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Általános tudnivalók a szakmai képzési rendszerről és az OKJ-ról 

 

A Képzési és Továbbképzési Intézet 1997 óta folytat pedagógus-továbbképzést, OKJ-s szakmai 

képzést és egyéb felnőttképzési programokat. Tapasztalatunk alapján elmondhatjuk, hogy ezek a 

képzési formák máig kézenfekvő megoldásokat kínálnak az élethosszig tartó tanulás 

megvalósulására. Különösen igaz ez az új Országos Képzési Jegyzék által biztosított struktúra 

által, amely a szakképzési rendszert rugalmasabbá és átjárhatóbbá teszi – ez pedig mindinkább 

igazodik a felnőttkori tanulási sajátosságokhoz és igényekhez, s könnyebbé teszi a gyorsan változó 

munkaerőpiaci igényekhez való alkalmazkodást. 

 

Az OKJ jellemzői: 

Moduláris szakmaszerkezet  

A rokonszakmák közös tudásanyagát már ugyanaz a követelménymodul tartalmazza. Így, aki 

egy szakma megszerzése során sikeres vizsgával teljesített egy bizonyos modult, annak nem kell 

abból ismét vizsgáznia, és a második szakma tanulásakor felmentést kaphat a tananyag egy - 

az első szakma keretében már megismert - része alól is. A 2013. szeptemberétől érvényes OKJ 

már komplex, és nem modulrendszerű vizsgákat tartalmaz majd. 

Rész-szakképesítések 

Ezek segítségével lehetővé válik, hogy az se maradjon szakma nélkül, aki az elkezdett képzést 

valamiért nem tudja befejezni, illetve a vizsgán nem tud minden feladatot az elvárt szinten 

teljesíteni. Az így megszerzett rész-szakképesítések - amellett, hogy akár az elhelyezkedést is 

lehetővé teszik - azt is biztosítják, hogy később a már megszerzett ismeretek beszámításával 

folytathassuk a tanulást. 

Elágazások, ráépülő szakképesítések 

A szakképesítések ezentúl sokkal szorosabb kapcsolatban állnak egymással, így - amellett, hogy az 

OKJ is átláthatóbbá válik - hatékonyabb képzési pályák (például egymásra épülő szakmák 

megszerzése) jöhetnek létre.  

 

Mit jelent a szakmai képzés és milyen végzettséget adnak ezek a tanfolyamok? 

A szakmai képzési rendszer az Országos Képzési Jegyzékben foglalt, tehát államilag elismert 

szakképesítést nyújtó tanfolyamokat tartalmaz. 



A megszerzett szakmai végzettséggel az adott szakterületen munkát lehet vállalni, önálló 

vállalkozást lehet indítani, vagy jelentkezni lehet felsőoktatási intézménybe. A tanfolyamok egy 

része a felsőoktatásban való továbbtanulás esetén többletpontot jelenthet. Erről a Felsőoktatási 

felvételi tájékoztatóban találhatók részletes információk. 

 

Kiknek ajánlott a szakmai képzési rendszer? 

Elsősorban érettségivel rendelkezőknek, akik nem tudnak, vagy nem akarnak felsőoktatásban 

továbbtanulni. A 2-4 féléves tanfolyam ideje alatt eldönthetik, éreznek-e kedvet a 

továbbtanuláshoz, vagy munkát vállalnak. Jelentkezhetnek munkanélküliek is, vagy akik a 

munkanélkülivé válást szeretnék megelőzni azzal, hogy új szakmát sajátítanak el. Vannak olyan 

hallgatók is, akik meglévő munkájuk során újabb munkakör betöltéséhez szerzik meg a 

hiányzó szakképesítést, előrelépésük érdekében szereznek magasabb végzettséget. Egyetemi 

vagy főiskola hallgatók elhelyezkedési esélyeiket növelhetik azáltal, hogy diplomájuk mellé 

párhuzamosan más szakképesítést is szereznek – ők felsőfokú tanulmányaikkal párhuzamosan is 

végezhetik az általában hétvégeken tartott szakmai tanfolyamokat. A pedagógusok emelt szintű 

szakképesítést adó tanfolyamaink elvégzésével a hétévenként kötelező továbbképzés 

követelményét is teljesíthetik. 

 

Jelentkezési feltételek 

A jelentkezési feltétel szakmai képzésekhez általában az érettségi bizonyítvány, pedagógus-

továbbképzések esetében pedig a pedagógus diploma. Egyes képzések megkezdéséhez alapfokú 

iskolai végzettség is elegendő, illetőleg vannak más feltételekhez (diplomához, nyelvvizsgához, 

orvosi igazoláshoz) kötött képzések is – ezek az adott tanfolyamot ismertető oldalon 

megtalálhatók. 

