37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a)
pontjában, és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, és az eljárási díj
tekintetében a pénzügyminiszterrel, valamint a szakképesítésért felelős miniszterrel, ideértve a
Központi Statisztikai Hivatal elnökét is (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 az 1993-tól az OKJ-ből törölt és összevont
szakképesítéseket tartalmazó listát, valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII.
30.) MüM rendelet módosításáról szóló 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet mellékletében megjelent
OKJ szakképesítések és az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet
módosításáról szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet 1. számú mellékletében megjelent OKJ
szakképesítések egymással történő megfeleltetését, továbbá 3. számú mellékleteként kiadom
szakképesítésnek az OKJ-be történő felvételéhez, az OKJ-ben szereplő szakképesítés
módosításához, illetőleg szakképesítésnek az OKJ-ből történő törléséhez szükséges előlapot.
Eljárási rend szakképesítésnek az OKJ-be történő felvételéhez, az OKJ-ben szereplő adatai
módosításához, illetőleg az OKJ-ből történő törléséhez
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. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az oktatási miniszternél.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felvételre, módosításra, törlésre kérelem (a
továbbiakban: kérelem) alapján kerülhet sor, amelyet
a) a gazdasági kamara,
b) a szakmai kamara,
c) a munkaadói szakmai szervezet,
d) a munkavállalói szakmai szervezet,
e) a szakképzést folytató intézmény,
f) a felnőttképzési tevékenységet folytató szervezet,
g) egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni
vállalkozó, valamint természetes személy,
h) az Szt. 4. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott, az OKJ folyamatos fejlesztésére
és korszerűsítésére létrejött szakmacsoportos bizottság (a továbbiakban: OKJ bizottság),
i) az Országos Szakképzési Tanács (a továbbiakban: OSZT)
[(a továbbiakban a)-i) együtt: kérelmező] nyújthat be.
(3) Az oktatási miniszter, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, valamint a
szakképesítésért felelős miniszter az ágazatába tartozó - jogszabályban meghatározott feladataival
és hatásköreivel összefüggő - szakképesítés tekintetében a (2) bekezdéstől eltérően, kérelem

