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1. Alkalmazási terület 

1.1. Alkalmazási terület és érvényesség 

A felnőttképzés igényeinek optimális minőségi színvonalon történő kielégítése és az 

alkalmazandó jogszabályok követelményeinek való megfelelés szükségessé teszi, hogy 

a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakképzős Iskola és Kollégium felnőttképzési tevékenységet, ill. annak folyamatait 

szabályozott irányítási rendszer keretei között alkalmazza, valamint azt a felnőttképzés 

és oktatás minőségét befolyásoló tevékenységekre érvényesítse. 

Az intézmény Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyve a szabályozott folyamatokkal 

összefüggő és azok minőségét befolyásoló összes tevékenységi körre érvényes.  

Alkalmazása az intézményen belül kötelező érvényű! 

 

 

1.2. A Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv célja 

Ez a kézikönyv olyan alapdokumentum, amely bemutatja az akkreditált felnőttképzési 

intézményt, meghatározza a szabályozás területeit. Rögzíti a követelményeket az egyes 

munkatársak, alvállalkozók tevékenységek és folyamatok kapcsolatrendszerét, ill. 

meghatározza ezek folyamatos fejleszthetőségének elveit. 

A kézikönyv az irányítási rendszer feladatait, felelősségeit és követelményeit rendszerbe 

foglalja, megvalósítását koordinálja, irányelvet ad a koncepciók kidolgozásához és a 

fejlesztésekhez. Az ügyfelek részére biztosítja, hogy a szerződéses kötelezettségeket az 

intézmény teljesíti, kielégíti a vevői igényeket, és garanciát nyújt a felnőttképzési 

irányítási rendszer hatékony működtetésének fenntartására és fejlesztésére. 

A kiépített és bevezetett rendszer igazodik az aktuális jogszabályok – elsősorban a 

felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.  törvény a felnőttképzésről követelményeihez.  

A Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv ellenőrzött és jóváhagyott.  

Az ellenőrzöttség állapotát, a tulajdonjogot és a másolás engedélyezését a borítólap 

tartalmazza.  

Minden esetben csak a magyar nyelvű nyomtatott kiadás a hiteles és mérvadó. 
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2. Az intézmény bemutatása 

2.1. Az intézmény adatai 

Intézmény neve: Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely Kossuth Lajos utca 26. 

OM azonosító: 202725 

Adószám: 18756892-2-05 

Felelős vezető:  Komporday Levente 

Elérhetőség: 06-47/523-340 

E-mail: georgikon.saujhely@gmail.com 

Alapító szerv:  Miskolci Egyházmegye 

Elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 

Az intézmény tevékenysége: 

Alaptevékenység: Jóváhagyott Pedagógiai Program alapján ellátja a szakközépiskolai, 

szakiskolai általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás 

feladatait, valamint a szakképesítésre előírt előképzettségi és 

egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók szakképesítés 

megszerzésére irányuló oktatását. 

 Feladatát nappali oktatás keretében és felnőttoktatás keretében végzi. 

Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységei: 

 továbbképzések, képzések szervezése 

 tanműhely, tangazdaság kereskedelmi, és szolgáltatási tevékenysége 

 

2.2. Az intézmény rövid története: 

Tokaj-hegyalja kertészeti iskolájának történeti kezdete 1872 tavaszára nyúlik vissza, 

amikor megalakult Tarcalon a Magyar Királyi Vincellér Képezde. Ez az intézet 1953-ig 

működött az említett településen, és biztosította Tokaj-hegyalja, valamint az ország más 

borvidékének a szőlőtermesztéshez szükséges szakembereit. 

E képzés Sátoraljaújhelyre való áttelepülés után is tovább folytatódott. Az oktatáshoz a 

gyakorló hátteret először a Tangazdaság, majd az 1970-es évektől a Tokaj-hegyaljai 

Állami Gazdaság Borkombinát adta. Az elmúlt 30 évben a képzési profil bővült, és a 

kertészeti szakok mellé kezdetben szakmunkás, majd érettségit adó szinten 

élelmiszeripari, és mezőgazdasági gépészeti szakirányú oktatás is társult. 

