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Bevezető
2020 folyamán az Oktatási Hivatal Kommunikációs és Nemzetközi kapcsolatok Főosztálya keretében
működő Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) Nemzeti Koordinációs Pontja (NCP) – amelynek
feladata az EKKR és a nemzeti képesítési keretrendszer (Magyarországon a Magyar Képesítési
Keretrendszer, MKKR) bevezetésének és működésének támogatása, az ezzel kapcsolatos feladatok
koordinációja és a tájékoztatás – szakértőket kért fel az egyes oktatási ágazatokból annak
áttekintésére, hogy milyen fejlődési ponton áll Magyarországon a képesítések minőségbiztosítása.
A szakértők elkészítették áttekintő tanulmányaikat, és megszületett az azokat összefoglaló
dokumentum is, ám a munka közben a szakképzést és felnőttképzést gyökeresen átalakító
jogszabályok léptek életbe, kidolgozták az új NAT-ot és kerettanterveket, és a felsőoktatásban is több
változás történt. Ezért a szakértők ismét átdolgozták a tanulmányaikat, átvezették a változtatásokat,
aktualizálták a hivatkozásokat, és újra elkészítették az összegző fejezeteket. Ez a munka 2020.
december 10-ére fejeződött be. A dátum rögzítése azért fontos, mert további változtatást célzó
kezdeményezések kerültek az Országgyűlés elé mind a szakképzés, mind a felsőoktatás
képesítéseinek szabályozása terén, amelyekre ez a dokumentum már nem tér ki. És bár az újabb
módosítások nagyságrendje már nem akkora, mint a korábbi, reformértékű átalakításoké, a
dokumentumban megfogalmazott állítások a fenti dátum pillanatában hatályos helyzetre
vonatkoznak.
Az áttekintés célja egy pillanatkép rögzítése volt. Nemzetközi szervezetek rendszeresen készítenek
országjelentéseket, „térképeket”, összefoglalókat különböző, egész Európára kiterjedő, szakpolitikai
döntések megvalósítását célzó folyamatok előrehaladásáról. Az ezekhez szükséges
adatszolgáltatáshoz az e dokumentumban foglaltak megfelelő alapot adhatnak. Ugyanakkor ilyen
„felülnézeti”, a képesítések szintjére fókuszáló elemzés korábban még nem készült, így ez a
dokumentum a képesítésekkel kapcsolatos szakpolitikák alakítói, továbbá az egyes képesítésekhez
vezető képzéseket folytató képzők és az őket támogató, illetve értékelő szervezetek, intézmények
számára is tanulságos lehet.
Az elemzés a képesítések minőségbiztosítására fókuszál, követve az Európai Tanács EKKR-ajánlásához
csatolt IV. fejezet minőségbiztosítási szempontjait. Ezáltal egy átfogó, ugyanakkor strukturált elemzés
jött létre. Az eredményeket összegző fejezetek után közölt részletes ágazati elemzések azonban nem
álltak meg a képesítések szintjén, sok esetben bevonták az elemzésbe a képzések világát is, hogy
megismerhetővé váljon a képesítésekhez vezető út minőségbiztosításának helyzete is. Ugyanis
időnként ez a köztes terület vagy éppen a képzések mikrovilágának minőségügye előrehaladottabb,
mint a képesítéseké. A kép tehát ezekkel együtt lesz teljes.
A dokumentum vezetői összefoglalóját követő 2. fejezet a képesítések nemzetközi világáról ad rövid
áttekintést, majd az alágazati elemzések közös eredményeinek, tanulságainak összegzése következik
(3. fejezet). A mellékletek között érhető el a magyarországi képesítések keretrendszerbe sorolását
(szintezését) áttekintő táblázat (1. melléklet), illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályok listája (2.
melléklet).
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1. Vezetői összefoglaló és ajánlások
Magyarország 2012-ben létrehozta a Magyar Képesítési Keretrendszert (MKKR)1, amely nyolc szintre
tagolva, négy leíró kategóriára bontva2 segíti a Magyarországon kiadott képesítések3 besorolását és
egymáshoz való viszonyuk bemutatását egy új értelmezés szerint: tervezett kimeneti eredményeik
alapján.
Az Európai Tanács az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) létrehozását előirányzó első ajánlás4
után tíz évvel az eszköz finomhangolására 2017-ben kiadott újabb ajánlásában5 már nemcsak a szintek
illesztésére, hanem a képesítésekre vonatkozó minőségbiztosítási elvekre és szempontokra6 is
javaslatokat tett. Ez a szempontsor jó segítséget nyújt egy ország számára, hogy saját képesítéseinek
folyamatos karbantartását, fejlesztését elősegítő koherens minőségbiztosítást építsen ki. A
képesítések minőségbiztosítása segíti a képesítésekért felelősöket abban, hogy figyelemmel kísérjék,
értékeljék és fejlesszék a képesítéseket annak érdekében, hogy megfeleljenek a társadalom, a
gazdaság és az egyének folyamatosan változó, alakuló igényeinek.
Az ország egészének könnyen belátható érdeke, hogy a képességeket igazoló képesítések helye a
„térképen” (azaz az MKKR szintbesorolási hálójában) jól megalapozott, rendszeresen felülvizsgált és
ezáltal megbízható legyen; ahogy az is, hogy a képesítések hitelesen tanúsítsák birtoklóik megfelelő
minőségű képességeit. Mind az MKKR működtetése, mind a különböző oktatási-képzési alágazatokban
folyó hazai fejlesztések ezt célozzák, a képesítések minőségbiztosítása egyre szélesebb körben
működik.
Ez a jelentés a képesítések minőségbiztosításának részletes áttekintése során született eredményeket
és tanulságokat foglalja össze. Az egyes oktatási-képzési alágazatok (köznevelés, szakképzés,
felnőttképzés, felsőoktatás) minőségügyi szakértői által elvégzett elemzés rávilágítottak, hogy
Magyarországon


a képesítésekre és a képesítések kiadását megelőző záróértékelésekre, valamint az
odavezető képzési folyamatokra meglehetősen erős jogi szabályozottság jellemző7,
alágazatonként eltérő megközelítéssel és részletezettséggel;



az európai közös minőségbiztosítási irányelveket és útmutatókat a hazai
képesítésszabályozás is átveszi és követi;

1

Az MKKR szintleíró jellemzőinek leírása az 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat 1. számú mellékletében jelent
meg.
2
Ezek a tudás, a képességek, az attitűdök, valamint az autonómia és felelősségvállalás.
3
A képesítés értékelési és érvényesítési folyamat formális eredménye, amely abban az esetben nyerhető el, ha
egy illetékes testület megállapítja, hogy az egyén elérte az adott standardoknak (kimeneti követelményeknek)
megfelelő tanulási eredményeket (a tanácsi ajánlás definíciója, lásd 4. lábjegyzet).
4
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2008. április 23.) az egész életen át tartó tanulás Európai
Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról (2008/C 111/01).
5
A TANÁCS AJÁNLÁSA (2017. május 22.) az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszeréről,
valamint az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének létrehozásáról szóló 2008.
április 23-i európai parlamenti és tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről (2017/C 189/03).
6
Lásd az ajánlás IV. mellékletét.
7
Ez a szakképzés és felnőttképzés vonatkozásában a „szakmára felkészítő szakmai oktatás”-ra értendő; a
„szakképesítésre felkészítő szakmai képzés” jellemzőit a felnőttképzésnél mutatjuk be részletesen.

4



a képesítések és a képesítések kiadását megelőző záróértékelések fejlesztésével és
felülvizsgálatával kapcsolatos szabályozás elemei is megjelentek, egyelőre még nem
teljeskörűen;



ugyanakkor érzékelhető a képesítésekre és az MKKR-re irányuló makroszintű
minőségbiztosítási és külső értékelési folyamatok alulszabályozottsága: az eljárásokat,
elsősorban a visszacsatoló mechanizmusokat, azok alkalmazandó szempontjait és résztvevőit
nem rögzíti jogszabály vagy eljárási útmutató.

Az oktatási-képzési alágazatokban végbemenő képzési és képesítési reformfolyamatok
következtében mind a felügyelő, szabályozó szervezetek, mind a szabályozási szintek mozgásban,
változásban vannak. Ugyanakkor az egyre szélesebb körben megjelenő kimeneti megközelítés
nyomán lassú összerendeződés, a jogalkotási megoldások konvergenciája figyelhető meg: a
köznevelés tartalmi szabályozóiban (NAT, kerettantervek) kimeneti elemek, tanulási eredmények
jelentek meg, a felsőoktatásban is működik egy ideje a képesítések hiteles jegyzéke (valószínűleg a
korábbi OKJ mintájára), a szakképzésben legújabban még elnevezésében is a felsőoktatásban
működővel azonos kimeneti szabályozó dokumentumok (képzési és kimeneti követelmények, KKK)
születtek. Minden ágazati szabályozásban megjelent a képesítésekkel összefüggésben az MKKR
besorolási szintjeire való utalás és a szintjelölők feltüntetésének kötelezettsége az oklevelekben,
bizonyítványokban és a mellékleteikben. Tehát az MKKR eredendő informáló, koordináló funkciója
lassan működésbe lép, és kezd érzékelhető hatást kifejteni.
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2. A képesítések szabályozásának háttere és eszközei
2.1 Alapfogalmak
értékelés (1): a tanulási folyamat és eredményeinek értékelése (assessment): a tanulási folyamatban
részt vevő (tanuló, hallgató) előrehaladásának és teljesítményének felmérésére, minősítésére és
igazolására alkalmazott eljárások és módszerek (pl. írásbeli, szóbeli és gyakorlati tesztek, vizsgák,
projektek, előadások, prezentációk és portfóliók) együttese. Három alapvető funkciója a
diagnosztikus, a formatív és a szummatív értékelés.
A diagnosztikus értékelés célja az előzetes tudás és a tanulási alkalmasság megállapítása a
következő tanulási folyamat irányításához szükséges döntések meghozatalának segítésére. A
diagnosztikus értékelés eredménye olyan információk együttese, amely meghatározza a
tartalom, a módszerek, az eszközök, a szervezési módok és formák megválasztását.
A formatív értékelés célja, hogy a résztvevő (tanuló, hallgató) előrehaladása mértékének
megállapításával segítse a tanítási-tanulási folyamat irányítását, megalapozza a beavatkozást, és
ezzel javítsa a tanulás eredményességét. A tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője,
lehetőséget ad a folyamatos korrigálásra.
A szummatív, összegző-lezáró értékelés célja, hogy az adott tanulási folyamatra vonatkozóan a
résztvevő (tanuló, hallgató) teljesítményének, fejlődésének átfogó minősítését adja. A
szummatív értékelést általában a tanulási folyamatnak vagy egy-egy szakaszának a lezárásakor
alkalmazzák. A szummatív értékelés eredményei kerülnek be különböző formákban a hivatalos
értesítőkbe, tanúsítványokba, oklevelekbe.
értékelés (2): a szervezeti folyamatok és eredmények értékelése (evaluation, audit): mindazon mérési,
ellenőrzési, vizsgálati, megfigyelési, elemzési folyamatok, amelyekkel biztosítani lehet, hogy egy
szervezet (minőségügyi) rendszere, folyamatai és termékei (szolgáltatásai) teljesítsék a
követelményeket, illetve amelyekkel igazolni lehet a rendszer megfelelőségét és hatékonyságát.
önértékelés: a szervezet előre megtervezett időszakonként történő belső áttekintése, amely
annak vizsgálatára irányul, hogy a (minőségügyi) rendszert az előírásoknak megfelelően
bevezették-e, fenntartják-e, és az kielégíti-e valamely szabvány vagy standard követelményeit.
Célja a szabályozásokban és a rendszer működésében lévő hiányosságok, gyenge pontok időben
való feltárása, megszüntetésükre és ismételt előfordulásukk kiküszöbölésére javító intézkedések
bevezetése, valamint ezen intézkedések eredményeinek figyelemmel kísérése a működés
javítása érdekében.
külső értékelés: független, külső szervezet által végzett felülvizsgálat a rendszer, a folyamatok, a
termékek (szolgáltatások) minőségi kritériumok szerinti megfelelőségének megállapítására. A
szabvány (standard, jogszabály stb.) által meghatározott feltételek meglétét és az ezzel
összefüggő gyakorlatot ellenőrzi. A megfelelőséget nyilatkozatban (tanúsítványban) deklarálják.
képesítés: értékelési (assessment) és érvényesítési (validation) folyamat formális eredménye, amely
abban az esetben nyerhető el, ha egy illetékes testület megállapítja, hogy az egyén elérte az adott
standardoknak megfelelő tanulási eredményeket (a tanácsi ajánlás definíciója).
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a képesítés típusai az oktatási-képzési alágazatokban:




köznevelésben: érettségi
szakképzésben, felnőttképzésben: szakképzettség, szakképesítés
felsőoktatásban: fokozat (végzettség és szakképzettség együtt)

értékelési (assessment) és érvényesítési (validation) folyamat:




köznevelésben: érettségi vizsga
szakképzésben, felnőttképzésben: érettségi vizsga + szakmai vizsga, képesítővizsga
felsőoktatásban: záróvizsga

formális eredmény:




köznevelésben: érettségi vizsga megállapított eredménye (minősítéssel)
szakképzésben, felnőttképzésben: szakmai vizsga / képesítővizsga megállapított eredménye
(minősítéssel)
felsőoktatásban: záróvizsga megállapított eredménye (minősítéssel)

illetékes testület:




köznevelésben: érettségi vizsgabizottság
szakképzésben, felnőttképzésben: akkreditált vizsgaközpont; felnőttképző szervezet
felsőoktatásban: záróvizsga-bizottság

értékelési standardok:




köznevelésben: érettségi vizsgakövetelmények
szakképzésben, felnőttképzésben: a szakmához előírt képzési és kimeneti követelmények,
illetve programkövetelmény
felsőoktatásban: képzési és kimeneti követelmények, tanterv kimeneti követelményei

tanúsítvány (award):




köznevelésben: érettségi vizsgabizonyítvány
szakképzésben, felnőttképzésben: oklevél, szakmai bizonyítvány; képesítő bizonyítvány
felsőoktatásban: oklevél (diploma)

képesítési keretrendszer: a képesítések osztályozásának eszköze az elért tanulási szint
meghatározására szolgáló kritériumok szerint. Célja, hogy integrálja és összehangolja a nemzeti
képesítési alrendszereket, továbbá a munkaerőpiac és a civil társadalom számára növelje a
képesítések átláthatóságát, hozzáférhetőségét, egymásra épülését és minőségét.


Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR): az Európai Unió tagállamainak nemzeti képesítési
keretrendszerei közötti összehasonlítást, megfeleltetést elősegítő fordítóeszköz



Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR): Magyarország nemzeti képesítési keretrendszere,
amely 8 szinten, szintenként 4 dimenzióban tanulási eredmények segítségével írja le az egyes
szintek kimeneti jellemzőit

tanulási eredmények: az EKKR definíciója szerint az ismeretek, készségek, felelősség és autonómia
szempontjából meghatározott megállapítások arról, hogy a tanuló, a képzésben részt vevő a tanulási
folyamat befejezésekor mit tud, mit ért, és mit képes elvégezni.
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2.2. A tanulási eredmények a minőségbiztosítás és minőségértékelés figyelmének
homlokterében
A világon egyre szélesebb körben terjed az oktatási képzési folyamatok szabályozására, tervezésére a
tanulási eredmények alkalmazása. Ez a korábbi bemeneti és/vagy folyamatszabályozási és -tervezési
megközelítés helyett a kimeneti nézőpontot alkalmazza: az oktatási-képzési folyamatok szabályozását
és tervezését kimeneti céljaik, azaz tervezett tanulási eredményeik (intended learning outcomes),
meghatározott kompetenciák mint eredménystandardok segítségével végzi.
Ezek a kimeneti eredménystandardok (más néven: deskriptorok) különböző szintű szabályozási és
tervezési eszközökben egyaránt alkalmazhatók az eszköz jellegének megfelelő formában:


az átfogó globális, regionális vagy nemzeti képesítési keretrendszerekben, amelyek szabályozó
és/vagy kommunikációs-orientációs funkcióval működnek, illetve az alacsonyabb szintű
szabályozást/tervezést informálják, absztrakt, általános;



a nemzeti vagy nemzetközi ágazati vagy szakmai keretrendszerekben, amelyek orientációs és
összehangolási funkciót töltenek be (pl. sport, pénzügy, művészet, szociális területre),
szakmához kapcsolódó általános;



míg egy konkrét képesítés szabályozása/tervezése esetén nagyon konkrét és részletes

eredményleírásokat (deskriptorokat) alkalmaznak.
A deskriptorokat ugyanakkor globálisan jellemzi, hogy




több kategóriára bontva használják őket (általában a kompetencia belső dimenziója, illetve
más, az oktatáspolitika vagy a képző intézmény által fontosnak tekintett célok alapján, pl.
idegen nyelv, átvihető kompetenciák, szociális kompetenciák; autonómia és felelősségvállalás
stb.);
szintezésre is használják őket, a célul tűzött kimeneti kompetenciák szerveződési komplexitása
alapján.

