1/2006. (II. 17.) OM rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (2) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján – a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel,
a szakképesítésért felelős miniszterrel, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével, valamint a
Közbeszerzések Tanácsa elnökével (a továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter)
egyetértésben – a következőket rendelem el:
Országos Képzési Jegyzék

1. § Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) e rendelet 1. számú mellékleteként
kiadom.
2. § E rendelet 2. számú mellékleteként kiadom a szakképesítések OKJ-be történő
felvételéhez, az OKJ-ben szereplő szakképesítés módosításához, illetőleg szakképesítésnek az
OKJ-ből történő törléséhez szükséges előlapot.
Szakképesítés OKJ-be történő felvételének, az OKJ-ben szereplő adatai módosításának,
illetőleg az OKJ-ből történő törlésének rendje

3. § (1) Szakképesítés OKJ-be történő felvételét, az OKJ-ben szereplő adatainak módosítását,
valamint szakképesítésnek az OKJ-ből történő törlését a szakképesítésért felelős miniszter
kezdeményezheti az Szt. 5. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az oktatási miniszternél.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felvételre, módosításra, törlésre irányuló javaslatot a
szakképesítésért felelős miniszterhez kell benyújtani, illetve azt saját maga is
kezdeményezheti (saját kezdeményezés).
(3) A javaslattevő a képzés szerint érdekelt gazdasági kamarával, illetve szakmai kamarával, a
munkaadói, a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel, a munkaügyi központokkal,
valamint egyéb szervezetekkel és intézményekkel a szakképesítésre vonatkozó gazdasági,
munkaerőpiaci igény megalapozottsága érdekében történt szakmai egyeztetés után nyújthatja
be a javaslatot.
(4) A javaslathoz a következőket kell csatolni:
a) az e rendelet 2. számú mellékletében szereplő kitöltött előlapot,
b) az OKJ-be történő felvétel és az OKJ-ben szereplő szakképesítés adatainak módosítása
esetében elemzést arról, hogy milyen a tervezett szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményének a viszonya a meglévő OKJ szakképesítéshez (milyen megfelelések,
azonosságok, eltérések vannak), a szakképesítés jogszabályi megjelentetésre alkalmas
szakmai és vizsgakövetelményét,
c) az OKJ-be történő felvétel és az OKJ-ben szereplő szakképesítés adatainak módosítása

