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1965 el1965 előőőőőőőőtttt

�� 17791779--ben ben TessedikTessedik SSáámuel alapmuel alapíította Szarvason 1779totta Szarvason 1779--
ben Eurben Euróópa elspa elsőőőőőőőő gazdasgazdasáági iskolgi iskoláájjáát ,t ,

�� ezt megelezt megelőőőőőőőőzzőőőőőőőően men máár a nagyszombati egyetemen, illetve r a nagyszombati egyetemen, illetve 
a sa sáárospataki frospataki főőőőőőőőiskoliskoláán n „„mezmezőőőőőőőőgazdasgazdasáágtantgtant”” is oktattak,is oktattak,

�� a keszthelyi Georgikon 1797a keszthelyi Georgikon 1797--ben, a selmecbben, a selmecbáányai nyai 
ErdErdéészeti Akadszeti Akadéémia 1808mia 1808--ban, 10 ban, 10 éévvel kvvel kééssőőőőőőőőbb pedig a bb pedig a 
magyarmagyar--óóvváári Gazdasri Gazdasáági Akadgi Akadéémia kezdte meg mia kezdte meg 
mműűűűűűűűkkööddéésséét,t,

�� a meza mezőőőőőőőőgazdasgazdasáági, erdgi, erdéészeti iskolszeti iskoláák szk szááma 1902ma 1902--re mre máár r 
eleléérte a 81rte a 81--et.et.



1965 el1965 előőőőőőőőtttt

�� az I. vilaz I. viláághghááborborúú ututáán n úújra kellett szervezni a jra kellett szervezni a 
mezmezőőőőőőőőgazdasgazdasáági kgi kéépzpzéés ints intéézmzméényrendszernyrendszeréét,t,

�� kezdetben vkezdetben váándortanfolyamok, agrndortanfolyamok, agráárr--nnéépfpfőőőőőőőőiskoliskoláák k 
formformáájjáában,ban,

�� II. vilII. viláághghááborborúú ututáán az oktatn az oktatáásban is a mindent sban is a mindent ááthatthatóó
centralizcentralizáált, lt, áállami szabllami szabáályozlyozáás s éérvrvéényesnyesüült,lt,

�� elselsőőőőőőőődleges volt a nagydleges volt a nagyüüzemi termelzemi termeléés igs igéényeit kielnyeit kielééggííttőőőőőőőő
munkaermunkaerőőőőőőőő biztosbiztosííttáása.sa.



AgrAgráárr--szakkszakkéépzpzéés 1965s 1965––1989 1989 

�� 19651965––ttőőőőőőőőll kezdkezdőőőőőőőőddőőőőőőőően ven váált tlt töörvrvéényileg szabnyileg szabáályozottlyozottáá a a 
szakkszakkéépzpzéés,s,

�� 1969 Orsz1969 Orszáágos Szakmunkgos Szakmunkáás Jegyzs Jegyzéék (OSZJ),k (OSZJ),

�� 20 20 áágazatban 237 szakma kergazatban 237 szakma kerüült meghatlt meghatáározrozáásra, ebbsra, ebbőőőőőőőől l 
3 3 áágazatban 33 az agrgazatban 33 az agráárszakterrszakterüületen (ez mindleten (ez mindöössze ssze 
12%),12%),

�� MeghatMeghatáározrozáásra kersra kerüült a gyakorlati klt a gyakorlati kéépzpzéés helyszs helyszííne ne 
(tangazdas(tangazdasáágok, tangok, tanüüzemek fejlesztzemek fejlesztéése a duse a duáális lis 
kkéépzpzééssel pssel páárhuzamosan), az oktatrhuzamosan), az oktatóókkal kapcsolatos kkal kapcsolatos 
elvelváárráások, a szakksok, a szakkéépzpzéés ms műűűűűűűűkköödtetdtetéésséének feltnek feltéételei.telei.



