
37/2019. (XI. 19.) EMMI utasítás az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottságról 

hatályos: 2019.11.20 - 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára és a kormányzati 

igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 30. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a 

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § 3. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki: 

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/A. § (2b) bekezdésében meghatározott 

feladatok ellátásának érdekében az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 

tanácsadó, döntés-előkészítő és véleményező testületeként Egészségügyi Szakképzési és 

Továbbképzési Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre. 

(2) A Bizottság feladata az Egészségügy és az Egészségügyi technika ágazatba sorolt középfokú 

szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazati képzések és vizsgáztatás szakmai irányításával 

kapcsolatos javaslatok kidolgozása, döntések előkészítése, illetve véleményezése. 

2. § (1) A Bizottság az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatai körében a miniszter felkérésére 

a) javaslatot tesz az Egészségügy és az Egészségügyi technika ágazatban dolgozó középfokú 

szakképzettséggel rendelkező szakemberektől elvárt szakmai és személyes készségek és 

kompetenciák körére; 

b) javaslatot tesz az államilag elismert egészségügyi szakképesítések szakmai követelményeire és a 

tananyag tartalmára; 

c) javaslatot tesz az Egészségügy és az Egészségügyi technika ágazatba sorolt szakképesítések 

létrehozására, megszüntetésére, valamint tartalmuk módosítására; 

d) közreműködik az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint a 

szakképzésben és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtésében; 

e) véleményezi a nem állami fenntartókkal kötődő szakképzési megállapodásokat; 

f) véleményezi az egészségügyi szakképző intézmények létrehozásával, átvételével és 

megszüntetésével kapcsolatos javaslatokat; 

g) véleményezi az egészségügyi szakképzések indítása, szüneteltetése, megszüntetésével kapcsolatos 

javaslatokat; 

h) közreműködik az egészségügyi szakdolgozók szakképzési és szakmai szakirányú továbbképzési 

rendszerének összehangolásában; 

i) folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli az egészségügyi szakképzési rendszer működését. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok teljesítése érdekében a Bizottság együttműködik a 

minisztériumokkal, az Egészségügyi Szakmai Kollégium érintett tagozataival, az országos intézetekkel, 

egészségügyi szakképző intézményekkel, egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási 

intézményekkel, illetékes kormányzati és civil szervezetekkel. 



(3) A Bizottság nem rendelkezik ügydöntő hatáskörrel. 

3. § (1) A Bizottság 17 főből áll, tagjai: 

a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma és irányítása alatt álló szervek képviseletében 

aa) az Egészségügyért Felelős Államtitkár vagy az általa delegált 2 fő állandó képviselő, 

ab) az Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztály vezetője vagy az általa delegált 

1 fő állandó képviselő, 

ac) az Egészségpolitikai Főosztály vezetője vagy az általa delegált 1 fő állandó képviselő, 

ad) az Oktatásért Felelős Államtitkár vagy az általa delegált 1 fő állandó képviselő, 

ae) az Állami Egészségügyi Ellátó központ főigazgatója vagy az általa delegált 1 fő állandó képviselő; 

b) a miniszter által felkért alábbi szervezetek által delegált tagok: 

ba) az innovációs és technológiai miniszter által delegált 1 fő, 

bb) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által delegált 1 fő, 

bc) az egészségügyi szakképző intézményeket fenntartó felsőoktatási intézmények, 5 fő, 

bd) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 1 fő, 

be) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, 1 fő, 

bf) az Egészségügyi Szakmai Kollégium, 1 fő, 

bg) a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete, 1 fő. 

(2) A bizottsági ülések szakmai és adminisztratív előkészítését az EMMI Egészségügyi Ágazati 

Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztálya vezetője által kijelölt 1 fő képviselő látja el. 

4. § (1) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülést tart. Az ülések 

összehívásának szükségességéről, valamint azok időpontjáról, helyszínéről az elnök a bizottsági tagok 

bevonásával, véleményük kikérésével dönt. 

(2) A Bizottság elnökét a miniszter a Bizottság tagjai közül nevezi ki. A Bizottság alelnökét, a Bizottság 

elnökének javaslatára, a bizottságban helyet foglaló intézményfenntartók képviselői közül a miniszter 

kéri fel. A Bizottság a működésével kapcsolatos részletes feladatokat ügyrendjében határozza meg. 

(3) A Bizottság üléseit az elnök vezeti, aki felelős a feladatok végrehajtásának ellenőrzéséért is, mely 

feladatában az EMMI Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztálya vezetője által 

kijelölt munkatárs segíti. 

5. § (1) A 4. §-ban nem szabályozott kérdésekben a Bizottság működésének ügyrendje az irányadó. 



(2) A Bizottság ügyrendjét a Bizottság tagjai az első ülésükön, a jelen lévő tagok egyszerű többségével 

fogadják el, és azt a Bizottság elnöke az elfogadásától számított 15 napon belül jóváhagyás céljából 

megküldi a miniszternek. 

(3) A Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 

6. § (1) A Bizottság feladatait éves munkatervben állapítja meg. 

(2) A munkaterv elfogadására és jóváhagyására az 5. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések 

irányadók azzal, hogy elfogadására a Bizottság a tárgyévet megelőző év utolsó ülésén kerül sor. 

(3) A Bizottság a munkatervbe fel nem vett, a 2. §-ban meghatározott működési körébe tartozó 

feladatot is elláthat. 

(4) A 2. §-ban foglalt feladatok elvégzéséről a Bizottság elnöke a tárgyévet követő év február 15-éig 

beszámol a miniszternek. 

7. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 

 


