
Képesítésszintű minőségbiztosítási 
elemek a szakképzés területén

Az EQAVET-elvek beépülése 
a szakképzés rendszerébe



Szakképzés 4.0 Stratégia 2019

√10 kiemelt fejlesztési terület √40 beavatkozás √40 kulcsindikátor 

Képesítési rendszer

• Az OKJ racionalizálása, kevesebb szakmai képesítés (2. beavatkozás)

• Az iskolai rendszerű képzésben széles szakmai alapokon álló, ágazati 
alapképzés kialakítása (4. beavatkozás)

Humánerőforrás-fejlesztés

• Speciális életpályamodell, minősítési rendszer létrehozása (32.) 

• A pedagógus-továbbképzések megújítása a szakmai képzésben (34.)

• A szakképzési centrumok menedzsmentjének felkészítése (27.) 

Minőségbiztosítás

• Egységes minőségirányítási rendszer bevezetése és működtetése 

(26. beavatkozás)    



Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási 
Referencia Keretrendszer (EQAVET) 

Az EQAVET viszonyítási eszközként segíti 
a tagállamokat abban, hogy közös európai referenciák

alapján előmozdítsák és támogassák nemzeti és helyi szintű 

minőségbiztosítási rendszereik kialakítását, folyamatos

fejlesztését, reformját.

A Keretrendszer hozzájárul:

• a szakképzés minőségének folyamatos javulásához; 

• az átláthatóság növeléséhez, a nemzeti szakképzési rendszerek iránti 
kölcsönös bizalom kiépítéséhez;

• a határok nélküli Európai Szakképzési Térség létrejöttéhez.



Az EQAVET  keretrendszer alkotóelemei

Minőségbiztosítási és 

minőségfejlesztési 

ciklus
Mérőeszköz

(indikátorok)

Értékelés

Tervezés

Felülvizsgá-

lat
Megvaló-

sítás

FOLYAMATOS 

FEJLESZTÉS



TERVEZÉS

Minőségi kritériumok Indikatív jellemzők

szakképzési rendszer szinten
Indikatív jellemzők szakképző 

intézmény szinten 

A tervezés tükrözi az érdekelt 

felek közös stratégiai jövőképét, 

és egyértelműen meghatározott 

célokat/célkitűzéseket, 

intézkedéseket és mutatókat 

tartalmaz.

•A szakképzés céljait/célkitűzéseit
meghatározzák közép- és hosszú
távra, és azok kapcsolódnak az
európai és a fenntartható fejlődési
célokhoz, figyelembe véve a kör-
nyezeti fenntarthatóság szempontjait
is.

•A szociális partnerek és minden más
releváns érdekelt fél a különböző
szinteken részt vesznek a szakképzés
céljainak és célkitűzéseinek meghatá-
rozásában.

•A célok, célértékek kitűzése és
teljesülésük figyelemmel kísérése a
célokhoz rendelt mutatók (siker-
kritériumok) segítségével történik.

•Mechanizmusokat és eljárásokat
hoztak létre a munkaerőpiac és a
társadalom képzési igényeinek a
meghatározására.

•A szakképző intézmények által
kitűzött helyi célokban tükröződnek
az európai, országos és regionális
szakképzés-politikai célok/célkitűzé-
sek.

•Egyértelműen meghatározzák a
célokat/célkitűzéseket, figyelemmel
kísérik őket, a képzési programokat
pedig úgy alakítják ki, tervezik meg,
hogy elérjék ezeket a célokat/
célkitűzéseket.

•Az egyes helyi/egyéni igények
meghatározása érdekében folyamatos
konzultáció folyik a szociális
partnerekkel és minden más releváns
érdekelt féllel.

•A minőségirányítási és minő-
ségfejlesztési felelősségi körök
kifejezett elosztása megtörtént.



Az EQAVET-elvek megjelenése a magyar 
szakképzésben – rendszerszint (példa)

A szakképesítések leírása tanulási eredményekben történik.

Képzési és kimeneti követelmények (KKK)

Programtantervek (PTT)

Szakmai program

Képzési program

Projektterv

Rendszerszinten

Intézményi szinten

Vizsgák

Kimeneti leírások az MKKR szerint 
• Készségek, képességek
• Ismeretek
• Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
• Önállóság és felelősség 



Az EQAVET-elvek megjelenése a magyar 
szakképzésben – rendszerszint (példa)

A releváns érdekelt felek részt vesznek a szakképzés céljainak és célkitűzé-
seinek meghatározásában, a munkaerőpiac és a társadalom képzési igényeinek 

közvetítésében.