Beiskolázási területünk elsősorban Sátoraljaújhely, valamint Tokaj-hegyalja, Bodrogköz 

és Hegyköz. Az iskolánk diákjainak száma meghaladja a 400 főt, így jelenleg 

tanulóhiányban nem szenvedünk. 

1990-től újra önálló tanüzemet létesítetünk, melyet azóta is fejlesztünk, modernizálunk, 

hogy megfeleljünk a kor követelményeinek. 
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A kertészeti képzést kiegészíti az élelmiszeripari oktatás, melynek keretében a 

mezőgazdasági termékek feldolgozását, valamint piacképessé tételét ismerik meg és 

gyakorolják a tanulók. 

A műszaki oktatás érdekében hoztuk létre a géptanműhelyünket, melyben nemcsak 

mezőgazdasági gépjavítással, hanem a gépjármű vizsgálathoz szükséges diagnosztikai 

műszerekkel is rendelkezünk, és erre a műszerparkra épül a járművek környezetvédelmi 

felülvizsgálata, valamint a gépjárművek műszaki vizsgáztatása tanúsított 

tevékenységekként, melyek jól illeszthetők a tanulók gyakorlati képzéséhez.  

A pék-cukrász tanműhelyünknél a kor követelményeinek megfelelően kialakítottuk, 

bevezettük, működtetjük és fenntartjuk a HACCP rendszert.   

A kertészet, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az agrár gépészet gyakorlati 

képzésének megvalósításában jelentős szerepet játszik az intézmény használatában lévő 

közel 24 hektáros Tangazdaság. A felsorolt képzések az intézmény oktatásában szerves 

és komplex egységet alkotnak, és ezzel kívánjuk biztosítani az iskolából kikerülő 

szakemberek beilleszkedésének lehetőségét az új társadalmi és gazdasági életbe.  

A gazdasági élet szereplőinek a Felnőttképzés akkreditációjával biztosítjuk 

szakmájukban történő továbbfejlődésüket, ill. új és további szakmák, képesítések 

megszerzési lehetőségeit. 

 

2.3. Az intézmény elkötelezettsége: 

Magyarországon az 1980-as évek végén megszűnt a szakfelügyeleti rendszer, amit 

semmiféle más központi ellenőrzési struktúra nem váltott fel. Az ellenőrzési feladatok 

intézményi szinten a vezetés, fenntartói szinten a fenntartó hatáskörébe, felelősségi 

körébe kerültek át. A megváltozott törvényi keret lényeges változásokat követel meg a 

pedagógiai intézmények életében. A hagyományos intézményi gondolkodásmódon és a 

vezetési, menedzselési módszereken változtatni kell, új módszereket kell alkalmazni, az 

intézményi vezetésre hárul az új feladatok és az ezekhez kapcsolódó megoldások 

keresése. Ezekhez a feladatokhoz egy lehetséges eszköz, mely megoldást kínál, a 

minőségirányítási rendszer bevezetése, működtetése és fejlesztése. 

Az iskolákban a minőségirányítási rendszer bevezetése négy nagy érv köré 

csoportosítható: szakmaiság, erkölcs, verseny-túlélés, ellenőrizhetőség. 

Szakmaiság: teljes elszántsággal kell törekedni, hogy az intézmény a legjobb minőségű 

szolgáltatást nyújtsa az oktatásban és képzésben résztvevők számára. 

Erkölcs: a lehetőségek optimális megteremtésével a kötelező oktatási idő befejezéséig a 

lehető legjobb eredményt érjék el a tanulók. Ez nagy felelősség az oktatók és 

az intézményvezetés számára. Az erkölcsi követelmény szorosan kapcsolódik a 

szakmai követelményekhez, hiszen a „vevők” igényei kötelezettséget 

jelentenek az intézmény számára. 

Verseny-túlélés:  nap mint nap találkozni iskolák összevonásával, bezárásokkal, 

kollégák elbocsátásával. A beiskolázások számának csökkenésével az iskolák 

nem lesznek életképesek, amennyiben nem tudják kielégíteni az iskolát 

használók igényeit. Az iskolák vezetőinek egyik legfontosabb célja az 

intézmény megtartása, a fennmaradás biztosítása. 
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Ellenőrizhetőség: az intézmény ellenőrzésének és vizsgálatának növekvő szerepe olyan 

belső stratégia kialakítását teszi szükségessé, ami biztosítja a korrekt és 

racionális ellenőrzések-vizsgálatok megfelelő alátámasztását. 

