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Tanúsítási rendszerkövetelmények 

KEOR kód Képzési terület megnevezése 

0031 Személyiségfejlesztés, készségfejlesztés (2022.04.08.) 

0119 Oktatás, m.n.s. (2021.05.07.) 

0188 Több tudományterületet átfogó programok, az oktatás főirány túlsúlyával (2022. 12. 07.)  

0211 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek (2022.02.02.) 

0212 Divat, belsőépítészet és ipari formatervezés (2021.01.21.)  

0213 Képzőművészet, szépművészet (2021.01.21.)  

0214 Kézművesség (2022.08.30.) 

0215 Zene- és előadóművészetek (2022.05.24.)  

0222 Történelem és régészet (2022.04.08.) 

0314 Szociológia és kulturális tanulmányok (2021.01.21.)  

0322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés (2021.05.07.) 

0410 Üzleti ismeretek és ügyvitel tovább nem bontható (2022.05.13.) 

0411 Könyvelés és adózás (2022.08.25.) 

0412 Pénzügy, bank és biztosítás megnevezésű képzési területre (2021.01.21.)  

0413 Menedzsment és igazgatás (2022.05.24.)  

0415 Titkársági és irodai munka (2021.01.21.)  

0416 Nagy- és kiskereskedelem (2022.09.16.) 

0417 Munkahelyi ismeretek (2021.01.21.)  

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

(2021.01.21.)  

0531 Kémia (2021.01.21.)  

0532 Földtani tudományok (2021.01.21.)  

0612 Adatbázisok, hálózattervezés és adminisztráció (2021.01.21.)  

0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése (2022.08.25.) 

0619 Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s. (2022.08.25.) 

0700 Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható (2021.09.01.) 

0711 Vegyipar (2021.03.08.)  

 

0712 Környezetvédelmi technológiák (2021.01.21.)  

0713 Energetika, elektromosság (2021.09.01.) 

0714 Elektronika és automatizálás (2021.09.01.) 

0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar (2022.08.30.) 

 

0716 Gépjárművek, hajók, repülőgépek tervezése és gyártása (2022.12.07.) 

0719 Máshova nem sorolható általános műszaki (mérnöki) képzés (2022.11.08.) 

0721 Élelmiszergyártás (2022.08.25.) 

0722 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás (2021.01.21.)  

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0031_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_220330_pdf-1649407774330.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0119_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_20210507pdf-1620376647488.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0188_rk_221206pdf-1670409666928.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0211_rk_mod_220124pdf-1643829174882.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0212_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241393885.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0213_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241384076.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0214_rk_mod_220829pdf-1661858708205.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0215_rk_mod_220523_alairtpdf-1653395875900.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0222_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_220330_pdf-1649407777952.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0314_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241355248.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0322_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_20210507pdf-1620376692011.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0410_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_220511pdf-1652439610592.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0411_rk_mod_2208pdf-1661414126491.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0412_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241323101.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0413_rk_mod_220523_alairtpdf-1653395882729.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0415_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241306335.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0416_rk_mod_220915pdf-1663324160526.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0417_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241249971.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0488_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241238341.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0488_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241238341.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0531_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241228923.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0532_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241217897.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0612_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241206151.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0613_rk_mod_2207pdf-1661414130209.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0619_rk_mod_2207pdf-1661414134316.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0700_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_modositas_20210821pdf-1630480529099.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0711_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1615221562537.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0712_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241118992.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0713_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_modositas_20210821pdf-1630480554055.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0714_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_modositas_20210831pdf-1630482629574.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0715_rk_mod_220829pdf-1661858704536.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0716_rk_mod_221206pdf-1670409778115.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0719_rk_mod_221107pdf-1667902209637.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0721_rk_mod_2208pdf-1661414141879.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0722_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241044200.pdf
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0723 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések (2021.09.29.) 

 

 

0724 Bányászat és kitermelőipar (2021.01.21.)  

0729 Feldolgozóipar, m.n.s. (2021.01.21.)  

0731 Építészet és várostervezés (2021.01.21.)  

0732 Építőipar, magas- és mélyépítés (2022.03.11.) 

0799 Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s. (2022.02.02.) 

0810 Mezőgazdaság, tovább nem bontható (2022.08.25.) 

0811 Növénytermesztés és állattenyésztés (2022.08.30.) 

0812 Kertészet (2022.08.30.) 

0819 Mezőgazdaság, m.n.s. (2021.01.21.)  

0821 Erdőgazdálkodás (2022.08.25.) 

0831 Halgazdálkodás (2021.01.21.)  

0841 Állatorvosi tudományok (2022.01.18.) 

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

túlsúlyával (2022.08.30.) 

0910 Egészségügy, tovább nem bontható (2021.01.21.)  

0911 Fogászat (2022.09.08) 

0913 Ápolás és szülésznőképzés (2022.12.07.) 

 

0914 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák (2021.01.21.)  

0915 Terápia és rehabilitáció (2022.11.16.) 

 

0916 Gyógyszerészet (2021.03.08.)  

0921 Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása (2021.01.21.)  

0922 Gyermek- és ifjúságvédelem (2021.01.21.)  

0923 Szociális munka és tanácsadás (2021.01.21.)  

0988 
Több tudományterületet átfogó programok az egészségügyi és a szociális gondoskodás főirány  
túlsúlyával (2021.03.08.)  

1011 Háztartási szolgáltatások (2021.04.12.) 

 

1012 Fodrászat és szépségápolás (2022.08.25.) 

1013 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás (2021.07.19.) 

 

1014 Sportok (2022.09.22.)  

1015 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás (2021.01.21.)  

1021 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások (2022.11.29.) 

 

  

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0723_rk_modositas_20210929pdf-1632916310657.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0724_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241021516.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0729_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611241008352.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0731_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611240983558.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0732_rk_mod_220303pdf-1646993199338.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0799_rk_mod_220124pdf-1643829181740.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0810_rk_mod_2207pdf-1661414153057.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0811_rk_mod_220829pdf-1661858700598.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0812_rk_mod_220829pdf-1661858696441.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0819_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611240823782.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0821_rk_mod_2207pdf-1661414157324.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0831_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611240778478.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0841_rk_mod_2201pdf-1642511980832.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0888_rk_mod_220829pdf-1661858692704.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0888_rk_mod_220829pdf-1661858692704.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0910_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611240703094.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0911_rk_mod_2209pdf-1662628737506.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0913_rk_mod_221206pdf-1670409932227.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0914_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611240673594.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0915_rk_mod_2216pdf-1668616611815.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0916_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1615221611260.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0921_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611240654253.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0922_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611240600307.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0923_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611240591562.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0988_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1615221621902.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_0988_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1615221621902.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_1011_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_20210412pdf-1618214421444.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_1012_rk_mod_2208pdf-1661414160734.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_1013_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_modositas_20210719pdf-1626694856189.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_1014_rk_mod_220919pdf-1663853993122.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_1015_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611240539306.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_1021_rk_mod_210428pdf-1669716003863.pdf
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1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem (2021.01.21.)  

1031 Honvédelem (2021.01.21.)  

1032 Személyi és vagyonvédelem (2022.08.25.) 

1041 Szállítási szolgáltatások (2022.08.30.)  

1088 Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával (2022.12.15.) 

 

 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_1022_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611240510636.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_1031_tanusitasi_rendszerkovetelmeny_alairtpdf-1611240497477.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_1032_rk_mod_210613pdf-1661414168147.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_1041_rk_mod_220829pdf-1661853687599.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/keor_1088_rk_mod_221215pdf-1671121642003.pdf