A kA kéépzpzéési szerkezet Magyarorszsi szerkezet Magyarorszáágon 1969gon 1969--benben



A kA kéépzpzéési szerkezet Magyarorszsi szerkezet Magyarorszáágon 1977gon 1977--benben



A kA kéépzpzéési szerkezet Magyarorszsi szerkezet Magyarorszáágon 1986gon 1986--banban



AgrAgráárszakkrszakkéépzpzéés 1989s 1989--ttőőőőőőőől l 

�� rendszervrendszervááltltáás uts utáán a 80n a 80--as as éévekhez kvekhez kéépest radikpest radikáális lis 
áátalakultalakuláás,s,

�� az alkalmazotti, illetve az az alkalmazotti, illetve az úún. n. „„vvéégrehajtgrehajtó”ó” ttíípuspusúú
szakemberek mellett vszakemberek mellett váállalkozllalkozóói ti tíípuspusúú szakemberek szakemberek 
kkéépzpzéése, kse, kíísséérleti krleti kéépzpzéések sorozatasek sorozata,,

�� áát kellett tekinteni a szakmastruktt kellett tekinteni a szakmastruktúúra egra egéészszéét t éés s 
áátltlááthatthatóó, az eur, az euróópai gyakorlatnak megfelelpai gyakorlatnak megfelelőőőőőőőő rendszer rendszer 
kidolgozkidolgozáása vsa váált szlt szüükskséégessgesséé,,

�� elengedhetetlen volt a szakkelengedhetetlen volt a szakkéépzpzéési rendszer si rendszer 
rugalmassrugalmassáággáának, adaptnak, adaptáácicióós ks kéépesspessééggéének a fokoznek a fokozáása.sa.
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A kA kéépzpzéési szakmaszerkezet Magyarorszsi szakmaszerkezet Magyarorszáágongon
19931993--banban



20052005––2006 a szakk2006 a szakkéépzpzéés moduls modulááris ris áátalaktalakííttáásasa
Az OKJ szerkezeti Az OKJ szerkezeti öösszetsszetéételetele



Az OKJ összetétele az agrár-szakképesítések esetében



Az agrAz agráárr-- éés nem agrs nem agráárr--szakkszakkéépespesííttéések arsek aráányanya



ÚÚj Orszj Orszáágos Kgos Kéépzpzéési Jegyzsi Jegyzéék 2012k 2012

�� 2011 december2011 decemberéében megjelentek a kben megjelentek a kööznevelzneveléést, st, 
szakkszakkéépzpzéést, felnst, felnőőttkttkéépzpzéést st úújraszabjraszabáályozlyozóó
ttöörvrvéényeknyek,,

�� 2012 j2012 júúliusliusáában kiadban kiadáásra kersra kerüült az lt az úúj OKJj OKJ,,

�� bevezetbevezetéése, tse, tööbbszbbszööri mri móódosdosííttáás uts utáán 2013. n 2013. 
szeptember 1szeptember 1--je lettje lett,,

�� Az Az áátmeneti idtmeneti időőszakban pszakban páárhuzamosan folyik mrhuzamosan folyik méég a g a 
kkéépzpzéés, a s, a „„rréégigi”” OKJ szerinti kifutOKJ szerinti kifutóó kkéépzpzéések (2018 sek (2018 
jjúúniusniusááig) ig) éés az s az „ú„újj”” OKJ szerint pedig felmenOKJ szerint pedig felmenőő
rendszerben.rendszerben.



Szakképesítések megoszlása az OKJ-ben



AgrAgráárr--szakkszakkéépespesííttéések megoszlsek megoszláása az sa az OKJOKJ--benben



AgrAgráárr--szakkszakkéépzpzéés ars aráánya az nya az OKJOKJ--benben



A szakmaszerkezet, szakkA szakmaszerkezet, szakkéépzpzéés alakuls alakuláása 1969sa 1969––20152015



Az agrAz agráárterrterüületen szakkleten szakkéépespesííttéést szerzettek szst szerzettek szááma ma 
19931993––20142014
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