Útmutató
a felnőttképző által szervezett, a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzésre
vagy - nem szakképző intézményként - részszakmákra felkészítő szakmai oktatásra
vonatkozóan kidolgozott képzési program előzetes minősítését végző szakértők
szakterületi besoroláshoz

Alkalmazott jogszabályok
•
•
•

A felnőttképzésről szóló 2013. évi. LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.)
A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Fkr.)
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.)

Az Útmutató célja
A felnőttképzés sikeres működése nem képzelhető el az abban szereplők hatékony, szakszerű
együttműködése nélkül. A képzések megfelelő színvonalának egyik biztosítéka a szakmai- és
felnőttképzés-módszertani szempontból jól kidolgozott képzési program. 2022. július 1.
napjától az Fkr. 18. § (1) bekezdése alapján a felnőttképzési szakértők (továbbiakban:
szakértők) kizárólag a szakterületükbe tartozó képzési programok előzetes minősítésére
jogosultak. Jelen Útmutató célja annak pontos meghatározása, hogy egy adott képzési
program előzetes minősítésére mely szakértők jogosultak.

Alapelvek
Szakmaiság elve: az egyes feladatokat olyan szakemberek végezzék el, akik a lehető
legmagasabb színvonalon értenek annak végrehajtásához.
Hozzáférhetőség elve: az egyes területeken megfelelő számú szakértőnek kell rendelkezésre állni
annak érdekében, hogy a felnőttképzők szakmai-, területi- és pénzügyi szempontok alapján
megalapozottan tudjanak a szakértők közül választani. Amennyiben egy területen 5-nél
kevesebb szakértő van, úgy ezek a szempontok nem tudnak érvényesülni.
A szükséges minimális szabályozás elve: jelen szabályozást kizárólag azon területeken kell
alkalmazni, ahol annak jelentős hatása lehet. Emiatt az Útmutató hatálya kizárólag az Szkt.
alapján folytatott szakmai képzésekre (részszakma, szakképesítés) terjed ki. Nem terjed ki az
engedély alapján megvalósított nem szakmai képzésekre (egyéb képzések), valamint a
bejelentés alapján megvalósuló képzésekre (piaci képzések).

Az Útmutató hatálya
Az Útmutató hatálya kizárólag az Szkt. alapján folytatott szakmai képzésre és részszakmára
felkészítő szakmai oktatásra terjed ki. Nem terjed ki az engedély alapján megvalósított egyéb
képzésekre, valamint a bejelentés alapján megvalósuló képzésekre (piaci képzések).
A szakértők szakterületi besorolása
Az Fktv. 6. § alapján az a személy, aki felnőttképzési szakértői tevékenységet kíván végezni,
köteles az erre irányuló szándékát a felnőttképzési államigazgatási szerv részére bejelenteni.
Az Fkr. 14. § (1a) bekezdése alapján a felnőttképzési szakértők nyilvántartásában a
felnőttképzési szakértő szakterületét a képzési területek egységes osztályozási rendszere
szerint kell nyilvántartani.
A Képzési területek egységes osztályozási rendszere, 2018 (továbbiakban: KEOR) három
szintű hierarchiát használ: a legfelső eleme a főirány (első szint), majd az irány (terület,
második szint), illetve a szakirány (harmadik szint). A képzések 11 főirányba sorolhatók,
amelyek további területekre és szakirányokra oszlanak. (lásd. A KEOR módszertani útmutató
(https://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/keor/keor_2018_modszertani_
utmutato.pdf)
A szakértők a szakterületükbe (KEOR 2. szint) tartozó képzési programok előminősítésére
jogosultak. Például amennyiben egy szakértő szakterülete a KEOR 0611 Számítástechnikai
alkalmazások, akkor a KEOR 061 Információs és kommunikációs technológiák irányba tartozó
képzési programok előzetes minősítésére jogosult.
Amennyiben egy adott szakterületbe (KEOR 2. szint) sorolt szakértők száma nem éri el az 5
főt, úgy az adott főirányba (KEOR 1. szint) tartozó szakértők jogosultak az előzetes
minősítésre. Például a KEOR 084 Állatorvosi tudományok irányba tartozó szakértők száma 0
fő, emiatt KEOR 08 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és állatorvosi tudományok
főirányba tartozó szakértők jogosultak az előzetes minősítésre.

