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• Kulcsfogalmak bemutatása

• Szakpolitikai háttér, kontextus

• Elsődleges stakeholderek csoportja, előnyök

• European Digital Credentials for Learning: 

infrastruktúra és funkciók

• Kötelező tanúsítványtulajdonságok

• Hitelesítés és a verifikáció ellenőrzése

• A tanúsítvány további adatainak tárháza

MIRŐL LESZ SZÓ?



• A tanúsítvány nem más, mint egy személyre 

vonatkozó állításokat tartalmazó hitelesített 

dokumentum.

• Az Európai Digitális Tanúsítvány egy személy 

tanulási teljesítményére vonatkozik.

• A digitális aláírás (e-Seal) szavatolja a 

dokumentumok eredetét és integritását.

MI AZ A DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY?



SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR 

Digital Education Action Plan

Digitális oktatási cselekvési 

terv

Európai Digitális 

Tanúsítvány

European Data Strategy

Európai adatstratégia

Europass Határozat

European Skills Agenda

Európai Készségfejlesztési 

Program

Micro-Credentials 

Recommendation

Mikrotanúsítvány 

Infrastruktúra

Individual Learning

Account Recommendation

Egyéni tanulási utak 

Completing the European Education Area (2025)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX%3A52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0646&rid=9
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/micro-credentials
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/73f94ed8-8bfc-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-HTML/source-222210996


MIÉRT VAN SZÜKSÉG A DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNYOKRA?

CÉLKITŰZÉSEK

• Tegye lehetővé a polgárok számára, hogy 
könnyedén elérhessék digitális 
tanúsítványaikat

• A piac töredezettségének csökkentése

• Alkalmazza az európai készségindexet

• A digitális tanúsítvány adatai 
alapértelmezés szerint többnyelvűek 
legyenek

• Könnyítse az elismertetés/validáció
folyamatát

• Biztosítson megfelelő hitelesítő és 
átláthatósági eszközöket

ELŐNYÖK

• Formális, nem formális és informális 
tanulási eredményeket is rögzít

• Az oktatás minden szintjét és 
szektorát érinti

• A kurzus teljes életciklusára 
vonatkozik

• Átjárható / interoperabilis

• Az európai elismerési eszközökhöz 
igazított keretrendszer

• Ingyenes és nyílt forráskódú



MIÉRT HASZNOS ÉS KIKNEK AJÁNLJUK?
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Állampolgárok

Beneficiaries

Képzést biztosító 

intézmények

Munkáltatók

• Online portfóliót készíthetnek tanulási folyamat nyomon követésére

• Európa-szerte könnyen bemutathatják okleveleiket, hogy állást

szerezzenek vagy továbbképzésre jelentkezzenek

• Pályafutásuk során bármikor bemutathatják és ellenőrizhetik a 

tanúsítványaik adatait és azok hitelességét

• EU-szabványoknak megfelelő tanúsítványokat tudnak építeni, kiállítani

• Csökkenthetik az okmányok kiadásának költségeit, miután kezdeti

beruházást hajtottak végre a papírról digitálisra való átállásba

• Jobban megérthetnek más tagállamokból származó tanúsítványokat, az

EDC szabványoknak és a többnyelvűségnek köszönhetően

• Csökkenthetik az álláspályázatok feldolgozásának idejét és költségeit

• Jobban megérthetik más országokból jelentkező jelöltek tudását, 

készségeit, képesítéseit, az EDC szabványoknak köszönhetően

• Rögtön láthatják az azonnali, automatikus hitelesítési és ellenőrzési

listán, ha egy digitális tanúsítvány lejárt vagy manipulálták



LEHETŐSÉGEK ÉS ELŐNYÖK 

Interoperabilitás

Adat Modell (European Learning 

Model) használata

Szolgáltatás használata a digitális 

tanúsítványok kiállításához

A forráskód használata a saját 

tartalmak kezeléséhez

Europass (29 nyelven érhető el)

Hozzáférés 4+ millió adattárcához

ún. wallet-hoz

Hozzáférés a képesítések és

azok kiállítóinak adatbázisához



EURÓPAI DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNYOK
AZ INFRASTRUKTÚRA ALKOTÓELEMEI

SZABVÁNYOK SZOLGÁLTATÁSOK SZOFTVER

Az EDC infrastruktúra magában foglalja a keretrendszer megvalósításához szükséges műszaki előírásokat.

