28/2004. (IX. 30.) OM rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) 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 Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet (a
továbbiakban: R.) 1. számú melléklete (a továbbiakban: Melléklet) a magyar ABC betűrendjének
megfelelően az e rendelet 1. számú mellékletében szabályozott családpedagógiai mentor,
energiatermelő és -hasznosító technikus (a szakirány megjelölésével), gyógynövény- és
fűszernövény-termesztő és -feldolgozó, hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó, közterületfelügyelő, ménesgazda, mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens, növénytermesztő és
növényvédő technológus, takarító szakképesítésekkel egészül ki.
(2) Az e rendelet 2. számú mellékletében foglalt rendelkezések lépnek a Melléklet az
autógyártó, banki tanácsadó/szakképesített bankreferens, bábkészítő, bábszínész, beszédíró
gyorsíró, biotermesztő, bőripari szabász, bőripari varrómunkás (tűző), cipőjavító, csipkekészítő,
dajka, drágakő-meghatározó, élelmiszer-analitikus technikus, élelmiszer-ipari technikus (a
szakterület megjelölésével), épületgépész-technikus, faiskolai szaporítóanyag-előállító, falusi
vendéglátó, felelős gázüzemi vezető (a szakterület megjelölésével), gáz- és olajtüzelőberendezésminősítő, -felülvizsgáló, gyékény-, szalma-, csuhéj tárgykészítő, gyermekruha-készítő,
hangmester/hangtechnikus, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő, kalapos és sapkakészítő,
képkeretező és üvegező, kertész- és növényvédelmi technikus, kéz- és lábápoló, műkörömépítő,
kézi és gépi hímző, kiadványszerkesztő, kishajó- és csónaképítő, kisofszetgép-kezelő, korrektor,
könyvesbolti eladó, könyvkiadói és kottakiadói szerkesztő, könyvkötő, könyvtáros asszisztens,
kötöttáru-készítő, közbeszerzési referens, lakástextilvarró, -javító, laptördelő és képszerkesztő,
mikroszaporító, motorkerékpár-szerelő és -javító, nemszőttkelmegyártó, nemzetközi
szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, népijáték és kismesterségek oktatója, nonprofit
menedzser, nonprofit ügyintéző, növénytermesztő és növényvédelmi technikus, nyomdai
gépmester, nyomdai segédgépmester, parképítő és -fenntartó technikus, porcelánkészítő,
szerszámkészítő, szíjgyártó, szíjgyártó-nyerges, szőnyegszövő, textiljáték-készítő, tipográfus,
titkárságvezető, vetőmagtermesztő és -minősítő, virágkötő, vízügyi technikus szakképesítésekre
vonatkozó rendelkezései helyébe.
(3) A Mellékletben szereplő
- állatkerti állatgondozó szakképesítés megnevezése állatkerti és cirkuszi állatgondozóra,
- állattenyésztési gépkezelő szakképesítés megnevezése állattenyésztési gépkezelő (a gép
megjelölésével)-re,
- becsüs I. (a szakirány megjelölésével) szakképesítés megnevezése becsüs (a szakirány
megjelölésével)-re,
- divat-stílustervező szakképesítés megnevezése divatstílustervező asszisztensre,
- gazda II. szakképesítés megnevezése gazdára,
- gyermek- és ifjúsági felügyelő I. szakképesítés megnevezése gyermek- és ifjúságvédelmi
asszisztensre,
- gyermek- és ifjúsági felügyelő II. szakképesítés megnevezése gyermek- és ifjúsági
felügyelőre,