esetében a megalapozott gazdasági, munkaerőpiaci igényre vonatkozó – különösen a
gazdasági kamarától, illetve szakmai kamarától, a munkaadói, munkavállalói érdekképviseleti
szervezetektől, a munkaügyi központoktól, egyéb szakmai szervezetektől és intézményektől, a
szakképző intézményektől és fenntartóiktól, és a felnőttképzést folytató intézmények
beszámolóinak feldolgozott adatbázisából származó –, a 2. számú mellékletben szereplő
egyéb adatokat tanúsító okmányokat, továbbá a szakképesítés felvételére, módosítására
vonatkozó támogató írásos nyilatkozatokat, amennyiben a javaslattevő nem a gazdasági
kamara, illetve a szakmai kamara, úgy a kamara támogató írásos nyilatkozatát is,
d) a szakképesítés OKJ-ből történő törlése esetében arra vonatkozó adatokat és igazolásokat a
c) pont szerint, hogy a szakképesítés tekintetében a gazdasági, a munkaerőpiaci igény
legalább három éve megszűnt.
(5) A szakképesítésért felelős miniszter a javaslatot a (4) bekezdésben meghatározott
okmányokkal együtt szakmai véleményezésre megküldi a Nemzeti Szakképzési Intézetnek (a
továbbiakban: NSZI), az Szt. 4. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott, az OKJ
folyamatos fejlesztésére és korszerűsítésére létrejött szakmacsoportos bizottságnak (a
továbbiakban: OKJ bizottság) és a Nemzeti Felnőttképzési Intézetnek (a továbbiakban: NFI)
is. Az NSZI, az OKJ bizottság és az NFI a szakképesítésért felelős miniszter által megküldött
javaslattal kapcsolatos véleményét, a javaslatnak az NSZI-be, az OKJ bizottsághoz, illetőleg
az NFI-be való megérkezésétől számított harminc napon belül alakítja ki.
(6) A szakképesítésért felelős miniszter – az NSZI, az OKJ bizottság, valamint az NFI
szakmai véleménye figyelembevételével – a javaslatról a vélemények megérkezésétől
számított harminc napon belül dönt.
(7) A szakképesítésért felelős miniszter a javaslatot elutasítja, ha a szakképesítésre vonatkozó
gazdasági, munkaerőpiaci igény nem megalapozott, vagy a szakmai és vizsgakövetelmény
nem felel meg az Szt. 10. § (1) bekezdésében előírtaknak, illetőleg ha a javaslattevő a (4)
bekezdésben meghatározott okmányokat a hiánypótlásra történő felhívást követően nem
csatolja.
(8) Ha a javaslat az OKJ-ből törölt szakképesítés – a (4) bekezdés a)–c) pontjai szerint
alátámasztott – újrafelvételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irányul, akkor a
szakképesítésért felelős miniszter az (5) bekezdés szerinti vélemények kikérése nélkül is
döntést hozhat.
(9) Ha a javaslat felsőfokú szakképesítés felvételére irányul, akkor a szakképesítésért felelős
miniszter az (5) bekezdés szerinti vélemények kikérése nélkül, harminc napon belül dönt.
4. § (1) A szakképesítésért felelős miniszter az elfogadott javaslatot, illetve saját
kezdeményezését (a továbbiakban együtt: Kezdeményezés) a 3. § (4) bekezdésben
meghatározott okmányokkal, valamint – újrafelvételre vagy törlésre irányuló kérelem
kivételével – az NSZI, az OKJ bizottság és az NFI véleményével együtt a döntést követő
nyolc napon belül megküldi az oktatási miniszternek.
(2) Az oktatási miniszter a beérkezett Kezdeményezést – a (6) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – nyolc napon belül továbbítja az Országos Szakképzési Tanács (a
továbbiakban: OSZT) részére.
(3) Az OSZT az oktatási miniszter által megküldött Kezdeményezéssel kapcsolatos
álláspontját, a Kezdeményezésnek az OSZT Titkárságához való megérkezését követően az
OSZT ügyrendje szerint – de legfeljebb harminc napon belül – alakítja ki.
(4) Az OSZT javaslata alapján az oktatási miniszter – a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszterrel, valamint a szakképesítésért felelős miniszterrel egyetértésben – elrendeli a
Kezdeményezésben szereplő szakképesítés OKJ-be történő felvételét, az OKJ-ben szereplő
szakképesítés módosítását, vagy a szakképesítésnek az OKJ-ből történő törlését.
(5) Amennyiben az OSZT a Kezdeményezést nem támogatja, az oktatási miniszter az OSZT
