepcióval, illetve struktúrával egyetértenek, továbbá a Köztisztviselői Érdekegyeztető Fórum 
egyetértését abban az esetben, ha az új szakképesítés közigazgatási feladatkörök ellátására képesít, 

8. b) elemzést arról, hogy milyen a tervezett szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeinek, valamint képzési programjának a viszonya a meglévő OKJ-szakmákhoz: 
milyen megfelelések, azonosságok, eltérések vannak, megjelölve azt, ha már elfogadott OKJ-
szakma átminősítését kérik. 

9. c) 
10. (3) A szakképesítésért felelős miniszter a kérelmezőtől további adatokat és pontosítást 

kérhet a képzési program szakmai tartalmára vonatkozóan. 
11. (4) A szakképesítésért felelős miniszter az OKJ-ba vétel, valamint a szakmai és 

vizsgakövetelmények kiadhatósága szempontjából foglal állást. Szakhatósági állásfoglalásáról - 
elutasítás esetén indokolással - tájékoztatja a kérelmezőt. 
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12. (5) Elutasítás esetén a kérelem nem nyújtható be a Magyar Akkreditációs 
Bizottsághoz (a továbbiakban: MAB). Új engedélyezési eljárás a kézhezvételtől számított 
legkevesebb 1 év múlva kezdeményezhető. 

13. 5. § (1) A szakképesítésért felelős miniszter a 4. § szerinti állásfoglalása alapján a 
képzési programot véleményezésre megküldi a MAB-nak. 

14. (2) A képzési programnak tartalmaznia kell 
15. a) a szakképesítés (a befogadó alapképzési szaktól és más OKJ-s szakképesítésektől 

eltérő) megnevezését, 
16. b) a képzési cél meghatározását, 
17. c) a szakképesítéssel betölthető legjellemzőbb munkaterület(ek) részletes leírását, a 

betölthető foglalkozások FEOR kódszámát, 
18. d) a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit, 
19. e) az oktatandó főbb tanulmányi területeket (a továbbiakban: modulokat) és azok 

arányait az alábbi tagolásban: alapismereti-képességfejlesztő modulok, kötelező szakmai modulok, 
kiegészítő választható (szintrehozó, specializációs) modulok. Minden egyes modulnál meg kell 
határozni a képzési-oktatási célt, a követelményeket, a tananyagtartalmat, az egyes modulok belső 
arányait (elméleti és gyakorlati órák), a szükséges szakirodalmat, a képzés megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges tárgyi és személyi feltételeket, az értékelés, számonkérés módját és az 
egyes modulok kredit-értékét, 

20. f) a vizsgáztatási-értékelési rendet: a képzés egyes szakaszainak lezárását, egymásra 
épülését. A záróvizsga (szakmai vizsgarészek) tartalmát, eredményének kiszámítási módját, 

21. g) a felsőoktatásba beszámítható modulokat, a képzés során elérhető, illetve elérendő 
kreditpontok mennyiségét, ezen belül különösen a szakirányú egyetemi-főiskolai képzésbe 
beszámítható kreditértékeket, illetve az egyéb módon való beszámítást, valamint azon felsőoktatási 
alapképzési szaknak vagy szakoknak a megnevezését, amelybe a legalább 1/3-os beszámíthatóság 
biztosított, 

22. h) a képzés összóraszámát és a képzési időt félévekben meghatározva, amely nem 
lehet kevesebb két évnél. 

23. (3) A kérelemhez csatolandó a képzési program engedélyezését kérő intézmény 
nyilatkozata a beszámításról, az Ftv. 7/A. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint. Mellékelni 
kell más felsőoktatási intézmények azon nyilatkozatát is, hogy az adott akkreditált iskolarendszerű 
felsőfokú szakképzettség megszerzése után a továbbtanuló hallgató a nyilatkozó intézmény mely 
szakán, mely modulokat, milyen mértékben (kreditértékkel) tud beszámítani az egyetemi vagy 
főiskolai alapképzésbe. 

24. (4) A MAB állást foglal a felsőoktatási alapképzésbe való beszámíthatóságról, 
tekintettel az Ftv. 7/A. § (1) bekezdésére, valamint a program tudományági besorolásáról is. A 
MAB határozatában rögzíti a felsőoktatási beszámítás mértékét és a befogadó alapképzési szakot 
vagy szakokat. Véleményéről tájékoztatja a kérelmezőt, valamint az oktatási minisztert. 