- gyorsíró és idegen nyelvi gépíró szakképesítés megnevezése ügyviteli asszisztensre,
- kereskedő-boltvezető II. szakképesítés megnevezése kereskedő vállalkozóra,
- környezet- és természetvédelmi szakmunkás szakképesítés megnevezése környezetvédelmi
szakmunkásra,
- környezet- és vízgazdálkodási technikus szakképesítés megnevezése víz- és
környezetgazdálkodási technikusra,
- menedzserasszisztens szakképesítés megnevezése idegen nyelvi menedzserasszisztensre,
- mezőgazdasági gazdaasszony II. szakképesítés megnevezése mezőgazdasági gazdaasszonyra,
- minőségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító szakképesítés megnevezése minőségirányítási
belső auditorra,
- távközlési szaktechnikus szakképesítés megnevezése távközlési szaktechnikus (az ágazat
megjelölésével)-re,
- tüzelő- és építőanyag-kereskedő II. szakképesítés megnevezése tüzelő- és építőanyagkereskedőre,
- ügyintéző titkár I. szakképesítés megnevezése idegen nyelvi ügyintéző titkárra,
- ügyintéző titkár II. szakképesítés megnevezése ügyintéző titkárra,
- vágóállat-minősítő szakképesítés megnevezése vágóállat-minősítő (az állatfaj
megnevezésével)-re,
- vegyész szakmunkás szakképesítés megnevezése vegyészlaboránsra,
- vendéglátó-üzletvezető II. szakképesítés megnevezése vendéglátó vállalkozóra
módosul.
(4) A Mellékletben szereplő
- gépíró és gyorsíró szakképesítés megnevezése irodai asszisztensre, az 1. oszlopban
szabályozott azonosító száma 33 3404 01-ről 52 3404 05-re,
- igazgatási ügyintéző-ügykezelő szakképesítés megnevezése igazgatási ügyintézőre, a 8.
oszlopban szabályozott szakképzési évfolyamok száma 1,5-ről 1-re,
- iskolatitkár (óvodatitkár) szakképesítés megnevezése közoktatási asszisztensre, a 8. oszlopban
szabályozott óraszáma 300-ról 400 órára,
- kehely- és pohárkészítő (kézi) szakképesítés megnevezése kehelycsésze- és pohárbefúvó
(kézi)-re, az 1. oszlopban szabályozott azonosító száma 31 5291 06-ról 32 5292 01-re, a 4.
oszlopban szabályozott szakképesítés köre D-ről C-re,
- nyomdai szöveg- és képszerkesztő szakképesítés megnevezése nyomdai kiadvány- és
képszerkesztőre, az 1. oszlopban szabályozott azonosító száma 51 5278 06-ról 52 5278 02-re, a 3.
oszlopban szabályozott FEOR száma 7351-ről 7359-re a 9., 10. oszlopokban szabályozott
elmélet-gyakorlat aránya 60/40-ről 50/50-re,
- sajt- és vajkészítő szakképesítés megnevezése sajtkészítőre, az 1. oszlopban szabályozott
azonosító száma 32 5212 02-ről 31 5212 17-re, a 8. oszlopban szabályozott óraszáma 500-ról
1000 órára,
- segédkönyvkötő szakképesítés megnevezése könyvkötő asszisztensre, a 4. oszlopban
szabályozott szakképesítés köre D-ről A-ra,
- szerkesztőségi ügyintéző titkár szakképesítés megnevezése szerkesztőségi asszisztensre, az 1.
oszlopban szabályozott azonosító száma 52 3404 03-ról 54 3404 04-re, a 9., 10. oszlopokban
szabályozott elmélet-gyakorlat aránya 60/40-ről 50/50-re, a 12. oszlopban megjelölt szakmai és
vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter OM-NKÖM-ről OM-re,
- üvegfestő és ólomüvegező szakképesítés megnevezése üvegfestő és ólmozottüveg készítőre,
az 1. oszlopban szabályozott azonosító száma 31 5292 12-ről 32 5292 02-re
módosul.
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(5)
(6) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletével egészül ki.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a
2005. január 1-jét követően megkezdett szakképzésre kell felmenő rendszerben alkalmazni.
(2) 2005. január 1-jén hatályát veszti a Melléklet
- állatifehérjetakarmány-előállító,
- általános menedzser I.,
- általános menedzser II.,
- általános menedzser III. (operatív),
- általános vegyipari szakmunkás,
- bányavillamossági szerelő,
- becsüs II.,
- fémtömegcikk-gyártó,
- fluidumkitermelő technikus,
- gazda I.,
- gázipari technikus,
- hegesztő technológus,
- húsipari melléktermék-feldolgozó,
- hűtőgépkezelő,
- kereskedő-boltvezető I.,
- kékfestő,
- késes és köszörűs,
- klímagépkezelő,
- külkereskedelmi asszisztens,
- mezőgazdasági gazdaasszony I.,
- mélyfúró technikus,
- nádbútorkészítő bútornádazó,
- paszományos gombkötő,
- postaforgalmi szakmunkás,
- robbanóanyag-gyártó,
- takács,
- tavinád-feldolgozó, nádtetőfedő,
- tüzelő- és építőanyag-kereskedő I.,
- ügyvitel-technikai műszerész,
- vas- és fémipari előkészítő,
- vendéglátó-üzletvezető I.
szakképesítésekre vonatkozó rendelkezése.
(3) Az e rendelet 2. § (2) bekezdésében felsorolt szakképesítések tekintetében iskolai rendszerű
szakképzésben utoljára a 2004/2005. tanévre iskolázható be tanuló.
(4) Az e rendelet 2. § (2) bekezdésében felsorolt szakképesítések tekintetében 2005. január 1jét megelőzően megkezdett szakképzés eredményes befejezését követően a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően kiadott bizonyítványok érvényesek, azok államilag elismert
szakképesítést igazolnak.