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határozatát követő nyolc napon belül felülvizsgálatra visszaküldi azt a szakképesítésért felelős
miniszternek.
(6) Ha a Kezdeményezés felsőfokú szakképesítés felvételére irányul, az oktatási miniszter az
5. §-ban foglaltak figyelembevételével kezdeményezi az OKJ kiegészítését az OSZT
véleményének egyidejű kikérése mellett.
5. § Az OKJ kiegészítésének, módosításának megjelentetésére akkor kerülhet sor, ha a
szakképesítés felvétele a változó gazdasági, munkaerőpiaci körülményekhez alkotó módon
alkalmazkodni képes munkaerő képzését és fejlesztését szolgáló igények gyorsabb kielégítése
érdekében történik, valamint a felvételre törvény, kormányrendelet alapján kerül sor, továbbá
ha a jegyzékből törölt szakképesítések újrafelvételére kerül sor.
Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit – a (2)–(4)
bekezdésekben foglalt kivételekkel – a 2006. április 1-jét követően megkezdett szakképzésre
kell felmenő rendszerben alkalmazni.
(2) Az iskolai rendszerű szakképzés esetében tanulót a 2006/2007. tanévben a 2006. április 1jétől hatályos OKJ előírásai szerint a szakképzési évfolyamra beiskolázni akkor lehet, ha az
ahhoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények és központi programok (felsőfokú
szakképzés esetén képzési programok) kiadásra kerültek, valamint a képzés megkezdéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.
(3) Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetében a résztvevővel képzési szerződést a 2006.
április 1-jétől hatályos OKJ előírásai szerint akkor lehet kötni, ha a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye kiadásra került.
(4) Az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére történő felkészítés
a) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a mindenkori hatályos szakmai és
vizsgakövetelmények kiadásától kezdődhet;
b) az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamon a szakképesítésért felelős
miniszter által jóváhagyott központi programok (tantervek) kiadását követően kezdhető meg.
(5) A 2006. április 1-jét megelőzően megkezdett szakképzés eredményes befejezését követő
szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényesek, azok államilag elismert szakképesítést
igazolnak.
(6) A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 121. §-a (1) bekezdés 21. pontjában előírt, a meglévő szakképesítéssel
betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető
szakképesítésnek kell tekinteni azt a szakképesítést, amelynek megszerzéséhez jogszabály
szakmai előképzettséget ír elő.
(7) A tizennyolcadik életévét betöltött képzésre jelentkezők közül az OKJ-ben szereplő 33-as
azonosító számmal kezdődő szakképesítések esetében a tizedik évfolyam elvégzését 2006.
január 1-jétől azoktól kell megkövetelni, akik az 1998/1999-es tanévet követően fejezték be
az általános iskola nyolcadik osztályát.
(8) A 2001. szeptember 1-je előtt megkezdett szakképzés esetében az Országos Képzési
Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet mellékleteként kiadott OKJ-ben szereplő
54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok
felsőfokú szakképesítést, illetőleg a 2001. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben
megkezdett szakképzés esetében az OKJ-ben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő
szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt szintű szakképesítést igazolnak.
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7. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 1. §-a, 3–10. §-a,
továbbá az 1., 3. és 4. számú melléklete,
b) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló
28/2004. (IX. 30.) OM rendelet 1–2. §-a, továbbá az 1–2. számú melléklete,
c) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló
14/2005. (V. 26.) OM rendelet,
d) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló
29/2005. (X. 28.) OM rendelet 1–2. §-a és 4. §-a.