Az utóbbi időben jellemzővé vált egyes komplex kompetenciák – szintén többdimenziós és szintezett
– részletező leírása (pl. CEFR, DigComp, EntreComp) szintén a szabályozás, illetve a tervezés
támogatására.
A kimeneti szemlélet és megközelítés, valamint az általa kultivált tanulási eredmények alkalmazásának
elterjedése új lehetőségeket hozott a minőségbiztosításban és minőségértékelésben, amennyiben
nagyobb figyelem irányulhatott a folyamatok kimenetére, az eredményindikátorokra, és célorientált
folyamattervezést, illetve eredményértékelést honosíthatott meg. Az oktatási-képzési rendszerekben
ezáltal előtérbe került az értékelés szerepe, relevanciája és validitása. Egyre több minőségügyi
szabvány, standard irányelv8 explicit módon előírja, elvárja a tanulási eredmények alkalmazását, és

8

Például az európai szakképzésre az EQAVET-2009, majd EQAVET+-2016 és EQAVET-2020, az európai
felsőoktatási térségre az ESG-2005, majd ESG-2015, legújabban pedig az oktatási-képzési szervezetekre
specifikált ISO-21001:2018.
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ezáltal közvetlenül is hozzájárul az eszköz alkalmazásához és ezen keresztül a célirányosabb
folyamattervezés terjedéséhez és az értékelési kultúra megújulásához9.

2.3 A képesítések nemzeti és nemzetközi összehasonlíthatósága: az MKKR és EKKR
alkalmazása és illesztése
A képesítések érthetőségének és átláthatóságának javítása érdekében számos eszköz jött létre. Ezek
közül is a legelterjedtebb a képesítési keretrendszer, amely kimeneti deskriptorkategóriákra bontva és
szintezve határoz meg – tanulási eredmények segítségével – kimeneti szinteket, majd ezeken a
szinteken elhelyezi10 a képesítéseket aszerint, hogy az egyes képesítések kimeneti tulajdonságai
alapján melyik szinthez illeszkednek a legjobban (best fit). Mivel mind a képesítési keretrendszer
szintjei, mind az egyes képesítések tanulási eredményekben határozzák meg a kimenet standardjait,
elvárásait, tulajdonságait, a szintezés tulajdonképpen különböző absztrakciós szinten megfogalmazott,
esetleg különböző leíró kategóriák szerint tagolt tanulási eredmények összehasonlítása alapján
történik. Mivel a szintbe helyezéshez a tanulási eredmények összevetésén túl más szempontokat és
eszközöket elvileg nem használnak, a képesítéshez elvezető tanulási-tanítási folyamatoktól, azok
időtartamától, a képesítést kiállító szervezettől/hatóságtól és az iskolatípustól függetlenül minden
képesítés – még a felnőttképzésben vagy validációval megszerezhetők is – beilleszthető a
keretrendszerbe, míg korábban csak nehezen voltak összevethetők a hagyományos iskolai keretek
között kiadott képesítésekkel. Az így nyert hálózat a korábbiaknál kiterjedtebben11 és valószínűleg
pontosabban mutatja a képesítések szintjét, egymáshoz való viszonyát12.
Magyarország is létrehozta a maga nemzeti keretrendszerét, a Magyar Képesítési Keretrendszert
(MKKR)13, amely 8 szintre tagolva, 4 deskriptorkategóriára bontva14 segíti a Magyarországon kiadott
képesítések besorolását és egymáshoz való viszonyuk új megközelítésben – azaz a megcélzott
kimeneti eredmények szerint – való bemutatását.
Az európai országok mindegyike létrehozta a maga nemzeti keretrendszerét15, amelyek többsége
szintén 8 szintű, ám van néhány, amelyik a nemzeti sajátosságokra tekintettel kevesebb vagy több
szintet tartalmaz16. Az egyes szintek értelmezése is eltérő, van olyan ország, amelyik szigorúan csak a
munkaerőpiaci kimenetet biztosító képesítések számára építette ki a maga keretrendszerét
(Franciaország), és van olyan, amelyik még az első iskolai kimenetet sem elérő (többnyire testi, lelki
vagy szellemi hátrányokkal vagy tanulási nehézségekkel küzdő) diákok számára is meghatározott egy
kezdeti szintet (pl. Anglia). Két ország szintjeit közvetlenül és értelmezés nélkül azonosnak tekinteni

9

Az európai felsőoktatás kiugróan sikeres módszertani projektje a Tuning az utóbbi néhány évben már
kifejezetten értékelésalapú nemzetközi képzési kooperációkat és képzéstervezési módszertant fejleszt (lásd
CALOHEE program; https://www.calohee.eu/).
10
További szokásos kifejezésekkel: felveszi (include), besorolja (level), benépesíti (populate).
11
A képesítési keretrendszerek egyik deklarált célja, hogy az iskolarendszerben megszerezhető képesítéseken
túl bevonja a felnőttképzéseket, rövid idejű képzéseket és más nemformális és nem hagyományos úton
megszerezhető képesítéseket is.
12
A valóságban gyakran előfordul, különösen egy képesítési keretrendszer bevezetésének első időszakában,
hogy a korábbi megoldások és értelmezési keretek (pl. iskolatípusok egymáshoz való viszonyáról sok évtizeden
át rögzült társadalmi interpretációk), a hagyományok vagy (oktatás)politikai célok is befolyásolják a képesítések
szintekbe sorolását.
13
Az MKKR szintleíró jellemzői az 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat 1. számú mellékletében jelentek meg.
14
Ezek a tudás, a képességek, az attitűdök, valamint az autonómia és felelősségvállalás.
15
Világszerte már közel 170 országnak van keretrendszere.
16
Az izlandi nemzeti képesítési keretrendszer 7, az ír és a szlovén 10, a skót 12 szintet tartalmaz, a horvát ugyan
8 szintű, de több belső alszintje van.
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nem magától értetődő. Az összehasonlítást az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) segíti, amely
szintén 8 szinten, 3 kategóriában17 nyújt kimeneti leíró jellemzőket ugyancsak tanulási eredmények
segítségével. Az EKKR létrehozásának kifejezett célja az egyes nemzeti keretrendszerek
összehasonlíthatóvá tétele. Azaz az EKKR nem tartalmaz képesítéseket, szintjei „interfészként”,
fordítóeszközként funkcionálnak. A megfelelő „fordítás”, értelmezés egy szabályozott folyamatban
történik meg: az egyes országok hozzáillesztik, „megfeleltetik” (reference) saját keretrendszerük
egyes szintjeit az EKKR megfelelő szintjeinek. Az illesztés megalapozottságát egy, az EKKR tanácsadó
testülete által kialakított szempontsor segíti. Az illesztés lezárásaként az egyes országok a
szempontok mindegyikére kitérve illesztési jelentést (referencing report) készítenek, amelyet a
tanácsadó testület megvitat. Sok esetben kiegészítéseket, további alátámasztást, fejlesztéseket kér. A
Magyar Képesítési Keretrendszer illesztési jelentését 2015 februárjában fogadta el a tanácsadó
testület.
Ez a keretrendszerek illesztésére kialakított és működtetett minőségbiztosítási folyamat elősegíti az
illesztés megalapozottságát és érthetőségét, hitelesíti az eredményeket, és ezáltal megalapozza a
nemzeti képesítési keretrendszerek által szintezett képesítések iránti nemzetközi bizalmat18.
Az Európai Tanács az első EKKR-ajánlás19 után tíz évvel az eszköz finomhangolására 2017-ben kiadott
újabb ajánlásában20 már nemcsak a szintek illesztésére, hanem a korábbi minőségbiztosítási
szempontok szétválasztásával és továbbfejlesztésével a megfeleltetésre vonatkozó kritériumok és
eljárások21 mellett a(z egyes képesítési keretrendszerek részét képező) képesítésekre vonatkozó
minőségbiztosítási elveket, szempontokat22 is meghatározott. Ez a szempontsor jó segítséget nyújt
egy ország számára egy saját képesítéseinek folyamatos karbantartását, fejlesztését elősegítő
koherens minőségbiztosítás kiépítésében, amely bizonyítékokra támaszkodva figyelemmel kíséri,
rendszeresen értékeli és javítja e képesítéseket, hogy eredményesen feleljen meg a társadalom, a
gazdaság és az egyének folyamatosan változó igényeinek. Ezt megteheti átfogóan vagy a
képesítéseket tulajdonló és/vagy kiadó képzési-oktatási hatóságok, alágazatok, szolgáltatók szerint
elkülönítve.

2.4 A képesítések helye a Magyar Képesítési Keretrendszerben
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) kialakítását, a szintleíró jellemzők kidolgozását, majd a
képesítések szintekbe sorolását európai uniós kiemelt projektek keretében 2013–2015 között végezték
el erre felkért oktatási szakértők: az első fejlesztési szakaszban közösen, majd a képesítések szintekbe
sorolását már alágazatonként külön projektekben, a releváns érintettek körét is bevonva. A
köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás képesítéseinek egymással egyeztetett szempontok alapján
való besorolása a képesítések alapos elemzésével történt (ezért a szakképzésben az OKJ-ban szereplő
szakképzettségek mindegyikének tanulási eredményekkel való kimeneti jellemzését is elkészítették).

17

Ezek a tudás, a készségek/képességek, valamint a felelősség és autonómia.
Az illeszkedési jelentések nyilvánosak, azok alapján az Európai Bizottság a képesítések összehasonlítását
segítő webes alkalmazást működtet az új Europass-oldalon.
19
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2008. április 23.) az egész életen át tartó tanulás Európai
Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról (2008/C 111/01).
20
A TANÁCS AJÁNLÁSA (2017. május 22.) az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszeréről,
valamint az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének létrehozásáról szóló 2008.
április 23-i európai parlamenti és tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről (2017/C 189/03).
21
Lásd az ajánlás III. mellékletét.
22
Lásd az ajánlás IV. mellékletét.
18
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Mindezt részletesen rögzíti az illesztési jelentés. Egyes felnőttképzések besorolására később, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével került sor. Mára az iskolarendszerű képzések révén
megszerezhető képesítések szintjeit jogszabályok rögzítik, a kiadott oklevelek, bizonyítványok, illetve
mellékleteik tartalmazzák az MKKR- és EKKR-szintet. Egyéb, nemformális képzések, hatósági képzések
és sok más módon megszerezhető képesítések szintbesorolására és így az MKKR-be való felvételére
egyelőre nem került sor. Ugyanakkor megjelent az igény korábban megszerzett, de már kivezetett
képesítések szintjének megállapítására is. Mindez jelzi, hogy az MKKR egy élő eszköz, amellyel
kapcsolatban további fejlesztések hajthatók végre23 annak érdekében, hogy minél több hazai képesítés
kerülhessen fel erre a kimeneti jellemzők alapján kialakuló térképre.
A 2. számú melléklet táblája (képesítési térképe) azt mutatja, hogy jelenleg az MKKR mely szintjén
milyen besorolt képesítések találhatók (típusonként). A könnyebb értelmezés érdekében a
képesítéshez vezető tipikus képzési program is szerepel benne. A képesítések tulajdonosainak,
kiadóinak, birtokosainak és felhasználóinak egyaránt érdeke, hogy a képesítések helye a „térképen”
(azaz MKKR-szintbesorolása) megalapozott és így megbízható legyen, és az is, hogy a képesítések
önmagukban is megfelelő minőséget nyújtsanak. Mind az MKKR működtetése, mind a különböző
oktatási-képzési alágazatokban folyó hazai fejlesztések erre törekednek, és a képesítésekre
vonatkozóan egyre inkább kiteljesedő minőségbiztosítás működik.

2.5 A hazai képesítések szabályozása
A magyar képesítéseknek, ahogy a legtöbb országban, sokféle tulajdonosuk, különböző szabályozó
aktoraik és dokumentumaik vannak. Egy-egy nemzeti képesítési keretrendszer kialakítása arra is
alkalmat és lehetőséget ad, hogy a képesítéseket egy keretbe fogva közös szabályozás alá vonja.
A formális keretek között, iskolarendszerű képzések végén megszerezhető képesítések hazai
szabályozása oktatási-képzési alágazatok szerint tagolt. Minden alágazatban – még a felsőoktatásban
is – a képzések tulajdonosa az állam, ő hozza létre (alapítja, létesíti) a képesítéseket a létesítő
jogszabályok kiadásával. A létesítési folyamatban előkészítőként, javaslattevőként,
minőségbiztosítóként sokan részt vesznek. A fő aktor az oktatási-képzési alágazatok felügyeletéért és
működtetéséért felelős miniszter és az általa vezetett minisztérium, amely jelenleg a köznevelés
esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a szakképzés, a felnőttképzés és a felsőoktatás
esetében az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A képesítésekhez vezető képzések indítása, a
képesítések kiadását megelőző záróértékelés (érettségi vizsga, szakmai vizsga, képesítővizsga,
záróvizsga), az arra felhatalmazott testület (vizsgabizottság) és annak összetétele is szabályozott
(előírt) alágazatonként eltérő jogszabályok alapján, amelyeket a felelős minisztériumok, illetve
előkészítésükben a kormány ad ki rendeletben, határozatban. (Az egyes alágazatok fő
képesítésszabályozó dokumentumait és a képesítések létesítésében és felügyeletében közreműködő
fő szervezeteket a 3. számú melléklet sorolja fel.)
A képzési és képesítési reformok következtében mind a felügyelő, szabályozó szervezetek, mind a
szabályozási szintek mozgásban, változásban vannak, de éppen az egyre erőteljesebben érvényesülő
kimeneti megközelítés miatt összerendeződések, a jogalkotási megoldásokban konvergenciák is
megfigyelhetők: a felsőoktatásban megjelent a képesítések hiteles jegyzéke (valószínűleg az OKJ
mintájára), a szakképzésben legutóbb viszont még elnevezésében is a felsőoktatásban működővel
azonos képzési és kimeneti követelmények (KKK) születtek. Minden alágazati szabályozásban
23

Az Oktatási Hivatal szervezeti keretein belül működik az EKKR Nemzeti Koordinációs Pont, amelynek célja az
MKKR további fejlesztésének támogatása, alkalmazásának ösztönzése és disszeminációja.
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megjelent a képesítésekkel összefüggésben az MKKR-szintekre való utalás és a szintjelölők
feltüntetésének kötelezettsége az oklevelekben, bizonyítványokban és mellékleteikben. Tehát az
MKKR informáló, koordináló hatása, ha lassan és gyengén is, de érzékelhetővé válik.
Mindez nem érvényes az iskolarendszeren kívül megszerezhető, ún. nemformális, félformális
képesítésekre24. A felnőttképzésben a jogszabály elkülöníti és leválasztja az engedélyhez kötött és a
nem engedélyköteles képzésekkel megszerezhető (bejelentésköteles) képesítéseket. Az utóbbiakra
nem ad szabályozást, a képesítés tulajdonosa, szabályozója a felnőttképzési tevékenység kiterjesztő
értelmezése nyomán bárki lehet, és bármit tehet, arra gyakorlatilag nincs rálátás. Ugyancsak eltérő és
sokszínű az ágazatilag felelős minisztériumhoz rendelt, ún. hatósági képesítések szabályozása. Mivel
ezek a képesítések nem kerültek be az MKKR-be, kimeneti szintjük, a többi képesítéshez való
viszonyuk sem értelmezhető. Hiányoznak a képesítések hazai egységes és koherens térképéről, ami
azért különösen sajnálatos, mert jelentős számú képesítésről van szó, amelyeket jelentős számú
ember birtokol, illetve tervez megszerezni.

24

Mivel az informális tanulás során szerzett kompetenciák validációjával Magyarországon még nem szerezhető
képesítés, tárgyalásától itt eltekintünk.
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3. A képesítések minőségbiztosításának összefoglaló áttekintése alágazatonként
A képesítések minőségbiztosításával kapcsolatos hazai fejlesztéseket, megoldásokat,
szabályozásokat, az abban részt vevők körét a jelentős különbségek (és az azonosságok csekély
hányada) miatt alágazatonként tekintjük át. Az áttekintés a 2.3 alfejezetben említett, az EKKR-ről
szóló 2017-es tanácsi ajánlás IV. mellékletében a képesítések minőségbiztosítására meghatározott
minőségbiztosítási elveket és szempontokat követi, nem elsősorban jogszabálykövetési
megfontolásból, hanem abból a felismerésből kiindulva, hogy az egy jól átgondolt, új meglátásokat,
minőségbiztosítási igényeket is keltő, részletes szempontokat nyújtó lista. Még ennél is lényegesebb,
hogy követése abban is segít, hogy az áttekintés a képesítésekhez vezető oktatási-képzési folyamatok
és a képző intézmények, képzési szolgáltatók és szervezetük belső minőségbiztosításától elválasztva a
képesítésekre koncentráljon. (Mivel ez az elválasztás sok esetben nehéz, és az oktatási-képzési
folyamatok és a képzők szervezeti működésének is van relevanciája a képesítésekben, a 4. fejezetben
az egyes alágazatok szerinti részletes elemzés ezekre is kitér.)

