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5.1 Az eljárás célja

A  felnőttképzést  folytató  intézménynek  felnőttképzési  tevékenysége  nyilvánosságával  kapcsolatos

feladatok meghatározása és folyamatleírása.

 

5.2 Érintett intézményi felelősségi szintek

 

5.3 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: be) a

felnőttképzési tevékenység nyilvánosságával kapcsolatos eljárást.

5.4 Az eljárás leírása 

Követelmények Jellemző feladatok Felelősségi szint

A képzési programok 

nyilvánosságának 

biztosítása

A  felnőttképző  a  felnőttképzési  tevékenységére
vonatkozó  tájékoztatóhoz,  valamint  a  képzési
programhoz  való  hozzáférést  az  ügyfelek,  a
képzésben  részt  vevő  személyek  és  a
felnőttképzésért felelős miniszter részére biztosítja; 
A  nyilvánosság  biztosításához  szükséges
eszközfeltétel  biztosítja  (internetes  elérhetőség  –
honlapon,  nyomtatott  formában  az  intézmény
székhelyén, ügyfélszolgálatán);
Az  elérést,  folyamatos  karbantartását  biztosító
munkatársakat kijelöli;
A  nyilvánosság  biztosítása  során  felmerült
kérdéseket megválaszolja, a problémákat kezeli.
A szakmai programot a szakképző intézmény, illetve
az általa szervezett részszakmára történő felkészítés
tekintetében  a  felnőttképző  dolgozza  ki,  és  a
szakképző  intézmény,  illetve  a  felnőttképző
honlapján teszi közzé.
A  szakmai  képzés  képzési  programját  a  szakképző
intézmény,  illetve  a  felnőttképző  a
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Követelmények Jellemző feladatok Felelősségi szint

programkövetelményhez  igazodóan dolgozza  ki,  és
honlapján közzéteszi.

Az intézmény 

programjainak ismertté 

tétele

- A  képzési  programokról  a  törvényi
szabályozásnak  megfelelő  tájékoztató  és  reklám
anyagok  elkészítése,  egységes  intézményi  arculat
kialakítása.
- A  felnőttképző  nyilvántartásában  szereplő

nyilvántartási  számát  (engedélyszámát)  a
felnőttképzési  tevékenysége  gyakorlása  során
használt  képzési  dokumentációban,  a
felnőttképzési  tevékenységével  kapcsolatos
dokumentumokon  feltünteti,  továbbá  arról
ügyfeleit és a képzésben részt vevő személyeket
tájékoztatja.

- Vezetői döntés alapján a médiában történő
közzététel  (például  újságok,  szakmai  kiadványok,
partnertájékoztatók,  szóróanyagok,  internetes
megjelenés)

Ügyfélszolgálati iroda 

felállítása, működtetése

- Megfelelő  felkészültséggel  és  információkkal
rendelkező munkatárs(ak) biztosítása.
- Ügyfélfogadási rend meghatározása
- A  tájékoztatás  általában  telefonon,  ill.
személyesen  történik,  ennek  érdekében  a  tárgyi
feltételek  biztosítása  szükséges  (fogadó  helyiség,
telefon, fax, másológép stb.)

Az ügyfelek tájékoztatása Minden képzéssel kapcsolatos lényeges információt
a  programokról  készített  ismertetőnek  lehetőség
szerint tartalmaznia kell.
Az ügyfél tájékoztatásának ajánlott kiterjednie:
- a  képzésbe  való  bekapcsolódás,  képzésben
való részvétel feltételeire,
- a  korábban  megszerzett  kompetenciák
beszámításának lehetőségeire,
- a  képzés  formai  és  tartalmi  lebonyolításának
információira (időtartam és beosztás, hely, képzési
program),
- a  képzés  finanszírozási  feltételeire  (önerős,
pályázati támogatás, munkáltatói támogatás),
- az  esetleges  vizsgák  formájára,  ütemezésére,
esetleges javító vizsgákra és szankciókra,
- az  esetleges  kedvezmények  igénybevételének
feltételeire (részletfizetés, egyéb kedvezmény). 
- a  panaszkezelés  módjára  a  Minőségirányítási
Kézikönyvben megfogalmazottak szerint
A tájékoztatás az információs-  és ügyfélszolgálaton,

az  ügyfélfogadási  rendben  meghatározott

időszakban,  általában  telefonon,  e-mailben,  ill.

személyesen  történik,  ennek  érdekében  a  tárgyi
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Követelmények Jellemző feladatok Felelősségi szint

feltételek (fogadó helyiség, telefon, fax, számítógép

stb.) biztosítottak. 

Egyéb folyamatelem Az eljáráshoz nem tartozik további szabályozás. Szint

5.5 Minőségi jellemzők (indikátorok) 

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

5.6 Lehetséges kimeneti dokumentumok 

Kapcsolódó dokumentum Dokumentum formája

Az ügyfélszolgálati helyiségben kifüggesztett 
dokumentumok: 
- panaszkezelési űrlap 
- Minőségpolitika
- Képzésekről (és kapcsolódó szolgáltatásokról) 

szóló tájékoztató anyagok
- Nyitvatartás – ügyfélszolgálat 

Formanyomtatvány: Minőségpolitikai 
nyilatkozat
Formanyomtatvány: U05 – Panaszkezelési 
űrlap
Külső dokumentumok

A képzési program nyilvánosságát biztosító anyagok:
- Tájékoztatók a képzési programokról
- Hirdetések
- Média megjelenések
- http://www.dankop.hu

U09 -  Képzési programok verziókövetése
Külső dokumentumok

Az intézmény tevékenységével összefüggő 
információ nyilvánosságával összefüggő feladatok 
értékelése

Formanyomtatvány: U08 – Vezetőségi 
átvizsgálás
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