25. (5) A MAB az általa véleményezett, javasolt képzési programot visszaküldi a 
szakképesítésért felelős miniszternek, aki - a MAB kedvező véleménye esetén - kezdeményezi az 
OKJ-ba történő felvételét. Az OKJ-ba vételt követően a szakképesítésért felelős miniszter 
rendeletben közzéteszi a szakmai és vizsgakövetelményeket, meghatározza az általa jóváhagyott 
képzési program hozzáférhetőségének módját, és megállapítja a forgalmazás szabályait. 
Intézkedéseiről tájékoztatja az oktatási minisztert. A MAB támogató véleményének hiányában a 
képzés akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésként nem vehető fel az OKJ-ba. A MAB 
elutasító véleményéről indokolással tájékoztatja a programot benyújtó intézményt és a 
szakképesítésért felelős minisztert. 

26. (6) Az OKJ-ba történő felvétel az Szt. 3. §-ának (1) és (2) bekezdése, 4. §-a (1) 
bekezdésének a) pontja, továbbá a 9. §-ának (3) bekezdése szerint történik. 

27. (7) 

Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés indítása 

28. 6. § (1) Az OKJ-ba felvett és jogszabályban megjelentetett szakmai és 
vizsgakövetelményekkel, valamint jóváhagyott képzési programmal rendelkező akkreditált iskolai 
rendszerű felsőfokú szakképzések indításáról az Ftv. 53. § (3) bekezdése értelmében a képzést 
indítani szándékozó felsőoktatási intézmény tanácsa dönt a 7. §-ban foglaltak szerint elkészített 
előterjesztés alapján. 



 5

29. (2) Amennyiben a képzést szakközépiskola kívánja indítani, az engedély megadására 
annak a felsőoktatási intézménynek a tanácsa jogosult, amelyikkel a szakközépiskola a képzés 
indítására vonatkozó megállapodást megkötötte. 

30. (3) Az (1) és (2) bekezdésekben foglaltak esetében feltétel, hogy az indításról döntő 
felsőoktatási intézmény a szakképzést befogadó alapképzési szakon vagy annak megfelelő 
tudományágban képzést folytasson. 

31. (4) A felsőoktatási intézmény tanácsa a képzés indítására vonatkozó előterjesztést 
abból a szempontból vizsgálja meg, hogy a programot indítani kívánó intézmény személyi és 
tárgyi feltételei megfelelő biztosítékot jelentenek-e a képzési program megvalósítására, különös 
tekintettel a felsőoktatási beszámításra szakirányú továbbtanulás esetén. 

32. (5) A felsőoktatási intézmény tanácsa az indításra vonatkozó határozatát visszavonja, 
amennyiben a képzés folytatásának törvényes feltételei hiányoznak. 

33. 7. § Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés indítására vonatkozó 
előterjesztésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

34. a) az indítani tervezett képzésért felelős intézmény nevét, székhelyét, vezetőjének, 
képzési felelősének nevét, 

35. b) az indítani kívánt szakképzés megnevezését, a szakképesítés OKJ azonosító számát, 
kiadásának évét, a szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendelet számát, a 
szakképesítéssel betölthető foglalkozások FEOR-számát, a FEOR-szám kiadásának évét, 

36. c) az intézmény képzésért felelős szervezeti egységét, a szakmailag felelős vezetőt, 
mely más egységekkel, egyéb intézményekkel, szervezetekkel, milyen feladatmegosztásban 
működik együtt a képzési program megvalósítása érdekében, továbbá a képzésben megállapodás 
alapján résztvevő más intézményekkel kötött szerződéseket, 

37. d) félévekre, ezen belül hetekre bontott óratervet, feltüntetve, hogy az egyes tanórákat, 
gyakorlatokat a tervek szerint hol, mely intézményben vagy külső helyszínen tervezik, 

38. e) az elméleti órákat tartók, iskolai és külső gyakorlatvezetők (tanárok, szakoktatók, 
külső szakemberek) szakmai képesítésére, tudományos fokozatára, nyelvismeretére, jelenlegi 
lakhelyére és munkahelyére vonatkozó adatokat, továbbá az eddigi szakmai, pedagógiai, 
felsőoktatási, illetve szakoktatási gyakorlatot, az oktatott téma szempontjából fontos publikációkat, 
jegyzeteket, 

39. f) a képzési programban megfogalmazott követelmények alapján, és kifejezetten az 
adott képzési programra vonatkozóan szükséges és rendelkezésre álló feltételeket: helyiségek, 
gyakorlóhelyek, eszközök, szolgáltatások stb. tételes feltüntetését, 

40. g) a képzésre vonatkozó pénzügyi tervet a teljes képzési időre, összesítve és féléves 
bontásban, 

41. h) a képzésbe való felvétel, más képzési formákból (például a befogadó szakról) való 
átvétel rendjét, 

42. i) a felsőoktatási alapképzésbe való beszámíthatóság tételes felsorolását, 
43. j) a képzés helyi sajátosságait (például az intézmény milyen kiegészítő - felzárkóztató 