3.1 A képesítések tervezése, bevezetése, módosítása
A képesítések létesítésében, bevezetésében, naprakészen tartásában számos megoldás és szereplő
közreműködése lehetséges, országonként is jelentős különbségekkel. Magyarországon
alágazatonként is lényeges eltéréseket tapasztalhatunk. A kimeneti megközelítésben releváns
szempontként merül fel a képesítés kialakításának módja és szabályozási keretei, a tanulási
eredmények alkalmazása és annak hatóköre, a képesítés MKKR-be való besorolásának módja és
szintjének megállapítása, a besorolás validálása25.

Köznevelés
Bár az MKKR 1., 2. és 3. szintjén megjelenik a köznevelés 6., 8. és 10. befejezett iskolai évfolyama
(elsősorban a más oktatási-képzési alágazatokba, illetve iskolatípusokba történő átlépés miatt), a
köznevelésben valójában egyetlen, definíció szerint is annak tekinthető képesítés van: az MKKR 4.
szintjére besorolt érettségi. Az érettségit mint képesítést egyrészt az érettségi vizsga követelményei
(lásd a 3.2 alfejezetben), valamint az érettségihez vezető középfokú iskolai végzettség követelményei
határozzák meg. Ez utóbbit keretjelleggel a Nemzeti alaptanterv és kapcsolódó tantárgyi
kerettantervei definiálják. A NAT-ot a kormány adja ki rendeletben, a kerettantervek az Oktatási
Hivatal webfelületén jelennek meg hivatalos közleményként. E dokumentumok létrehozásának
folyamatát és közreműködőit a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határozzák meg. A NAT
és a kerettantervek kidolgozását a köznevelést felügyelő Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
koordinálja, kéri fel az abban közreműködő szakértőket, majd bocsátja a dokumentumot szakmai és
társadalmi egyeztetésre. A NAT-ot ugyanilyen módon ötévente felül kell vizsgálni.
A NAT és a kerettantervek a korábbiaknál határozottabban tartalmaznak tanulásieredmény-típusú
célmeghatározást, ami jelentős hangsúlyeltolódás a korábbi, tanításra fókuszáló megközelítésről a
tanulási folyamatra. Bár a célmeghatározás szerkezete nem követi az MKKR deskriptorkategóriáit, a
tanulási eredmények tartalmilag többnyire megjelenítik mind a négy kategóriát (tudás, képesség,
attitűd, autonómia és felelősségvállalás).
25

Ezek akár az MKKR-re vonatkozó minőségbiztosítás szempontjai is lehetnek – kellene, hogy legyenek –, ez
azonban idehaza még nem épült ki.
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A végzettséghez vezető tanítási-tanulási folyamatot közvetlenül az intézmények helyi tantervei
szabályozzák, amelyeket az iskolai tantestületek az érvényes Nemzeti alaptanterv (NAT) és az azzal
koherens kerettantervek alapján készítenek el. Nem ismert olyan mechanizmus, amely vizsgálná,
validálná akár a NAT és a kerettantervek, akár a kerettantervek és az intézményi helyi tantervek
közötti megfelelést, köztük a tanulási eredmények alkalmazását és koherenciájukat.
A hazai köznevelési rendszerben lehetőség van olyan alternatív oktatásra, amely nem a
központilag kiadott kerettantervek szerint folyik, hanem egy-egy iskola saját, teljeskörűen
kidolgozott pedagógiai rendszere alapján, amelynek illeszkednie kell a NAT-hoz és
kerettanterveihez. A saját pedagógiai rendszer akkreditáció után vezethető be. Az
akkreditációt az EMMI végzi, szempontjairól, a tanulási eredmények figyelembevételének
elvárásáról nincs információ. A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy éppen a
progresszív, a tanulási eredményeket és korszerű oktatási módszereket, tanulásszervezési
eljárásokat alkalmazó iskolák kezdeményezik a saját pedagógiai rendszer alapján való
működést.

Az érettségi szintezését és az MKKR 4. szintjére való besorolását a 2.4 fejezetben említett alágazati
kiemelt projekt köznevelési szakértői végezték el átfogó elemzések alapján. Az akkori elemzések és a
besorolási szint megállapításának nehézségeit éppen az akkor hatályos NAT és a kerettantervek
kimeneti jellegének csekély volta jelentette. Arra, hogy a – mindenkori, így a 2020-as NAT esetében is
– céldefiniálás milyen módon igazodik az MKKR 4. szintű deskriptoraihoz, nincs szabályozás és
információ. Az így létrejött eredmények validálására sem tér ki szabályozás, hacsak a szakmai,
társadalmi egyeztetés szempontjai között nem szerepel, erről azonban nincs nyilvánosan elérhető
információ.

Szakképzés (szakmára felkészítő szakmai oktatás)
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) meghatározza többek között a szakképzés
intézményrendszerét, a szakképzés szabályozó dokumentumait (szakmajegyzék, képzési és kimeneti
követelmények, programtanterv, szakmai program), a szakmai oktatás rendszerét (köznevelés,
ágazati alapoktatás, szakirányú oktatás), a vizsgák rendszerét (ágazati vizsga, érettségi vizsga, szakmai
vizsga), a szakképzés minőségirányítási rendszerét, a szakképzés ellenőrzési rendszerét, a szakképzés
irányítási rendszerét és abban a kormány, a szakképzésért felelős miniszter és a szakképzési
államigazgatási szerv feladatait, a szakképzés együttműködési rendszerét (a Szakképzési Innovációs
Tanács, az ágazati készségtanácsok, az országos gazdasági kamara feladatait), a szakképzés
információs rendszerét.
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) 1. sz.
melléklete tartalmazza a 2020. szeptember 1-től hatályos képesítések listáját (ez a szakmajegyzék,
amely kizárólag szakképző intézményben folyó szakmai oktatás keretében elsajátítható, államilag
elismert, ún. alap-szakképesítés [alapszakma] alapadatait tartalmazza; jelenleg 23 ágazatban 175-öt).
A szakmajegyzékben szereplő alapszakmákat az egyes gazdasági ágazatok gazdálkodó szervezeteinek
delegáltjaiból álló ágazati készségtanácsok javaslatai alapján határozták meg. Arról nincs rendelkezés
a jogszabályokban, hogy milyen információt, szempontokat, tényeket vettek/vesznek figyelembe, és
milyen folyamat szerint történt/történik az alapszakmák kiválasztása, meghatározása.
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A szakmajegyzékben nevesített alapszakmák struktúrájának fejlesztéséért, a képzési és kimeneti
követelmények kidolgozásáért és gondozásáért, valamint a programtantervek elkészítésének és
módosításának egységes alapelveiért az innovációs és technológiai miniszter felel, és ő adja ki ezeket
a szakmai dokumentumokat; ezek felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó szabályozás (ki
kezdeményezi; milyen információk és indokok alapján; hogyan, milyen lépések mentén történik) nincs.
Az egyes képesítéseket az Szkt. 11. § (1) bekezdése előírásának alapján képzési és kimeneti
követelmények elnevezésű dokumentumok definiálják, amelyek elkészítését és módosításának
egységes alapelveit a szakképzésért felelős miniszter dolgozza ki és gondozza. Ennek részletei eddig
nem jelentek meg a szabályozásokban.
Az egyes képesítések képzési és kimeneti követelményei az Szkr. 12. §-ának előírása szerint
megfogalmazzák többek között a szakma képességdeskriptorait, az ágazati alapoktatás végére
elérendő tanulási eredményeket, valamint a szakma és a szakmairányok teljes tanulási eredményeit
is. Azaz a tanulási eredmények jelentős szerepet kaptak az egyes képzési szakaszok végére elérendő
célok meghatározásában, amelyeket az MKKR négy kategóriája mentén tesznek meg (készségek,
képességek, ismeretek, elvárt viselkedésmódok, attitűdök, önállóság és felelősség mértéke). (Az nem
világos, hogy a deskriptorkategóriák megnevezésében a szabályozás miért tért el az MKKR
körültekintő szakmai megalapozással és indoklással kialakított megnevezéseitől. Arról nincs
információ, hogy az egyes kategóriákban milyen további belső szempontok érvényesítését határozták
meg26.)
Az ágazati törvény nem szabályozza, és nincs is információ arról, hogy a képesítéseket definiáló KKK-k
kidolgozása mennyire minőségbiztosított folyamat, azaz a KKK elkészítése milyen eljárásrend,
folyamat szerint valósult meg, milyen szakmai útmutatások, irányelvek mentén történik, az azokban
megjelenő tanulásieredmény-leírásokat ki készíti, és ki ellenőrzi, validálja.
A képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozott programtanterv tartalmazza az
egyes szakmákon belül a tanulási területek részletes szakmai tartalmát, így többek között a
tananyagegységeket, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt
időkeretet; az egyes tananyagegységek évfolyamonkénti ajánlott megoszlását, oktatójának
képesítési követelményeit és alkalmazott képzési módszereit. A programtantervet – az adott
ágazatért felelős miniszter egyetértésével – a szakképzésért felelős miniszter dolgozza ki, és a
KKK-khoz hasonlóan közzéteszi a minisztérium honlapján.
A programtantervek is tanulási eredmények segítségével határozzák meg – a képzési és kimeneti
követelményeknek megfelelő deskriptorkategóriákban – az egyes tantárgyak oktatási, tanulási
folyamatának végére kifejlesztendő kompetenciákat.
A vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak információt a programtanterv kidolgozásának módjáról
(eljárásrend, folyamat, szereplők, összhang biztosítása a KKK-kban meghatározott tanulási
eredményekkel, felülvizsgálat, módosítás, validálás stb.), és a ténylegesen alkalmazott eljárás,
gyakorlat sem ismert (kik mikor hogyan, milyen lépések mentén és milyen módszerek, útmutatások
alkalmazásával stb. készítették); ezekről nem található publikus információ.
A s zakmajegyzékben minden szakmának meghatározták az MKKR szerinti szintjét (jellemzően 4. és
5. szint) és a digitáliskompetencia-szintjét, vagyis hogy a technikum, illetve a szakképző iskola
26

Az MKKR például a tudást kiterjedtsége, mélysége és a tudáselemek közötti kapcsolatok mértéke alapján írja
le; a képességeket a cselekvésekben megnyilvánuló motoros (kézügyesség, valamint módszerek, anyagok,
eszközök és műszerek használata) és kognitív (logikai, intuitív és kreatív gondolkodás használata) képességek
alapján definiálja.
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elvégzésével az európai DigComp keretrendszer hazai specifikálása alapján a 8 szint melyikére
jellemző digitális kompetenciához jutnak a tanulók. Arról nincs sem szabályozás, sem információ,
hogy az MKKR szintjének meghatározása, a besorolás milyen szempontok és elemzések alapján,
hogyan történt; illetve hogy mennyiben igazodnak a KKK-kban meghatározott kimeneti tanulási
eredmények az MKKR szintleíró deskriptoraihoz. A KKK-kban kiadott tanulási eredmények
validálására sem tér ki szabályozás. Pedig az MKKR bevezetésének előkészítése során egy kiemelt
projekt keretében szakképzési szakértők részletes módszertant dolgoztak ki az akkori OKJ-s
képesítések MKKR-szintekhez való hozzárendeléséhez.

Felnőttképzés
A felnőttképzést szabályozó legfőbb jogszabály, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
(Fktv.) és a felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló 11./2020. Korm. rendelet (Fkvhr.) nem
definiál képesítéseket. A képzések szabályozási módja alapján négy kategóriát határoz meg: (1) a
szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzés; (2) részszakmára felkészítő szakmai oktatás; (3)
jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés (hatósági és hatósági jellegű képzések) és (4) egyéb, a
szakképzési törvény hatálya alá nem tartozó, jogszabályban nem szabályozott képzések.
Az első három kategóriába eső képzések engedély alapján folytathatók, és a képzések végén
megszerezhető képesítéseket más jogszabályok definiálják: az első két kategóriába tartozó képzések
esetén a Szkt.; a harmadik kategóriába eső, a jogszabály alapján megvalósuló képzések esetében
azonban átfogó képesítési szabályozás nincs, az adott ágazati jogszabály(ok)ban egyedileg kerül
meghatározásra a képesítés és annak létesítési, engedélyezési, ellenőrzési részletei.
Az (1) kategóriába eső szakmai képzés programkövetelmények alapján folyik, amelyek tartalmi
felépítését, a kidolgozásukra és elfogadásukra vonatkozó szabályokat, továbbá a vizsgáztatásra
vonatkozó szabályokat az Szkt. és Szkr. határozza meg. Vélhetőleg ennek következtében a
programkövetelmények felépítése, logikája nagyon hasonló a szakképzés szakmajegyzékében
nevesített képesítésekre kiadott KKK-k struktúrájához. Programkövetelményre, annak módosítására
és törlésére a szakképzésért felelős miniszternek bárki javaslatot tehet; a dokumentumot a
szakképzésért felelős miniszter adja ki. Ahogy fentebb már erről volt szó, a vonatkozó jogszabályok
nem tartalmaznak információt a programtanterv kidolgozási módjáról és eljárásáról.
A (2) kategóriába eső, részszakmára felkészítő szakmai oktatás a szakképzés rendszerében
meghatározott képzési és kimeneti követelmények alapján folyik.
A (3) kategóriába eső képzések eltérőek a jogi szabályozás céljától és tartalmától függően. Jellemzően
a munkakör betöltéséhez szükséges képzési kötelezettséget határozzák meg, különböző
kidolgozottsági fokon. Vannak olyan képzési területek, amelyek esetében saját
akkreditációs/minősítési rendszer kialakítására kerül sor, amely kiterjed a képzési programok
felépítésére, elfogadásának szempontrendszerére – ilyen például a pedagógus-továbbképzési
rendszer. De vannak olyan ágazatok, amelyek a képesítések megszerzésének kötelezettségét írják
elő.
Az engedéllyel folytatható képzések esetén az engedély megadásának feltételei között szerepel, hogy
a felnőttképzőnek rendelkeznie kell minőségirányítási rendszerrel, amelynek elemeit az Fkvhr. 23. §-a
rendkívül részletesen meghatározza. Közülük egyetlen elem sem vonatkozik a képzés végén
megszerezhető képesítésre, annak tartalmára, relevanciájára, felülvizsgálatára/karbantartására,
értékelésére – vélhetően abból a megfontolásból, hogy azokra a vonatkozó átfogó jogszabály (Szkt.),
illetve az ágazati specifikus jogszabályok kitérnek.
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A (4) kategóriába tartozó egyéb képzések esetében néhány speciális helyzettől eltekintve (központi
költségvetési forrás, európai uniós támogatás jelenléte) nincs engedélyhez kötve a képzés folytatása,
elegendő bejelenteni. Ez esetben nincs a felnőttképzési tevékenység tartalmára vonatkozó jogi
szabályozás, még felnőttképzési programmal sem kell rendelkeznie a felnőttképzőnek. A képzések
végén megszerezhető képesítésekre vonatkozóan sincs szabályozás.
A négy képzési kategória közül az (1) és (2) esetében egyértelműen megjelennek a tanulási
eredmények: az (1) csoportba eső képesítéseket szabályozó programkövetelmények is 4
deskriptorkategóriára bontva, tanulási eredmények segítségével definiálják a szakmai (kimeneti)
követelményeket. A deskriptorkategóriák azonban nem egységesek, egyes
programkövetelményekben a szakképzési KKK-k kategóriáit és elnevezéseit követik, míg más
programkövetelmények a „Tudás”, „Képesség”, „Felelősség”, „Autonómia” négyes felosztást követik
(bár a „Felelősség” dimenzióban időnként attitűdöket is meghatároznak). A (2) csoportra a
szakképzés KKK-i vonatkoznak, szintén részletes tanulási eredményekkel. A (3) csoport esetében nem
jellemző a képzési kötelezettségeket előíró jogszabályokban a tanulási eredmények meghatározása.
Az (1) kategória képesítéseit meghatározó programkövetelmények – a (2) kategória, azaz a
szakképzés KKK-ihoz hasonlóan – szintén meghatározzák a képesítés MKKR- (és EKKR-) szintjét és a
DigComp-szintet is. Arra ezek esetében sincs szabályozás, sem információ, hogy az MKKR
szintmegállapítása milyen szempontok és elemzések alapján történt, illetve, hogy az MKKR szintleíró
deskriptoraihoz mennyiben igazodnak a KKK-kban meghatározott kimeneti tanulási eredmények;
ahogy a KKK-kban kiadott tanulási eredmények validálására sem tér ki szabályozás. A (3) csoportra
vonatkozó egyedi jogszabályok valószínűleg ilyen szintbesorolást nem alkalmaznak, a (4) csoport
képesítéseit pedig e téren nem szabályozták.

