27/2001. (VII. 27.) OM rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról
A hazai szakképzési rendszer korszerűsítése céljából, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.
törvény 4. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a szakmai és
vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterekkel és a Központi
Statisztikai Hivatal elnökével egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. § Az Országos Képzési Jegyzékről szóló – többször módosított – 7/1993. (XII. 30.) MüM
rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § A szakképesítéseknek az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvételére a rendes felvételi
eljárástól eltérően, az oktatási miniszter által közleményben kiadott eljárási rend alapján –
gyorsított eljárás keretében – akkor kerülhet sor, amennyiben:
a) a felvétel a változó gazdasági, munkaerő-piaci körülményekhez alkotó módon alkalmazkodni
képes munkaerő képzését és fejlesztését szolgáló igények gyorsabb kielégítése érdekében
történik;
b) a felvételre törvény, törvényerejű rendelet, kormányrendelet alapján kerül sor;
c) az e rendelet hatálybalépésével az Országos Képzési Jegyzékből kikerült szakképesítések
újrafelvételére kerül sor.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a
2001. szeptember 1-jét követően megkezdett szakképzésre kell felmenő rendszerben alkalmazni.
Az iskolai rendszerű szakképzésben a több munkakör betöltésére jogosító, elsősorban a
közoktatás keretében megszerezhető szakképesítések esetében a tanulót 2002/2003. tanév első
tanítási napjától lehet beiskolázni, ha az előírt szakmai tantárgyak központi programjai (tantervei)
kiadásra kerültek, és az elméleti képzéshez szükséges tananyagok rendelkezésre állnak.
(2) Az iskolai rendszerű szakképzésben az Országos Képzési Jegyzékről szóló 2/2000. (I. 31.)
OM rendelettel módosított 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet mellékleteként kiadott Országos
Képzési Jegyzék alapján utoljára 2001/2002. tanévre iskolázható be tanuló.
(3) E rendelet módosítása nem érinti a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről szóló 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján kiadott bizonyítványok érvényességét,
a megszerzett bizonyítványok államilag elismert szakképesítést igazolnak.
(4) Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról
rendelkező 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet 2. számú melléklete, az e rendelet (1)
bekezdésében megjelölt alkalmazási időponttól kezdődően hatályát veszti.

Jelmagyarázat:
21–71
= a szakképesítés azonosító számának első két számjegye a szakképesítés ISCED
szintje (1. oszlop)
21 befejezett iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítések
31 nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épülő
szakképesítések
32 nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épülő
és szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések
33 tizedik évfolyamra épülő szakképesítések
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34 tizedik évfolyamra épülő és szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések
51 a középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez kötött szakképesítések,
amelyek jellemzően fizikai tevékenység ellátására jogosítanak
52 középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez vagy érettségi vizsgához kötött
szakképesítések, amelyek jellemzően szellemi tevékenység ellátására
jogosítanak
53 érettségi vizsgához és meghatározott szakmai előképzettséghez kötött
szakképesítések
54 érettségi vizsgához vagy érettségi vizsgához és meghatározott szakmai
előképzettséghez kötött emelt szintű szakképesítések
55 érettségi vizsgához kötött felsőfokú szakképesítések
71 felsőfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítések
a szakképesítés azonosító számának harmadik-hatodik számjegye a szakképesítés
tanulmányi területe (1. oszlop)
a szakképesítés azonosító számának hetedik-nyolcadik számjegye az azonos
szakképesítési szinten és tanulmányi területen belüli sorszám (1. oszlop)
az azonos elnevezésű, de különböző szakmai szintű szakképesítések jelölése (a
legmagasabb szint az I.) (2. oszlop)
több munkakör betöltésére jogosító, elsősorban a közoktatás keretében
megszerezhető szakképesítés (fogyatékosok számára a fogyatékosság típusától,
fokától függően) (3. oszlop)
különböző jogszabályokban meghatározott munkakör betöltésére jogosító
szakképesítés (3. oszlop)
az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében megszerezhető, általában egy
munkakör betöltésére jogosító szakképesítés (3. oszlop)
a szakképzés megkezdésekor bejelentési kötelezettséghez kötött szakképesítés (3.
oszlop)
A szakképzést folytató intézmény vezetője a képzésben résztvevők létszámát
szakképesítésenként köteles bejelenteni az Oktatási Minisztérium Szakoktatási
Főosztályának.
szakmacsoport sorszáma (4. oszlop)

A 4. oszlopban szereplő számok jelentése:
Szakterületek és szakmacsoportok
Szakterület

Ssz

Humán

Szakmacsoport

Egészségügy
1.
Szociális szolgáltatások
2.
Oktatás (oktatás, pedagógia)
3.