és/vagy specializációs - modulokat tervez), 
44. k) azon oktatásszervezési formákat, módszereket, amelyekkel az esti, a levelező és a 

távoktatást a nappali tagozatossal egyenértékűvé teszik, 
45. l) a képzés folyamatos minőségbiztosítására vonatkozó tervet. 
46. m) 
47. 8. § (1) A szakképzés indítását engedélyező felsőoktatási intézmény vezetője az 

intézményi tanács döntéséről tájékoztatja az oktatási minisztert, kérve a képzés indításának az 
Oktatási Közlönyben történő közzétételét. Az indítás közzétételére vonatkozó kérelemhez csatolni 
kell: 

48. a) a 7. § szerinti előterjesztést, 
49. b) az intézményi tanács határozatát tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot, 
50. c) a szakképesítés nevét, 
51. d) OKJ számát, 
52. e) a szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendelet számát, 
53. f) a szakképesítésért felelős miniszter megnevezését, 
54. g) a képzés indítására feljogosított intézmény, kar megnevezését, 
55. h) a képzés indításának időpontját, 
56. i) a legalább 1/3-os beszámítást biztosító alapképzési szakot vagy szakokat. 
57. (2) Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés indításának tekintetében az 

oktatási miniszter 
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58. a) az Oktatási Közlönyben közzéteszi a felsőoktatási intézmény tanácsának 
határozatát a szakképzés indításáról, 

59. b) a felsőoktatási intézmény tanácsának jogsértő határozata esetén a program 
indításának közzétételét megtagadja, 

60. c) tájékoztatja a szakképesítésért felelős minisztert a program indításának hivatalos 
közlönyben történő közzétételéről. 

61. d) évente nyilvánosságra hozza az indítási engedéllyel rendelkező intézmények és az 
általuk oktatott akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítések jegyzékét, 

62. e) a törvényes feltételek hiányában, illetve, ha a MAB az intézményi akkreditáció 
keretében vagy esetileg végzett vizsgálat alapján ezt kezdeményezi, visszavonja a program 
indítására vonatkozó közleményt. 

63. (3) Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés csak a felsőoktatási intézményi 
tanácsi határozatnak az oktatási miniszter által az Oktatási Közlönyben történt közzététele után 
indítható. 

A szakközépiskolák részvételére vonatkozó sajátos rendelkezések 

64. 9. § (1) Az Ftv. 124/E. §-ának b) pontja szerint szakközépiskolában történő tanulói 
jogviszonyt eredményező akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés csak felsőoktatási 
intézménnyel kötött megállapodás alapján szervezhető. 

65. (2) A szakközépiskolának az e rendelet 7. §-ában foglaltak szerint elkészített 
programindítási kérelméhez csatolnia kell 

66. a) fenntartójának nyilatkozatát arról, hogy az a kérelemben foglaltakkal, a képzés 
beindításával egyetért, 

67. b) a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodást. 
68. (3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell 
69. a) a felsőoktatási intézmény és a szakközépiskola együttműködésére vonatkozó tervet, 

a szakközépiskolában beinduló képzés személyi és tárgyi feltételeinek esetleges közös biztosítását, 
70. b) a szakközépiskolában folyó képzés folyamatos minőségbiztosítására vonatkozó 

tervet, ebben a felsőoktatási intézmény szerepvállalását, 
71. c) az együttműködés anyagi alapjaira, alapelveire, illetve konkrét gyakorlatára 

vonatkozó tervet, 
72. d) a felsőoktatási intézmény szakmai vizsgán való részvételét, 
73. e) a felsőoktatási intézményben - azonos szakirányú továbbtanulás esetén - a legalább 

egyharmados beszámítási lehetőség tételes felsorolását. 
74. (4) A megállapodáshoz csatolni kell 
75. a) a felsőoktatási intézménynek a kérelemben és mellékleteiben foglaltakkal 

kapcsolatos egyetértő nyilatkozatát, 
76. b) a felsőoktatási intézmény nyilatkozatát arról, hogy az adott szakközépiskola 

személyi és tárgyi feltételeit a felsőoktatásba való beszámíthatóság szempontjából megfelelőnek 
találja. 

77. 10. § (1) A szakközépiskolának a megállapodást minden újabb akkreditált képzési 
program indítása előtt meg kell kötnie. 

78. (2) A MAB-nak az Ftv. 81. §-ának (4) bekezdése szerinti, a képzés színvonalának 
rendszeres vizsgálatára vonatkozó tevékenysége kiterjed a felsőoktatási intézményeknek a 
szakközépiskolákkal kötött megállapodás alapján gyakorolt minőségbiztosítási rendszerének 
vizsgálatára. 