Felsőoktatás
A felsőoktatásban folytatható képzéseket és az azok végén megszerezhető képesítések típusait, az
azokkal együtt járó esetleges címeket a nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV/2011. törvény határozza
meg. A képesítések listáját a szakjegyzéknek is nevezett, a felsőoktatásban megszerezhető
képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.)
Korm. rendelet tartalmazza, a rövid idejű (felsőoktatási szakképzés), az első (alapképzés, BA/BSc
fokozat) és a második (mesterképzés, MA/MSc) ciklusokra vonatkozóan, ciklusonként csoportosítva.
A doktori képesítésekről és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról a
387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezik. Az alapfokozatra, illetve mesterfokozatra épülő,
következő végzettségszintet nem, de további szakképzettséget eredményező szakirányú
továbbképzéseket a törvény, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szabályozza.
A szakjegyzékbe új képesítést felvenni a kormányrendeletben részletesen szabályozott,
meglehetősen bonyolult, többszakaszos és sokszereplős eljárás során lehet. Új képesítés létesítését
felsőoktatási intézmény vagy intézmények egy csoportja kezdeményezheti a felsőoktatásért felelős
miniszternél (aki jelenleg az innovációs és technológiai miniszter). A miniszter a létesítés ágazati
indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a
létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás megadásáról. Ezután részletes dokumentumot
kell kidolgozni a képesítés definiálására, amelynek része a képzési és kimeneti követelmények
tervezete is, valamint a képesítés létesítésének megalapozottságát alátámasztó körülmények
részletes bemutatása. Ezt külső érintettek, valamint a Felsőoktatási Tervezési Testület (FTT), végül a
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) véleményezi (validálja), aminek alapján a
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miniszter hozzájárul a szakjegyzékbe való felvételhez (kormányrendelet-módosítás) és a KKK
kiadásához (miniszteri rendelet).
A KKK megjelenését követően indítható el a képesítéshez vezető képzés részletes indítási
engedélyezési folyamata, aminek során a KKK-hoz illeszkedő teljes curriculumot és a
jogszabály, valamint a MAB a képzés minőségi követelményeire vonatkozó előírásainak való
megfelelést is igazolni kell. Újabb MAB-véleményezést követően27 az Oktatási Hivatal veszi
nyilvántartásba a képzést.
Ennél jóval egyszerűbb az eljárás külföldi felsőoktatási intézményekkel közös képesítés létesítése (és
közös vagy kettős diploma kiadása) esetén, amennyiben arra európai uniós program (Erasmus+ és
utódprogramjai) keretében kerül sor. Szintén egyszerűbb az eljárás szakirányú továbbképzések
létesítésekor is.
Új doktori képesítés létesítése esetén az Országos Doktori Tanács (ODT) és a MAB véleményezi a
felsőoktatási intézmény előterjesztését, majd az Oktatási Hivatal veszi nyilvántartásba.
A képesítési és kimeneti követelmények (KKK) szabályozási tartalmára vonatkozóan a felsőoktatási
törvény tesz számos ponton elszórva utalásokat, illetve meghatározza, hogy a KKK-kat a miniszter
rendeletben teszi közzé28. A rendelet ciklusonként (kimeneti szintenként) az összes képesítésre
vonatkozó általános kimeneti követelményeket határoz meg (az MKKR szerint), majd ciklusokba
csoportosítva minden képesítést egyenként definiál. A KKK-knak (és így a képesítéseknek) a létesítés
során történő validálására a fent ismertetett előállítási folyamatban kerül sor, a már elfogadott
képesítések felülvizsgálatára, azok szempontjaira, eljárására szabályozás nincs. Ennek ellenére
néhány évente – miniszteri döntés alapján – mind a képesítéseket, mind a KKK-kat felülvizsgálják.
A KKK-k a fent említett, ciklusonkénti általános kimeneti követelmények mellett az egyes
képesítésekre is egyenként meghatározzák a képzési folyamat végére elérendő szakmai
kompetenciákat – az MKKR deskriptorkategóriáit követve, tanulási eredményeket alkalmazva. A KKKk időről időre való felülvizsgálata során egyre inkább dominánssá válik a kimeneti szabályozás, és
egyre inkább csökken a tartalmi szabályozó elemek súlya, részletezettsége. Míg régebben szinte
tantárgyi tartalmakat határozott meg a dokumentum, a 2000-es évek közepétől már csak tágabb
ismeretköröket, míg 2016 óta mindössze a képesítéshez vezető képzést felépítő tudományágakat,
szakterületeket – tekintettel arra, hogy a felsőoktatási intézmények a kimenetet meghatározó
tanulási eredmények elérését szem előtt tartva maguk alakítják ki curriculumaikat.
A törvény végrehajtási rendelete a szakirányú továbbképzésekre is előírja KKK-k kidolgozását,
amelyek részletes tartalmi elemeit is meghatározza. Ezek szinte azonosak a ciklusokba szervezett
képesítésekre vonatkozó KKK-kkal, ugyanúgy tanulási eredményekkel kell meghatározni a kimeneti
szakmai kompetenciákat.
A felsőoktatási törvény a bolognai folyamat keretében az Európai Felsőoktatási Térség számára 2005ben meghatározott Felsőoktatási Képesítési Keretrendszerrel (EFT-KKR) összhangban megszabja,
27

Ebben az eljárásban a törvény felhatalmazása alapján a MAB helyett kérni lehet bármely, az akkreditációs és
minőségbiztosítási ügynökségek európai hivatalos nyilvántartásában (EQAR) szereplő külföldi testület
közreműködését is.
28
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és
kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok
képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról. Bár a felsőoktatásért
az innovációs és technológiai miniszter felelős, korábban az emberi erőforrások miniszterénél volt ez a
felelősség, a jogszabály (amelynek első változatai az 1990-es évek közepén keletkeztek) kiadója ezért az EMMI.
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hogy a felsőoktatásban melyek a képzési ciklusok, azok hogyan épülnek egymásra, melyik ciklusban
mennyi a képzési idő, és minimálisan mennyi kreditet kell megszerezni. Az Európai Képesítési
Keretrendszer (EKKR) 2008-ban nevesítette és befogadta az EFT-KKR ciklusait az EKKR szintjeire, és a
magyar ciklusokat a törvény összekapcsolta az EFT-KKR ciklusokkal – tulajdonképpen az egyes
ciklusok EKKR-be illesztését és így MKKR-szintbesorolását is megadta. Ugyanakkor a korábban már
említett, az MKKR bevezetését előkészítő kiemelt projekt felsőoktatási szakértői részletes
elemzéseket végeztek a hazai felsőoktatási képesítések MKKR-szintjeihez való illeszkedéséről,
továbbá az EFT-KKR-hoz való illeszkedéséről is, és fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztak a
felsőoktatási képesítéseket szabályozó miniszter számára. Az MKKR EKKR-rel való megfeleltetési
jelentésében – az EKKT tanácsadó testülete elvárásainak megfelelően – önálló fejezet foglalkozik a
magyar felsőoktatási képesítések EFT-KKR ciklusokhoz való illesztéséről.29
A szakjegyzék minden egyes képesítésnél feltünteti az adott képesítés MKKR- és EKKR-szintjét. A KKKk is közli a szintjelölőket, továbbá a felsőoktatási oklevelekben (diploma) és a diplomamellékletben is
fel kell tüntetni őket. Bár a fent említett illeszkedési elemzések nyomán a szakértők részletes
elemzési, besorolási módszertant dolgoztak ki, jelenleg nincsenek szabályozva az újonnan létesített
képesítések besorolásának szempontjai, kritériumai. A jogszabály azt írja elő, hogy a KKK-javaslat
elkészítése során a felsőoktatási intézmény(ek)nek meg kell jelölniük a szintet, és azt részletesen
indokolni kell; továbbá a MAB a KKK véleményezése során vizsgálja, hogy a KKK-ban meghatározott,
tanulási eredményekben megfogalmazott kimeneti jellemzők illeszkednek-e az MKKR megfelelő
szintjét leíró jellemzőkhöz. Ez tekinthető a szintbesorolás egyfajta validálásának.
Szakirányú továbbképzések esetén is a KKK-ban kell megjelölni a képesítés szintjét, ám erre
szabályokat nem ír elő a rendelet, és ezeknél a típusú képesítéseknél külső validációként működő
MAB-véleményezésre sem kerül sor.
A doktori képesítések esetén a vonatkozó jogszabály előírja a szintet: az 5. § (1) bekezdés f) pontja
kimondja, hogy a doktori iskola törzstagjai „készítik elő a doktori iskola létesítésének dokumentumait,
amelyek tartalmazzák: (…) f) a doktori iskola Magyar Képesítési Keretrendszer 8. szintjének megfelelő
képzési tervét”. Arról, hogy a képzési terv tartalmazzon-e kimeneti jellemzőket, és hogy ezek szintbeli
megfelelőségét vizsgálják-e az engedélyezési eljárás során, nem szól jogszabály.

3.2 A képesítéshez vezető értékelés szabályozása, kimenetorientált jellege
Köznevelés
A köznevelésben többféle országos értékelési rendszer működik, például az Országos
kompetenciamérés (OKM) és az érettségi vizsgák. Ezeket az Oktatási Hivatal (OH) működteti és
fejleszti.
Bár az Országos kompetenciamérés éppen a 6., 8. és 10. évfolyam végén vizsgálja a tanulók
szövegértési képességét és matematikai eszköztudását, nem az MKKR 1., 2. és 3. szintjének kimeneti
mérése, hanem formatív jellegű értékelésként a visszacsatoló mechanizmus funkcióját látja el
tanulói, iskolai és országos szinten.
Az érettségi megszerzéséhez sikeres érettségi vizsgát kell tenni, ami törvényben és
kormányrendeletben szabályozott30 állami vizsga. Elsősorban általános műveltséget vizsgál

29

Ez az öntanúsítás (self-certification) folyamata, amelyet minden európai ország elvégzett saját felsőoktatási
képesítéseivel kapcsolatban.
30
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. §.
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országosan egységes vizsgakövetelmények mentén. Az érettségi vizsga központi
vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiről szóló
jogszabály31 alapján határozzák meg. Ugyancsak ez a jogszabály tartalmazza az érettségi vizsga
vizsgatárgyait és a vizsga formáit, benne az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyakat és az ágazaton
belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyait; továbbá a középiskolai érettségi vizsgák
előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására stb. vonatkozó szabályokat (vizsgaszabályzat),
beleértve a vizsgázók teljesítményének értékelését.
Az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll (részletes leírásukat a 4.1 fejezet tartalmazza), és a
következő vizsgatárgyakból épül fel: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen
nyelv, valamint egy kötelezően választandó vizsgatárgy.
Az érettségi általános és részletes tartalmi követelményeinek meghatározása nem azonos jellegű a
különböző vizsgatantárgyak esetében: egyes tárgyaknál kifejezetten tanulásieredmény-típusú
követelmények szerepelnek (ennek kiemelkedően jó példáját adják a fizika tárgy részletes érettségi
követelményei), de sokkal jellemzőbb a vizsgázótól elvárt tevékenység leírása (pl. „az énekelt dallam
elemzése”) vagy az ismertként elvárt fogalmak felsorolása.
A központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak írásbeli feladatlapjait és javítási, értékelési
útmutatóit vizsgatárgyanként szervezett tételkészítő bizottságok készítik el, amelynek tagjait az OH,
illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vezetője, elnökét az oktatásért felelős
miniszter, illetve a szakképesítésért felelős miniszter kéri fel. A vizsga egységességét a központi
követelmények mellett a központilag elkészített feladatlapok, valamint a kapcsolódó javítási
útmutatók garantálják. Egyszersmind ezek biztosíthatják a kimeneti tanulási eredményeknek és
ezáltal az MKKR 4. szintjének való megfelelést. Ennek minőségbiztosítására vonatkozó szabályok,
információk azonban nem ismertek.
Érettségi vizsgát a gimnáziumok, illetve az érettségi vizsgaközpontok szerveznek. A különböző
helyszínen vagy időpontban tett sikeres érettségi vizsgával szerzett képesítések összemérhetőségét a
vizsgáztatással kapcsolatos szakmai standardok biztosítják.
A vizsga nyilvános és átlátható voltát is részletes eljárási szabályok biztosítják. A vizsgázó számára a
vizsga szabálytalansága esetére biztosított a jogorvoslat lehetősége, szintén szabályozott
eljárásrendben.
Az érettségi vizsga eredményének minősítése meghatározott szabályok alapján történik 5 fokozatú
osztályzattal. Az érettségi bizonyítványban az osztályzatok mellett a százalékos eredményeket is
feltüntetik. Közép és emelt szinten eltérő százalékos teljesítménnyel lehet ugyanazt az érdemjegyet
megszerezni, így az érettségi bizonyítvány a vizsgák szintjét is tartalmazza. Az alap- és emelt szintű
vizsga ugyanakkor egyaránt az MKKR 4. szintjét igazolja.
2020-ban az a sajátos helyzet állt elő, hogy érvénybe lépett a módosított NAT, az ennek megfelelő
kerettantervek, az iskolák kötelezően helyi tanterveket írtak, amelyek bevezetése 2020. szeptember
1-től megtörtént, többek között a gimnáziumok 9. évfolyamán. Ugyanakkor 2020. november 30-tól
hatályon kívül helyezték az érettségi vizsgák eddigi részletes követelményeit32. Tehát a
folyamatszabályozás eszközei e pillanatban úgy állnak rendelkezésünkre, hogy a kimeneti
31

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet; az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet.
32

A 31/2020-as EMMI rendelet 27. §-a. Így a következő rendes (május–júniusi) vizsgaidőszakra e pillanatban
még nem ismertek a vizsgázók számára a követelmények.
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követelmények ismeretlenek. Ideális esetben az összehangolás rövidesen megtörténik, és
megismerhetővé válik.

Szakképzés
A szakképzés megújult vizsgarendszerét háromféle vizsga alkotja: ágazati alapvizsga, érettségi vizsga
és szakmai vizsga. Az ágazati alapvizsga egy belső értékelés, amely a bevezető képzési szakasz
lezárásával elsősorban a képzésben való továbbhaladásra jogosít fel, valamint definiálja az átlépés,
illetve visszatérés pontját egy másik, ágazaton belüli szakmai képzésre.
Az érettségi vizsga általános műveltséget vizsgál országosan egységes vizsgakövetelmények alapján.
Sikeres letétele 4. szintű képesítést nyújt a köznevelési jogszabályokban részletesen meghatározottak
szerint. Az érettségi vizsga kötelezően választandó vizsgatárgya helyett szakmai vizsgát kell
választani. A technikusvizsga emelt szintű érettséginek minősül.
A szakmai vizsga állami vizsga, amely a szakirányú oktatási-képzési folyamat végén biztosítja a
szakmai képesítés (szakképzettség) megszerzéséhez szükséges értékelést: a képzési és kimeneti
követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek, gyakorlati tudás,
képességek, készségek elsajátítását országosan egységes, oklevél/bizonyítvány kiadására irányuló
eljárás keretében méri és tanúsítja.
A szakképzés ellenőrzési, mérési és értékelési rendszerének kialakítását és működését a képzési
és kimeneti követelmények biztosítják, amelyek többek között tartalmazzák a szakmai vizsgára
bocsátás feltételeit; a vizsgatevékenységek alóli felmentés eseteit, módját és feltételeit; az ágazati
alapvizsga és a szakmai vizsga szakmai követelményeit, személyi és tárgyi feltételeit, a
vizsgatevékenységek részletes leírását és időtartamát, az azokhoz rendelt minősítési szempontokat
és pontszámokat/súlyarányokat, valamint a vizsgán használható segédeszközökre és egyéb
dokumentumokra vonatkozó részletes szabályokat. A KKK-k nyomán így a vizsgarendszer is
kimenetszabályozott lett.
Az új rendszerben a vizsgáztatás elválik az oktatási-képzési folyamattól: a szakmai vizsgát
akkreditált vizsgaközpontokban lehet/kell letenni. A hatályos jogszabályok – Szkt. és Szkr. –, valamint
a képzési és kimeneti követelmények vonatkozó részei (tanulási eredményeken alapuló szakmai
követelmények, az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek leírása, mérésének,
értékelésének szempontjai, teljesítési kritériumok) pedig már most számos előírást, elemet
tartalmaznak a vizsgák minőségbiztosítására vonatkozóan.

