25/2006. (VI. 8.) OM rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4. § (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, a szakképesítésért felelős miniszterekkel, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével és a
Közbeszerzések Tanácsa elnökével egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § (1) Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletében a Jelmagyarázat rész, 1. oszlop - A szakképesítés azonosító száma rész második francia bekezdésében (3-5. számjegy a szakképesítés tanulmányi területe = 3
számjegy):
a) a 3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések alcím utáni felsorolás az alábbi új első ponttal egészül ki:
„313 Politikai és civil társadalmi tudományok”
b) a 6 Mezőgazdaság alcím utáni felsorolás helyébe a következő rendelkezés lép:
„621 Növénytermesztés és állattenyésztés
622 Kertészet
623 Erdőgazdálkodás
624 Halgazdálkodás
625 Vadgazdálkodás
641 Állatorvosi kisegítők képzése”
2. § A Rendelet 1. számú mellékletében az Országos Képzési Jegyzék 2006. táblázatában szereplő 280. sorszámú közbeszerzési referens szakképesítés esetében a 7. oszlopban a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális időtartama alatt
feltüntetett „1. év, 1000 óra” helyébe „500 óra” lép.
3. § A Rendelet 1. számú melléklete (Országos Képzési Jegyzék 2006.) e rendelet mellékletével egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
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