79. 11. § A szakközépiskolák által folytatott akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú 
szakképzés e rendeletben nem szabályozott kérdéseire vonatkozóan az Szt.-t, illetve a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt (a továbbiakban: Ktv.), továbbá e törvények 
végrehajtási rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A vizsgáztatás és a bizonyítvány kiadásának rendje 

80. 12. § Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés esetében szakmai vizsgát 
a képzést jogszerűen végző intézmény szervezhet, az Szt. 12-14. §-a, valamint a szakmai 
vizsgáztatás általános szabályairól szóló 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet figyelembevételével. 
Amennyiben a vizsgát szakközépiskola szervezi, a vizsgabizottság egyik tagját a 
szakközépiskolával e rendelet szerinti megállapodást kötő felsőoktatási intézmény által javasolt 
tanárok közül kell kijelölni. 
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81. 13. § Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány 
kiadására a vizsgát szervező intézmény jogosult. Amennyiben a képzést folytató, illetve a vizsgát 
szervező intézmény szakközépiskola, a bizonyítványban és a törzslapon fel kell tüntetni, hogy a 
képzésre mely felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján került sor. A bizonyítványt 
a megállapodó felsőoktatási intézménynek is aláírással és bélyegzővel kell ellátnia. 

Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés finanszírozása, a képzésben részt vevők 
számára nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések 

82. 14. § (1) A felsőoktatási intézmények által folytatott képzések finanszírozására az 
Ftv.-t, illetve a felsőoktatás képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozásáról 
szóló, módosított 72/1998. (IV. 10.) Korm. rendeletet kell alkalmazni. Az Ftv. 74. §-a (1) 
bekezdésének g) pontja szerint a Felsőoktatási és Tudományos Tanács (a továbbiakban: FTT) 
állásfoglalása alapján az oktatási miniszter dönt az első évre felvehető, államilag finanszírozott 
hallgatói létszámról. 

83. (2) A szakközépiskolák által folytatott képzések esetén az Szt.-nek, illetve a Ktv.-nek 
az iskolai rendszerű szakképzés finanszírozására, illetve a tanulói juttatásokra és díjakra vonatkozó 
előírásait kell alkalmazni. A normatív állami hozzájárulás mértékét a mindenkori éves 
költségvetési törvény határozza meg. 

84. 15. § Az államilag elismert felsőoktatási intézményekben az államilag finanszírozott 
szakemberképzés területén hallgatói jogviszonyban lévő személyekre vonatkozóan az Ftv. 9/A. §-
ának (1) és (2) bekezdése, 27. §-a és 30. §-a alapján az egyetemi és főiskolai hallgatók részére 
nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre 
nyújtható egyes támogatásokról szóló kormányrendelet szabályait kell alkalmazni. 

Vegyes rendelkezések 

85. 16. § A gyakorlati képzés megszervezésére és lefolytatására az Szt. vonatkozó 
rendelkezései az irányadók, kivéve az Szt. 15. §-ának (3) bekezdésében megjelölt 
tanulószerződést. 

86. 17. § (1) Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésre érettségi 
bizonyítvánnyal, illetőleg azzal egyenértékű középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal, 
továbbá felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel lehet jelentkezni. 

87. (2) A felsőoktatási intézményekben folyó akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú 
szakképzésre történő felvétel az Ftv., illetve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak 
általános szabályairól szóló 28/1995. (III. 24.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. A 
szakközépiskolák által folytatott képzés esetében a Ktv. előírásai az irányadók. 

88. 18. § Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésbe az annak megfelelő 
felsőoktatási szakirányú alapképzésben szerzett ismeretek - az Ftv. 7/A. §-ának (1) bekezdésére 
tekintettel - a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában (kreditszabályzatában) 
meghatározott módon és mértékben beszámíthatók. 

89. 19. § Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben bizonyítványt szerzett 
hallgatók, illetve tanulók felsőoktatási intézménybe alapképzésre a mindenkori hatályos felvételi 
jogszabály alapján nyerhetnek felvételt. A szerzett kreditértékek beszámítása a felsőoktatási 
intézmény kreditszabályzata alapján történik - a kreditértékek beszámítására vonatkozó 
jogszabályi keretek között. 

90. 20. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit először az 
1997/1998-as tanévben induló képzésekre kell alkalmazni. 

 
A 45/1997.(III. 12). Kormányrendelet 2000. évi módosítása (17/2000. (II. 26). Korm. 
rendelet) a miniszter helyett az intézményi tanácsok (Egyetemi, illetve Főiskolai Tanács) 
hatáskörébe utalta a képzés indításának engedélyezését, mégpedig a felsőoktatási törvény 
1999. évi módosítása alapján.  
Az intézményi tanács döntéséről tájékoztatja az oktatási minisztert, megküldi a szükséges 
dokumentumokat és kéri a döntés közlönyben történő megjelentetését. A képzés a közlemény 
megjelenése után indítható. 
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A törvény továbbra is meghagyja a kétféle diák jogviszonyt, az eltérő egymással 
együttműködő intézményrendszer a jogi szabályozást is bonyolultabbá teszi. A felsőfokú 
szakképzés tartalmi fejlesztése és jogi szabályozásának karbantartása ezért folyamatos feladat.  