1. Melléklet
KEOR 2018 Struktúra

Kód
00

Főirány
Megnevezés
Általános programok

Irány (terület)
Kód
Megnevezés
Általános képzési
000 programok, tovább nem
bontható

Alapozó keretprogramok 0011

002

Írás, olvasás és számolás 0021
Személyiségfejlesztés,
0031
készségfejlesztés
Általános programok és
0099
képzések, m.n.s.*

009
Oktatás

0000

001

003

01

Kód

011

Oktatás

0110
0111
0112
0113
0114
0119

018

02

Humán tudományok és
020
művészetek
021

Több tudományterületet
átfogó programok, az
0188
oktatás főirány
túlsúlyával
Humán tudományok és
művészetek, tovább nem 0200
bontható
Művészetek

0210
0211
0212
0213
0214
0215
0219

022

Humán tudományok
(kivéve: nyelvek)

0220

Szakirány
Megnevezés
Általános képzési
programok, tovább nem
bontható
Alapozó
keretprogramok
Írás, olvasás és számolás
Személyiségfejlesztés,
készségfejlesztés
Általános programok és
képzések, m.n.s.
Oktatás, tovább nem
bontható
Oktatástudomány
Óvodapedagógusok
képzése
Tanárképzés tantárgyi
specializáció nélkül
Szakosodott oktatók
(szaktanárok) képzése
Oktatás, m.n.s.
Több tudományterületet
átfogó programok, az
oktatás főirány
túlsúlyával
Humán tudományok és
művészetek, tovább nem
bontható
Művészetek, tovább
nem bontható
Audiovizuális
módszerek és médiaszakismeretek
Divat, belsőépítészet és
ipari formatervezés
Képzőművészet,
szépművészet
Kézművesség
Zene- és
előadóművészetek
Művészetek, m.n.s.
Humán tudományok,
tovább nem bontható

0221
0222
0223
0229
023

Nyelvek

0230
0231
0232
0239

028

029

03

Társadalomtudományok, újságírás és más 030
információszolgáltatás
031

Több tudományterületet
átfogó programok, a
0288
humán tudományok
főirány túlsúlyával
Humán tudományok és
0299
művészetek, m.n.s.
Társadalomtudományok,
újságírás és más
0300
információszolgáltatás,
tovább nem bontható
Társadalom- és
viselkedéstudomány

0310
0311
0312
0313
0314
0319

032

Újságírás és más
információszolgáltatás

0320
0321
0322

0329

Vallási ismeretek és
hittudomány
Történelem és régészet
Filozófia és etika
Humán tudományok
(kivéve: nyelvek), m.n.s.
Nyelvek, tovább nem
bontható
Idegen nyelvek
elsajátítása
Irodalom és nyelvészet
Nyelvek, m.n.s.
Több tudományterületet
átfogó programok, a
humán tudományok
főirány túlsúlyával
Humán tudományok és
művészetek, m.n.s.
Társadalomtudományok,
újságírás és más
információszolgáltatás,
tovább nem bontható
Társadalom- és
viselkedéstudomány,
tovább nem bontható
Közgazdaságtan
Politikai és civil
társadalmi tanulmányok
Pszichológia
Szociológia és kulturális
tanulmányok
Társadalom- és
viselkedéstudomány,
m.n.s.
Újságírás és más
információszolgáltatás,
tovább nem bontható
Újságíró- és
riporterképzés
Könyvtári, levéltári
ismeretek,
információkezelés
Újságírás és
információszolgáltatás,
m.n.s.

