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2.1 Az eljárás célja

A felnőttképzést folytató intézmény felnőttképzési tevékenysége végrehajtásához szükséges személyi

és tárgyi feltételek, pénzügyi források biztosításának módjának meghatározása és folyamatleírása.

 

2.2 Érintett intézményi felelősségi szintek

 

2.3 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: bb) a

felnőttképzési tevékenység végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, pénzügyi források

biztosítására vonatkozó eljárást.

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről:

12.  §  (1)  j):  A képzési  programnak tartalmaznia  kell  a  képzési  program végrehajtásához szükséges

személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek

biztosításának módját.

16. § A felnőttképzőnek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a felnőttképzési

államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – nyolc évig megőriznie:

e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések

eredeti példányát; g) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.

2.4 Az eljárás leírása 

Követelmények Jellemző feladatok Felelősségi szint

Személyi feltételek 
biztosítása

A  felnőttképzést  végző  intézmény  az  állam  által
elismert  részszakmára  irányuló  szakmai  oktatása,
szakképesítés  megszerzésére  irányuló  szakmai
képzése,  illetve  részben  vagy  egészben  állami
forrásból  fedezett  képzései  megvalósításához
felkutatja  a  megfelelő  szakmai  végzettséggel,
tapasztalattal  és  oktatói  múlttal  rendelkező
lehetséges  oktatókat  figyelembe  véve  a  képzési
programban  meghatározottakat,  illetve
részszakmára  irányuló  szakmai  oktatás  esetén  a
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Követelmények Jellemző feladatok Felelősségi szint

vonatkozó Képzési és kimeneti Követelményekben
előírtakat,  szakképesítésre  felkészítő  szakmai
képzés  esetén  a  Programkövetelményben
megfogalmazottakat.
Módszerek:
1. saját,  már  meglévő  oktatói  gárdából
választ,
2. teljesen új oktatókat keres, hogy bővítse az
oktatói  listát,  és  lehetővé  tegye  azt,  hogy
ugyanazon  képzést  akár  több  helyszínen,
párhuzamosan is meg lehessen szervezni.

Az intézmény az oktatókkal munkaszerződést, vagy
megbízási  szerződést,  vagy  az  alkalmazást
bizonyító más szerződést köt, mely dokumentumot
az  oktatók  foglalkoztatásával  összefüggő
dokumentumokkal együtt 8 évig őrzi.

Tárgyi feltételek biztosítása A  felnőttképzést  végző  intézmény  a  képzései
végrehajtásához  szükséges  tárgyi  feltételek
biztosítása érdekében:
- áttekinti a képzési programban, releváns esetben
a vonatkozó Képzési és kimeneti Követelményben,
a  Programkövetelményben  meghatározott
szükséges tárgyi feltételeket,
-  áttekinti  és  felméri  a  rendelkezésre  álló
anyagokat,  szerszámokat,  gépeket,
berendezéseket, helyszíneket, 
- meghatározza a hiányzó eszközigényt,
- a hiányzó eszközök beszerzése vagy bérlése által
gondoskodik  a  tárgyi  feltételek  teljes  körű
biztosításáról. 

Az intézmény a képzés megvalósításához szükséges
tárgyi  feltételek  biztosítását  szolgáló  szerződések

eredeti példányát 8 évig őrzi. 

Források a megvalósításhoz Költségtervezés lehetséges folyamatelemei: 
-  indokolt  esetben  a  képzési  költségkalkuláció

elkészítése,

-  a  képzés  pénzügyi  forrásainak  meghatározása
(pályázat,  egyéb  támogatás,  munkáltatói
finanszírozás, egyéni finanszírozás, stb.),

-  a  képzés  pénzügyi  feltételeinek  biztosításához
szükséges  megállapodások  megkötése,  egyéni
finanszírozás  esetén  a  minimum  létszám  és  a
képzési díj meghatározása.
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Követelmények Jellemző feladatok Felelősségi szint

Egyéb folyamatelem Az eljáráshoz nem tartozik további szabályozás. Szint

2.5 Minőségi jellemzők (indikátorok) 

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

2.6 Lehetséges kimeneti dokumentumok 

Kapcsolódó dokumentum Dokumentum formája

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  elégedett-
ségmérő űrlap

Az intézmény rendelkezésére álló személyi és tárgyi
erőforrások  hatékonyságával  kapcsolatos  adatok
elemzése

Formanyomtatvány:  U08  –  Vezetőségi
átvizsgálás

Egyéb dokumentum Formanyomtatvány: Egyéb
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