 
1999. évi LII. törvény 

a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi 
LXXX. törvény módosításáról 

 
„[(3) Az intézményi tanács dönt] 
„g) a szakirányú továbbképzési szakok és az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzések 

indításáról, illetőleg az utóbbiak szakközépiskolával történő közös indításának jóváhagyásáról.” 
[(2) A MAB az oktatási miniszter, az FTT vagy a felsőoktatási intézmény felkérésére véleményt 

nyilvánít] 
„d) alapképzésben a szakindítási engedély megadásáról;” 
(3) Az Ftv. 81. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„f) arról, hogy a felsőoktatási intézményekben mely tudományágban, illetőleg művészeti 

területen vannak meg a feltételek a szakirányú továbbképzés, illetőleg az akkreditált iskolai rendszerű 
felsőfokú szakképzés indításához és folytatásához;” 

„(4) A MAB rendszeresen, de legalább nyolcévenként értékeli az egyes felsőoktatási 
intézményekben a képzés és a tudományos tevékenység színvonalát. Az alapképzési és szakirányú 
továbbképzési szakok, továbbá az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzések, valamint a 
doktori iskolák működése alapján véleményt nyilvánít arról, hogy az egyetemen mely 
tudományterületen, művészeti területen, főiskolán mely tudományágban, művészeti területen van 
meg az alapképzés, a szakirányú továbbképzés, az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés, 
továbbá a doktori képzés feltétele. Az oktatási miniszter felkérésére soron kívül folytatja le az 
említett körbe tartozó és felkérésben megjelölt vizsgálatot, és adja meg értékelését. Ha a MAB azt 
állapítja meg, hogy a képzés színvonala miatt a felsőoktatási intézmény vagy annak bizonyos szakjai, 
programjai nem felelnek meg a képzési célnak, dönt a doktori iskola működésének felfüggesztéséről, 
illetve javaslatot tesz 

 
Alapvető változást hoz a felsőoktatási törvény 2003. évi módosítása. Ebben a törvényben 
módosítják, egyszerűsítik a képzés nevét, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés 
helyett felsőfokú szakképzés lesz. További jelentős módosítás, hogy 2005. X. 1-től – felmenő 
rendszerben – megváltozik a szakközépiskolák helyzete, illetve jogállása a felsőfokú 
szakképzés folyamatában.1  
 
A törvénymódosítás kimondja, hogy a képzést csak felsőoktatási intézmények folytathatják, a 
résztvevők pedig hallgatói jogviszonyban lesznek. 
 

2003. évi XXXVIII. törvény 

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról 

„3. § (1) Az Ftv. 7/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Felsőfokú szakképzést a felsőoktatási intézmények a szakképzés képzési programjának, 

szakmai és vizsgakövetelményeinek e törvény szerinti - az (1) bekezdésben meghatározott kredit 
beszámításra vonatkozó - akkreditációja után indíthatnak.” 

(2) Az Ftv. 7/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A szakközépiskolák a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján 

közreműködhetnek a felsőfokú szakképzésben. A közreműködés feltételeit kormányrendelet 
határozza meg.” 

4. § Az Ftv. a következő 9/C. §-sal egészül ki: 

                                                
1  A dátumot 2006. IX. 1-re módosította a 2004. évi LX. törvény 
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„9/C. § A felsőoktatási intézmények akkreditált szakon és felsőfokú szakképzésben államilag 
finanszírozott képzést folytathatnak a Kormány által meghatározott, évente felvehető államilag 
finanszírozott hallgatói összlétszám keretei között. Az államilag finanszírozott képzés - a magyar 
állampolgárságú és a nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső 
külföldi állampolgárságú hallgatók részvételével - nappali tagozaton az első alapképzésben, az első 
kiegészítő alapképzésben, az első felsőfokú szakképzésben, az első szakirányú továbbképzésben, 
továbbá az első doktori képzésben folyhat. A Kormány az oktatási miniszter és a pénzügyminiszter 
együttes előterjesztésére, az e törvény 72. §-ának j) pontja alapján meghatározott, évente felvehető 
államilag finanszírozott összlétszámon belül, az e törvény 84. §-ának (1) bekezdésében szereplő 
egyes tagozatokra, képzési formákra, illetve hallgatói körre kiterjesztheti az államilag finanszírozott 
képzés indításának lehetőségét.” 