 

Képzési költségek 

Valamennyi tanfolyam önköltséges, a részvételi díjat félévenként kell fizetni. A részvételi díj az 

elméleti és gyakorlati foglalkozásokon való részvétel díját, illetve a foglalkozásokon szükséges 

eszközök használatát foglalja magában. A részvételi díj nem tartalmazza az utazási, szállás- vagy 

étkezési költségeket, a jegyzetek, tankönyvek árát, sem a záróvizsga díját. A befizetett részvételi díj 

csak alaposan indokolt esetben téríthető vissza, vagy a következő félévre, tanévre, átvihető. 

Amennyiben az NyF KTI pályázati támogatást nyer egyes képzései megvalósításához, azok 

térítésmentesen végezhetők. 

 



Konzultációs időpontok 

A Képzési és Továbbképzési Intézet képzésein általában péntek délutánonként, illetve szombati 

napokon zajlanak a konzultációk. Ettől a programfelelősök – a résztvevőkkel való egyeztetés 

alapján – eltérhetnek. 

 

Az oktatás minősége 

A KTI megújította 2003 óta akkreditált felnőttképzési intézményként működik.  A tanfolyamokat 

a programfelelősök – főiskolai oktatók vezetik, akik felelnek a képzés tartalmáért és minőségéért, 

a szakmai feltételek biztosításáért. Óraadóként, illetve gyakorlatvezetőként elsősorban főiskolai, 

egyetemi oktatókat kérünk fel, vagy olyan külső előadókat hívunk meg, akik az adott szakterület 

elismert szaktekintélyei. 

 

A jelentkezés módja 

Szakmai tanfolyamainkra és egyéb felnőttképzési programjainkra jelentkezni a honlapunkon 

található jelentkezési lapokon lehet, az érettségi bizonyítvány (diploma, nyelvvizsga bizonyítvány) 

másolatának mellékelésével. 



 

 

OKJ-ben szereplő emelt szintű szakképzések 

 

- Gyógypedagógiai asszisztens szakképzés (enyhe fogyatékossággal élők számára 

térítésmentes képzés + havonta támogatás!) 

- Újságíró, konferanszié szakképzés 

- Sportedző szakképzés (lovas sportágban) 

- Családpedagógiai mentor szakképzés 

- Gyermek- és ifjúsági felügyelő rész-szakképesítés 

 

 



 OKJ-ben szereplő emelt szintű szakképzések



Gyógypedagógiai asszisztens szakképesítés 

 

A tanfolyam OKJ azonosító száma: 54 140 01 0000 00 00 (emelt szintű, érettségi után) 

 

A felvétel feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga. 

Szakmai előképzettség: A tanulók felvétele az Országos Képzési Jegyzék szerint nincs szakmai 

előképzettséghez kötve. 

 

A szakképesítéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók: 

A szakképzés munkaterületének leírása: 

A gyógypedagógiai asszisztens közreműködik az általános jellegű pedagógiai munka 

előkészítésében; 

részt vesz a tanórai, a tanórán kívükli és intézményen kívüli foglalkozások lebonyolításában; 

közreműködik az egyes fogyatékosok körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, képzési 

és fejlesztési teendők ellátásában; 

irányítás mellett ellát egyes fogyatékosság-specifikus gyógypedagógiai feladatokat az értelmi, a 

látás-, a hallás-, a testi, a beszéd-, a súlyosan és halmozottan fogyatékosok, valamint az autisták  és 

a pszichés fejlődésükben tartósan és súlyosan akadályozottak körében; 

felügyeletet lát el, kíséri az egyes tanulókat, vagy csoportokat; 

gondozási feladatot végez, elsősegélyt nyújt; 

közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és 

lebonyolításában. 

 

A szakképesítéssel betölthető munkakör: 

� gyógypedagógiai asszisztens 

Felvételi vizsga: nincs 

 

A képzési idő: 2 félév, 600 óra (elmélet aránya: 50%, gyakorlat aránya: 50%) 

 

Szakmai követelménymodulok: 

� általános pedagógiai asszisztensi feladatok 

� általános gyógypedagógiai feladatok 

� fogyatékosság-specifikus gyógypedagógiai feladatok 

 

Részvételi díj: 82.000,- Ft + 10% regisztrációs díj / félév 



Újságíró, konferanszié szakképesítés 

 

A tanfolyam OKJ azonosító száma: 54 321 01 0000 00 00 (emelt szintű, érettségi után) 

 

A felvétel feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga. 

Szakmai előképzettség: A tanulók felvétele az Országos Képzési Jegyzék szerint nincs szakmai 

előképzettséghez kötve. 