1. számú melléklet
az 1/2006. (II. 17.) OM rendelethez

Az Országos Képzési Jegyzék

Jelmagyarázat
Az OKJ szakképesítéseinek azonosító száma 15 számjegyből áll, amely az 1. és 3. oszlop
számjegyeiből áll össze.
Az egyes oszlopok értelmezése a következő:
1. oszlop – A szakképesítés azonosító száma
– Az 1–2. számjegy a szakképesítés szintje
A szakképesítés szintjei a következők (a meghatározások után a megfelelő ISCED szintek
kerültek megjelölésre):
21 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító alapszintű szakképesítés, amely nem
igényel befejezett iskolai végzettséget. (2CV)
31 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a
szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati
tudáselemekre (a továbbiakban: bemeneti kompetencia) vagy a nyolcadik évfolyam
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épül. (3CV)
33 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a
szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra vagy a tizedik
évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettségre épül. (3CV)
51 Jellemzően fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű
szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti
kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy a középiskola befejező évfolyamának
elvégzésére épül. (4CV)
52 Fizikai vagy szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű
szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti
kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül. (4CV)
54 Jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító emelt szintű
szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti

4

kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül. (4CV)
55 Érettségi vizsgára épülő felsőfokú szakképesítések. (5BCV)
61 Felsőfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítések. (5ACV)
– 3–5. számjegy a szakképesítés tanulmányi területe = 3 számjegy
1 Oktatás
140 Általános oktatási ismeretek
2 Humán tudományok és művészetek
211 Képző- és iparművészet
212 Zene- és előadó-művészet
213 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
215 Kézművesség
223 Anyanyelvi képzés
3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések
321 Újságíró- és riporterképzés
322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés
340 Üzleti ismeretek és ügyvitel (általános programok)
341 Nagy- és kiskereskedelem
342 Marketing és reklám
343 Pénzügy, bank és biztosítás
344 Könyvelés és adózás
345 Menedzsment és igazgatás
346 Titkársági és irodai munka
347 Munkahelyi ismeretek
4 Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések
462 Statisztika
481 Számítástechnikai képzések
482 Számítástechnikai alkalmazások
5 Műszaki, ipari és építőipari képzések
520 Általános műszaki képzés
521 Gépgyártás, műszer- és fémipar
522 Energetika, elektromosság
523 Elektronika és automatizálás
524 Vegyipar
525 Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása
541 Élelmiszergyártás
542 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések
543 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás
544 Bányászat és kitermelőipar
581 Építészet és várostervezés
582 Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
6 Mezőgazdaság
621 Növénytermesztés és állattenyésztés
622 Kertészet
623 Erdőgazdálkodás
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624 Halgazdálkodás
641 Állatorvosi kisegítők képzése
7 Egészségügy és szociális gondoskodás
720 Egészségügy (általános programok)
723 Ápolás, gondozás
724 Fogászati laboratóriumi technológia
725 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák
726 Terápia és rehabilitáció
761 Gyermek- és ifjúságvédelem
762 Szociális munka és tanácsadás
8 Szolgáltatások
810 Személyi szolgáltatások (általános programok)
811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás
812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás
813 Sportok
814 Háztartási szolgáltatások
815 Fodrászat és szépségápolás
841 Szállítási szolgáltatások
850 Környezetvédelem (általános programok)
851 Környezetvédelmi technológiák
852 Természeti környezet és élővilág
853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
861 Személyi és vagyonvédelem
862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem
863 Honvédelem
– 6–7. számjegy az azonos szintű és tanulmányi területű szakképesítések sorszáma = 01–....
2. oszlop – Szakképesítés megnevezése
A megnevezések mellett felsőindexbe került számok jelentése:
1: A szakképzés megkezdésének feltétele hatósági képzés és vizsga során megszerzett vezetői
engedély (közúti jármű kategóriára), illetőleg gépkezelői jogosítvány (meghatározott
géptípusra).
2: Művészeti szak: párhuzamos oktatás, a szakmai évfolyamok számozása megegyezik az
általános műveltséget megalapozó, illetve az érettségire felkészítő ismereteket nyújtó
évfolyamok számozásával; a 7. oszlopban az évfolyamok száma a nem párhuzamos oktatás
szakképzési évfolyamainak számát jelenti; az adott szakképesítésnél az iskolarendszeren
kívüli képzésre vonatkozó, a szakképesítés sajátosságait figyelembe vevő további feltételeket,
illetve az egyéni felkészülés lehetőségét a szakmai és vizsgakövetelmény határozza meg.
3: Az adott szakképzés megkezdésének feltétele: középfokú (középszintű) szakmai képzettség
vagy felsőfokú iskolai végzettség.