27. § (1) Az Ftv. 124/E. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által végzett, hallgatói jogviszonyt 

eredményező szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény főiskolai, egyetemi szintű 
képzésébe és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakmai képesítést ad;” 

 
A felsőoktatási törvény 2005-ös módosítása szintén érintette a felsőfokú szakképzést.  A 
törvény meghagyja a kettős jogviszonyt, fenntartja a közoktatási és felsőoktatási intézmények 
korábbi jogait és további lehetőségeket ad a két intézményrendszer együttműködésére.  
 
Az új törvény jelentős változást tartalmaz a szakalapítással, az előzetes (meglévő) tudás és a 
kredit beszámítással kapcsolatban. Alapvetően megváltozik a szakalapítás, melyben a 
felsőoktatási intézménynek, a kamarákkal együtt döntenek, az engedélyezést a képzésért 
felelős minisztérium végzi. A felsőfokú szakképzés hallgatói számára jelentős változás a 
kreditrendszer bevezetése, amely lehetővé teszi a felsőoktatásba való átlépést, a két képzés 
közötti átjárhatóságot.  

2005. évi CXXXIX. törvény 

a felsőoktatásról 

. felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által hallgatói - valamint felsőoktatási intézménnyel 
kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói - jogviszony keretében folytatott szakképzés, 
amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben 
szereplő felsőfokú szakképesítést ad, 

32. § (1) A felsőoktatási intézményben a képzés képzési program alapján folyik. A képzési program a 
szenátus általi elfogadással válik érvényessé. A képzési program részeként a tantervet alap- és 
mesterképzésben az oktatási miniszter által kiadott képzési és kimeneti követelmények alapján, 
szakirányú továbbképzésben szabadon készíti el a felsőoktatási intézmény. 

(2) A felsőfokú szakképzés a felsőoktatási intézmény által készített és a szenátus által elfogadott 
szakképzési program szerint folyik. A szakképzési program az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott felsőfokú szakképzésre készíthető, a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott 
szakmai és vizsgakövetelmények alapján. 

(3) A felsőoktatási intézmény és a gazdasági (szakmai) kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel 
kötött megállapodás alapján - az országos gazdasági érdek-képviseleti szervezetekkel együttműködve - 
kidolgozza a szakmai és vizsgakövetelményt és kezdeményezi a felsőfokú szakképzésnek az Országos 
Képzési Jegyzékbe történő felvételét. A felsőfokú szakképesítést fel kell venni - egyszerűsített és 
gyorsított akkreditációs eljárást követően - az Országos Képzési Jegyzékbe, ha azzal a szakképesítésért 
felelős miniszter egyetért. 

(4) A szakképzési program tartalmazza a megegyező tartalmú szakképzésben elsajátított ismeretek 
beszámításának lehetőségét, továbbá a felsőfokú szakképzésben szerzett krediteknek az azonos képzési 
területhez tartozó alapképzésbe való beszámítását. A beszámítható kreditek, száma legalább harminc, 
legfeljebb hatvan lehet. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog, valamely képzés 
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tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg. A szakközépiskolában folyó felsőfokú szakképzésben 
kredit akkor szerezhető, ha a szakközépiskola felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján 
szervez felsőfokú szakképzést. 

41. § (1) A felsőfokú szakképzésre történő felvétel feltétele - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott 
kivétellel - az érettségi vizsga sikeres teljesítése. 

(2) Felsőfokú szakképzésre történő jelentkezéshez a felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy a 
felvételi kérelem elfogadásához az érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból milyen szintű vizsga 
letétele szükséges, továbbá milyen érettségivizsga-eredmény és milyen középiskolai tanulmányi 
eredmény elérésére van szükség. A felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés szakképesítés 
meglétéhez is köthető. 

(3) Ha a felsőoktatási intézmény olyan felsőfokú szakképesítés megszerzésére készít fel, amelyhez 
egészségügyi követelménynek, pályaalkalmassági követelménynek kell megfelelni, a felsőfokú 
szakképzésbe azt lehet felvenni, illetve átvenni, aki megfelelt az egészségügyi, illetve pályaalkalmassági 
követelményeknek. 

(4) Ha a felsőoktatási intézmény olyan felsőfokú szakképesítés megszerzésére készít fel, amelyhez 
szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni, a hallgatót akkor lehet felvenni, illetve 
átvenni, ha a szakmai alkalmassági vizsga követelményeit teljesítette. A szakmai alkalmassági vizsga 
követelményeit a szakképzési programban kell meghatározni. Ha a felsőfokú szakképzést a felsőoktatási 
intézmény gazdálkodó szervezettel közösen szervezi, a szakmai alkalmassági vizsga követelményeit a 
felsőoktatási intézmény és a gyakorlati képzés szervezője együttesen állapítja meg. Ha a felsőfokú 
szakképzést a felsőoktatási intézmény középiskolával közösen szervezi meg, a szakmai alkalmassági 
vizsga követelményeit a felsőoktatási intézmény a középiskolával közösen állapítja meg. 