Ezen érvrendszerek alapján a minőségirányítás bevezetése az intézményekben olyan 

eszköz, mely megfelel a társadalom által kialakított és elvárt igényeknek. 
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3. Fogalom meghatározások: 

A Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyvben és az irányítási rendszerben alkalmazott 

legfontosabb kifejezések értelmezése: 

 Alvállalkozó: Az intézménnyel szerződéses kapcsolatban álló jogi vagy 

magánszemély, amely/aki az intézmény részére valamilyen munkát végez, ami a 

folyamatok teljesítéséhez szükséges. 

 Beszállító: Az intézménnyel szerződéses kapcsolatban álló jogi vagy 

magánszemély, amelytől/akitől az intézmény valamilyen terméket vásárol és/vagy 

szolgáltatást szerez be, amit a folyamataiban felhasznál. 

 Eljárás: Egy tevékenység vagy folyamat elvégzésének előírt módja. 

 Eredményesség: Az intézmény által végzett tevékenységek megvalósításának és a 

tervezett eredmények elérésének mértéke. 

 Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv: Olyan dokumentum, amely 

bemutatja az intézmény irányítási rendszerét, felelősségeket és hatásköröket a 

Vevőknek, valamint a független tanúsító szervezetek képviselőinek, továbbá 

meghatározza az intézmény munkatársainak minőséggel kapcsolatos feladatait. 

 Felső vezetés (vezetőség): azon személy vagy személyek csoportja, aki vagy amely 

az intézményt a legfelsőbb szinten vezeti és szabályozott állapotban tartja.   

 Folyamat: Az intézmény által szabályozott feltételek között tervezett egymással 

kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek olyan sorozata, melynek 

végrehajtása során igazoltan értéket hoz létre. 

 Folyamatos fejlesztés: Az intézmény által támasztott követelmények teljesítési 

képességének növelésére irányuló ismétlődő tevékenység. 

 Hatékonyság: Az intézmény által elért eredmény és a felhasznált erőforrások 

viszonya. 

 Helyesbítés: Az intézmény tevékenysége egy észlelt nem-megfelelőség 

megszüntetésére. 

 Helyesbítő tevékenység: Az intézmény tevékenysége egy észlelt nem-

megfelelőség vagy más nem kívánatos lehetséges helyzet okának kiküszöbölésére 

irányul. 

 Infrastruktúra: Az intézmény működéséhez szükséges feltételek, berendezések, 

eszközök és szolgáltatások rendszere. 

 Irányítási rendszer: A szervezeti felépítés (struktúra), a feladatkörök, a 

tevékenységek, folyamatok egymással kapcsolatos vagy kölcsönhatásban álló 

elemeinek összessége, amely megadja a bevezetés, működtetés, fenntartás 

szervezett eljárásait és módszereit ahhoz, hogy az intézmény képes legyen eleget 

tenni a vevő és az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek. 

 Javítás: Az intézmény azon tevékenysége, mely egy nem-megfelelő szolgáltatást 

szándék szerinti használatra elfogadhatóvá tesz. 
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 Képesség: Az intézmény irányítási rendszerének, folyamatainak az a lehetősége, 

hogy olyan szolgáltatást valósítson meg, mely kielégíti a vevő és a vonatkozó 

jogszabályok követelményeit. 

 Különleges folyamat: Az olyan folyamat, amely esetében a megfelelőséget nem 

lehet közvetlenül vagy gazdaságosan igazolni. 

 Megelőző tevékenység: Az intézmény tevékenysége egy lehetséges nem-

megfelelőség vagy más nem kívánatos lehetséges helyzet okának kiküszöbölésére. 

 Megfelelőség: Az előírt követelmények teljesülése. E meghatározás egy vagy több 

minőségi jellemzőnek vagy az irányítási rendszer egy vagy több elemének az előírt 

követelményeknek való megfelelését jelenti. 