3

Jelmagyarázat:
21-71 = a szakképesítés azonosító számának első két számjegye a szakképesítés szintje (1.
oszlop)
21 befejezett iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítések
31 = a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épülő
szakképesítések, vagy
= a tizenhatodik életévét betöltött, az általános iskola hatodik évfolyamát elvégzett
és a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 27. § (8) bekezdésében
szabályozott kétéves felzárkóztató oktatást eredményesen befejezett tanulók
számára választható szakképesítések, vagy
= a tizenhatodik életévét betöltött, az általános iskola hetedik évfolyamát elvégzett
és a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a közoktatási törvény 27. § (8)
bekezdésében szabályozott egyéves felzárkóztató oktatást eredményesen
befejezett tanulók számára választható szakképesítések
32 nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épülő és
szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések
33 = tizedik évfolyamra épülő szakképesítések, vagy
= a tizenhatodik életévét betöltött, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatási törvény) 27. § (8) bekezdésében szabályozott
feltételekkel a tanulók számára választható szakképesítések
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
1408- = a szakképesítés azonosító számának harmadik-hatodik számjegye a szakképesítés
8999
tanulmányi területe (1. oszlop)
14 Oktatói, pedagógiai képesítések
1408 Szakmai, gyakorlati oktatói képesítések
1499 Egyéb oktatói, pedagógiai képesítések
18 Művészeti képesítések
1811 Képzőművészeti képesítések
1812 Iparművészeti képesítések
1822 Zeneművészeti képesítések
1832 Színművészeti, előadóművészeti képesítések
1833 Táncművészeti szakképesítések
1842 Film- és fotóművészeti képesítések
1852 Építőművészeti képesítések
1899 Egyéb művészeti képesítések
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34 Gazdasági és igazgatási képesítések
3404 Ügyviteli képesítések
3426 Irodai könyvelő és adatfeldolgozó gépkezelői képesítések
3432 Pénzügyi és számviteli ügyintézői képesítések
3433 Külkereskedelmi képesítések
3434 Vezetői (menedzseri) képesítések
3435 Gazdasági ügyintézői és szervezői képesítések
3436 Pénzügyi és számviteli szakértői képesítések
3437 Könyvvizsgáló, revizor és adótanácsadó képesítések
3438 Statisztikai képesítések
3439 Egyéb gazdasági és kereskedelmi képesítések
3440 Banki és biztosítási ügyintézői képesítések
3441 Banki és biztosítási szakértői képesítések
3442 Személyügyi képesítések
3443 Munkaerőpiaci szolgáltatási képesítések
3452 Helyi és közigazgatási ügyintézői képesítések
3462 Intézményigazgatási ügyintézői képesítések
3472 Oktatásszervezési képesítések
46 Számítástechnikai képesítések
4641 Számítástechnikai képesítések
50 Egészségügyi képesítések
5002 Orvosi kisegítő és közegészségügyi képesítések
5008 Rehabilitációs és fizikoterápiás gyógyászati képesítések
5012 Egészségügyi ápolói képesítések
5015 Szülész(nő)i képesítések
5018 Egészségügyi asszisztensi képesítések
5030 Orvostechnológiai képesítések
5046 Fogászati egészségügyi képesítések
5052 Gyógyszertári asszisztensi képesítések
5070 Egészségügyi csecsemő- és gyermekotthoni gondozói képesítések
52 Kis- és nagyüzemi ipari képesítések
5211 Bányászati ipari képesítések
5212 Élelmiszer-ipari képesítések
5216 Építőipari képesítések
5220 Építőanyag-ipari képesítések
5222 Erősáramú villamosipari képesítések
5223 Gyengeáramú villamosipari képesítések
5224 Távközlési képesítések
5232 Kohászati képesítések
5233 Fémmegmunkáló-ipari, felületkezelői képesítések
5234 Gépjárműszerelő és -javítóipari képesítések
5235 Mezőgazdaságigép-szerelő és javítóipari képesítések
5236 Egyéb gépeket szerelő és javítóipari képesítések
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5237
5239
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5249
5251
5252
5253
5256
5257
5259
5262
5272
5274
5276
5278
5282
5286
5291
5292
5293
5294