(5) Nem utasítható el a felsőfokú szakképzésre történő felvétele annak, aki hallgatói szerződést kötött, 
feltéve, hogy az előírt pályaalkalmassági, egészségügyi és szakmai alkalmassági követelményeknek 
megfelelt, és teljesítette a jogszabályban meghatározott minimális felvételi feltételeket. 

(6) A pályaalkalmassági, az egészségügyi és a szakmai alkalmassági követelményeket a felvételi 
tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni. 

(7) A pályaalkalmassági követelmények és az egészségügyi követelmények meghatározására, 
megállapítására a szakképzésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

47. § (1) Az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben, felsőfokú szakképzésben folyó gyakorlati 
képzés tekintetében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében a hallgatót megilletik mindazok a 
jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére [Mt. 18. §, 19. §, 21. §, 22. 
§ (1)-(2) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 26-27. §, 102. § (2) bekezdés és a (3) bekezdésének b)-c) 
pontja]. A hallgató foglalkoztatására - a szakképzésről szóló törvény eltérő rendelkezésének hiányában - 
alkalmazni kell a Munka Törvénykönyve 104. §-ának (1)-(4) bekezdését, 124. §-ának (1) bekezdését, 
125. §-ának (1)-(2) bekezdését, valamint a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A hallgató a 
gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében - a munkaügyi jogvitára 
vonatkozó rendelkezések szerint - jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában a 
munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a gyakorlati képzés szervezőjét, munkaviszonyon a hallgatói 
jogviszonyt kell érteni. 

(2) A felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint 
jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés 
szervezője köteles biztosítani. 

(3) A hallgatói szerződés megkötésére, az abból eredő jogokra és kötelezettségekre a szakképzésről 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A hallgatói szerződés megkötésekor, az abból eredő jogok 
és kötelezettségek teljesítésekor az egyenlő bánásmód követelményeit meg kell tartani. 
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(4) A felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató javára az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles 
felelősségbiztosítást kötni. 

53§ (3) A Kormány - az esedékesség évét megelőzően egy évvel (a továbbiakban: esedékesség éve) - 
határozatban meghatározza az első évre felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeretet (a 
továbbiakban: az új belépők létszámkerete). Az új belépők létszámkerete magában foglalja a felsőfokú 
szakképzésbe felvehetők létszámát, az alapképzésbe felvehetők létszámát, valamint az egységes, 
osztatlan képzésre felvehetők létszámát. Az új belépők létszámkerete nem haladhatja meg az 
esedékesség évében nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a középiskola utolsó évfolyamára 
járó tanulók e törvény szerint meghatározott arányát. 

64. § (1) A felsőfokú szakképzésben tett sikeres szakmai vizsga alapján a felsőoktatási intézmény az 
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést igazoló bizonyítványt - továbbá a hallgató 
kérésére bizonyítvány kiegészítő lapot - ad ki. A kiállított bizonyítvány - jogszabályban 
meghatározottak szerint - munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít. A bizonyítvány 
elkészítésére, kiállítására, tartalmára, a kiadott bizonyítványok nyilvántartására a szakképzésre 
vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. A szakmai vizsga vizsgabizottsága a Magyar Köztársaság 
címerét tartalmazó körbélyegzőt használ. 

(2) A felsőfokú szakképzésben a bizonyítvány kiadásának előfeltételeként a szakmai és 
vizsgakövetelmény, illetve a szakképzési program előírhatja a nyelvvizsga letételét. A kiadott 
bizonyítványokról központi nyilvántartást kell vezetni.” 

A felsőfokú szakképzés sajátossága az, hogy két intézményrendszer keretein belül zajlik. 
Ebből adódóan kettőség és azonosság is jellemzi a képzést. 

