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EKKR | MKKR bevezetési folyamatok

EKKR *EKKR

OKKR

2008: 
tanácsi 
ajánlás

2005: 
előkészítő 

munka

◦ Tanácsadó Testület működése

◦ NKKR illesztési jelentések

◦ Monitoring (CEDEFOP)

◦ Alkalmazási útmutatások

2017: 
megújított 

tanácsi 
ajánlás

◦ Tanácsadó Testület működése

◦ NKKR újraillesztési jelentések

◦ Validációs egyszeri jelentések

◦ Monitoring (CEDEFOP)

◦ Alkalmazási útmutatások

– LLL – kimeneti szemlélet – tanulási eredmények alkalmazása – validáció – új képesítéspolitikák –

2006: 
előkészítő 

munka

2008–2013:  

◦ kormányhatározatok

◦ TÁMOP fejlesztési projektek

MKKRMKKR

2015: MKKR 
illesztési 
jelentés

NCP működése

◦ tájékoztatás

◦ fejlesztés

Szakmai Munkacsoport ülései

◦ Oklevelekben, tanúsítványokban szintjelölés

◦ Kimeneti képesítésszabályozás erősödése (KKK)

◦ Új képesítések rendeleti szintbesorolása

◦ Magyar Képesítési Adatbázis



Mi jelenti a közös alapot az átláthatósághoz? 

Tudás

• elméleti és 
tárgyi 

ismeretek, 
műveltség és 
szakértelem

Képesség

• motoros és 
kognitív 

képességek 
a cselekvésben

Attitűd

• értékelő 
viszonyulás, 
gondolatok, 
viselkedések

Autonómia és 
felelősségvállalás

• adott 
tevékenységre 

jellemző egyéni 
és szakmai 
boldogulás 

a munka 
világában

TANULÁSI 
EREDMÉNYEK –
DESZKRIPTOROK



Miért van szükség a képesítések 
minőségbiztosítására?

Átláthatóság, 
megbízhatóság



Általános irányelvek a minőségbiztosításhoz I. 

A képesítések minőségbiztosítása
• során meg kell vizsgálni a képesítések megtervezését, valamint a tanulási 

eredményeken alapuló megközelítés alkalmazását;
• során biztosítani kell az elfogadott és átlátható, tanulási eredményeken 

alapuló szabványok szerinti érvényes és megbízható értékelést, továbbá 
meg kell vizsgálni a tanúsítási folyamatot;

• visszacsatolási mechanizmusokat és eljárásokat kell, hogy tartalmazzon 
a folyamatos fejlődés érdekében;

• során be kell vonni az összes érdekelt felet a folyamat valamennyi 
szakaszában;

• következetes, önértékelést és külső értékelést is tartalmazó értékelési 
módszerekből kell, hogy álljon;



Általános irányelvek a minőségbiztosításhoz II. 

• szerves részét kell, hogy képezze az EKKR valamely szintjének 
megfeleltethető képesítéseket kiadó testületek belső irányításának, 
ideértve az alvállalkozásba adott tevékenységeket is;

• egyértelmű és mérhető célkitűzéseken, szabványokon és 
iránymutatásokon kell, hogy alapuljon;

• során megfelelő források révén támogatást kell nyújtani;

• magában kell, hogy foglalja a minőségbiztosítást végző, már létező külső 
ellenőrző szervezetek vagy ügynökségek rendszeres felülvizsgálatát;

• magában kell, hogy foglalja az értékelési eredményekhez való elektronikus 
hozzáférést.



Minőségbiztosítás az európai környezetben

ESG

EQAVET



A hazai képesítések minőségbiztosításáról, 2020

www.magyarkepesites.hu

http://www.magyarkepesites.hu/
https://www.magyarkepesites.hu/pub_bin/Minosegbiztositas_final_WEB_EC_vegleges.pdf


Párbeszéd a képzési szektorok között



Köszönöm a figyelmet!

Bucsi Szabó István

eqf-ncp@oh.gov.hu