Mechanikai műszeripari képesítések
Egyéb fémipari képesítések
Járműipari, közlekedésgépészeti képesítések
Élelmiszer-ipari gépkezelői képesítések
Könnyűipari gépkezelői képesítések
Vegyialapanyag- és termékgyártógép-kezelői képesítések
Építőanyag-ipari gépkezelői képesítések
Kohászati, fémmegmunkáló-ipari gépkezelői képesítések
Gyártósori összeszerelői képesítések
Egyéb gépészeti szerelő képesítések
Bányászati gépkezelői képesítések
Energetikai gépkezelői, kazánkezelői képesítések
Vízellátási gépkezelői képesítések
Építőipari gépkezelői képesítések
Anyagmozgatógép, település és köztisztasági munkagép-kezelői képesítések
Egyéb gépkezelői képesítések
Famegmunkáló-ipari képesítések
Bőr- és cipőipari képesítések
Textilipari képesítések
Ruházati és szőrmeipari képesítések
Nyomdaipari képesítések
Laboránsi (ipari) képesítések
Optikus, látszerész képesítések
Háziipari képesítések
Vegyesipari képesítések
Kézművesipari képesítések
Raktározási képesítések

54 Műszaki, technikusi képesítések
5401 Műszaki mérési, tervezési és rajzolói képesítések
5411 Könnyűipari műszaki, technikusi képesítések
5412 Vegyipari műszaki, technikusi képesítések
5422 Erősáramú villamosipari műszaki, technikusi képesítések
5423 Gyengeáramú villamosipari és elektronikai műszaki, technikusi képesítések
5424 Távközlési technikusi képesítések
5432 Kohóipari műszaki, technikusi képesítések
5436 Bányászati műszaki, technikusi képesítések
5441 Közlekedésgépészeti műszaki, technikusi képesítések
5442 Gépipari műszaki, technikusi képesítések
5443 Építő- és épületgépészeti műszaki, technikusi képesítések
5449 Egyéb gépészeti műszaki, technikusi képesítések
5452 Mező-, erdő- és halgazdasági gépészeti műszaki, technikusi képesítések
5470 Környezet- és természetvédelmi műszaki, technikusi képesítések
5482 Üzemvezetési, -szervezési képesítések
5483 Üzemfenntartási képesítések
5499 Egyéb műszaki, technikusi képesítések
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58 Építészeti képesítések
5801 Általános építészeti képesítések
5812 Terület- és településfejlesztési építési képesítések
5832 Közlekedésépítési, üzemfenntartási képesítések
5842 Vízügyi építési, üzemfenntartási képesítések
62 Mező-, erdő- és halgazdasági képesítések
6201 Általános mezőgazdasági képesítések
6203 Állattenyésztési képesítések
6206 Növénytermesztési képesítések (kertészeti nélkül)
6207 Kertészeti képesítések
6208 Takarmányozási képesítések
6222 Élelmiszer-technikusi képesítések
6232 Állat-egészségügyi képesítések
6249 Egyéb mezőgazdasági képesítések
6262 Erdőgazdasági képesítések
6272 Halgazdasági képesítések
6280 Mező-, erdő- és halgazdasági gépészeti és gépkezelői képesítések
66 Háztartás-gazdasági képesítések
6601 Háztartás-gazdasági képesítések
70 Szállítási, hírközlési képesítések
7001 Általános közlekedési forgalmi képesítések
7010 Közlekedési üzemviteli technikusi képesítések
7026 Postaforgalmi képesítések
78 Személyi szolgáltatási, vendéglátói, kereskedelmi, idegenforgalmi képesítések
7812 Fodrász és kozmetikus képesítések
7822 Vendéglátói képesítések
7826 Szakács, cukrász képesítések
7842 Kelmefestő és vegytisztító képesítések
7862 Kereskedelmi (kiskereskedelmi) képesítések
7872 Idegenforgalmi képesítések
7882 Kulturális szolgáltatási képesítések
7898 Környezetvédelmi szolgáltatási képesítések
7899 Egyéb szolgáltatási képesítések
84 Kulturális és tájékoztatási képesítések
8402 Újságírói képesítések
8407 Közművelődési képesítések
8409 Egyéb tájékoztatási képesítések
8419 Egyéb kulturális képesítések
8422 Könyvtári képesítések
8425 Múzeumi képesítések
8429 Egyéb dokumentációs képesítések
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89 Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések
8912 Rendvédelmi képesítések
8915 Tűzvédelmi képesítések
8917 Katonai képesítések
8919 Egyéb védelmi és katonai képesítések
8933 Szociális képesítések
8962 Testnevelési és sport képesítések
8999 Egyéb, máshová nem sorolható képesítések
01-... = a szakképesítés azonosító számának hetedik-nyolcadik számjegye az azonos
szakképesítési szinten és tanulmányi területen belüli sorszám. Az OKJ-ből
kikerülő szakképesítés sorszáma új szakképesítés jelölésére nem használható fel.
(1. oszlop)
I.-II.-III. = az azonos elnevezésű, de különböző szakmai szintű szakképesítések jelölése (a
legmagasabb szint az I.) (2. oszlop)
* = fogyatékossággal élők (sajátos nevelési igényű tanulók) számára iskolai
rendszerben is a fogyatékosság típusától, fokától függően (2. 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 a nem párhuzamos oktatás szakképzési évfolyamainak számát jelenti; az
adott szakképesítésnél az egyéni felkészülés lehetőségét a szakmai és
vizsgakövetelmény határozza meg (2. oszlop)
0210- = a 9006/1995. (SK 12.) KSH közlemény alapján, amely a Foglalkozások Egységes
9129
Osztályozási Rendszeréről (FEOR) szóló [9029/1993. (SK 1994. 1.)] KSH
közlemény módosításáról rendelkezik (3. oszlop)
A = több munkakör betöltésére jogosító, elsősorban a közoktatás keretében
megszerezhető szakképesítés (4. oszlop)
B = elsősorban az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében megszerezhető,
különböző jogszabályokban meghatározott munkakör betöltésére jogosító
szakképesítés (4. oszlop)
C = elsősorban az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében megszerezhető,
általában egy munkakör betöltésére jogosító szakképesítés (4. oszlop)
D = a szakképzés megkezdésekor bejelentési kötelezettséghez kötött szakképesítés (4.
oszlop) A szakképzést folytató intézmény vezetője a képzésben résztvevők
létszámát szakképesítésenként köteles bejelenteni az Oktatási Minisztérium
Szakoktatási és Szakképzési Főosztályának. (4. oszlop)
1-21 = szakmacsoport sorszáma (5. oszlop)
Az 5. oszlopban szereplő számok jelentése:
Ssz.
1.
2.
3.
4.