 

A szakképesítéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók: 

A szakképzés munkaterületének leírása: 

Az Újságíró, konferanszié témát választ, forgatókönyvet / cikket és szakcikket ír; 

összeállítja a rögzített műsort / a rovatot és / vagy koordinálja az élőadást a rádiófelvétel / televízió 

felvétel során; 

fotózással kapcsolatos feladatokat végez; 

lapkiadással kapcsolatos speciális feladatokat végez; 

előkészíti a rádióműsor / televízió műsor anyagát; 

fellép az élőadásban; 

elvégzi a rádió- / televízió műsor utómunkálatait; 

szakújságírói feladatokat végez. 

 

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: 

� Újságíró 

Felvételi vizsga: nincs 

A képzési idő: 2 félév, 550 óra (elmélet aránya: 30%, gyakorlat aránya: 70%) 

 

Szakmai követelménymodulok: 

� médiaszerkesztőségekben újságírói tevékenység 

� gépírás és levelezés 

� rádióműsor-szerkesztőt segítő tevékenységek 

� rádióműsor-vezetői tevékenység 

� televízióműsor-szerkesztőt segítő tevékenységek 

� televízióműsor-vezetői tevékenység 

� az újságíráshoz,, lapkészítéshez illeszkedő fotóriporteri tevékenység ellátása 

� újságírói tevékenység az írott sajtó orgánumaiban 

 

Részvételi díj: 82.000,- Ft + 10% regisztrációs díj / félév 



Sportedző (Lovas sportedző) szakképesítés 

 

A tanfolyam OKJ azonosító száma: 52 813 01 0000 00 00 (középszintű, érettségi után) 

 

A felvétel feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga. 

Szakmai előképzettség: A tanulók felvétele az Országos Képzési Jegyzék szerint nincs szakmai 

előképzettséghez kötve. 

 

A szakképesítéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók: 

A szakképzés munkaterületének leírása: 

A lovaglás egészségre gyakorolt kedvező hatása mellett fejleszti a személyiséget, felelősségtudatra 
nevel, természetbarát életszemléletet alakít ki , valamint nyugtató hatást gyakorol a szervezetre. 
Ezek mind nélkülözhetetlenek a mai feszített tempójú életvitelünkben. 
Az utóbbi  időben egyre nőtt a szabadban végezhető sportok  népszerűsége, így megnőtt a 
kereslet a lovas versenysportok és a szabadidős lovaglás iránt is. 
A szállodák, éttermek, turisztikai létesítmények is szolgáltatásaik között szerepeltetik a lovaglást. 
A lovaglás oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás a sportedzői szakképesítéssel 
szerezhető meg. 
A  lovas- sportedzői végzettség segítséget nyújt elhelyezkedni lovas érdekeltségű szervezeteknél, 
lovas sporttevékenységet végző egyesületeknél, gyógylovaglással és terápiás lovaglással foglalkozó 
központoknál, egyéb lovas szolgáltatást nyújtó cégeknél, valamint alapot nyújthat lovas 
szakterületen kiírt pályázatok elkészítéséhez és elnyeréséhez.  
 

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: 

� Sportedző: Egyéb pedagógusok (FEOR 3419) 

 

Felvételi vizsga: nincs 

 

A képzési idő: 2 félév (10 hónap), 150 óra (elmélet aránya: 50%, gyakorlat aránya: 50%) 

 

Szakmai követelménymodulok: 

� az egészséges életmód népszerűsítése 

� a sport, mint a nevelés színtere és eszköze 

� a sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése 

� tanfolyamszervezés és –vezetés 

� rutin- és egyéb feladatok 

� a sportedző (a sportág megjelölésével) speciális tevékenységi köre 

 

Részvételi díj: 60.000,- Ft + 10% regisztrációs díj / félév 



Családpedagógiai mentor szakképesítés 

 

A tanfolyam OKJ azonosító száma: 54 761 01 0000 00 00 (emelt szintű, érettségi után) 

 

A felvétel feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga. 

Szakmai előképzettség: A tanulók felvétele az Országos Képzési Jegyzék szerint nincs szakmai 

előképzettséghez kötve. 

