A Kormány 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és
a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító
szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról
1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása
1. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. § 40.
pontja szerinti, érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítéseket a 3. melléklet
tartalmazza.”
(2) Az R1. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az egyes hatósági jellegű képzések szakmai tartalmát is magában foglaló
szakképesítéseket a 7. melléklet tartalmazza.”
2. § Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Sztv. 29. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti, meglévő szakképesítéssel betölthető
munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető – a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó – szakképesítéseknek az 1.
melléklet 1. táblázata szerinti
a) szakképesítés-ráépülések,
b) iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések esetén az azonos ágazatba
sorolt további, iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések minősülnek.”
3. § Az R1. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek esetén
szolgálati beosztás betöltéséhez előírt szakképesítések kivételével a miniszter – a
szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével – kezdeményezi egy
szakképesítés OKJ-ból való törlését, ha a szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai
vizsgákon részt vevők száma a megelőző három év átlagában nem éri el az évi húsz főt.”
4. § Az R1. 9. §-a a következő (9)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (6) bekezdés szerinti képzéseket és azok szakmai vizsgáit – a javító- és a pótlóvizsgák
kivételével – 2016. március 31-ig kell befejezni.
(10) A 2015/2016. tanévben a 9. évfolyamon, valamint az érettségi végzettséget szerzett
tanulók részére a szakközépiskolában az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő
két évfolyamos felkészítés első évfolyamán megkezdett iskolai rendszerű képzések a 2015.
szeptember 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint
kerettantervek szerint fejezhetők be.
(11) A 2016. szeptember 1-jén szakképzési évfolyamon induló iskolai rendszerű képzések a
35 621 01 Állattartó szakmunkás, az 54 720 01 Egészségügyi asszisztens, a 34 541 02
Élelmiszeripari szakmunkás, az 54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus, az 55 815
01 Fodrász, az 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens, az 55 720 03 Gyógyszertári
asszisztens, a 34 582 06 Kályhás, az 55 725 10 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens, az 55 815 02 Kozmetikus, a 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló,
az 55 211 06 Lakberendező, az 54 812 02 Lovastúra-vezető, a 34 811 02 Mezőgazdasági
gazdaasszony, falusi vendéglátó, az 54 345 02 Nonprofit menedzser, a 35 582 07 Tetőfedő, a
34 811 05 Vendéglátó eladó, a 34 853 01 Víz- és csatornaműkezelő, az 55 850 06
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Vízgazdálkodó szaktechnikus és az 54 841 08 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó
szakképesítések esetén a 2016. január 1-jén hatályos OKJ-hoz kiadott kerettantervek szerint is
indíthatók, a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017.
tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015.
(X. 13.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével.
(12) A szakgimnáziumok 9. évfolyamain induló iskolai rendszerű képzések kizárólag a 2016.
szeptember 1-jén hatályos OKJ-hoz kiadott kerettantervek szerint indíthatók.
(13) A 2016. augusztus 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket a 2016. január 1jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint
kell befejezni.
(14) Az 52 345 04 Közszolgálati ügykezelő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés a
közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter, a 34 861 01 Rendészeti őr, valamint
az 52 861 11 Rendészeti ügyintéző szakképesítés megszerzésére irányuló képzés a
rendészetért felelős miniszter, az 52 853 03 Vízügyi ügyintéző szakképesítés megszerzésére
irányuló képzés a vízgazdálkodásért felelős miniszter engedélyével indítható.
(15) Az a tanuló, aki a 2016. évi középfokú felvételi eljárás során a 34 544 01 Vájár
szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre jelentkezett és oda felvételt nyert,
tanulmányait a 34 544 02 Bányaművelő szakképesítés, aki a 34 841 02 Matróz-gépkezelő
szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre jelentkezett és oda felvételt nyert, a 34 841 03
Hajós szakmunkás szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kezdi meg tanulmányait
a 2016/2017-es tanévben.”
5. § (1) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az R1. a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
6. § Az R1.
a) 1. § (4) bekezdésében az „Az Sztv. 24. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az
Sztv. 24. § (2) bekezdésében” szöveg,
b) 1. § (6) bekezdésében az „Az Sztv. 5. § (14) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az
Sztv. 4/A. § (2) bekezdésében” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdésében a „képzési formában” szövegrész helyébe a „képzési módszerrel”
szöveg,
d) 2. § (4) bekezdésében a „speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális
szakiskolában” szövegrész helyébe a „szakiskolában” szöveg lép.
7. § Hatályát veszti az R1. 2. § (5) bekezdése.
Hatályos:
Ø 1. § (2) bekezdése, az 5. § (4) bekezdése, a 6. § d) pontja, a 4. melléklet 2016.
szeptember 1-jén lép hatályba.
Ø 1. § (1) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2020. január 1-jén lép
hatályba.
Ø a többi paragrafus 2016. március 4-én lép hatályba

2