Szakmacsoport
Egészségügy
Szociális szolgáltatások
Oktatás (oktatás, pedagógia)
Művészet, közművelődés, kommunikáció (zene-, tánc-, képző- és iparművészet,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

színművészet-bábművészet, színházművészet, sajtó, közművelődés)
Gépészet (gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat, finommechanika,
anyagvizsgálat, automatika, hegesztés, felületkezelés, minőségbiztosítás)
Elektrotechnika-elektronika (elektrotechnika, elektronika, távközléstechnika)
Informatika (szoftver)
Vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok)
Építészet (építészet, építőipar, építőanyag-ipar, közlekedésépítő)
Könnyűipar (ruha-, textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar)
Faipar
Nyomdaipar
Közlekedés
Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Közgazdaság
Ügyvitel
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (kereskedelem, marketing, üzleti
adminisztráció, menedzselés, nem gazdasági ügyintézés, szervezés)
Vendéglátás-idegenforgalom (vendéglátás, idegenforgalom, turizmus)
Egyéb szolgáltatások (személyi, biztonsági, polgári védelmi, rendészeti szolgáltatások,
honvédelem, tűzvédelem, munkavédelem, kis- és kézművesipar)
Mezőgazdaság (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdészet, vadászat, halászat,
térképészet)
Élelmiszeripar

Rövidítések magyarázata:
t
i
MKIK
MAK

=
=
=
=

több helyre besorolható (3. oszlop)
kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítés (7. oszlop)
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (11. oszlop)
Magyar Agrár Kamara (11. oszlop)

A szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszter:
BM = belügyminiszter; ESzCsM = egészségügyi, szociális és családügyi miniszter; FVM =
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter; FMM = foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter; HM = honvédelmi miniszter; GKM = gazdasági és közlekedési miniszter; GyISM =
gyermek-, ifjúsági és sportminiszter; IM = igazságügyminiszter; IHM = informatikai és hírközlési
miniszter; KvVM = környezetvédelmi és vízügyi miniszter; KSH = Központi Statisztikai Hivatal
elnöke; NKÖM = nemzeti kulturális örökség minisztere; OM = oktatási miniszter; PM =
pénzügyminiszter (12. oszlop).
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