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1. Szakmai önkormányzat működtetése

2. Kamarai tagság / vállalkozások nyilvántartása

3. Szakmai érdekképviselet folytatása

4. Jogi és szakmai anyagok véleményezése

5. Szakmai képviselet bizottságokban és testületek munkájában

Szakmai köztestületek feladatai 1.



6. Szakmai munkacsoportok működtetése

7. Háttéranyagok, felmérések, tanulmányok készítése

8. Szakmai és etikai állásfoglalások kiadása

9. Etikai eljárások lefolytatása első és másodfokon

10. A képzés, a szakképzés és a továbbképzés fejlesztésének    

befolyásolása, ellenőrzése
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11. A tagság folyamatos szakmai fejlődésének támogatása

12. A kamarai tagság informáltságának növelése

13. A kamarai tagok elismerése és az elismertség támogatása

14. Szakmai munkacsoportok működtetése

15. Pályaválasztási kampány folytatása
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Stabil, kiszámítható, kormányzati 

ciklusokon átívelő szakképzési 

rendszer.

A szakképzés és a felsőoktatás 

kapcsolódásának erősítése,

Átjárhatóság, beszámíthatóság 

kialakítása.

A szabályozott szakmák sajátos 

EU-s követelményeinek 

következetes figyelembevétele.



Az új szakképzési struktúra alaprendszere

Forrás: ITM, 2019

Új szakképzési törvény
Új felnőttképzési törvény





1. Szakmai köztestületek megjelentetése szakmai testületekben:

1.1. Ágazati készségtanácsokban

1.2. Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság testületeiben

1.3. Felsőoktatási Tudományos Tanácsban

2. Minőségbiztosításai, minőségfejlesztési feladatok kivitelezésében

2.1. Szolgáltatások minőségének ellenőrzésében

3. Magasabb vezetői beosztások pályázatainak véleményezésében

4. A munkaerőpiaci folyamatok ágazati sajátoságainak kialakításában

5. Hivatásrendi köztestületek által képviselt szakmák társadalmi  

elismertségének növelése

Szakmai köztestületek jövőbeni lehetőségei



„Összejönni - jó kezdés.
Együtt maradni - haladás.

Együtt is dolgozni - SIKER.”

Henry Ford