4: Azon szakképesítéseket jelöli, amelyekre ráépülnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
felelősségi körébe tartozó mester szakmák.
5: Azon szakképesítéseket jelöli, amelyekre ráépülnek a Magyar Agrárkamara felelősségi
körébe tartozó mester szakmák.
3. oszlop – A szakképesítés köre
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Azonosító szám
– 8. számjegy az alap-szakképesítést jelzi: 1 = igen, 0 = nem
– 9. számjegy a rész-szakképesítést jelzi: 1 = igen, 0 = nem
– 10. számjegy az elágazást jelzi: 1 = igen, 0 = nem
– 11. számjegy a ráépülést jelzi: 1 = igen, 0 = nem
– 12–13. számjegy a rész-szakképesítés vagy az elágazás vagy a ráépülés szintje = 21–61
(amennyiben a 9–11. számjegyek 0, úgy ez a két számjegy is 0.)
– 14–15. számjegy az azonos szintű rész-szakképesítés, elágazás és ráépülés sorszáma = 01 ..
(amennyiben a 9–11. számjegyek 0, úgy ez a két számjegy is 0.)
Alap-szakképesítés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel,
munkakör ellátására képesít.
Rész-szakképesítés: Egy szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
moduljaiból épül fel, legalább egy munkakör ellátására képesít.
Elágazás: A szakképesítés részeként a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
modulokból épül fel, amely kötelezően választandó modullal/modulokkal együtt munkakör
ellátására képesít.
Ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, hogy mely
modulok/szakképesítés/rész-szakképesítés/elágazás moduljaira épül, meghatározza, hogy
mely modulokból épül fel, újabb munkakör ellátására képesít.
4. oszlop – Szakmacsoport
A számok jelentése 1–21-ig a szakmacsoportok sorszáma és elnevezése:
1. Egészségügy
2. Szociális szolgáltatások
3. Oktatás
4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
5. Gépészet
6. Elektrotechnika-elektronika
7. Informatika
8. Vegyipar
9. Építészet
10. Könnyűipar
11. Faipar
12. Nyomdaipar
13. Közlekedés
14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás
15. Közgazdaság
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
19. Egyéb szolgáltatások
20. Mezőgazdaság
21. Élelmiszeripar
5. oszlop – Jegyzékbe kerülés éve
6. oszlop – Kizárólag iskolai rendszerben megszerezhető szakképesítések
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7. oszlop – A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális időtartama
Az év és az óraszám együttes feltüntetése azt jelzi, hogy az adott szakképesítés iskolai
rendszerben és iskolarendszeren kívül is oktatható. Ahol csak az óraszám adott, ott
iskolarendszeren kívül oktatható a szakképesítés, ha központi program nem került kiadásra. A
kizárólag iskolai rendszerben oktatható szakképesítések esetében a maximális képzési idő
évben van megadva.
8. oszlop
A FEOR szám a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréből.
9. oszlop – A szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter
Rövidítések jelmagyarázata
i = kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítés;
BM = belügyminiszter;
EüM = egészségügyi miniszter;
FVM = földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter;
FMM = foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter;
HM = honvédelmi miniszter;
GKM = gazdasági és közlekedési miniszter;
ICSSZEM = ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter;
IM = igazságügy-miniszter;
IHM = informatikai és hírközlési miniszter;
KT = Közbeszerzések Tanácsa elnöke;
KvVM = környezetvédelmi és vízügyi miniszter;
KSH = Központi Statisztikai Hivatal elnöke;
NKÖM = nemzeti kulturális örökség minisztere;
OM = oktatási miniszter;
PM = pénzügyminiszter;
TNM = regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter.
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2. számú melléklet az 1//2006. (II. 17.)) OM rendelethez
Előlap
szakképesítésnek az OKJ-be történő felvételéhez, az OKJ-ben szereplő szakképesítés
módosításához, illetőleg szakképesítésnek az OKJ-ből történő törléséhez
Javaslattevő(k) neve:
székhelye:
Új szakképesítés*
Módosítandó szakképesítés*
Törlendő szakképesítés*
OKJ-ben szereplő adatok:
1. Szakképesítés azonosító száma: 1-2. szint, 3-5. tanulmányi terület, 8-11. szakképesítés
köre (alap-, rész-, elágazó, ráépülő), 12-13. rész-, elágazás, ráépülés szintje, XXsorszám (OM tölti ki)

XX

XX

2. A szakképesítés megnevezése (fejezze ki a szakképesítést, illetőleg a betölthető
foglalkozás jellemzőit, és legfeljebb két magyar szóból álljon):
3. Hozzárendelt FEOR szám (a szakképesítéssel betölthető legjellemzőbb foglalkozás
FEOR száma):
4. Szakképesítések köre*:
alaprészelágazás
ráépülés
5. Szakmacsoport: sorszám (1-21)
6. Jegyzékbe kerülés éve (az OM rendelet fogja meghatározni)
7. Kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítés*:

igen
nem
8. A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális időtartama (szakképzési
évfolyamok száma, óraszám):
9. A szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter:
Egyéb adatok:
1. A szakképesítés kapcsolata más szakképesítésekkel (alap, rész-, elágazás, ráépülés)
2. A képzésben résztvevők becsült száma egy év alatt:
3. Munkaadók, akik vállalják a gyakorlati képzést
4. Elméleti képzőhelyek, ahol a képzést indítani tervezik
5. A munkaügyi központ előrejelzése az adott szakképesítéssel betölthető munkahelyek
számára

* A kívánt rész aláhúzandó
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