
Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium - KATICA Bölcsőde

Engedélyszám: E/2020/000372

Felnőttképzési Minőségirányítási Eljárás

E01: A felnőttképzési tevékenység lebonyolításával és a

kapcsolódó tananyagok tervezésével és tartalmi

felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás

 Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,

Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium-

KATICA Bölcsőde

Engedélyszám: E/2020/000372

      Az online minőségirányítási rendszer szerzői jogvédelem alatt áll.

MIR azonosító szám: ONLINE PRO:655
Harmadik félnek való átadás nem engedélyezett!

Jelen dokumentum az elektronikus minőségirányítási eljárások 2021. 10. 22.-n lekért változata. 

VERZIÓSZÁM: 1.0

1



E01: A  felnőttképzési  tevékenység  lebonyolításával  és  a  kapcsolódó  tananyagok  tervezésével  és
tartalmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás

Engedélyszám: E/2020/000372

E01: A felnőttképzési tevékenység lebonyolításával és a kapcsolódó tananyagok 
tervezésével és tartalmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás

1.1 Az eljárás célja

A felnőttképzést  folytató  intézmény felnőttképzési  tevékenysége lebonyolításának  és  a  kapcsolódó

tananyagok tervezési és tartalmi felülvizsgálati módjának meghatározása és folyamatleírása.

 

1.2 Érintett intézményi felelősségi szintek

 

1.3 Követelmények 

A 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról:

23.  §  (3)  A  felnőttképző  minőségirányítási  rendszere  az  alábbi  dokumentumokból  áll:  b)  a

felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos minőségirányítási dokumentum, amely tartalmazza: ba) a

felnőttképzési  tevékenység  lebonyolításával  és  a  kapcsolódó  tananyagok  tervezésével  és  tartalmi

felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást.

1.4 Az eljárás leírása 

Követelmények Jellemző feladatok Felelősségi szint

Képzési program A képzés megkezdését megelőzően a felnőttképző
– a felnőttképző által folytatott szakképzés esetén
a képzési  és  kimeneti követelményekre,  illetve  a
programkövetelményekre  is  figyelemmel  –
kidolgozza  és  felnőttképzési  szakértő  által
előzetesen minősítteti képzési programját.
Amennyiben  az  indítani  tervezett  képzésre
vonatkozóan az intézmény már rendelkezik képzési
programmal,  a  képzés  indítását  megelőzően
ellenőrzi  annak megfelelőségét,  hatályosságát,  és
szükség esetén intézkedik annak módosításáról.

Személyi és tárgyi feltételek
biztosítása

A  felnőttképzési  tevékenység  végrehajtásához

szükséges  személyi  és  tárgyi  feltételek,  pénzügyi

források  biztosítására  vonatkozó  eljárásban

meghatározottak szerint.
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Kapcsolódó tananyagok 
tervezése és tartalmi 
felülvizsgálata

A képzés megkezdését megelőzően a felnőttképző a

szükséges személyi erőforrás – elsősorban oktató –

bevonásával  gondoskodik  a  képzés

megvalósításához  szükséges  tananyagok

kiválasztásáról / elkészítéséről. 

1. Kereskedelmi  forgalomban  kapható

tananyag  választása  esetén  az  intézmény

gondoskodik a tananyag beszerzéséről.

2. Az  intézmény  által  kidolgozott,  saját

tananyag  választása  esetén  az  intézmény

ellenőrzi  a  tananyag  tartalmának

megfelelőségét,  hatályosságát,  majd:  a)

tartalmi  megfelelés  esetén  gondoskodik  a

tananyag  sokszorosításáról;  b)  amennyiben  a

tananyag  tartalma  aktualizálásra  szorul,

fejlesztési intézkedés keretében gondoskodik a

megfelelő tananyag kidolgozásáról. 

Előzetes tudásmérés A  felnőttképző  intézmény  a  képzés  megkezdése
előtt – amennyiben ezt a képzés indokolja, vagy a
jelentkező  kéri  –  bemeneti  kompetenciamérést,
előzetes  tudásmérést  végez  vagy  az  előzetesen
megszerzett tudás beszámításáról dönt. 

A  bemeneti  kompetenciamérés  során  a  képzés
megkezdéséhez  szükséges  kompetenciával  való
rendelkezést igazoló dokumentum hiánya esetén a
felnőttképző  felméri,  hogy  a  képzésre  jelentkező
birtokában  van-e  azoknak  a  kompetenciáknak,
amelyek a képzés megkezdéséhez és annak sikeres
elvégzéséhez feltétlenül szükségesek.