038

039

04

Üzleti ismeretek,
ügyvitel és jog

040

041

042

048

049

05

Természettudományok,
matematika és
050
statisztika
051

052

Több tudományterületet
Több tudományterületet
átfogó programok, a
átfogó programok, a
társadalomtudományok,
társadalomtudomá-nyok,
0388
újságírás és más
újságírás és más
információ-szolgáltatás
információszolgáltatás
főirány túlsúlyával
főirány túlsúlyával
Társadalomtudományok,
Társadalomtudományok,
újságírás és információ, 0399 újságírás és információ,
m.n.s.
m.n.s.
Üzleti ismeretek,
Üzleti ismeretek, ügyitel
ügyvitel és jog, tovább
0400 és jog, tovább nem
nem bontható
bontható
Üzleti ismeretek és
Üzleti ismeretek és
0410 ügyitel, tovább nem
ügyvitel
bontható
0411 Könyvelés és adózás
Pénzügy, bank és
0412
biztosítás
Menedzsment és
0413
igazgatás
0414 Marketing és reklám
Titkársági és irodai
0415
munka
Nagy- és
0416
kiskereskedelem
0417 Munkahelyi ismeretek
Üzleti ismeretek és
0419
ügyvitel, m.n.s.
Jog
0421 Jog
Több tudományterületet
Több tudományterületet
átfogó programok, az
átfogó programok, az
0488 üzleti ismeretek,
üzleti ismeretek, ügyvitel
ügyvitel és jog főirány
és jog főirány túlsúlyával
túlsúlyával
Üzleti ismeretek,
Üzleti ismeretek,
0499
ügyvitel és jog, m.n.s.
ügyvitel és jog, m.n.s.
Természettudományok,
Természettudományok,
matematika és
matematika és
0500
statisztika, tovább nem
statisztika, tovább nem
bontható
bontható
Biológia és biokémia,
Biológia és biokémia
0510
tovább nem bontható
0511 Biológia
0512 Biokémia
Biológia és biokémia,
0519
m.n.s.
Környezeti tudományok,
Környezeti tudományok 0520
tovább nem bontható

053

054

058

059

06

Információs és
kommunikációs
technológiák

061

068

0521 Környezettudomány
Természeti környezet és
0522
élővilág
Környezeti tudományok,
0529
m.n.s.
Fizikai tudományok,
Fizikai tudományok
0530
tovább nem bontható
0531 Kémia
0532 Földtani tudományok
0533 Fizika
Fizikai tudományok,
0539
m.n.s.
Matematika és
Matematika és statisztika 0540 statisztika, tovább nem
bontható
0541 Matematika
0542 Statisztika
Több tudományterületet
Több tudományterületet
átfogó programok, a
átfogó programok, a
természettudományok, a
természettudományok, a
0588
matematika és a
matematika és a
statisztika főirány
statisztika főirány
túlsúlyával
túlsúlyával
Természettudományok,
Természettudományok,
matematika és
0599 matematika és
statisztika, m.n.s.
statisztika, m.n.s.
Információs és
Információs és
kommunikációs
kommunikációs
0610
technológiák, tovább
technológiák
nem bontható
Számítástechnikai
0611
alkalmazások
Adatbázisok,
0612 hálózattervezés és
adminisztráció
Szoftverek és
0613 alkalmazások fejlesztése
és elemzése
Információs és
0619 kommunikációs
technológiák, m.n.s.
Több tudományterületet
Több tudományterületet
átfogó programok, az
átfogó programok, az
információs és
információs és
0688
kommunikációs
kommunikációs
technológiák főirány
technológiák főirány
túlsúlyával
túlsúlyával

07

Műszaki, ipari és
építőipari képzések

070

Műszaki, ipari és
építőipari képzések,
tovább nem bontható

071

Általános műszaki
(mérnöki) képzés

072

Feldolgozóipari
képzések

073

Építészet és építőipar

078

079

08

Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás,
halászat és állatorvosi
tudományok

080

Több tudományterületet
átfogó programok, a
műszaki, ipari és
építőipari képzések
főirány túlsúlyával
Műszaki, ipari és
építőipari képzések,
m.n.s.

Műszaki, ipari és
0700 építőipari képzések,
tovább nem bontható
Általános műszaki
0710 (mérnöki) képzés,
tovább nem bontható
0711 Vegyipar
Környezetvédelmi
0712
technológiák
Energetika,
0713
elektromosság
Elektronika és
0714
automatizálás
Gépgyártás, műszer- és
0715
fémipar
Gépjárművek, hajók,
0716 repülőgépek tervezése
és gyártása
Általános műszaki
0719
(mérnöki) képzés, m.n.s.
Feldolgozóipari
0720 képzések, tovább nem
bontható
0721 Élelmiszergyártás
Fa-, papír-, műanyag-,
0722
üvegfeldolgozás
Textil-, ruha-, cipő- és
0723
bőripari képzések
Bányászat és
0724
kitermelőipar
0729 Feldolgozóipar, m.n.s.
Építészet és építőipar,
0730
tovább nem bontható
Építészet és
0731
várostervezés
Építőipar, magas- és
0732
mélyépítés
Több tudományterületet
átfogó programok, a
0788 műszaki, ipari és
építőipari képzések
főirány túlsúlyával
Műszaki, ipari és
0799 építőipari képzések,
m.n.s.

Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás,
halászat és állatorvosi

Mezőgazdaság,
0800 erdőgazdálkodás,
halászat és állatorvosi

tudományok, tovább nem
bontható

081

Mezőgazdaság

tudományok, tovább
nem bontható

0810
0811

082
083
084

088

089

09

Egészségügy és
szociális gondoskodás

090
091

092

0812
0819
0821
0831
0841

Mezőgazdaság, tovább
nem bontható
Növénytermesztés és
állattenyésztés
Kertészet
Mezőgazdaság, m.n.s.
Erdőgazdálkodás
Halgazdálkodás
Állatorvosi tudományok
Több tudományterületet
átfogó programok a
mezőgazdaság és az
állatorvosi tudományok
főirány túlsúlyával

Erdőgazdálkodás
Halgazdálkodás
Állatorvosi tudományok
Több tudományterületet
átfogó programok a
mezőgazdaság és az
0888
állatorvosi tudományok
főirány túlsúlyával
Mezőgazdaság,
Mezőgazdaság és
erdőgazdálkodás,
0899 állatorvosi tudományok,
halászat és állatorvosi
m.n.s.
tudományok, m.n.s.
Egészségügy és szociális
Egészségügy és
gondoskodás, tovább
0900 szociális gondoskodás,
nem bontható
tovább nem bontható
Egészségügy, tovább
Egészségügy
0910
nem bontható
0911 Fogászat
0912 Orvostudomány
Ápolás és
0913
szülésznőképzés
Orvosi diagnosztikai és
0914
kezelési technológiák
0915 Terápia és rehabilitáció
0916 Gyógyszerészet
Hagyományos orvoslás
0917 és komplementer
medicina, terápia
0919 Egészségügy, m.n.s.
Szociális gondoskodás,
Szociális gondoskodás
0920
tovább nem bontható
Idősek és fogyatékos
0921
felnőttek gondozása
Gyermek- és
0922
ifjúságvédelem
Szociális munka és
0923
tanácsadás

0929

098

099
10

Szolgáltatások

100
101

Több tudományterületet
átfogó programok az
egészségügyi és a
szociális gondoskodás
főirány túlsúlyával
Egészségügyi és
szociális gondoskodás,
m.n.s.
Szolgáltatások, tovább
nem bontható
Személyi szolgáltatások

0988

0999
1000
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1019

102

Közegészségügyi és
foglalkozásegészségügyi
szolgáltatások

1020

1021

1022

1029

103

Védelmi szolgáltatások

1030
1031
1032
1039

104

Szállítási szolgáltatások

1041

Szociális gondoskodás,
m.n.s.
Több tudományterületet
átfogó programok az
egészségügyi és a
szociális gondoskodás
főirány túlsúlyával
Egészségügyi és
szociális gondoskodás,
m.n.s.
Szolgáltatások, tovább
nem bontható
Személyi szolgáltatások,
tovább nem bontható
Háztartási szolgáltatások
Fodrászat és
szépségápolás
Szálláshely-szolgáltatás,
étkeztetés, vendéglátás
Sportok
Utazásszervezés,
turizmus és
szórakoztatás
Személyi szolgáltatások,
m.n.s.
Közegészségügyi és
foglalkozásegészségügyi
szolgáltatások, tovább
nem bontható
Kommunális és
közegészségügyi
szolgáltatások
Foglalkozásegészségügy és
balesetvédelem
Közegészségügyi és
foglalkozásegészségügyi
szolgáltatások, m.n.s.
Védelmi szolgáltatások,
tovább nem bontható
Honvédelem
Személyi és
vagyonvédelem
Védelmi szolgáltatások,
m.n.s.
Szállítási szolgáltatások

108
109
99

Ismeretlen képzési
terület

999

Több tudományterületet
átfogó programok a
szolgáltatások főirány
túlsúlyával
Szolgáltatások, m.n.s.
Ismeretlen képzési
terület

Több tudományterületet
átfogó programok a
1088
szolgáltatások főirány
túlsúlyával
1099 Szolgáltatások, m.n.s.
Ismeretlen képzési
9999
terület