Felnőttképzés
A felnőttképzésben képzési típusonként eltérhet a képesítéshez vezető értékelések rendje.
Az első két típus esetében szakképesítő vizsga révén szerezhető meg a képesítés, amelynek
követelményeit, az ahhoz rendelt vizsgatevékenységeket, a vizsgatevékenységek részletes leírását és
időtartamát, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb
dokumentumaira, valamint a képesítővizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes
szabályokat és a vizsga megszervezéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a
programkövetelmények határozzák meg. Mivel az első két típus képzései engedély alapján
valósulhatnak meg, a képzőnek képzési programot kell készítenie, amelynek szintén részét képezi a
teljesítmény értékelésének módja.
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A 3. és 4. típusú képzések esetében nincsenek az értékelésre jogszabályban meghatározott,
keretjellegű szabályok (a 3. típusú képzések esetében azonban az ágazati jogszabályok
tartalmazhatnak előírásokat az értékelésre vonatkozóan).
A 3. és 4. típus esetében nem szükséges képzési programot sem készíteni, a képzés bejelentés
alapján valósulhat meg. Ugyanakkor a képzőnek a résztvevővel felnőttképzési szerződést kell kötnie,
amelynek jogszabály által meghatározott tartalmi követelményei a formális képzésekre jellemző
előírásokat tartalmaznak: többek között meg kell határozni, hogy mi a képzésben részt vevő
teljesítményének értékelési módja.
E két típus esetében tehát előfordulhat, hogy
a) a képesítéshez vezető záróértékelést nem külső független vizsgabizottság (értékelő testület),
hanem a képző szervezet maga folytatja le saját belső szabályozása szerint, az értékelést és
annak eredményét maga tanúsítja;
b) a képesítés elnyeréséhez nincs szükség záróértékelésen való részvételre, hanem a képzés
folyamatába ágyazott értékelési rendszer különböző elemei biztosítják a képesítés
kiadásához szükséges követelmények résztvevő általi teljesítésének értékelését és
tanúsítását.
Nem világos, hogy képzési program nélkül működő képzések esetében milyen módon történik az
(akár záró- akár folyamatba ágyazott) értékelés(ek) relevanciájának és validitásának biztosítása, és
ezekre a képzők részéről milyen minőségbiztosítási mechanizmusok vonatkoznak.

Felsőoktatás
A felsőoktatásban a képesítés kiadásának feltétele egy záróvizsga (doktori képzés esetében egy
doktori szigorlat és egy doktori védés) eredményes teljesítése. Egyik sem központi vizsga, a
felsőoktatási intézmények – képzési ciklusonként és sokszor szakonként eltérő módon és szabályok
szerint – maguk szervezik és bonyolítják őket. Mód van arra is, hogy több intézmény együtt
szervezzen közös vizsgát.
A felsőoktatási törvény definiálja a záróvizsgát („az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek,
készségek és képességek ellenőrzése és értékelése”), meghatározza lehetséges részeit („szakdolgozat
vagy diplomamunka megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből állhat”,
művészeti képzésekben „része művészeti alkotás elkészítése, előadás létrehozása, bemutatása és
megvédése”), továbbá szabályozza a vizsgára bocsátás, illetve kizárás egyes eseteit. A törvény
felhatalmazásával a záróvizsgák szervezésének rendjét és értékelésének elveit, valamint a
nyilvántartandó adatok körét a végrehajtási kormányrendelet szabályozza, pontosabban előírja, hogy
ezeket az intézményeknek saját belső szabályzataikban szabályozniuk kell. Emellett meghatározza a
záróvizsga-bizottságok tagjainak összetételére vonatkozó keretszabályokat.
A doktori fokozatszerzés esetében a doktori képzésről szóló kormányrendelet előírja az értekezés
védésének eljárását; a doktori iskolák e szabályokra figyelemmel alakítják ki saját egyedi
követelményeiket, eljárásaikat és minősítési szabályaikat.
A két záróértékelésre vonatkozóan a további specifikus eljárási szabályokat, formai követelményeket,
minősítési szabályokat a felsőoktatási intézmények maguk határozzák meg saját szabályzataikban
(amelyek a szervezeti és működési szabályzatuk mellékletét képezik, efölött a fenntartónak
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jóváhagyási joga és törvényességi felügyeleti kötelezettsége van – azaz a záróvizsgák szabályozása
jogilag koherens).
A záróvizsga a törvényi definíció szerint az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és
képességek elsajátítását értékeli, azaz e szabályozás alapján kimeneti jellegű és tanulási
eredményekre támaszkodik.
Jogszabályok közvetlenül nem írnak elő a záróértékelésre irányuló minőségbiztosítási
kötelezettségeket. Ugyanakkor a felsőoktatási intézmények ötévente megújítandó akkreditációja
(külső minőségértékelés és -tanúsítás) az Európai Közös Felsőoktatási Minőségbiztosítási
Standardokon és Útmutatón (ESG) alapszik, amelynek 1.4 standardja a teljes hallgatói életciklus, így a
tanulmányokat lezáró vizsga minőségbiztosítását előírja. Az már egyedi intézményi döntés kérdése,
hogy milyen belső ellenőrzési szempontokat és mechanizmusokat alkalmaznak a záróvizsgára,
doktori védésre, ezek részleteiről nincs átfogó információ; ahogy arról sem, hogy az intézmények
figyelnek-e ezeknek az értékeléseknek a relevanciájára és validitására, és ezt hogyan biztosítják.

3.3 Visszacsatolási mechanizmusok, eljárások
Köznevelés
A köznevelésben az ágazati törvény írja elő [77. § (2)] az oktatásért felelős miniszternek, hogy
rendszeresen, de legalább ötévenként értékelje – az általa létrehozott tanács közreműködésével – a
NAT bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat, és szükség esetén kezdeményezze
a kormánynál a szükséges módosítást. A felülvizsgálat szempontjaira, lefolytatására vonatkozóan
nincsenek előírások.
Az érettségi követelmények felülvizsgálatára vonatkozóan nincsen előírás. Vélelmezhető, hogy a NAT
felülvizsgálatát követő esetleges módosításokat követve az érettségi követelményeket hozzáigazítják
a változásokhoz. Ugyancsak elképzelhető, hogy az érettségi vizsgákkal kapcsolatos visszajelzések is
inputként szolgálhatnak a követelmények módosításához, azonban erről nincs információ.
Az érettségi vizsgákról minden vizsgaidőszak végén születik reflexió. A teljes vizsga értékelése az
iskolák nevelőtestületének záróértekezletén történik meg, ennek tartalma azonban nincs
szabályozva. Az érettségi elnöktől függ, hogy az értékelés milyen jellegű és mélységű. A
záróértekezletről jegyzőkönyv készül, amit feltöltenek az érettségi szoftverbe, így az iskolai értékelés
központilag megtekinthető, elemezhető. Az ilyen jellegű vizsgálatok azonban nem jellemzőek,
lefolytatásukra, szempontjaikra előírás nincs.
Az Oktatási Hivatal mint az érettségi vizsga felügyeleti hatósága a vizsgaadatokról minden évben
részletes statisztikai adatokat és gyorsjelentést tesz közzé. Ennek további felhasználásáról,
visszacsatolásban játszott szerepéről nincs információ.

Szakképzés
Az új, még részben kidolgozás és bevezetés alatt álló szakképzési rendszerben a változások még nem
gyűrűztek végig a rendszeren. A szabályozó dokumentumokban vannak jelek arra, hogy a jogalkotók
a visszacsatolási eljárásokat is belegondolták a rendszerbe, de ezek működési mechanizmusa(i) még
nincs(enek) minden részletre kiterjedően kidolgozva. Az ágazati törvény például a szakképzésért
felelős miniszter feladatául szabja a szakképzés szakmai és módszertani fejlesztését, amelynek
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keretében kidolgozza és gondozza a KKK-k elkészítésének és módosításának egységes alapelveit, és
ellátja a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését a szakmajegyzékben meghatározott szakmák
vonatkozásában. Annak részletes szabályozása azonban, hogy milyen időközönként, milyen
információk és adatok alapján, és hogyan vizsgálják felül és korszerűsítik a szakmastruktúrát, a
képzési és kimeneti követelmények, a programtantervek tartalmát, hogyan történik az azokban
meghatározott tanulási eredmények, vizsgakövetelmények módosítása, karbantartása, a gyorsan
fejlődő és változó gazdasági környezet igényeihez igazítása, még nem készült el.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően, a szakmai vizsgák eredményeinek rendszeres gyűjtéséből és
értékeléséből, a vizsgázók számának elemzéséből származó információk felhasználhatók a
szakmajegyzék felülvizsgálatakor és a szakmai tartalmak meghatározásánál, korszerűsítésénél. A
szakmai vizsgák vizsgabizottsági jelentései is alapul szolgálhatnak például a KKK-k felülvizsgálatához.
A szakmai vizsga lezárását követően a vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság mérési feladatokat
ellátó tagja külön-külön elektronikus jelentést készít, amelyben leírja a szakmai vizsga
előkészítésével, lebonyolításával, a vizsgáztatás feltételeivel, a képzési és kimeneti
követelményekben leírtak teljesülésével, valamint a jogszabályi rendelkezések betartásával
kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, és azt rögzíti az elektronikus vizsgarendszerben. A jelentések
tanulságai visszacsatolhatók a KKK vizsgakövetelményeinek, illetve a vizsga lebonyolításának
esetleges korrekcióiba.
Az új, még kidolgozásra váró intézményi minőségirányítási rendszer szerves része a
visszacsatolás és fejlesztés: a szakképző intézmény az önértékelés és a külső értékelés
alapján beavatkozó, fejlesztő tevékenységet végez, a szakképzési alapfeladat-ellátás, a
szakmai oktatás (minőségének) folyamatos fejlesztése céljából. Ennek keretében a szakképző
intézmény cselekvési tervet készít, amelyet az oktatói testület fogad el, és a fenntartó hagy
jóvá. A cselekvési tervet össze kell hangolni a szakképző intézmény éves munkatervével,
végrehajtását és eredményességét pedig a következő önértékelés során értékelni kell.
Összegzésképpen elmondható, hogy visszacsatolást biztosító elemek tehát vannak (pl. a
jogszabályokat módosítják, a szakmajegyzéket korszerűsítik), de szisztematikus (rendszeres és
módszeres) visszacsatolási mechanizmusokról egyelőre nem beszélhetünk. Nincs olyan előírás, amely
meghatározná, hogy kinek mit mikor milyen információk, adatok, tények alapján milyen
rendszerességgel kiknek a bevonásával kell felülvizsgálnia, és ennek eredménye alapján, ha
szükséges, továbbfejlesztenie.
Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQAVET) minőségbiztosítási és fejlesztési ciklus következetes és szisztematikus alkalmazása, a minőségi kör zárása garanciát
jelent(het) arra, hogy a minőségbiztosítási tevékenység – a belső és a külső mérések, ellenőrzések és
értékelések – által szolgáltatott adatokat visszacsatolják a tervezésbe, és felhasználják a szakképzés, a
pedagógiai-szakmai munka és a működés javítására, tökéletesítésére, rendszer- és intézményi szinten
egyaránt.

Felnőttképzés
A felnőttképzés szabályozása nem határoz meg rendszerszintű elemeket a képesítések
felülvizsgálatára, értékelésére, továbbá a vizsgák felülvizsgálatára és a tapasztalatok
visszacsatolására. Az 1. és 2. típusú képzések esetében a szakképzés ágazati törvénye és végrehajtási
rendelete meghatározza az alapelveket és az alapvető mechanizmusokat. Így a 2. típusú képzések
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esetében a fenti, szakképzésről szóló alfejezetben jelzett feladatai vannak a szakképzésért felelős
miniszternek.
A 1. típusú képzések esetében a programkövetelmények módosítására bárki javaslatot tehet a
szakképzésért felelős miniszternek. A módosításról, valamint a nyilvántartásból való törlésről a
szakképzésért felelős miniszter a kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével dönt. Az
eljárásban ki kell kérni a felnőttképzésért felelős miniszter véleményét.
Az Szkr. kitér a programkövetelmények felülvizsgálatára is: a szakképzésért felelős miniszter minden
év november utolsó napjáig felülvizsgálja a nyilvántartásban szereplő programkövetelményeket és
felülvizsgálati eljárásban hozott döntése alapján a programkövetelményt – ha azt valamely ágazathoz
tartozó szakképesítéshez kapcsolódóan az ágazatért felelős miniszter dolgozta ki a kormány adott
ágazatért felelős tagjának egyetértésével – törli a nyilvántartásból, ha annak szakmai kompetenciái
bekerültek valamely szakma szakmai kompetenciái közé. A törlésről hozott döntését a szakképzésért
felelős miniszter hirdetményi úton közli. Nem ismertek azonban a felülvizsgálat és törlés eljárási
szabályai, mint ahogy egyébként a programkövetelmények elfogadásának eljárási szabályai sem.
Nem ismert, hogy a felülvizsgálat milyen bemeneti információk alapján történik.
A 3. típusú képzések esetében ágazati specifikus jogszabályok előírhatnak visszacsatolási és
korrekciós feladatokat és felelősségeket.
A 4. típusú képzések esetében a képesítésekre és a képesítésekhez vezető értékelésekre vonatkozó
felülvizsgálati, ellenőrzési, visszacsatolási mechanizmust, szabályt nem határoztak meg.
A felnőttképzőnek valamennyi, az Fktv. hatálya alá tartozó képzés esetében adatszolgáltatási
kötelezettsége van. Az ellenőrzési és statisztikai célú adatszolgáltatás „egyablakosan” a felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerében valósul meg. Az adatszolgáltatás keretében gyűjthetnek olyan
adatokat (például lemorzsolódási adatokat), amelyek akár a képesítések fejlesztési folyamataiban is
alkalmazhatók indikátorként. Ugyanilyen funkciót tölthet be a résztvevők elégedettségének a képzési
adatszolgáltatáshoz kapcsolódó mérése. A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül
kiküldött elégedettségmérő kérdőívek segítségével felmérik a résztvevők elégedettségét az
alkalmazott értékelési módszerekkel kapcsolatban. Ez visszacsatolható a képesítések tulajdonosainak,
és felülvizsgálatot, beavatkozást alapozhat meg. Vannak olyan kiterjedtebb továbbképzési
rendszerek, amelyek esetében központi rendszerben gyűjtik a résztvevői elégedettségmérés
eredményeit.
Kifejezetten a felnőttképzés területén a képzési kereslet és kínálat összehangolását célzó
munkaerőpiaci előre jelző rendszer, illetve az oktatási nyilvántartás szakrendszereire épülő
pályakövetési rendszer adatai, elemzési eredményei is szolgálhatnak bemeneti adatként
felülvizsgálatokhoz.
A fejlesztés alatt lévő munkaerőpiaci előre jelző rendszer és a pályakövetési rendszer céljai között
megjelenik, hogy az egyes képesítések esetében visszajelzések érkezzenek munkaerőpiaci
relevanciájukról, beválásukról. Ezek a rendszerek mind a négy képzési típus esetében szolgáltatnak
majd információkat, illetve biztosítják a visszacsatolás lehetőségét.

Felsőoktatás
A felsőoktatásban a képesítéseket tartalmazó szakjegyzék, valamint a képesítéseket definiáló KKK-k
felülvizsgálatára vonatkozóan sem annak időszakára, sem eljárására, sem szempontjaira nincs
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jogszabályban rögzített szabályozás. Ennek ellenére ezeknek a dokumentumoknak a felülvizsgálatára
4-6 évente sor kerül, amelybe bevonják a Magyar Rektori Konferencián keresztül a felsőoktatási
intézményeket, a MAB-ot és a hallgatói önkormányzatokat. A felülvizsgálathoz háttéradatként
rendelkezésre bocsátják a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) által gyűjtött adatokat (pl.
lemorzsolódás) és a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) központi elemeiben gyűjtött adatokat.
A képesítések és az azokhoz vezető értékelés(ek) minőségéért a képesítést kiadó egyes felsőoktatási
intézmények vállalnak felelősséget. Ennek érdekében minden intézmény – az ESG alapján –
minőségbiztosítási mechanizmusokat működtet. Ennek keretében a fenti adatbázisok intézményre
vonatkozó adatait, továbbá más, saját körben végzett mérések, vizsgálatok (pl. oktatók hallgatói
véleményezése, partnerek, stakeholderek elégedettsége) eredményeit is felhasználhatják. Ezek
tekintetében nincs központi elvárás vagy útmutatás, sem egységesnek tekinthető intézményi
gyakorlat, és nem áll rendelkezésre átfogó áttekintés sem róluk. Minőségbiztosításuk
alapdokumentumait és a tevékenység eredményeit a felsőoktatási intézményeknek a nyilvánosság
biztosítása érdekében elérhetővé kell tenniük a honlapjukon.