nélkül nyújthat be az (1) bekezdésben meghatározott felvételre, módosításra, törlésre irányuló
kezdeményező javaslatot.
4. § (1) A kérelmezőnek a kérelmet - a gazdasági kamarákkal, a munkaadói, a munkavállalói
szakmai szervezetekkel, a munkaügyi központokkal, valamint egyéb szervezetekkel és
intézményekkel a szakképesítésre vonatkozó gazdasági, munkaerőpiaci igény megalapozottsága
érdekében történt szakmai egyeztetés után - a szakképesítésért felelős miniszterhez kell
benyújtania.
(2) A kérelmezőnek a kérelemhez csatolni kell
a) e rendelet 3. 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
vizsgakövetelményeinek a viszonya a meglévő OKJ szakképesítéshez (milyen megfelelések,
azonosságok, eltérések vannak) a szakképesítés jogszabályi megjelentetésre alkalmas szakmai és
vizsgakövetelményeit, illetőleg az OKJ-ből történő szakképesítés törlése esetében a
jogszabályban megjelent szakmai és vizsgakövetelményeket,
c) az OKJ-be történő felvétel és az OKJ-ben szereplő szakképesítés adatainak módosítása
esetében a megalapozott gazdasági, munkaerőpiaci igényre vonatkozó - különösen a gazdasági
kamaráktól, a munkaadói, munkavállalói szakmai szervezetektől, a munkaügyi központoktól,
egyéb szakmai szervezetektől és intézményektől, a szakképző intézményektől és fenntartóiktól,
és a felnőttképzést folytató intézmények beszámolóinak feldolgozott adatbázisából származó -, a
3. számú mellékletben szereplő egyéb adatokat tanúsító okmányokat, továbbá a szakképesítés
felvételére, módosítására vonatkozó támogató írásos nyilatkozatokat, amennyiben a kérelmező
nem a szakmai kamara, úgy a szakmai 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 öt
éve megszűnt.
(3) A szakképesítésért felelős miniszter a kérelmet a (2) bekezdésben meghatározott
okmányokkal együtt szakmai véleményezésre megküldi a Nemzeti Szakképzési Intézetnek (a
továbbiakban: NSZI) és az iskolarendszeren kívüli szakképzést érintő esetben a Nemzeti
Felnőttképzési Intézetnek (a továbbiakban: NFI) is. Az NSZI és az NFI a szakképesítésért felelős
miniszter által megküldött kérelemmel kapcsolatos véleményét, a kérelemnek az NSZI-be,
illetőleg az NFI-be való megérkezésétől számított 30 napon belül alakítja ki.
(4) A szakképesítésért felelős miniszter - az NSZI, valamint az NFI szakmai véleménye
figyelembevételével - a kérelmező kérelmének elfogadásáról, elutasításáról a vélemények
megérkezésétől számított 30 napon belül dönt.
(5) A szakképesítésért felelős miniszter a kérelmet 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 kérelmező a (2) bekezdésben
meghatározott okmányokat a hiánypótlásra történő felhívást követően nem csatolja.
5. § (1) A szakképesítésért felelős miniszter az elfogadott kérelmet, mint saját javaslatát (a
továbbiakban: javaslat) a 4. § (2) bekezdésben meghatározott okmányokkal együtt - az elfogadást
követő nyolc napon belül - megküldi az oktatási miniszternek.
(2) Az oktatási miniszter a megérkezést követő nyolc napon belül megküldi a javaslatot a 4. §
(2) bekezdésben meghatározott okmányokkal együtt az OKJ bizottságnak, amely az oktatási
miniszter által megküldött kérelemmel kapcsolatos álláspontját, valamint az adott szakképesítés
OKJ-be illeszthetőségét a kérelemnek az OKJ bizottsághoz való megérkezésétől számított 30
napon belül alakítja ki.
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(3) Az oktatási miniszter a javaslatot a 4. § (2) bekezdésben meghatározott okmányokkal és az
OKJ bizottság szakmai véleményével együtt megküldi a szakképesítésért felelős miniszternek.
(4) A szakképesítésért felelős miniszter az OKJ bizottság szakmai véleménye alapján a
javaslatot módosíthatja. A szakképesítésért felelős miniszter a módosított, vagy a változatlan
tartalmú javaslatot megküldi az oktatási miniszternek az OSZT részére történő továbbítás
céljából.
(5) Az oktatási miniszter javaslatot - az OKJ bizottság véleményével együtt - évente legfeljebb
négy alkalommal (negyedévenként) terjeszt az OSZT elé.
(6) Az OSZT az oktatási miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos álláspontját, a
javaslatnak az OSZT titkárságához való megérkezésétől számított 60 napon belül alakítja ki.
(7) Az OSZT javaslatára az oktatási miniszter - a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszterrel, valamint a szakképesítésért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeli el a
javaslatban szereplő szakképesítés OKJ-be történő felvételét, az OKJ-ben szereplő szakképesítés
módosítását, valamint szakképesítésnek az OKJ-ből történő törlését.
6. § (1) Az oktatási miniszter a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, valamint a
szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - évente két
alkalommal jelenteti meg az OKJ-t.
(2) Az OKJ megjelentetésre három alkalommal 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.
