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Tanúsítási rendszerkövetelmények 

KEOR kód                                       Képzési terület megnevezése 

0119 Oktatás, m.n.s. 

0211 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek  

0212 Divat, belsőépítészet és ipari formatervezés  

0213 Képzőművészet, szépművészet  

0214 Kézművesség  

0215 Zene- és előadóművészetek  

0314 Szociológia és kulturális tanulmányok  

0322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés  

0411 Könyvelés és adózás  

0413 Menedzsment és igazgatás  

0415 Titkársági és irodai munka  

0416 Nagy- és kiskereskedelem  

0417 Munkahelyi ismeretek  

0488 Több tudományterületet átfogó programok, az üzleti ismeretek, ügyvitel és jog főirány túlsúlyával  

0531 Kémia  

0532 Földtani tudományok  

0612 Adatbázisok, hálózattervezés és adminisztráció  

0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése  

0619 Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.  

0700 Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható  

0711 Vegyipar  

0712 Környezetvédelmi technológiák  

0713 Energetika, elektromosság  

0714 Elektronika és automatizálás  

0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar  

0716 Gépjárművek, hajók, repülőgépek tervezése és gyártása  

0721 Élelmiszergyártás  

0722 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás  

0723 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések  

0724 Bányászat és kitermelőipar  

0729 Feldolgozóipar, m.n.s.  

0731 Építészet és várostervezés  

0732 Építőipar, magas- és mélyépítés  

0799 Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s.  

0810 Mezőgazdaság, tovább nem bontható  

0811 Növénytermesztés és állattenyésztés  
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0812 Kertészet  

0819 Mezőgazdaság, m.n.s. 

0821 
Erdőgazdálkodás 

 

0831 Halgazdálkodás  

0841 Állatorvosi tudományok  

0888 
Több tudományterületet átfogó programok a mezőgazdaság és az állatorvosi tudományok főirány 

túlsúlyával  

0910 Egészségügy, tovább nem bontható  

0911 Fogászat  

0913 Ápolás és szülésznőképzés  

0914 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák  

0915 Terápia és rehabilitáció  

0921 Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása  

0922 Gyermek- és ifjúságvédelem  

0923 Szociális munka és tanácsadás  

1011 Háztartási szolgáltatások  

1012 Fodrászat és szépségápolás  

1013 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás  

1014 Sportok  

1015 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás  

1021 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások  

1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem  

1031 Honvédelem  

1032 Személyi és vagyonvédelem  

1041 Szállítási szolgáltatások  

0412 KEOR számú Pénzügy, bank és biztosítás megnevezésű képzési területre 

1088 Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával  
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