3.4 A releváns érintettek (stakeholderek) bevonása
Köznevelés
A NAT és a kerettantervek, valamint a központi érettségi vizsgakövetelmények kidolgozásával,
felülvizsgálatával összefüggő jogszabályok nem határoznak meg sem a kormány, sem a köznevelésért
felelős miniszter számára kötelezettséget a releváns érintettek körének bevonására.
A Nemzeti Pedagógus Karnak mint az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési
intézményekben pedagógus munkakörben közalkalmazottként foglalkoztatottak önkormányzattal
rendelkező köztestületének véleményezési joga van a köznevelést és pedagógusképzést érintő
jogszabályok – így a NAT és az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményei – megalkotása és
módosítása során.
Az érettségi vizsgák iskolai lebonyolítása során az igazgató felkéri az iskolai szülői szervezetet, az
iskolai diákönkormányzatot, hogy képviselője útján kísérje figyelemmel az érettségi vizsga
előkészítését, megszervezését, lebonyolítását. Ha az iskolában nemzetiségi oktatás folyik, az igazgató
a felkérést megküldi az illetékes nemzetiségi önkormányzatnak is. Ez azonban inkább a szabályosság
külső felügyeletére irányuló intézkedés.

Szakképzés
A szakképzés ágazati jogszabályai kevés konkrétumot tartalmaznak arról, hogy a szakmai oktatás
tartalmi szabályozó dokumentumainak elkészítésében, a képesítések és az oktatás-képzés
minőségbiztosítási folyamatában az egyes tevékenységek megvalósításában kik vesznek részt, és
milyen konkrét feladataik vannak.
A kis és nagy cégek képviselőit tömörítő ágazati készségtanácsok (ÁKT), a Szakképzési Innovációs
Tanács (SZIT), a kamarák begyűjtik a munkaerőpiaci partnerek szakmarendszerrel, a szakképzés
tartalmi elemeivel kapcsolatos véleményét. A tartalomszabályozásban leginkább az ÁKT-k töltenek be
meghatározó szerepet: ők tesznek javaslatot többek között a szakmajegyzék, a képzési és kimeneti
követelmények, az ágazati alapoktatás, valamint a tankönyvek és egyéb tanulmányi segédletek
tartalmának meghatározására és korszerűsítésére.
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A SZIT – amelynek tagjai között vannak az országos gazdasági kamarák, illetve szakmai szervezetek,
a szakképzés területén működő szakszervezetek és érdekképviseleti szervezetek, valamint a
nagyvállalatok képviselői – a szakképzés országos stratégiai kérdéseinek érdekegyeztető fóruma,
szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos testület, amely rendszeres
fórumot biztosít az érdemi párbeszédhez a kormányzat és a szakképzési rendszer meghatározó
szereplői között. A SZIT véleményt nyilvánít többek között a szakképzési rendszer fejlesztését érintő
stratégiai kérdésekről, a szakképzést érintő jogszabályok tervezetéről, javaslatot tesz szakmai
követelmények, új eljárások kifejlesztésére, és értékeli a szakképzés eredményességét.
A vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara a vizsgabizottsági elnök/tag
delegálása révén részt vesz az ágazati alapvizsgák és a szakmai vizsgák lebonyolításában. A
szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsga háromtagú vizsgabizottságába az illetékes
területi gazdasági kamara delegál elnököt.
A képző intézmények szintjén a minőségbiztosítási, minőségirányítási és minőségfejlesztési
tevékenységekbe bevonandók körét az intézményi minőségirányítási rendszer (MIR)
részeként annak kidolgozásakor kell meghatározni. Az eddigi gyakorlat alapján – és
összhangban az EQAVET elvárásaival – a szakképző intézménynek kötelező bevonnia átfogó
intézményi önértékelésébe belső és külső partnereit, az érdekelt feleket: a szülőket,
munkatársakat, tanulókat, a fenntartót és a külső munkaerőpiaci partnereket, a tanulók
szakirányú képzésében közreműködő, illetve a végzett tanulókat foglalkoztató gazdálkodó
szervezeteket, amelyek kérdőíves felmérés keretében értékelik pl. a képzési struktúra
megfelelőségét, a szakmai tartalmak munkaerőpiaci hasznosságát, hasznosulását.

Felnőttképzés
A felnőttképzésre az érintettek bevonása kapcsán is a képzéstípusok szerint differenciált megoldások
a jellemzők.
Az 1. és 2. típusú képzések esetében az MKIK által működtetett ágazati készségtanácsok vesznek
részt a piaci szereplők véleményének megjelenítésében.
Az érintettek további csoportját képezik a kormányon belül az egyes ágazatokért felelős miniszterek,
ha a szakképzésért felelős miniszter a szakképesítés ágazatáért felelős miniszter által meghatározott
tartalommal veszi nyilvántartásba azoknak a szakképesítéseknek a programkövetelményét,
amelyeket a jogszabály valamely munkakör betöltése érdekében szakmai képzéshez kapcsolódóan
megszerezhető szakképesítéshez köt.
A 3. típusú képzések esetében (jogszabály alapján folytatott képzések, hatósági, hatósági jellegű
képzések) a jogszabály alkotóitól függően eltérő gyakorlatok figyelhetők meg. Olyan eljárások
azonban, amelyek ilyen képzések esetében jogszabályi szinten határoznák meg az érdekelt felek
bevonását, nem jellemzőek.
A 4. típusú képzések esetében nem érhetők tetten ezek a mechanizmusok: jogszabály nem írja elő a
képzők számára az érintettek körének azonosítását és bevonását, miközben valószínűsíthető, hogy
nagyobb képzők igyekeznek közvetlen kapcsolatot kiépíteni a jelentősebb érintettekkel. Ennek
gyakorlatáról átfogó felmérés, információ nem áll rendelkezésre.
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Felsőoktatás
A felsőoktatás ágazati szabályozása számos olyan testületet, szervezetet nevesít, amely érintettek
csoportjainak képviseletében közreműködik a képesítések tervezésében, felülvizsgálatában.
Ahogy a 3.1 fejezetben erre már történt utalás, a képesítések létesítésének folyamatában (képesítés
szakjegyzékbe való felvétele, illetve a KKK kidolgozása és kiadása) több szervezet is közreműködik, és
így véleményezi a tervezett képesítési dokumentumot:








a Felsőoktatási és Tervezési Testület (FTT), amelynek tagjai között társminisztériumok,
ágazati kamarák delegáltjai, a Magyar Rektori Konferencia (MRK), a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
is képviselteti magát, és amelynek feladata a felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti
kapcsolatok erősítése;
a duális képzés eredményeként kiadott képesítés esetén a Felsőoktatási Duális Képzési
Tanács (az FTT-hez hasonló képviseleti körrel), amelynek feladata, hogy biztosítsa a duális
képzés munkaalapú tanulási elemének minőségbiztosítását és értékelését;
a MAB, amelynek elnökségében a felsőoktatás szereplőin (oktatók, hallgatók, doktori
hallgatók) túl delegáltjaik révén képviselteti magát a Magyar Tudományos Akadémia, a
Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a református és a
katolikus egyház is, és fő feladata az európai standardoknak megfelelő minőségbiztosítás,
valamint a jogszabályokban előírt minőségi kritériumok érvényesülésének biztosítása;
a hallgatók képviseletét ellátó HÖOK és a doktori képzést folytató hallgatókat képviselő
Doktoranduszok Országos Szövetsége, amelyeknek minden országos és intézményi szintű
testületben van képviseletük.

A képesítések felülvizsgálatával kapcsolatban nincs szabályozott eljárásrend és az érintettek közötti
egyeztetési kötelezettség előírva, de a gyakorlatban az ágazati minisztérium felsőoktatási területe
törekszik a fenti csoportok bevonására.
A doktori képzések ügyében az Országos Doktori Tanács működik közre, amelyet a felsőoktatási
intézmények doktori tanácsának elnökei alkotnak. Ezen a területen a felsőoktatás saját érintettje.
A felsőoktatás (képesítéseinek) nyilvántartásával és felügyeletével kapcsolatos hatóságként az
Oktatási Hivatal jár el.
Az intézmények részben maguk kezdeményezik, készítik elő és vizsgálják felül a
képesítéseket, működésükre vonatkozóan érvényesülnie kell aminőségbiztosítási
standardoknak (ESG), amelyek előírják a külső érintettek bevonását.

3.5 A képesítéseket kiadó testületek minőségmenedzsmentje
Köznevelés
Érettségi vizsgát állami vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) előtt lehet tenni. A
vizsgabizottság működtetéséről az érettségi vizsgát szervező középiskola, szakképzési centrum vagy a
köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.
Az érettségi vizsgabizottság javító és vizsgáztató tanárokból áll. Az érettségi vizsgabizottság munkáját
az érettségi elnök irányítja. Az elnök kiválasztása szabályozott: az Országos érettségi vizsgaelnöki
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névjegyzékben szereplők közül választja és bízza meg a kormányhivatal, a kormányhivatal által
működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatal. Az érettségi elnök felelőssége a törvényes
működés biztosítása. Feladatát akkreditált felkészítést követően végezheti. Megbízása kiterjed az
írásbeli vizsgák ellenőrzésére, a szóbeli vizsgák vezetésére és az esetleges jogorvoslatok elbírálásához
nyújtott segítségre. A vizsgák lebonyolítására részletes eljárási szabályok vonatkoznak, amelyek így
meghatározzák a vizsgabizottság működését is. A szóbeli vizsga nyilvános, tehát a vizsgabizottság
tagjain kívül a diákok és a szülők képviselői is jelen lehetnek.
A fenti külső szabályozáson túl – részben amiatt is, hogy csak a vizsgaidőszak alatt, rövid ideig
működő testületekről van szó – a vizsgabizottság belső működésére vonatkozó további specifikus
szabályozás nincs, és a működés értékelésére sem kerül sor (legfeljebb eseti jelleggel, ha az érettségi
elnök beszámolója kitér a vizsgabizottság működésének [ön]értékelésére is). A vizsgabizottságok
munkájának külső értékelését nem szabályozza jogszabály, gyakorlatáról nincs információ. Az
Oktatási Hivatal mint felügyeleti hatóság ugyan minden vizsgaidőszakról nyilvánosságra hoz
statisztikákat, gyorsjelentést, ezek azonban nem tartalmaznak a vizsgabizottságok működésére
vonatkozó információt, reflexiót.

Szakképzés
Az ágazati törvény értelmében szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát a nemzeti
akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv – Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) –
által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A vizsgaközpont
akkreditálását az akkreditáló szerv a személytanúsító szervezetek megfelelőségértékelésére a Magyar
Szabványügyi Testület által közzétett nemzeti szabvány – MSZ EN ISO/IEC 17024:2013
Megfelelőség-értékelés. Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei (ISO/IEC
17024:2012) – alapján végzi. Az akkreditált vizsgaközpontnak folyamatosan meg kell felelnie az
általános, továbbá a vizsgáztatott szakmára meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi
feltételeknek. (A szabványkövetelmények közül az újratanúsításra vonatkozó követelményt nem
kell alkalmazni [Szkr. 23. § (3)].) Átmeneti szabályozásként a szakképző intézmények 2025.
december 31-ig akkreditált vizsgaközpontnak minősülnek.
Az akkreditált vizsgaközpont gondoskodik a szakmai vizsga lebonyolításához szükséges feltételek
biztosításáról, így elkészíti a szakmai vizsgák lebonyolításának rendjét, vezeti a szakmai vizsgával
kapcsolatos nyilvántartásokat, és megbízza a vizsgák lebonyolításában közreműködőket.
A szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont háromtagú független vizsgabizottsága előtt kell
letenni, amelynek






mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, aki megbízása
időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási
tevékenységet folytat;
ellenőrzési feladatokat ellátó tagja, a gazdasági kamara által delegált vizsgafelügyelő felel a
szakmai vizsga szabályszerű lebonyolításáért, valamint ellenőrzi a projektfeladat
megvalósításának lépéseit, és rögzíti az eredményeit;
értékelési feladatokat ellátó tagja a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján
elvégzi az értékelést, valamint az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a
vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont
vezetőjének.
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A független vizsgabizottságban nincs tehát a képző intézményt képviselő tag. Összeférhetetlenség
kizárását célozza az a szabály, hogy vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet
az, aki részt vett a vizsgázó szakmai vizsgára való felkészítésében, vagy a vizsgázó hozzátartozója.
A vizsgaeredményről, a vizsgázó minősítéséről a korábbi gyakorlattól eltérően nem a vizsgabizottság,
hanem az akkreditált vizsgaközpont dönt (a vizsgabizottságtól kapott vizsgadokumentációk alapján).
A vizsgaeredmények kialakítását követően az egyes vizsgatevékenységek eredményeit külön-külön
kell rögzíteni a vizsgatörzslapon. A vizsgatörzslapra rá kell vezetni továbbá a vizsgázóra vonatkozó
határozatokat és záradékot.
A vizsgáztatási/tanúsítási folyamat és az értékelés iránti bizalom erősítése, átláthatóságának
növelése érdekében további részletes(ebb) folyamatszabályozás / eljárásrend-jellegű szabályozások
kidolgozása szükséges, úgymint az akkreditált vizsgaközpont akkreditálásának, működésének
feltételei; a szakmai vizsga rendjének, a szakmai vizsga megszervezésének és lebonyolításának,
a vizsgabizottság kialakításának és működésének, a szakmai vizsgával kapcsolatos
adatszolgáltatásnak és a szakmai vizsga ellenőrzésének részletes szabályai; a vizsgáztatási
folyamatban alkalmazott (fel)mérési és értékelési eszközök kidolgozási folyamatának szabályozása
stb.

Felnőttképzés
A felnőttképzésben szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve szakképesítés
megszerzésére irányuló képesítővizsgát a szakképzési ágazati jogszabályok alapján létrehozott és
akkreditált vizsgaközpontban tehet a vizsgára bocsátható személy. (A vizsgaközpontok működéséről,
szabályozásáról lásd az előző alfejezetet.)
A többi képzéstípusra nincs jogszabályban meghatározott testület vagy arra vonatkozó szabályozás.

Felsőoktatás
A felsőoktatásban a képesítés elnyeréséhez vezető záróértékelést, a záróvizsgát záróvizsga-bizottság
előtt kell tenni. A záróvizsga-bizottság tagjaira, működésére vonatkozóan az ágazati törvény
végrehajtási rendelete határoz meg szabályokat. Így a záróvizsga-bizottságnak elnöke és még
legalább két tagja van. A záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja
egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy
tagja ne álljon foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az érintett felsőoktatási intézménnyel, vagy a
felsőoktatási intézmény másik szakjának oktatója legyen. A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni.
Záróvizsgát felsőoktatási intézmények közösen is szervezhetnek.
A záróvizsga-bizottság működésének további szabályait a felsőoktatási intézmények saját
hatáskörben szabályozzák. Az ESG standardjai alapján folyó intézményi minőségbiztosításnak ki kell
terjednie – az értékelés egyéb formái és testületei mellett – a záróvizsgára és a záróvizsga-bizottság
működésére is. Az ESG alapján működő intézményi minőségbiztosítást a MAB külső értékelőként
tanúsítja, ennek részeként intézményi önértékelés készül, amelynek a záróvizsgák megszervezésére
és a záróvizsga-bizottságok működésére is ki kell térnie. Az Oktatási Hivatal mint a felsőoktatási
intézmények működését felügyelő hatóság ellenőrizheti a záróvizsga lebonyolításának jogszerűségét,
a záróvizsga-bizottság összeállításának és működésének szabályszerűségét.
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3.6 Célok, szabványok, iránymutatások a képesítések minőségbiztosításában
Köznevelés
A köznevelésre vonatkozóan jelenleg a hatályos köznevelési stratégia33 fogalmaz meg 5 specifikus
célkitűzéshez összesen 14 beavatkozási irányt, fejlesztési területet, amelyhez összesen 9 indikátort
rendelt. Ezek egyike sem irányul specifikusan az érettségire.
Jelenleg nincs alkalmazásban olyan nemzeti vagy nemzetközi szabvány vagy standard, amely az
érettségi minőségbiztosítását orientálná.
Szakképzés
A kormány a 2019. március 28-án elfogadott Szakképzés 4.0 stratégiában34 fogalmazta meg a szakmai
képzés presztízsének, minőségének és eredményességének fejlesztéséhez szükséges, egymással
összefüggő tervezett intézkedéseit (10 kiemelt fejlesztési területen 40 beavatkozás és 40
kulcsindikátor), amelyek érintik többek között a képzési rendszert és a szakképesítések rendszerét is.
Ez utóbbira a 2020/2021-es tanévtől megvalósult fejlesztési cél, hogy a szakmai vizsga is érettségi
tantárgy legyen, és hogy a technikumból a szakmai vizsga eredménye alapján egyenes út vezessen a
szakirányú felsőoktatásba. Jelenleg a Szakképzés 4.0 stratégiában megfogalmazott célkitűzések
megvalósítása folyik az új szakképzési törvényben és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
részletezett szabályozás szerint.
A szakképzés figyelembe veszi, és épít az EQAVET keretrendszerre, amely így külső standardként
szolgálhat a minőségügyi fejlesztésekhez és az egyes szakképző intézmények minőségirányítási
rendszerének kiépítéséhez.
Felnőttképzés
Az állami célok, stratégiák a minőségbiztosítás területén az 1. és 2. típusú képzések esetében
levezethetők a Szakképzés 4.0 stratégiából, a vonatkozó jogszabályokból, alkalmazott EU-s
irányelvekből.
Annak ellenére, hogy a stratégia címében megjelenik a felnőttképzés is, az indikátorok és fejlesztési
irányok a felnőttképzés működési szintjét kevésbé érintik. A stratégia kevés olyan elemet tartalmaz,
amely a megfogalmazott célok teljesülését a felnőttképzők szintjén lehetővé tenné.
A felnőttképzőkre és a felnőttképzés 3. és 4. típusú képzései végén kiadható képesítésekre nincs
átfogó szabvány vagy standardok.