7. § (1) Az OKJ-be történő felvételre, OKJ-ben szereplő szakképesítés adatainak módosítására
irányuló eljárásban eljárási díjat kell fizetni. Az eljárási díj összege 250 ezer forint
szakképesítésenként.
(2) Az eljárási díj teljes összegét a kérelem benyújtását megelőzően a szakképesítésért felelős
miniszter által irányított minisztérium - e rendelet 4. számú mellékletben meghatározott bankszámlájára kell befizetni a rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson, vagy
banki átutalási megbízással. A befizetésről szóló feladóvevényt vagy az átutalási megbízásról
szóló bizonylatot a kérelemhez a benyújtáskor csatolni kell. A befizetett díjról a kérelmező
számára a szakképesítésért felelős miniszter által irányított minisztérium 15 munkanapon belül
számlát bocsát ki.
(3) A befizetett eljárási díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek
bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási
rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik. A befizetett eljárási díj az
érintett minisztérium bevétele. Az eljárási díj a kérelemhez kapcsolódó feladatok ellátásához, a
jogorvoslati kérelmek elbírálásához, az e feladatokkal összefüggő személyi és tárgyi kiadások
fedezetére használható fel.
8. § (1) Ha a szakképesítésért felelős miniszter az e rendeletben meghatározott feladatai
ellátásába pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményt von be, az eljárási díj az intézményi
feladatok költségeinek fedezetéül is felhasználható. A szakképesítésért felelős miniszter az eljárás
során felmerült, az eljáráshoz kapcsolódó bizonylattal igazolt költségeket az intézményi feladatra
kötött megbízás alapján a szakképesítésenkénti eljárási díj legfeljebb 75%-a erejéig banki
átutalási megbízással teljesíti.
(2) Nem kell fizetni eljárási díjat abban az esetben, ha a kérelmet az OKJ bizottság, az OSZT,
továbbá ha a javaslatot az oktatási miniszter, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter,
valamint a szakképesítésért felelős miniszter nyújtja be.
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Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben - a (2)-(4)
bekezdésekben foglalt kivételekkel - a 2004. január 1-jét követően megkezdett szakképzésre kell
felmenő rendszerben alkalmazni. Az iskolai rendszerű szakképzés esetében tanulót a 2004/2005.
tanévtől kezdődően lehet a szakképzési évfolyamra beiskolázni, illetőleg az iskolarendszeren
kívüli szakképzés esetében a részt vevővel képzési szerződést csak akkor lehet kötni, ha a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye kiadásra került.
(2) Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben addig az időpontig, amíg
a 2004. január 1-jétől hatályos OKJ előírásaihoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények,
valamint az iskolai rendszerű szakképzéshez a központi programok (tantervek) nem kerültek
kiadásra, a képzés a 2004. január 1-jéig hatályos OKJ, és az ahhoz illeszkedő korábban kiadott
szakmai és vizsgakövetelmények, illetőleg az iskolai rendszerű szakképzéshez illeszkedő
korábban kiadott központi programok (tantervek) és az elméleti képzéshez szükséges tananyagok
alapján indítható.
(3) 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 követő tanévtől kezdhető
meg.
(4) A tizennyolcadik életévét betöltött képzésre jelentkezőtől az OKJ-ben szereplő 33-as és 34es azonosító számmal kezdődő szakképesítések esetében a tizedik évfolyam elvégzését 2006.
január 1-jétől kell megkövetelni.
10. § (1) E rendelet 1. számú mellékletében, az 52 7026 01 azonosító számú postai
forgalomellátó megnevezésű szakképesítésre vonatkozó rendelkezése 2004. szeptember 1-jén
hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet,
b) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló
3/1995. (V. 4.) MüM rendelet, a 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet, a 22/1997. (XII. 30.) MüM
rendelet, a 12/1998. (V. 23.) MüM rendelet, a 16/1999. (IV. 2.) OM rendelet, a 2/2000. (I. 31.)
OM rendelet, a 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet, a 41/2001. (XI. 9.) OM rendelet, a 32/2002. (V.
18.) OM rendelet, a 63/2002. (XII. 20.) OM rendelet, a 27/2003. (X. 18.) OM rendelet, valamint
c) a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról szóló
49/2002. (VII. 26.) OM rendelet.
(3) A 2001. szeptember 1-je előtt megkezdett szakképzés esetében az 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.
(4) A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2004. január 1-jét megelőzően
megkezdett szakképzés eredményes befejezését követően kiadott bizonyítványok érvényesek,
azok államilag elismert szakképesítést igazolnak.

4

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

7

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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