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A Magyar Közlöny 2010/59. számában, 2010. április 22-én megjelent az Országos Képzési 
Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérıl szóló 133/2010. 
(IV. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új OKJ), amely több ponton változtatásokat 
tartalmaz az az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı 
felvétel és törlés eljárási rendjérıl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben (a továbbiakban: 
régi OKJ) szereplı Országos Képzési Jegyzékhez viszonyítva. 
 
Az új OKJ-ban az 54 723 01 0100 33 01 azonosító számú Ápolási asszisztens 
részszakképesítése az 54 723 01 Általános ápoló szakképesítésnek. A szakképzésrıl szóló 
1993. évi LXXVI. törvény 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján részszakképesítés 
megszerzésére irányuló felkészítés az iskolai rendszerő szakképzésben csak a speciális 
szakiskolában és a készségfejlesztı speciális szakiskolában, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. § (8) bekezdése szerint szervezett 
oktatásban részt vevık számára folyhat. 
 
Az iskolai rendszerő szakképzésben általános szabály, hogy a szakképzési évfolyamra az új 
OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére történı felkészítésre tanulót akkor lehet felvenni, 
átvenni, ha az elsı szakképzési évfolyam tanévének elsı napjáig 
–  a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye hatályba lépett, 
–  a szakképesítés központi programját a szakképesítésért felelıs miniszter kidolgoztatta és 
nyilvánosságra hozta, 
–  az új OKJ szerinti szakképesítés – a fenntartó jóváhagyásával – az iskola pedagógiai 
programjának részét képezı szakmai programba beépítésre került, 
–  a képzés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. 
 
A Kt. kizárólag szakképzési évfolyammal mőködı szakiskolákra vonatkozó 27. § (13) 
bekezdését a 2009. XLIX. törvény 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, így a 
szakiskolákra a kizárólag szakképzési évfolyammal mőködı iskolákra vonatkozó szabályok 
nem érvényesíthetık. 
A szakiskolákban az új OKJ felmenı rendszerő bevezetése az alábbi szabályok 
figyelembevételével történhet. 
 
A Kt. 51. § (1) bekezdése szerint “az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a 
jóváhagyást követı tanévtıl felmenı rendszerben vezetheti be.” 
A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a 
továbbiakban: Mők.r.) 17. § (2) bekezdése szerint “a középiskolai és a szakiskolai felvételi 
kérelmeket a tanév rendjében meghatározott idıszakban kell benyújtani, illetve elbírálni. Az 
elbírált kérelmek alapján felvett tanulók a felvételkor hatályos követelmények szerint 
kezdhetik meg és folytathatják tanulmányaikat.” 
A Kt. és a Mők.r. fent hivatkozott szabályai alapján a Kt. 27. § (1) bekezdése szerint mőködı, 
egészségügyi szakmacsoportban szakmai alapozó oktatást folytató szakiskolák a 2010/2011. 
tanévben 9. és 10. évfolyamos tanulói, valamint az 1/11. és 2/12. számozású szakképzési 
évfolyamokra felvett tanulói a régi OKJ 33 723 01 1000 azonosító számú Ápolási asszisztens 
szakképesítéshez tartozó szakmai és vizsgakövetelmény alapján kezdhetik meg a 



szakképesítés megszerzéséhez szükséges felkészülést, majd ez alapján fejezhetik be 
tanulmányaikat és tehetnek szakmai vizsgát. 
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