A következő alapelemekből áll, amelyek segítik a keretrendszer működését



AZ INFRASTRUKTÚRA ÖSSZETEVŐI

1. European Learning Model

2. Interoperabilitási alapelvek

Szabványok

1. eIDAS & EDC kódkönyvtár

2. Docker képek

3. Qualifications Dataset 

Register (QDR)

4. Playground funkció

5. API könyvtár

6. Támogatás/Helpdesk

Szoftver & Támogatás

1. EDC Kibocsátó (issuer)

2. EDC Adattárca (wallet)

3. EDC Megtekintő (viewer)

4. Akkreditációs adatbázis

5. Kurzus & Képzés keresés

6. Nyíltforrású rendszerek

Szolgáltatások



RENDSZERFUNKCIÓK

online és offline 

módon az adattárca  

(wallet) 

segítségével

Hitelesítés, 

validálás, 

akkreditáció 

vizsgálata

A tanúsítvány 

egyszerű 

megosztása külső 

személyekkel és 

szervezetekkel

Kibocsátás Tárolás Verifikáció Megosztás

Bármely szabványnak 

megfelelő kibocsátó 

szolgáltatás képes 

hamisításmentes 

digitális tanúsítványt 

küldeni (gyors, 

ingyenes, 

papírmentes)

EDCk közvetlenül 

utalhatóak bármely 

szabványnak 

megfelelő adattárcába

Azonnali automatikus 

hitelesítési 

ellenőrzések 

biztosítják a 

tanúsítvány 

integritását és 

(szükség szerint) a 

kibocsátó 

akkreditációs állapotát

EDC tulajdonosok 

biztonságosan és 

célzottan 

megoszthatják 

tanúsítványaikat 

személyre szabható, 

lejárati idővel 

rendelkező 

weblinkekkel

Digitális 

tanúsítvány küldés 

egyenesen a 

tulajdonosaiknak



KÖTELEZŐ ELEMEK 

Tulajdonos

Tanúsítvány típusa

Tanúsítvány neve

Érvényesség

e-Seal (pecsét)

Kibocsátó



AZONNALI ÉS AUTOMATIKUS ELLENŐRZÉSEK, AKKREDITÁCIÓ

University of Split is Accredited by the 
Croatian Agency for Quality Assurance.



EDC TÍPUSOK
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• Képesítések: szakképzettséget 

igazoló dokumentumok, diplomák stb.

• Tevékenységek: kurzusokon való 

részvétel, nonformális tanulási 

eredmények

• Értékelések: (pl. Index-kivonat)

• Jogosultságok: továbbtanulási 

lehetőségek, betölthető foglalkozások, 

tagság



ÁTLÁTHATÓSÁG, MOBILITÁS

443 ELM tulajdonság:

• A tulajdonos adatainak leírására

• Szervezetek jellemzésére

• Eredmények részletezésére (beleértve az 

osztályzatokat és a tanulási eredményekre való 

hivatkozásokat, az EKKR szinteket, az ISCED-f 

kódokat, az ESCO készségekkel kapcsolatos 

tevékenységeket és jogosultságokat)

• Tevékenységek (kezdési és befejezési dátum 

szerint; a tanulás formátuma, módja és 

mennyisége)

• Jogosultságok (jogosultság pl. ügyvédi 

munkavégzésre vagy továbbtanulásra)



KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET!

KAPCSOLAT:

EMPL-ELM-Support@ec.europa.eu

mailto:EMPL-ELM-Support@ec.europa.eu