Ágazati Készségtanács (ÁKT)

Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT) Duális partnerekkel közösen 
kialakított képzési program

Azonos  értékelési 
szempontok

Rendszerszinten

Intézményi szinten



Folyamatmodell

Intézményvezetői 
önértékelés

Átfogói intézményi 
önértékelés

Fejlesztések
Oktatói és intézményi 

vezetői értékelés

Indikátorrendszer

Külső értékelés

Minőségpolitika

Az EQAVET-elvek megjelenése a magyar 
szakképzésben – intézményi szint 

T8: A szakképző intézmények egyértelműen meghatározott és átlátható minőségbiztosítási rendszerrel rendelkeznek.
A szakképző intézmények egyértelműen meghatározott és átlátható minőség-

biztosítási rendszerrel rendelkeznek.

Egységes szakképző intézményi minőségirányítási rendszer 

Partneri mérések 
Szervezet

E Q A V E TA L A P:  E  Q  A  V  E  T  - E  L  V  Á  R  Á  S  R  E  N  D  S  Z  E  R

Célrendszer



Az EQAVET keretrendszer elemeinek megjelenése 
a szakképző intézményi MIR-ben

EQAVET-elem Helye a MIR-ben

EQAVET 
minőségbiztosítási és 
minőségfejlesztési 
ciklus

− A MIR teljes egészében az EQAVET 
minőségbiztosítási ciklus következetes és 
szisztematikus alkalmazásán alapszik, zárja 
a minőségkört. 

EQAVET indikatív 
jellemzők

− A teljesítményértékelés szempontrendszere
− Szakképző intézményi folyamatmodell
− Partneri kérdőívek kérdései
− Önértékelési szempontok 

EQAVET (intézményi 
szinten értelmezhető) 
indikátorok

− Szakképző intézményi indikátorrendszer
− Alátámasztó adatok, bizonyítékok az 

önértékeléshez és a fejlesztések kijelöléséhez



Az EQAVET-elvek beépülése a szakképző 
intézményi gyakorlatba

M5:  A tanulóközpontú intézmény szakmai programja lehetővé 
teszi a tanulók számára, hogy elérjék az elvárt tanulási ered-
ményeket, valamint hogy aktívan részt vegyenek a tanulási 
folyamatban.

T3: Az intézmény a helyi munkaerőpiaci és az egyéni képzési 
igények meghatározása érdekében konzultációt folytat 
a releváns partnerekkel.

Intézményi  önértékelési szempontok – EQAVET-elvárások



1. Az intézmény a helyi munkaerő-piaci és az egyéni képzési
igények meghatározása érdekében konzultációt folytat a 
releváns partnerekkel.

Stratégiai tervezés

Partnerek azonosítása, a partnerek 
igényeinek és elégedettségének 
mérése

Szakképzési 
munkaszerződéssel 
rendelkezők aránya

Szakmai bemutatók, 
konferenciák, szakmai 
rendezvények

FOLYAMATOK INDIKÁTOROK
PARTNERI 
MÉRÉSEK

Duális 
képzőhelyek

A végzetteket 
foglalkoztató 
gazdálkodó 
szervezetek

Szakmai-képzési tervezés

Kommunikáció a partnerekkel

Pályaorientáció, beiskolázás, 
tanulói felvétel

Elégedettségmérés 
eredményei

T3: Az intézmény a helyi munkaerőpiaci és az egyéni képzési 
igények meghatározása érdekében konzultációt folytat 

a releváns partnerekkel.



Stratégiai tervezés

Szakmai-képzési tervezés

A végzett tanulók és 
munkaadók elégedettsége

Sikeres szakmai vizsgát 
tett tanulók aránya

Intézményi neveltségi 
mutatók

FOLYAMATOK INDIKÁTOROK
PARTNERI 
MÉRÉSEK

Oktatói

Tanulói

Tanulás támogatása

Módszertani kultúra és eszköztár 
működtetése, fejlesztése

Mentálhigiéné és prevenció

HH, SNI tanulók aránya

A végzetteket 
foglalkoztató 
gazdálkodó 
szervezetek

Emberi erőforrások menedzselése

Dobbantó, Műhelyiskola

M5: A tanulóközpontú intézmény szakmai programja lehetővé teszi 
a tanulók számára, hogy elérjék az elvárt tanulási eredményeket, 

valamint hogy aktívan részt vegyenek a tanulási folyamatban.



Az EQAVET alaplogikájának megjelenése a képesítések 
minőségbiztosításában, minőségfejlesztésében

Cél
– kijelölése

Működési 
gyakorlat

– kiválasztása
– bevezetése
– alkalmazása

Eredmény
– mérése, értékelése (indikátorok)

A cél megfelelőségének
értékelése és felülvizsgálata

A működés értékelése 
és felülvizsgálata



Köszönöm a figyelmet!

Molnárné Stadler Katalin
minőségbiztosítási/EQAVET-szakértő