33

Az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021–2030. Budapest: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2020.
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
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Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési
rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira. Budapest: Innovációs és Technológiai Minisztérium, 2019.
https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzes-4.0.pdf
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Felsőoktatás
A felsőoktatás fejlesztési célkitűzéseit és a teljesülésükhöz szükséges akciókat a Fokozatváltás néven
ismert stratégia35 határozta meg, amely ez év végéig szólt (jelenleg folyamatban van a megújítása). A
számtalan célkitűzés és kapcsolódó akcióik közül érintőlegesen egy-kettő irányul a képesítések
fejlesztésére (többnyire nem ezzel a szóhasználattal).
A felsőoktatás minőségbiztosítási standardjait az ESG, illetve a MAB ESG-t értelmező akkreditációs
útmutatója adja. Más kötelezően alkalmazandó szabvány vagy standard nincs, noha számos
intézmény saját döntés alapján alkalmaz nemzetközi általános vagy specifikus szabványokat is. A
MAB azonban csak az ESG érvényesülését vizsgálja az akkreditációs eljárásban – amelyre szintén
vonatkoznak ESG-standardok.

3.7 A képesítések minőségbiztosításának erőforrásai
Köznevelés
A köznevelésben elkülönített források nincsenek, a minőségbiztosítással kapcsolatos
tevékenységekért felelős szervezetek költségvetése, személyi állománya keretében végzi el a
feladatokat.
A Tempus Közalapítvány, illetve az EKKR Nemzeti Koordinációs Pont európai uniós támogatással
konferenciákat és továbbképzéseket szervezett, kiadványokat készített és tett közzé a tanulási
eredmények köznevelési alkalmazásának terjesztésére.
Szakképzés
A hatályos jogszabályok nem rendelnek hozzá emberi, anyagi és infrastrukturális erőforrásokat sem a
képesítések, sem pedig a képzési folyamatok minőségbiztosításához. Az intézményeknek az éves
munkatervbe illesztve kell megoldaniuk a minőségirányítással, önértékeléssel kapcsolatos
feladatokat.
A közreműködő testületek tagjainak tiszteletdíját, illetve a működtetésüket ellátó titkárság/iroda
működési forrásait részben a központi költségvetés, részben (pl. az MKIK esetében) saját
tagdíjbevétel biztosítja.
Az ITM és háttérintézménye, az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) szakmai anyagokat,
útmutatókat/útmutatásokat, tájékoztató anyagokat, tananyagot fejleszt és tesz közzé a honlapján,
ezzel segítve a szakképző intézmények vezetőit és oktatóit az új rendszerre való átállásban, az új
tartalmi szabályozó dokumentumok elkészítésében és alkalmazásában, az új szemléletű szakmai
oktatásra való felkészülésben.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezetén belül működő Szakképzési
Minőségbiztosítási Nemzeti Referencia Pont (EQAVET NRP) 2016 óta a fejlesztését célzó Erasmus+projektek keretében több olyan szakmai feladatot valósít(ott) meg, amellyel segíteni, támogatni
kívánja a szakképzési centrumok és a tagintézményeik minőségbiztosítási és -fejlesztési
tevékenységét.
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A Tempus Közalapítvány által 2012 óta működtetett Európai Szakoktatási és Szakképzési
Kreditrendszer (ECVET) Szakértői Műhely európai uniós forrásokból számos szakmai rendezvényt,
képzést, egymástól való tanulásra lehetőséget adó szakmai fórumot, műhelymunkát fejlesztett ki és
valósított meg, illetve számos útmutatót dolgozott ki, amellyel ösztönözte, segítette, támogatta a
kimeneti megközelítés megismertetését és a tanulási eredmények alkalmazását szakképző
intézményekben.
A szintén európai uniós támogatással működő EKKR Nemzeti Koordinációs Pont 30 órás pedagógustovábbképzéseket szervezett a tanulási eredmények alkalmazására.

Felnőttképzés
Az elmúlt másfél év rendszerfejlesztési tevékenysége azt mutatja, hogy a képesítéseket leíró
dokumentumok és a kapcsolódó tananyagtartalmak fejlesztése a felnőttképzésben is jelentős
részben európai uniós projektek keretében a projektfinanszírozásra vonatkozó szabályok alapján
valósult meg.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap36 (NFA) képzési alaprésze felhasználható az Fktv. szerinti
felnőttképzési tevékenység megszervezéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás biztosítására.
Az Szkr. is meghatároz fejlesztési támogatási irányokat, amelyek közül több is kapcsolódhat a
képesítések fejlesztéséhez.

Felsőoktatás
A felsőoktatási intézmények számára nyújtott állami támogatás és az intézményi saját bevételek
alapján az éves intézményi költségvetés jelenti azt a forrást, amelyből intézményi döntés alapján
fordítható kapacitás képesítésfejlesztési, minőségbiztosítási tevékenységre.
A közreműködő testületek tagjainak tiszteletdíját, illetve a működtetésüket ellátó titkárság/iroda
működési forrásait a központi költségvetés biztosítja. A MAB részben a központi költségvetésből
származó támogatásból, részben az eljárási díjakból származó saját bevételből működik. Az MRK az
intézményi tagdíjbefizetésekből működik.
A felsőoktatásban az elmúlt években jelentős mértékű, európai uniós forrásból finanszírozott, pályázati
keretben biztosított fejlesztési forrás állt rendelkezésre, amelyből központi és intézményi szintű
fejlesztések történtek a képesítések, illetve a minőségbiztosítás terén egyaránt.

3.8 A képesítések minőségbiztosítására vonatkozó önértékelés és külső értékelés működése
Köznevelés
A köznevelésre vonatkozóan nincs általános önértékelési mechanizmus. Az iskolai nevelőtestületek
kötelesek a félév és a tanév végén értekezletet tartani, amelyen értékelhetik oktatási
tevékenységüket, illetve az érettségi vizsgát lebonyolító középiskolák az érettségi vizsga
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet megszűnik, és ezzel
egyidejűleg előirányzatai – ideértve a (6) bekezdésben létrehozott 15. Munkahely-megtartási program címet is –
a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe kerülnek át.”
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218870.381462
36
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tapasztalatait, amelyet megosztanak a fenntartóval. Az érettségire (mint képesítésre), illetve a
köznevelési intézmények működésére irányuló külső minőségértékelési mechanizmus nincs.
A köznevelésben nincs szisztematikus külső értékelés, a NAT-ra, illetve az érettségi vizsgára irányuló
értékeléseket az érintettek végzik.
Szakképzés
A szakképzés szakmajegyzékében nevesített alapszakmák struktúrájának fejlesztéséért, a
képesítéseket definiáló képzési és kimeneti követelmények kidolgozásáért és gondozásáért az
innovációs és technológiai miniszter felel, ő adja ki ezeket a szakmai dokumentumokat; ám
felülvizsgálatukra és módosításukra vonatkozó szabályozás nincs, így önértékelés sem működik
jelenleg.
A szakmai vizsgáról a vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja készít
jelentést, ami tekinthető egyfajta önértékelésnek.
A szakképzés új rendszerében a szakképző intézmény a tevékenységét minőségirányítási
rendszer (MIR) alapján végzi, amely önértékelésre épül. A rendszeres mérés és adatgyűjtés
mellett kétévenként elvégzett átfogó önértékelés keretében a szakképzésért felelős miniszter
által kiadott önértékelési kézikönyv értékelési területei és elvárásai alapján erősségeket és
fejlesztendő területeket határoz meg, éves rendszerességgel gyűjti és elemzi az önértékelési
kézikönyvben meghatározott indikátorokat, felméri a külső és a belső partnerek igényeit és
elégedettségét, az önértékelési kézikönyvben meghatározott folyamatmodell alapján
indikátorokkal rendszeresen méri a szakképző intézményi folyamatok működésének
eredményességét a vezetési-irányítási, szakmai-képzési, támogató és erőforrásfolyamatterületeken. Mindezek értékelése alapján ezekre épülő beavatkozó, fejlesztő
tevékenységet végez.
A szakképző intézmények az ágazati irányítás módszertani támogatásával 2022. augusztus 31ig készítik el minőségirányítási rendszerüket.
Képesítésszintű külső értékelési mechanizmusok sem működnek jelenleg. Azonban a szakképzés
megújítása keretében még folyamatban van azoknak az eljárási szabályoknak, útmutatóknak a
kidolgozása, közzététele, amelyek többek között a képesítések külső értékelését határozzák meg.
Jelenleg az ágazati készségtanácsok közreműködnek a képesítésekre vonatkozó külső szempontok
megjelenítésében, de értékelést nem folytatnak.
A vizsgaközpont akkreditálását az akkreditáló szerv a Magyar Szabványügyi Testület (M SZ T) által
közzétett, a személytanúsító szervezetek megfelelőségértékelésére vonatkozó nemzeti szabvány
alapján végzi, azaz a külső értékelés itt megvalósul.
Összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, az önértékelés és a külső értékelés elvárásrendszerét és
mérőeszközeit az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQAVET) alapján
kell kidolgozni.
A szakképző intézmény külső értékelése a szakképző intézményre, annak szakmai
tevékenységére és a szakképző intézmény vezetője (igazgató) munkájának általános
pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére terjed ki. Az
önértékeléshez azonos szempontok alapján végzett külső értékelés kapcsolódik, amelynek
módszertanát és eszközeit a szakképzésért felelős miniszter által kiadott, nyilvános külső
értékelési kézikönyv tartalmazza, és amelyet az ágazati irányítás háttérintézménye, az IKK
fog négyévente elvégezni.
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Felnőttképzés
Azon intézményeknek, amelyek a keretrendszer alapján kötelesek kialakítani saját minőségbiztosítási
rendszerüket, önértékelési rendszert kell működtetniük, viszont az önértékelés módszereinek,
célrendszerének, tartalmának, rendszerességének meghatározása teljes egészében az intézmény
hatáskörébe tartozik. Az intézménynek szabályoznia kell az önértékelés módját és rendszerességét,
azonban a tartalmát és kiterjedését nem határozza meg jogszabály.
Az engedély alapján folytatott felnőttképzési tevékenység esetében – ezek az 1. és 2. típusba tartozó
képzések, valamint a 4. típusba tartozó, az Fktv. alapján támogatott képzések – a felnőttképzőnek
rendelkeznie kell bevezetett, az Fkvhr. 23. paragrafusában részletesen meghatározott
minőségirányítási rendszerrel. A minőségirányítási rendszer kötelező eleme az önértékelési rendszer
működtetése, bár a jogszabály sem az önértékelés módszereit, sem az alkalmazandó
szempontrendszert nem határozza meg. Viszont kitér arra, hogy a felnőttképzőnek a rendeletben
meghatározott eljárásaira indikátorokat kell meghatároznia. A szabályozandó eljárások közül
azonban éppen 2020-tól kikerül a képzési programok tervezésére és felülvizsgálatára irányuló eljárás.
A felnőttképzésben az 1., 2. és 3. típusú képesítésekre jelenleg nem irányul általános külső értékelési
folyamat.
A 3. típusú – jogszabály alapján folytatott – képzések esetében vannak olyan képzési rendszerek,
amelyek kitérnek a képzési programok, képesítési követelmények felülvizsgálatára, ezeknél a
képzéseknél az esetek többségében egyértelműen azonosíthatók a felügyeletért felelős szervek,
viszont a képesítések minőségbiztosítása esetében nem jellemző az ellenőrzési területek és
szempontok meghatározása.
Az Fkvhr. előírja a felnőttképzők által alkalmazott, bevezetett minőségirányítási rendszer külső
értékelését (24–25. §). A külső értékelés kiterjed a felnőttképzési tevékenység és az oktatók
munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az általános pedagógiai
és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésre, a felnőttképző saját céljának
megvalósulására.
A külső értékelés módszertanát és az annak során használt eszközöket a felnőttképzési
államigazgatási szerv az EQAVET alapján egységesen dolgozza majd ki, és közzéteszi a honlapján.
Folyamatban van a pályakövetési rendszerhez és a munkaerőpiaci előre jelző rendszerhez
kapcsolódóan azon indikátorrendszer kialakítása is, amely alkalmas lehet a képesítések értékelésére.
Azonban ezek az indikátorok még nem ismertek.
Az Fktv. a felnőttképzőkre vonatkozó szigorú ellenőrzési rendszert tartalmaz, amelyet a
felnőttképzési államigazgatási szerv működtet. A hatósági jellegű ellenőrzés a jogszabályi
megfelelést vizsgálja államigazgatási eljárás keretében. A konzekvensen működtetett
ellenőrzési rendszer lehetővé teszi a jogszabályok betartatását és a jogszabályok szerinti
működés kontrollját, viszont annak ellenére, hogy megjelennek benne értékelési elemek (pl.
órák, foglakozások látogatása) kevésbé alkalmas arra, hogy célirányos értékelési tevékenység
keretéül szolgáljon. Ugyanaz a szerv végzi a külső értékelést is.
A képzéseiket engedély alapján működtető felnőttképzők kötelezően kiépítendő minőségirányítási
rendszerének külső értékelését a felnőttképzési államigazgatási szerv (jelenleg ez a Pest Megyei
Kormányhivatal) végzi a felnőttképző megbízása alapján. Ezt a külső értékelést úgy kell megszervezni,
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hogy négyévenként legalább egyszer sor kerüljön rá. A külső értékelés azonban nem terjed ki a
képesítés értékelésére.
A külső értékelés során a felnőttképzési államigazgatási szerv azt vizsgálja, hogy a felnőttképző a
minőségirányítási rendszerének megfelelően látja-e el a felnőttképzési tevékenységet. A külső
értékelés kiterjed a felnőttképzési tevékenység és az oktatók munkájának általános pedagógiai
szempontok alapján történő értékelésére, az általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok
szerint történő értékelésre és a felnőttképző saját céljának megvalósulására.
A külső értékelés módszere különösen a foglalkozáslátogatás, a megfigyelés, az interjú és a
dokumentumvizsgálat. A külső értékelés módszertanát és az annak során használt eszközöket a
felnőttképzési államigazgatási szerv az EQAVET alapján egységesen dolgozza ki, és közzéteszi a
honlapján.