 Kettősség  
•  az intézményrendszerben  
•  a finanszírozásban 
•  a felvételi (bemeneti) követelményt illetően 
•  a diákok jogviszonyában 
•  a nyilvántartási rendszerben 
•  együttműködési formákat illetően 
•  a tanári kompetenciák  tekintetében 
•  az életkori kötöttség tekintetében  

 Azonosság 
•  a képzés tartalma 
•  a képzés szerkezete, arányai 
•  a képzés hossza 
•  a képzések vizsgái (tantárgyi és OKJ) 
•  a kreditszámok, kredit elismerés (beszámítás) 
•  kimeneti követelmények  
•  jogszabályi kötelezettség  
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Felsőfokú szakképzés a számok tükrében 
 
 

Hallgató létszámok alakulása 1990-2005 között 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OM statisztika,  
 
 
Az elmúlt másfél évtizedben a felsőoktatásban a hallgatói létszám csaknem négyszeresére 
emelkedett. Ezzel szemben a felsőfokú szakképzésben tanulók aránya csak csekély 
növekedést mutat, jelenleg a hallgatók 2,6%-a2 tanul ebben a képzési formában. 
A törvénykezés a felsőfokú szakképzést kettős intézményrendszerhez köti, de inkább fűzi a 
felsőoktatási intézményekhez, mint a szakközépiskolákhoz. Ezzel szemben a felsőfokú 
szakképzést folytató intézmények döntő többsége szakközépiskola.  
 
 
 
A 2004/2005-ös tanévben felsőfokú szakképzést indító intézmények száma 
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szakközépiskolák

Önkormányzati 
szakközépiskolák
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22 9 3 122 50 206 

 
 
 

                                                
2 OKM Oktatási Évkönyv 2006/2007.  
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Mivel az intézmények között a szakközépiskolák dominanciáját figyelhetjük meg, nem 
meglepő, hogy a tanulói/hallgatói létszámban is a tanulók vannak többségben. Az egy 
intézményre jutó hallgatói létszám tekintetében viszont azt tapasztaljuk, hogy míg a 
szakközépiskoláknak átlagosan 50 tanulójuk van (vagyis egy iskolának egy-egy osztálya), 
addig a felsőoktatási intézményekre átlagosan 285 hallgató jut (2005 év adata). Vagyis kevés 
felsőoktatási intézmény vesz részt a felsőfokú szakképzésben, de jóval nagyobb volumenben 
képeznek, mint a középfokú intézmények. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indítási engedélyt kapott intézmények száma 1998-2005 között
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A felsőfokú szakképzésben tanuló diákok számának alakulása
1998-2005 között
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A felsőfokú szakképzést folytató szakközépiskolák száma hét év alatt tizenhétszeresre 
emelkedett. A felsőoktatási intézmények körében alig több mint négyszeres ez a növekedés. A 
hallgatói létszámok is tükrözik ezt az intézményi különbséget. Míg a képzés bevezetésekor a 
diákok 60%-a tanult felsőoktatási intézményekben, és csak 40%-uk szakközépiskolákban, 
jelenleg éppen fordított arányokat figyelhetünk meg.  
 
A szakközépiskolák száma négyszer gyorsabban növekedett, mint a felsőoktatási intézmények 
száma. A tanulólétszám tekintetében azonban nincs ekkora különbség a növekedés 
mértékében. Ugyan a vizsgált hét év alatt a szakközépiskolák javára tolódott el a 
tanulólétszám, de a képzés szétaprózott, sok iskola, kevés tanulót képez. 
 
A felsőfokú szakképzésben nem is a kettős intézményrendszer kezelése jelenti a legnagyobb 
problémát, hanem a lemorzsolódás. A következő ábra a végzettek számát mutatja be 2000-
2004 között, amelyből világossá válik, hogy csupán a belépők töredéke szerez 
szakképzettséget. Az 1998-ban induló első évfolyam csupán 41%-a szerzett végzettséget. A 
lemorzsolódás csökkentésére szolgál a felsőoktatási törvény 2005-ös módosítása, amely 2006-
tól van érvényben és amely szerint átjárhatóvá válik a felsőfokú szakképzés és a felsőoktatás. 
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FSZ szakok számának alakulása
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A felsőfokú szakképzés történetének hét éve alatt a szakmakínálat a tízszeresére növekedett. 
A szakmák között leginkább a gazdasági és a szolgáltatási szektor dominál.  
 
 
 

FSZ szakok szakterület szerinti megoszlása 2005-ben
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Források: 
 

1. dr. Sediviné Balassa Ildikó: Az akkreditált felsőfokú szakképzés (1997-2005) 
 
Konferenciák anyagai 

 Dr. Veres Pál: 
A felsőoktatási tankönyvellátás perspektívája és a többciklusú képzés  

 Dr. Veres Pál: 
A Bolognai folyamat hatása a középiskolás pályaválasztókra  

 Dr. Veres Pál: 
A felsőoktatás új képzési szerkezete - Felsőfokú szakképzés  

 Kispéter József - Drahos Péter - Dombovári Tamás: 
A felsőfokú szakképzés minőségirányítási és minőségfejlesztési modellje  

 
Jogszabályok 
 

• 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 

o 45/1997. (III. 12.) Korm. Rendelet az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú 
szakképzésről 

• 1999. évi LII. Törvény a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról 

•  
• 2003. évi XXXVIII. Törvény a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 

módosításáról 
•  
• 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 

 
 