 Minőségbiztosítás: Az intézmény irányítási rendszerének az a része, amely a 

bizalom megteremtésére irányul, hogy a minőségi követelmények teljesüljenek. 

 Minőségcél: Az intézmény által megfogalmazott törekvések konkrét 

meghatározása a vevői igények kielégítésére, az irányítási rendszer fejlesztésére és 

a minőségpolitikában kinyilvánított célkitűzések megvalósítására, ill. olyan 

dokumentum, mely előírja hogy kinek, mikor, milyen eljárásokat és ezekhez milyen 

erőforrásokat kell alkalmaznia egy meghatározott projekthez, szolgáltatásokhoz, 

folyamathoz vagy szerződéshez. 

 Fejlesztés: Az intézmény irányítási rendszerének az a része, amely a minőségi 

követelmények teljesítési képességeinek növelésére irányítja. 

 Irányítás: Az intézmény folyamataira és annak minőségére ható összehangolt 

koordináló, irányító tevékenység a szervezet vezetésére és folyamatok 

ellenőrzésére.   

 Felülvizsgálat (audit): Az intézmény irányítási rendszerén végzett rendszeres és 

független felülvizsgálat annak meghatározására, hogy a minőségirányítási 

tevékenységek és ezek eredményei megfelelnek-e a tervezett intézkedéseknek (a 

minőségpolitikában kitűzött céloknak, ill. az irányítási dokumentumokban 

rögzítetteknek), ezeket az intézkedéseket hatékonyan bevezették-e, az intézkedések 

alkalmasak-e a célok elérésére, valamint a megfelelő feljegyzések meglétének és 

áttekintésének igazolása  

 Minőségpolitika: Az intézmény tevékenységére, minőségirányítására vonatkozó 

hivatalosan megfogalmazott és kinyilvánított általános szándéka és irányvonala. 

 Minőségszabályozás: Az intézmény irányítási rendszerének az a része, amely a 

minőségi követelmények teljesítésére irányul. 

 Minőségtervezés: Az intézmény minőségpolitikájában kinyilvánított célkitűzések 

valamint operatív folyamatok és a minőségi tervben részletezett és rögzített célok 

eléréséhez szükséges erőforrások meghatározása. 

 Munkakörnyezet: Olyan feltételek köre (fizikai, társadalmi, lélektani és környezeti 

tényezők), amelyek között a munkavégzés történik. 
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 Nem-megfelelőség: Az előírt követelmények nem teljesülése. E meghatározás egy 

vagy több minőségi jellemzőnek vagy a irányítási rendszer egy vagy több elemének 

az előírt követelményektől való eltérését vagy hiányát jelenti. 

 Szervezet (intézmény): Egy vagy több folyamat, tevékenység végrehajtása 

érdekében létrehozott munkatársak csoportja és feltételrendszere, a felelősségi 

körök, a hatáskörök és a kapcsolatok elrendezésével.  

 Szerződés: Dokumentált megállapodás két fél között az elfogadott 

követelményekről, az igényekről és az elvárásokról. 

 Szolgáltatás: egy folyamat eredménye. 

 Képzés (Projekt): Egyedi folyamat, amely egy sor összehangolt és szabályozott, a 

kezdeti és a befejezési időpontok megjelölésével kitűzött olyan tevékenységekből 

áll, amelyeket konkrét követelményeknek megfelelő cél elérésére végeznek, 

figyelembe véve az idő, a költségek és az erőforrások korlátait. 

 Tervezés és fejlesztés: Az intézmény irányítási rendszerét felépítő folyamatok 

összessége, amely a követelményeket előírt jellemzőkké vagy egy termék, folyamat 

vagy rendszer előírásává alakítja át. 

 Továbbengedés: Az intézmény azon tevékenysége, mely hozzájárul egy folyamat 

következő szakaszába való továbblépéshez. 

 Vevő (ügyfél, tanuló, hallgató): A szervezet vagy személy, aki az intézmény 

szolgáltatásait igénybe veszi. 

 Vevői elégedettség: A képzésben résztvevő véleménye arról, hogy a nyújtott 

szolgáltatás milyen mértékben nem elégítette ki igényeit és elvárásait. 