Az  előzetes  tudásmérés  során  az  intézmény  azt
méri  fel,  hogy  a  képzésre  jelentkező
dokumentumokkal  nem  igazolt  tanulmányai  vagy
megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-
e  a  képzés  során  elsajátítandó  tananyagegység,
vagy  azok  egy  részének  követelményeinek
teljesítésére.  Amennyiben  a  követelményeket
megfelelő szinten teljesíti,  a tananyagegység(rész)
elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre
jelentkezőt felmenti.

Az  előzetesen  megszerzett  tudást  a  felnőttképző
beszámíthatja  és  a  résztvevőt  az  adott
tananyagegység  elvégzése  alól  felmenti,  ha  a
képzésre  jelentkező  tanulmányait  megfelelő
dokumentummal igazolja.
Az  intézmény  a  bemeneti  kompetenciamérést,  az
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előzetes  tudásmérést  igazoló  dokumentumokat  8
évig megőrzi.

A képzés megkezdéséhez és
folytatásához szükséges 
feltételek, felnőttképzési 
szerződés és adatkezelés

A  felnőttképző  a  képzés  megkezdéséhez  és
folytatásához  szükséges  feltételek  ellenőrzését
követően  a  képzésben  részt  vevő  személlyel  –  a
2013.  évi  LXXVII.  törvény  12/A–13/B.§  szerint  –
felnőttképzési  szerződést  köt  a  11/2020.  (II.  7.)
Korm. rendelet 21 § (1)-(2) szerinti tartalommal és
gondoskodik  a  személyes  adatok  –  a  2013.  évi
LXXVII.  törvény  21.  §-ban  foglaltak  szerinti  –
megfelelő kezeléséről.
Az intézmény a felnőttképzési szerződést, valamint
a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges
feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy
azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait,
továbbá  a  bemeneti  kompetenciamérést  igazoló
dokumentumokat 8 évig megőrzi; a képzésben részt
vevő személy a törvény 21. § (1) bekezdése alapján
kezelt személyes adatait a felnőttképzési szerződés
megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig
kezeli.
A felnőttképző az E02 minőségirányitási eljárásban
részletezettek  szerint  kiválasztja  és  biztosítja  a
képzés  lebonyolítására  alkalmas  oktatót
(konzultáció  esetén  oktatót  és/vagy  tutort)  és
helyszínt.

A képzés meghirdetése, az 
ügyfelek, résztvevők 
tájékoztatása

A  felnőttképző  a  Felnőttképzési  törvénynek  és  a
Szakképzési  törvények  megfelelően  kialakítja  a
képzési  tevékenységére  vonatkozó  hirdetéseinek
tartalmát  és  formáját  (11/2020 (II.7)  Korm.  rend.
28§ (3) be)).
Ügyel  arra,  hogy  a  felnőttképzési  tevékenységre
vonatkozó  tájékoztatóhoz,  valamint  a  képzési
programhoz  való  hozzáférést  az  ügyfeleknek,  a
képzésben  részt  vevő  személyek  és  a
felnőttképzésért  felelős  miniszter  részére
biztosítsa.
A  tájékoztató  anyagait  aszerint  alakítja  ki,  hogy
szakmai képzést, szakmai oktatást vagy támogatott
képzést kíván szervezni.
Továbbiak  az  E05-ös  felnőttképzési  tevékenység
nyilvánosságához kapcsolódó eljárásban.

