Közlemény a 2013 szeptembere előtt indult iskolai rendszerű szakképzésekről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §-ának (1) és
(2) bekezdései tartalmazzák a szakiskolai, szakközépiskolai képzésekre vonatkozó átmeneti
szabályokat. Ennek értelmében utoljára a 2012/2013-as tanévben indult képzéseket lehet a
korábbi szabályozás, azaz a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény és a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezései, valamint a 133/2010. (IV. 22.) Korm.
rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: régi OKJ) alapján befejezni.
Ez azt jelenti, hogy a kilencedik vagy magasabb évfolyamon 2012 szeptemberében (de
legkésőbb keresztfélévben 2013 februárjában) vagy korábban indult, jelenleg folyamatban
lévő szakiskolai vagy szakközépiskolai képzések esetén lehetőség van a képzések korábbi
szabályok és a régi OKJ szerinti befejezésére.

1. Szakiskolai képzés
Az előzőek alapján tehát a kilencedik-tizedik évfolyamos – azaz az ún. hagyományos („2+2es”) rendszerű képzésben már részt vevő – szakiskolai tanulók 2013., illetve 2014. szeptember
1-jétől még megkezdhetik a 2012. augusztus 31-én hatályos régi OKJ szerinti szakképesítések
tanulását. [Erre példa a Fodrász szakképesítés, amelyben a képzés a szociális és munkaügyi
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról szóló 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet
alapján folyhat még, azok kifutásáig.]
Azon tanulók tehát, akik az ún. 2+2-es rendszerű képzésben a 2012/2013-as tanévben a
kilencedik vagy a tizedik évfolyamot végzik, folytathatják a képzésüket a korábbi szabályok
(régi szakképzési törvény, régi OKJ és az ehhez kidolgozott szakmai és vizsgakövetelmény
alapján). Ez azt jelenti, hogy a 2+2-es rendszerű szakiskolai képzésben jelenleg tizedik
évfolyamos tanuló a 2013/14-es tanévben, a jelenleg kilencedik évfolyamos tanuló pedig a
2014/15-ös tanévben még megkezdheti a 2+2-es rendszer szerint a tizenegyedik (azaz első
szakképzési) évfolyamot a korábbi követelmények szerint.

2. Szakközépiskolai képzés
A szakközépiskolai tanulók esetén utoljára a 2012 szeptemberében kilencedik évfolyamot
kezdett tanulók választhatják majd a régi OKJ-ban szereplő szakképesítésekre történő
felkészülést, de kizárólag abban az esetben, ha a kilencedik-tizenkettedik évfolyamos
tanulmányaik beszámítása révén képzésük egy évvel rövidebb lesz.
Ha az előzetes tudás beszámítására nem kerül sor (a régi OKJ-ban szereplő, érettségi utáni
kettő vagy két évnél hosszabb képzés), akkor 2013 szeptemberétől már csak az Országos
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott új Országos Képzési Jegyzékben (a

továbbiakban: új OKJ) szereplő szakképesítések választhatók. Az előzetes tudás
beszámíthatóságának hiányában nem választhatók továbbá a régi OKJ-ban szereplő
érettségire épülő egy éves képzési idejű szakképesítések sem (pl. Marketing- és
reklámügyintéző, Biztonságszervező I.).
Azon tanulók tehát, akik 2012/2013-as tanévben a kilencedik, tizedik, tizenegyedik vagy
tizenkettedik évfolyamot végzik szakközépiskolában, folytathatják a képzésüket a korábbi
szabályok (régi szakképzési törvény, régi OKJ és az ehhez kidolgozott szakmai és
vizsgakövetelmény alapján), ha az ezeken az évfolyamokon szerzett ismereteik beszámításra
kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a 2012/2013-as tanévben tizenkettedik évfolyamos tanuló a
2013/14-es tanévben még a régi szabályok szerint iratkozhat be a tizenharmadik (azaz első
szakképzési) évfolyamra. (Ez utoljára azon szakközépiskolai tanuló esetén történhet meg,
akik a 2012/2013-as tanévben kezdték meg a kilencedik évfolyamot a régi szabályok szerint,
azaz a 2015/2016-os tanévben kezdi meg a tizenkettedik évfolyamot.) Ha viszont nem kerül
beszámításra az előzetes szakmai ismeret, akkor csak az új OKJ szerinti kettő éves képzésre
iratkozhat be a tizenharmadik, tizennegyedik évfolyamon.
A régi OKJ szerinti, érettségire épülő szakképesítés-ráépülések megszerzésére irányuló
képzések szintén a 2012/2013-as tanévben indulhattak utoljára, a 2013/14-es tanévtől pedig
már csak az új OKJ szerinti szakképesítés-ráépülések képzése indítható.
A 2012/13-as tanévben nyelvi előkészítő képzéssel induló szakképzések esetén is lehetőség
van a képzés 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ szerinti befejezésére, amennyiben a tanulók
adott szakképesítésre, szakmacsoportra történő beiskolázása megtörtént. Amennyiben tehát a
tanulók az iskola korábban elfogadott pedagógiai programja alapján olyan képzésben kezdtek
nyelvi előkészítő évfolyamot, amely a továbbiakban (szakmai orientáció, szakmacsoportos
alapozó képzés) valamely régi OKJ szerinti szakképesítés tekintetében nyújt a szakképzésbe
beszámítható (és ezáltal a képzési idő rövidülésével járó) ismereteket, úgy a tanulóknak az
érettségit követően még lehetőségük van a képzés korábbi szabályok szerinti befejezésére és a
2012. augusztus 31-én hatályos OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai
vizsga letételére.
2013 szeptemberében és az azt követő tanévekben már csak az új szabályozás szerint
indítható iskolai rendszerben képzés, a szakiskolában és szakközépiskolában egyaránt. (Akkor
is, ha azt nem a kilencedik évfolyamon, hanem magasabb évfolyamon indítva szervezik meg.)

3. Az új típusú képzésre történő áttérés
Az Szt. hivatkozott 92. §-ának (1) bekezdése – az új szakképzési rendszerre történő mielőbbi
áttérés érdekében – tartalmazza ugyanakkor azt is, hogy a tanuló választása szerint az Szt.
szerinti új képzési formába jelentkezhet át a szakképző iskola igazgatójának az engedélye
alapján, az Szt.-nek a beszámításra vonatkozó szabályai [27. § (1) bekezdés] szerint. Ennek
megfelelően az új OKJ-ban szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek,
szakképzési kerettanterveinek kiadását követően, a beszámítási lehetőségek figyelembevétele
mellett, biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a képzésüket korábban megkezdett tanulók –
beszámítási igény és megalapozott beszámíthatóság esetén – már az új OKJ szerinti
képzésben fejezhessék be a tanulmányaikat.