2

Szakterület

Ssz

Szakmacsoport

4.

Művészet, közművelődés, kommunikáció (zene-, tánc-, képző- és iparművészet,
színművészet-bábművészet, színházművészet, sajtó, közművelődés)

19 Egyéb szolgáltatások (személyi, biztonsági, polgári védelmi, rendészeti
.
szolgáltatások, honvédelem, tűzvédelem, munkavédelem, kis- és kézművesipar)
Műszaki
5.

Gépészet (gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat,
finommechanika, anyagvizsgálat, automatika, hegesztés, felületkezelés,
minőségbiztosítás)
Elektrotechnika-elektronika (elektrotechnika, elektronika, távközléstechnika)

6.
Informatika (szoftver)
7.
Vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok)
8.
Építészet (építészet, építőipar, építőanyag-ipar, közlekedésépítő)
9.
10 Könnyűipar (ruha-, textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar)
.
11 Faipar
.
12 Nyomdaipar
.
13 Közlekedés (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel)
.
14 Környezetvédelem-vízgazdálkodás
.
Gazdasági- 15 Közgazdaság
szolgáltatási .
16 Ügyvitel
.
17 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (kereskedelem, marketing,
.
üzleti adminisztráció, menedzselés, nem gazdasági ügyintézés, szervezés)
18 Vendéglátás-idegenforgalom (vendéglátás, idegenforgalom, turizmus)
.
Agrár

20 Mezőgazdaság (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdészet, vadászat,
.
halászat, térképészet)
21 Élelmiszeripar
.

3

t

=

több helyre besorolható (5. oszlop)

i

=

kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítés (7.
oszlop)

–

=

a

=

iskolai végzettség nem kerül előírásra (11. oszlop)
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és
betöltött tankötelezettségi kor (11. oszlop)

a*

=

tizedik évfolyam elvégzése (11. oszlop)

k

=

középiskola utolsó évfolyamának elvégzése (11. oszlop)

é

=

érettségi vizsga (11. oszlop)

f

=

felsőfokú iskolai végzettség (11. oszlop)

sz

=

gy

=

beiskolázáshoz szakmai előképzettség szükséges (11. oszlop)
beiskolázáshoz a szakmai és vizsgáztatási követelményekben előírt gyakorlat
szükséges
(11. oszlop)

pa.

=

pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni (12. oszlop)

sza.

=

szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni (12. oszlop)

A szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszter:
BM = belügyminiszter; EüM = egészségügyi miniszter; FVM = földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, HM = honvédelmi miniszter; IM = igazságügy-miniszter; ISM = ifjúsági és sportminiszter;
KöViM = közlekedési és vízügyi miniszter; KSH = Központi Statisztikai Hivatal elnöke; KöM =
környezetvédelmi miniszter; NKÖM = nemzeti kulturális örökség minisztere; OM = oktatási miniszter;
PM = pénzügyminiszter; SZCSM = szociális és családügyi miniszter (13. oszlop)
MKIK
=
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (14. oszlop)
MAK

=

Magyar Agrár Kamara (14. oszlop)

**

=

művészeti szak: párhuzamos oktatás, a szakmai évfolyamok számozása
megegyezik az általános műveltséget megalapozó, illetve az érettségire
felkészítő ismereteket nyújtó évfolyamok számozásával; a 8. oszlopban az
évfolyamok száma csak a kiegészítő képzést jelenti (15. oszlop)

sz*

=

a beiskolázáshoz, illetőleg a szakképesítéshez járművezetői és rakodógép-,
szállítógép-, építőgép-kezelői vagy kishajóvezetői vizsgát a Közlekedési
Főfelügyelet hatáskörében kell letenni (15. oszlop)

törvény, r.

=

a munkakör betöltéséhez, a foglalkozás gyakorlásához a hivatkozott
törvényben, rendeletben előírt szakképesítés (15. oszlop)
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