 

A szakképesítéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók: 

A szakképzés munkaterületének leírása: 

A családpedagógiai mentor feladata, hogy a szakmailag megfelelő módon kapcsolatba lépjen a 
hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal, s közreműködjék a hátrányos helyzetű 
gyermekek, családok támogatásában. 
Családpedagógiai gondozást végez, rendszeres kapcsolatot tart a családokkal, megállapítja a 
segítségnyújtás lehetőségeit s munkáját az előírásoknak megfelelően dokumentálja. 
Pedagógusokkal, szaktanárokkal, egészségügyi és szociális szakemberekkel koordinációt folytat a 
segítségre szoruló gyermek érdekében. 
Közreműködik a tanulók tanulási zavara okának kiküszöbölésében. Kisiskolások házi feladat 
készítését, fejlesztő foglalkozáson való részvételét motiválja. 
Középiskolásokat – szülői együttműködéssel – problémák (pálya-, párválasztás, fogamzás, 
drogmegelőzés) esetén szakemberhez közvetít. 
Munkájával elősegíti a családi és iskolai integrációt. 
 
 

A szakképesítéssel betölthető munkakör: 

� családpedagógiai mentor 

� Felvételi vizsga: nincs 

 

A képzési idő: 4 félév, 1000 óra (elmélet aránya: 30%, gyakorlat aránya: 70%) 

 

Szakmai követelménymodulok: 

� Kapcsolatfelvétel a családokkal 
� Hátrányos helyzetű családok támogatása 
� Családpedagógiai gondozás 
� A családtámogatással kapcsolatos dokumentumok kezelése 

 

Részvételi díj: 82.000,- Ft + 10% regisztrációs díj / félév 



Gyermek- és ifjúsági felügyelő rész-szakképesítés 

 

A tanfolyam OKJ azonosító száma: 54 761 02 0100 33 01 (középszintű, 10. évfolyam után) 

 

A felvétel feltételei: 

Iskolai előképzettség: 10. évfolyam elvégzése. 

Szakmai előképzettség: A tanulók felvétele az Országos Képzési Jegyzék szerint nincs szakmai 

előképzettséghez kötve. 

 

A szakképesítéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók: 

A szakképzés munkaterületének leírása: 

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő megtervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának 

megfelelő napi tevékenységeket, tervezi és ellátja a nevelési / gondozási feladatokat; 

közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény nevelési / gondozási 

tevékenységeinek szervezésében; 

közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában; 

szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését, részt vesz a gyermek önálló életvitelre való 

felkészítésében; 

munkájához kapcsolódóan ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el. 

  

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: 

� gyermek- és ifjúsági felügyelő 

 

Felvételi vizsga: nincs 

 

A képzési idő: 300 óra (elmélet aránya: 60%, gyakorlat aránya: 40%) 

 

Tantárgyak: 

� gyermekellátási alapfeladatok 

� házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok 

� gyermekfelügyelői feladatok 

� gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok 

 

Részvételi díj: 82.000,- Ft + 10% regisztrációs díj 

 



 

 Nyíregyházi Főiskola                           Telefon: (42) 599-421 
    Képzési és Továbbképzési Intézet                                 Telefax: (42) 402-482 
    4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.       E-mail: kepzesi@zeus.nyf.hu                                    
 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
OKJ SZAKMAI KÉPZÉSRE 

 

A jelentkező neve: 
......................................................................................................................………………… 
Legmagasabb iskolai végzettsége: 
.............................................................................................……………...………………….. 
Állandó lakásának címe: 

����.......................................................................................................................... 
Ideiglenes lakásának (értesítési) címe: 

����.......................................................................................................................... 
Munkahelyének pontos megnevezése: 
.......................................................................................…………….....…………………….. 
 

Munkahelyének címe: ����…………..................................................................... 
 
Lakás tel.: ...........................    Munkahelyi tel.:........................    Fax: ..........................……. 

A tanfolyam, amelyre jelentkezni kíván (pontos megnevezés): 

1. helyen: ........................................................................................................................................…….. 
2. helyen: ....................................................................................................................................……….. 
3. helyen: .....................................................................................................................................………. 

 

Kérjük, hogy jelentkezési laponként egy - egy db megcímzett, felbélyegzett 
válaszborítékot, illetve érettségi bizonyítványa (diplomája) másolatát mellékelni 
szíveskedjen! 
Figyelem! A fenti mellékletek hiányában a jelentkezés nem fogadható el! 
 
A jelentkező tudomásul veszi, hogy: 
◊ Vizsgáit csak az kezdheti meg, aki a részvételi díjat befizette, s ezt igazolni tudja. 
◊ Amennyiben a képzés befejezése előtt abbahagyja a tanulmányait, vagy a vizsgákat sikeresen 

nem teljesíti, a  Képzési és Továbbképzési Intézet a részvételi díjat nem téríti vissza. 
Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt: ..............................................., ................  ........................................... ......... 

..........................................................                     ......................................………….... 

a jelentkező aláírása                beiskolázó cégszerű aláírása 

A jelentkezési lapról fénymásolat készíthető. 

 