Képzési tevékenység A  felnőttképző  a  képzés  megvalósításával
összefüggésben  a  kontaktórákon  vezeti  a
képzésben részt  vevő személy által  aláírt  jelenléti
íveket,  valamint  a  képzésben  résztvevővel
elektronikus  úton  folytatott  szakmai  felkészítést,
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ellenőrzést  igazoló  dokumentumokat,  a  képzés
megkezdéséhez  és  folytatásához  szükséges
feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy
azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait,
továbbá  a  bemeneti  kompetenciamérést  és  az
előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat;  a
felnőttképzési  szerződést,  a  képzési  programot,  a
képzésnek  a  képzési  program  szerinti
megvalósítását igazoló dokumentumokat; a képzés
megvalósításához  szükséges  személyi  és  tárgyi
feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti
példányát; az oktatók foglalkoztatásával összefüggő
dokumentumokat és ezeket 8 évig őriz meg. 
Ezen  kívül  a  képzés  megvalósításával  összefüggő
dokumentumokat  vezeti,  melyek  a  következőket
tartalmazzák:
- a képzési program megnevezését,
-  a  képzésben  részt  vevő  személyek  családi  és
utónevét  és  az  ezen  adatokban  bekövetkezett
esetleges változást és a változás időpontját
-  a  képzés  oktatóinak  nevét  az  általuk  oktatott
tananyagrész  megnevezésével  és  az  ezen
adatokban  bekövetkezett  változást  a  változás
időpontjával.
Vezet továbbá haladási naplót, amely tartalmazza
A) kontaktórás foglalkozás esetén a képzés:
- megtartásának időpontját,
- témájának megjelölését és rövid leírását,
- oktatójának nevét és aláírását,
- képzésen belüli órája sorszámának megjelölését,
- résztvevőinek aláírásával ellátott jelenléti ívet
B) nem kontaktórás képzés esetén a képzés:
- teljes időtartamát,
- témájának megjelölését és rövid leírását,
- résztvevőjének nevét,
- a képzés befejezésének dátumát
Az egységes dokumentum elektronikus formában is
vezethető.  Ha az egységes dokumentum valamely
részét  aláírással  kell  ellátni,  az  elektronikus
formában  vezetett  egységes  dokumentumot  az
oktatók és a résztvevők a dokumentumot legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással látják el.
A  képzés  során  a  résztvevők  előrehaladását  és
teljesítményét az E03 minőségirányítási eljárásban
részletezettek szerint figyelemmel kíséri.
A képzés befejeztével a résztvevő elégedettségmérő
kérdőívet  tölt(het)  ki  anonim  módon  a
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felnőttképzési  adatszolgáltatási  rendszeren  (FAR)
keresztül,  az  adatokat  a  felnőttképző  intézmény
gyűjti és elemzi.
Az engedélyhez kötött felnőttképzési  tevékenység
esetén,  valamint  ha  a  képzéshez  jogszabályban
meghatározottak  szerint  vizsga  kapcsolódik,  a
felnőttképző  a  képzés  elvégzésének  igazolására  a
képzés  követelményeit  teljesítő,  képzésben  részt
vevő  személy  részére  a  képzés  elvégzéséről  a
felnőttképzés  adatszolgáltatási  rendszerében
tanúsítványt állít ki és azt a képzésben részt vevő
személy  választása  szerint  elektronikus  úton vagy
papír  alapon  a  képzésben  részt  vevő  személy
rendelkezésére bocsátja.

Adatszolgáltatási 
kötelezettség

A  felnőttképző  a  felnőttképzési  tevékenység
lebonyolítása  során  eleget  tesz  a  felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerébe – a 2013. évi LXXVII.
törvény  15.  §  és  a  15/A.  §  alapján  –  történő
adatszolgáltatási kötelezettségnek.

Egyéb folyamatelem Az eljáráshoz nem tartozik további szabályozás. Szint

1.5 Minőségi jellemzők (indikátorok) 

A minőségi jellemzőket az U01 Minőségi jellemzők és célértékek űrlap tartalmazza.

1.6 Lehetséges kimeneti dokumentumok 

Kapcsolódó dokumentum Dokumentum formája

Képzési program Formanyomtatvány:  U09  –  Képzési
programok verziókövetése

Fejlesztői-intézkedési lap Formanyomtatvány:  U06  –  Fejlesztői-
intézkedési űrlap

Oktatói  rendelkezésre  állást,  jogviszonyt  igazoló
dokumentum(ok)

Formanyomtatvány: U03 - Oktatói adatlap
Külső  dokumentum:  például  megbízási
szerződés,  munkaviszonyt,  hivatásos
szolgálati  jogviszonyt,  közalkalmazotti
jogviszonyt igazoló dokumentum 

Tárgyi  feltételek  rendelkezésre  állását  igazoló
dokumentum(ok)

Külső dokumentum: például tulajdoni lap,
bérleti szerződés

Felnőttképzési  tevékenységgel  kapcsolatos
elégedettségmérő kérdőív

Formanyomtatvány:  U10  -  Felnőttképzési
tevékenységgel  kapcsolatos
elégedettségmérő űrlap

A  képzésben  résztvevő  felnőttek  elégedettség-
mérésével kapcsolatos adatok elemzése

Formanyomtatvány:  U08  –  Vezetőségi
átvizsgálás
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Az intézmény rendelkezésére álló személyi és tárgyi
erőforrások  hatékonyságával  kapcsolatos  adatok
elemzése

Egyéb dokumentum Formanyomtatvány: Egyéb
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