Felsőoktatás
A képesítések felülvizsgálatának folyamatában, bár jogszabály így nem írja elő, valójában nagy
szerepe van az önértékelésnek, amennyiben a képesítést az azt kiadó felsőoktatási intézmények
vizsgálják felül, és a képesítést rendeletben kiadó minisztérium biztosítja ehhez a kereteket.
Háttérként az Oktatási Hivatal rendelkezésre bocsátja a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), a
felvételi információs rendszer (Felvi) és a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) adatait,
eredményeit.
A folyamatra külső értékelés nincs előírva, ilyen nem is működik.
A felsőoktatási intézményben a képesítésekhez vezető képzési programot jogszabályi előírás
alapján ötévente felül kell vizsgálni. Az új vagy módosított követelmények bevezetésére
felmenő rendszerben kerülhet sor.
Az intézmények belső minőségbiztosításukat az ESG alapján működtetik. Ez kiterjed az
alaptevékenység fő területeire, ilyen formában garantált a belső minőségbiztosítás. Az
intézményi minőségbiztosítás működését ötévente kötelező külső értékelésnek vetik alá, ez
az akkreditációs eljárás, amit a MAB folytat le. Az akkreditáció is az ESG – külön, a külső
minőségértékelésre meghatározott – standardjai szerint folyik. (Megjegyzendő, hogy az ESG a
minőségértékelő és akkreditációs ügynökségek működ[tet]ésére is előír további
standardokat.) Az intézmények kérhetik különböző más minőségügyi szabványok vagy
felsőoktatási és/vagy szakmai (akár külföldi, nemzetközi) minőségügyi szabványok szerinti
minőséghitelesítésüket és tanúsításukat is, amellyel jó néhány intézmény él is.
A képesítésekre szisztematikus külső értékelést előíró szabályozás nincs a felsőoktatásban, ennek
ellenére rendszeresen megtörténik a szakjegyzék és a KKK-k felülvizsgálata, amelyet – mintegy
önértékelésként – a felsőoktatási intézmények képviselői végeznek, ám amelybe külső szereplőket,
érintetteket képviselő szervezetek, testületek is részt vesznek.
A felsőoktatási intézmények minőségbiztosításának külső értékelését (hitelesítését) jogszabály
alapján ötévente a MAB végzi el, saját, az ESG-t „lefordító” követelményei alapján. Ezek
kiterjednek a képesítések kiadására is. A külső értékelésre az ESG külön standardokat határoz meg,
amelyet a MAB-nak is alkalmaznia kell. Ezt rendszeres időközönként ellenőrzi ez Európai
Felsőoktatási Minőségbiztosítási és Akkreditációs Ügynökségek Szervezete (ENQA). Európában
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azok a külső értékelések (akkreditációk) fogadhatók el, amelyeket az ENQA által hitelesített
szervezetek/testületek végeznek.
A doktori képzések külső értékelésére külön eljárásban, de a fentiekkel azonos keretben kerül sor
szintén a MAB részéről az ESG alapján.

3.9 Elektronikus hozzáférés a vizsgaeredményekhez
Mindegyik oktatási-képzési alágazatban elektronikus oktatási nyilvántartási rendszerek működnek az
oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény alapján, amelyeket az alágazati jogszabályok
tovább részleteznek. Az elektronikus nyilvántartások tartalmazzák a vizsgaeredményeket, az elnyert
képesítés adatait. Ezekhez az érintettek hozzáférhetnek. A törvény részletesen és az alágazatokban
működő hatóságok, felügyeleti szervek előírásai szerint szabályozza az adatkörökhöz való hozzáférési,
illetve adattovábbítási jogokat.
Köznevelés
Az érettségi vizsgákról az elektronikus nyilvántartási rendszerben a fenti jogszabály előírásai alapján
rögzítik sok más adat mellett a vizsgatárgyakat, a vizsga szintjét, fajtáját, nyelvét, a vizsga
érdemjegyét, a vizsgán elért százalékos eredményt és a vizsgán elért részletes vizsgapontszámokat.
Az érettségi vizsga teljes menetének átláthatóságát az a szoftver támogatja, amelyet az Oktatási
Hivatal működtet a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletnek megfelelően, és a vizsga minden elemét, a
jelentkezéstől az eredmények megállapításáig, itt rögzítik. Ezzel az adatok elemzésre alkalmas módon
nyilvánossá válnak az Oktatási Hivatal, illetve lekérésre kutatók, elemzők számára. Az érettségi vizsga
országos összesített statisztikai adatai, a belőlük készült prezentációk elérhetők online a
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/statisztikak_vizsgaeredmenyek, illetve a
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/prezentaciok_tanulmanyok oldalakon.
Az érettségi vizsgabizottságot működtető intézmény a vizsgabizottság által rögzített adatokhoz
hozzáfér az adatbázisban. Egyéni szintű hozzáférés az eredményekhez jelenleg nem lehetséges.

Szakképzés
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) mint szakképzési államigazgatási szerv
működteti az elektronikus vizsgarendszert, és egyedi hozzáférési jogosultságot biztosít hozzá az
akkreditált vizsgaközpont részére [Szkt. 97. § b); Szkr. 268. § (3)].
Az akkreditált vizsgaközpont a vizsgázóról az elektronikus vizsgarendszerben az oktatási
nyilvántartásról szóló fent hivatkozott törvény (1/A. melléklet IV. rész 2. pont) alapján vizsgatörzslapot
állít ki, amelynek belíve tartalmazza többek között a vizsgázó szakmai vizsgán elért eredményét
százalékkal és osztályzattal kifejezve [Szkt. 97. § c); Szkr. 269. § (3)].
Az NSZFH vezeti a szakmai vizsgák adatainak, továbbá a kiadott okleveleknek, szakmai
bizonyítványoknak, képesítő bizonyítványoknak és a vizsgatörzslapoknak a központi
nyilvántartását [Szkt. 97. § c)]. Saját egyéni eredményeihez az érintett személy jelenleg nem fér
hozzá közvetlenül.
Felnőttképzés
Felnőttképzési államigazgatási szervként a Pest Megyei Kormányhivatal feladatkörébe tartozik a
felnőttképzési adatszolgáltatás rendszerén keresztül a felnőttképzők által képzéseikről szolgáltatott
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adatok nyilvántartása. Jól működik, és nyilvánosan elérhető az OKJ-s képzések vizsgatörzslapnyilvántartása. Az Fktv. alapján elektronikusan nyilván kell tartani – sok más adat mellett - a
képesítővizsga vizsgatárgyait és vizsgatevékenységeit, a vizsga nyelvét, az elért százalékos eredményt
és osztályzatot. A felnőttképzési jogviszony keretében felkészített képzésben részt vevők
vizsgaeredményei szakképesítésenként megtekinthetők. A vizsgatörzslap nyilvántartása a jövőben
tartalmazni fogja a szakmai vizsgák és képesítővizsgák adatait egyaránt.
A szakképzéshez hasonlóan a saját egyéni eredményeihez az érintett személy jelenleg az
intézményen keresztül fér hozzá, illetve a vizsgabizonyítványa tartalmazza az értékelés/vizsga
eredményeit. Jelenleg statisztikai szintű lekérdezésekre van lehetőség az egyes szakképesítések
esetében.

Felsőoktatás
A felsőoktatásban a törvény nem, csak az ágazati törvény végrehajtási rendelete határozza meg a
záróvizsgával kapcsolatban nyilvántartandó adatok körét, ami szintén elektronikus adatbázisban
történik. Az intézmények saját elektronikus nyilvántartási rendszereikben is kötelesek tárolni a
záróvizsgák jellemző adatait, repozitóriumokban pedig tárolják a záróvizsga részét képező
diplomamunkákat; feladatuk továbbá az értekezések és tézisek nyilvánosságának biztosítása is.
Sok más mellett a szakdolgozatra, diplomamunkára vonatkozó adatok közül nyilvántartandó a
témakör, a cím, a témavezető és a bíráló neve, értékelése, továbbá ha nincs a záróvizsga részeként
védés, akkor a szakdolgozat végső értékelése, az értékelést adó neve, beosztása, az értékelés
dátuma; továbbá a záróvizsgára vonatkozóan annak részei, részeredményei és a végső értékelés.
A doktori fokozat megszerzésével összesfüggésben többek között nyilvántartandó a komplex vizsga, a
doktori védés időpontja, eredménye és az odaítélt doktori fokozat megnevezése.
Amíg intézményi hallgatói státusszal rendelkezik, addig a hallgató hozzáfér saját elektronikusan
rögíztett adataihoz az intézményi elektronikus tanulmányi rendszerben.

3.10 Összefoglalás
A köznevelés sajátosságát az adja, hogy jelenleg egyetlen képesítés van jelen benne, amelyre viszont
nem képesítésként, hanem kimeneti pontként tekint az ágazati minisztérium, és e logika szerint építi
a szabályozást is. Jelentős előrelépésnek értékelhetjük, hogy a NAT 2020-ban és kerettanterveiben
megjelent a kimenti követelményekben a tanulásieredmény-típusú szemlélet. Várhatóan ez hatással
lesz a képzési folyamatra, amit az érettségi új részletes követelményei is megerősíthetnek.
A szakképzésben a képesítések és a kimeneti követelmények meghatározásának minőségbiztosítását
jelenleg elsődlegesen az erős jogi szabályozottság, illetve egyes esetekben a részt vevő testületek és
intézmények belső szabályzatai, eljárásai biztosítják. Az Szkt. és az Szkr. IV. fejezete részletesen leírja,
szabályozza a szakmai oktatás dokumentumainak – szakmajegyzék, képzési és kimeneti
követelmények, programtanterv, szakmai program – kötelező tartalmát.
A képzési és kimeneti követelmények és a programtantervek tanulási eredményekben írják le,
határozzák meg az egyes képzési szakaszok végére elérendő kimeneteket, és a tanulási eredmények
váltak a tanítási-tanulási folyamat megtervezésének alapjává is.
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A felnőttképzés 4 képzési típust szabályoz, típusonként elég jelentős eltérésekkel, ami miatt a
képesítésekre vonatkozóan nem jöttek létre egységes felettes irányelvek.
A felsőoktatásban éppen deregulációs hullám van, a képesítéseket listázó, illetve definiáló eddigi
jogszabályok alacsonyabb szabályozási szintre kerülnek a képesítések létrehozásának és a képzések
indításnak egyszerűsítése és gyorsítása érdekében. Bár a minőségbiztosításra vonatkozó korábbi
ágazati törvényből törölték az intézményi szintre vonatkozó előírásokat, az akkreditációs elvárás és
hagyomány, valamint az ESG hatása erős.
A fenti részletes áttekintés arra világít rá, hogy Magyarországon a képesítésekre és a képesítések
kiadását megelőző záróértékelésekre meglehetősen erős jogi szabályozottság jellemző,
alágazatonként eltérő megközelítéssel és részletezettséggel. Ugyanakkor a képesítések és a
képesítések kiadását megelőző záróértékelések fejlesztésével és felülvizsgálatával kapcsolatos
szabályozás töredékesebb. Különösen szembetűnő – éppen a képző intézményi szintre vonatkozó
erőteljes és részletes szabályozások fényében – a makroszinten működő minőségbiztosítási és külső
értékelési folyamatok alulszabályozottsága: sem az eljárás, sem a résztvevők, sem a szempontok
nincsenek rögzítve. (Ennek egy része például a szakképzésben az új rendszerfejlesztés folyamatainak
pillanatnyi állása miatt van így, ott további fejlesztések, szabályozások várhatók.)
Az is megfigyelhető, hogy nemzetközi (európai) ajánlások, útmutatók, standardok megléte erőteljes
hatással van a képesítések fejlesztői és minőségbiztosítási környezetére: a szakképzésben az EQAVET,
a felsőoktatásban az ESG jelentős előrelépést eredményezett.
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Mellékletek
1. számú melléklet: A Magyarországon megszerezhető képesítések MKKR-szintje 2020-ban37
EKKR-/MKKRszint

1

A képesítés típusa

Tipikus képzési program

Az általános oktatás befejezett 6. Általános iskolai oktatás
évfolyama38

Felnőttképzési szakmai végzettség

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény szerinti, „B” képzési körös szakmai
képzés

Az általános oktatás befejezett 8. Általános iskolai, nyolc- vagy hatosztályos
évfolyama
általános gimnáziumi oktatás

2

Speciális készségfejlesztő
szakiskolai szakképzettség

Speciális
képzés

készségfejlesztő

OKJ-s
részszakképesítés
program, tanúsítvány)

(Híd- Híd-programok

szakiskolai

Részszakma

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
törvény szerinti Dobbantó program és
műhelyiskolai képzés

OKJ-s részszakképesítés

OKJ-s részszakképesítés megszerzésére
irányuló felnőttképzés

Felnőttképzési szakmai végzettség

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény szerinti, „B” képzési körös szakmai
képzés

Államilag elismert szakképesítés

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
törvény szerinti programkövetelményen
alapuló szakmai képzés

37

A táblázat eredetileg az Oktatási Hivatal EKKR Nemzeti Koordinációs Pontban készült, A Magyar Képesítési
Keretrendszer és a tanulási eredmény alapú szemlélet implementációja 2015–2020 között című helyzetjelentés
1. számú mellékleteként (készítették: Derényi András, Farkas Éva és Ütőné Visi Judit; Budapest: Oktatási
Hivatal, 2020).
38
A befejezett 6., 8., 10. és 12. évfolyam nem tekinthető képesítésnek, ugyanakkor mivel képesítések épülnek
rájuk, besorolták őket az MKKR-be.
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A középfokú oktatás befejezett 10. Szakgimnáziumi képzés, szakközépiskolai,
évfolyama
szakiskolai képzés

3

Speciális
záróbizonyítvány
szakképesítés

szakiskolai Speciális szakiskolai képzés
és
OKJ-s

Alapfokú és középfokú teljes, rész- OKJ-s
szakképesítés
és ráépülő OKJ-s szakképesítés
irányuló felnőttképzés

4

megszerzésére

Részszakma

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
törvény szerinti programkövetelményen
alapuló szakmai képzés; műhelyiskolai
képzés

Felnőttképzési szakmai végzettség

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény szerinti, „B” képzési körös szakmai
képzés

Államilag elismert szakképesítés

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
törvény szerinti programkövetelményen
alapuló szakmai képzés

Érettségi

Nyolc-, hat- vagy négyosztályos általános
gimnáziumi, szakgimnáziumi, technikumi
oktatás

Befejezett
évfolyam

középiskolai

12. Általános gimnáziumi, szakgimnáziumi,
technikumi oktatás

Szakgimnáziumban megszerezhető Szakgimnáziumi képzés, szakközépiskolai
részvagy
teljes
OKJ-s képzés
szakképesítés, szakközépiskolában
megszerezhető teljes vagy ráépülő
OKJ-s szakképesítés
Középfokú szakképzettség

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti
szakmajegyzékben szereplő szakmára
felkészítő szakmai oktatás

Felnőttképzési szakmai végzettség

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény szerinti, „B” képzési körös szakmai
képzés

Államilag elismert szakképesítés
Felsőfokú szakképzettség

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
törvény szerinti programkövetelményen
alapuló szakmai képzés
Felsőoktatási szakképzés
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Technikusi szakképzettség

5

Érettségire
szakképesítés

Technikumi szakmai oktatás

épülő

OKJ-s Iskolarendszerű vagy iskolarendszeren
kívüli szakmai képzés

Felnőttképzési szakmai végzettség

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény szerinti, „B” képzési körös szakmai
képzés

Államilag elismert szakképesítés

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
törvény szerinti programkövetelményen
alapuló szakmai képzés

Felsőoktatási alapfokozat (BA, BSc)

Felsőoktatási alapképzés

Felsőfokú
szakirányú Felsőfokú
szakirányú
szakképzettség (BSc/BA fokozatra (alapfokozatra épülően)
épülően)
6

Felsőfokú végzettséghez
OKJ-s szakképesítés

kötött Szakképesítés
felnőttképzés

továbbképzés

megszerzésére

irányuló

Kamarai mesterképesítés

Kamarai mesterképzés

Felnőttképzési szakmai végzettség

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény szerinti, „B” képzési körös szakmai
képzés

Államilag elismert szakképesítés

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
törvény szerinti programkövetelményen
alapuló szakmai képzés

Felsőoktatási mesterfokozat (MA, Felsőoktatási mesterképzés, felsőoktatási
MSc)
osztatlan képzés
7
Felsőfokú
szakirányú Felsőoktatási szakirányú továbbképzés
szakképzettség (MSc/MA fokozatra (mesterfokozatra épülően)
épülően)
8

Doktori fokozat (PhD, DLA)

Doktori program
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2. számú melléklet: Az egyes oktatási-képzési alágazatok fő képesítésszabályozó
dokumentumai és a képesítések létesítésében és felügyeletében közreműködő fő szervezetek

A fő szabályozó dokumentumok:
Köznevelés:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

Szakképzés:
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.)
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (Szkr.)
319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Felnőttképzés:
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.)
A felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. Korm. rendelet (Fkvhr.)

Felsőoktatás:
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
A felsőoktatásban megszerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő
felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

A képesítések létesítésében és felügyeletében közreműködő fő szervezetek:
Köznevelés:
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), Oktatási Hivatal (OH)
Szakképzés:
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Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), ágazati készségtanácsok (ÁKT), Szakképzési
Innovációs Tanács (SZIT), kamarák, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH),
Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK)
Felnőttképzés:
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), ágazati készségtanácsok (ÁKT), Szakképzési
Innovációs Tanács (SZIT), kamarák, ágazati minisztériumok, Fővárosi Kormányhivatal,
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), Innovatív Képzéstámogató Központ
(IKK)
Felsőoktatás:
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), Felsőoktatási Tervezési Testület (FTT),
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB), Felsőoktatási Duális Képzési Tanács,
Oktatási Hivatal (OH), Országos Doktori Tanács (ODT)
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