2/2000. (I. 31.) OM rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4. §-a (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 az e rendelet mellékleteként kiadott Országos Képzési Jegyzék lép.
2. § Ez a rendelet 2000. február 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben a hatálybalépését
követően megkezdett szakképzésre kell felmenő rendszerben alkalmazni.

Jelmagyarázat:
I.-II.-III. = Az azonos elnevezésű, de különböző szakmai szintű szakképesítések jelölése (a
legmagasabb szint az I.) (2. oszlop)
t
= több helyre besorolható (3. oszlop)
i
= kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítés (5. oszlop)
−
= iskolai végzettség nem kerül előírásra (9. oszlop)
a
= alapfokú iskolai végzettség ( az alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítések
képzési ideje fogyatékos gyermekek esetében a jegyzékben megjelölt időnek a
kétszerese) (9. oszlop)
a*
= alapműveltségi vizsga előírható attól az időponttól, amikortól – jogszabály alapján –
az alapműveltségi vizsga legkorábban letehető (9. oszlop)
k
= középiskolai végzettség (9. oszlop)
f
= felsőfokú iskolai végzettség (9. oszlop)
sz
= beiskolázáshoz szakmai előképzettség szükséges (9. oszlop)
pa.
= pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni (10. oszlop)
sza.
= szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni (10. oszlop)
MAK = Magyar Agrár Kamara (12. oszlop)
MKIK = Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (12. oszlop)
MKK = Magyar Kézműves Kamara (12. oszlop)
**
= művészeti szak: párhuzamos oktatás esetén a szakmai évfolyamok számozása
megegyezik az általános műveltséget megalapozó, illetve az érettségire felkészítő
ismereteket nyújtó évfolyamok számozásával; a negyedik oszlopban az évfolyamok
száma csak a kiegészítő képzést jelenti (13. oszlop)
sz*
= a beiskolázáshoz, illetőleg a szakképesítéshez szükséges járművezetői és rakodó,
szállító, építőgép kezelői, vagy kishajóvezetői vizsgát a Közlekedési Főfelügyelet
hatáskörében kell letenni (13. oszlop)

