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Az általános iskola befejezése után szakiskolában, szakközépiskolában továbbtanulni
szándékozó diákoknak a jelenleg hatályos jogszabályok és szakmai irányelvek szerint
meghatározott alkalmassági feltételeknek kell megfelelniük. A szakmai alkalmasság
vizsgálata, az ehhez szükséges szakkonzíliumok elrendelése iskolaorvosi feladat (26/1997.
(IX.3.) NM rendelet.
A jelenleg hatályos jogszabály a fogadó intézmény iskolaorvosát jelöli ki az alkalmasság
elbírálására.
(33/1998.(VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról 11. §(2) A szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát és véleményezését
első fokon a szakképző intézménybe jelentkező tanulóknál a fogadó intézmény
iskolaorvosa, ennek hiányában az intézmény vezetőjének kezdeményezésére az Országos
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) által kijelölt
foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi,…
A 2011.évi CXC törvény a Nemzeti köznevelésről megváltoztatja a szakképzés rendjét,
idejét, rövidíti azt, így nem állhat rendelkezésre megfelelő idő a középiskolát ellátó
iskolaorvosok számára az alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatok elvégzésére.
Emiatt a 2012. évi beiskolázás kapcsán már sok középfokú intézmény küldte háziorvoshoz,
illetve általános iskolát ellátó iskolaorvoshoz a továbbtanuló diákokat az alkalmasság
feltételeinek megítélésére, holott ennek jogszabályi háttere nem módosult, a feladat
továbbra is a fogadó intézmény iskolaorvosáé maradt.
A NEFMI korábbi megkeresésünkre a felvetett problémát a fent említett jogszabályok
rendelkezései alapján áttekintette, és 2012.04.20-i válaszában az alábbiakat állapította
meg:
„A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998 (VI.24.) NM 4§ (3) bekezdése az előzetes munkaköri,
szakmai és higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata kapcsán előírja, hogy
(3) Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni
a) a szakképzési évfolyamra történő felvétel, átvétel, illetve továbbhaladás előtt
minden olyan esetben, amikor az Országos Képzési Jegyzék szerint a szakképesítés
megszerzése szakmai alkalmassági követelményekhez kötött;

b) a szakmaválasztást megelőzően – pályaválasztási tanácsadás céljából – a
pedagógus, az iskolaorvos, a szülő vagy a munkaügyi központ és a munkaügyi
kirendeltség kérésére azon képzésben résztvevő esetében, akinél a szakmai jellegű
képzésben való részvétel egészségi állapota miatt korlátozott;
A fenti rendelet 6. § (3) bekezdése szabályozza továbbá, hogy a tanulói jogviszony fennállása
alatt időszakos alkalmassági vizsgálatot kell végezni a szakmai alkalmasság újbóli
véleményezése céljából
a) a szakképzési évfolyamra járó valamennyi tanulónál, amennyiben az Országos
Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megszerzése
alkalmassági követelményekhez kötött;
b) a tanulónál, azokban a munkakörökben, amelyekben a munkavállalót egy évnél
gyakrabban kell időszakos alkalmassági vizsgálatban részesíteni, az adott
munkakörre előírt gyakorisággal.
A vizsgálatot végző szervek illetve személyek vonatkozásában a rendelet 11. §-ában
szerepel az alábbiak szerint:
(2) A szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát és véleményezését első fokon a szakképző
intézménybe jelentkező tanulóknál a fogadó intézmény iskolaorvosa, ennek hiányában az
intézmény vezetőjének kezdeményezésére a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi
szerv által kijelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi. A hallgatónál a
felsőoktatási intézmény kérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevőnél
– a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által megadott szempontok szerint –
szakmai alkalmassági vizsgálat végezhető.
(3) A szakképző és felsőoktatási intézmény tanulóinak, hallgatóinak időszakos szakmai és
soron kívüli szakmai alkalmassági vizsgálatát és véleményezését első fokon
a) Budapesten és Pest megyében a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv
által szakmai indokok alapján kiválasztott szakképző intézményeknél az intézet
orvosa, egyéb tekintetben a fogadó intézmény iskolaorvosa,
b) a többi megyében a fogadó intézmény iskolaorvosa, ennek hiányában az intézmény
vezetőjének a kezdeményezésére a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv
által kijelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.
(4) Az álláskeresők, valamint az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkezők szakmai
alkalmassági vizsgálatát és véleményezését első fokon az álláskereső, illetve az önköltséges
szakmai felkészítésre jelentkező lakóhelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa végzi.
Összefoglalva a fentieket, a jogszabály egyértelműen meghatározza a feladatot és az
annak elvégzésére jogosultak körét. Ebben a körben sem az az iskola nem szerepel,
ahonnan a tanuló indul, sem a háziorvos – értelemszerűen egyikük sem rendelkezik a
„célállomásra” jellemző egészségügyi igények ismeretével.”
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