 Vevői megelégedettség: A képzésben résztvevő véleménye arról, hogy a nyújtott 

szolgáltatás milyen mértékben elégítette ki igényeit és elvárásait. 
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4. Irányítási rendszer 

Az intézmény vezetése kinyilvánította elkötelezettségét a 2013. évi LXXVII.  

felnőttképzésről szóló törvény és kapcsolódó rendeletek előírásainak és követelményeinek 

megfelelő irányítási rendszer létrehozására, bevezetésére és fenntartására, valamint a 

folyamatos fejlesztésre és az eredményesség növelésére. A rendszer kiépítésénél és 

megvalósításánál figyelembe lettek véve az ISO 9001 és ISO 9004szabványok ajánlásait is. 

 

4.1. Általános elvek az irányítási rendszer működésével kapcsolatban 

Az intézmény meghatározta a működéséhez igazodó irányítási rendszer kapcsolatait, 

kölcsönhatásait, melyet az alábbi ábra szemléltet: 

 

Belső ellenőrzés és az irányítási rendszer felülvizsgálata

Igény felmérés Éves önértékelésÉves tervezés Az intézmény 
működtetése

Erőforrások kezelése
(gazdasági, pénzügyi, 

humán és tárgyi)

Dokumentumok 
és feljegyzések 

kezelése

Felnőttképzési képzési folyamatok és értékelése

Elégedettség mérés

Intézmény vezetése

Felnőttképzési 
szolgáltatások

Tárgyi 
feltételek 

biztosítása

Ügyfélszolgála
t és a 

panaszok 
kezelése

Program- és 
tananyagfejleszté

s
(program-akkreditáció)

Helyesbítő és 
megelőző 

tevékenységek

 

 

4.2. A dokumentációs rendszer felépítése és kezelése 

Az intézmény dokumentált irányítási rendszert hozott létre és tart fenn.  

A dokumentációs rendszer az irányítási rendszer részeként került kialakításra, melyben a 

szabályozásba bevont területeken alkalmazott összes dokumentum, adat és feljegyzés 

kezelése, kiadása, módosítása szabályozott, ellenőrizhető és fejleszthető. 

A dokumentációs rendszer hatékony eszköz annak biztosítására és fenntartására, hogy az 

intézmény a folyamatait, tevékenységeit, ill. ezek eredményét (szolgáltatást) az előírt és 

elvárt követelményeknek megfelelően teljesíteni és igazolni tudja. 
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A dokumentációs rendszer úgy került kialakításra, hogy irányítási rendszer szabályozása 

alá vont összes dokumentum és adat kezelése, kiadása, módosítása szabályozható és 

ellenőrizhető legyen. 

4.2.1. Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv (továbbiakban: kézikönyv) 

Ez a kézikönyv olyan alapdokumentum, amely bemutatja az intézményt, meghatározza a 

szabályozás területeit. Rögzíti az irányítási rendszer követelményeit, tevékenységek és 

folyamatok kapcsolatrendszerét, ill. meghatározza a folyamatos fejleszthetőség elveit. 

A fejezetek leírják az irányítási rendszer egyes elemeit, valamint működtetésének, 

fenntartásának és fejlesztésének módját. A fejezetekben szükség szerint utalások találhatók 

a vonatkozó eljárásokra és az alkalmazandó feljegyzésekre, ill. szükség szerinti külső 

dokumentumokra, jogszabályokra. 

A kézikönyv jelen formátuma (a címoldal és a belső oldalak fejlécének tartalma és 

formája) kötött a későbbi módosítások során is. 

4.2.2. Felnőttképzési Irányítási Eljárásleírás (továbbiakban: eljárás; rövidítése: FIE) 

A kézikönyv részeként tartalmazza a felnőttképzési irányítási rendszer a felnőttképzési 

törvényben - 2013. évi LXXVII.  törvény - előírásínak megfelelő eljárásokat. 

4.2.3. Feljegyzések  

A kézikönyv részeként tartalmazza a kézikönyvben és az eljárásokban meghivatkozott, ill. 

jogszabályok és más szabályozó által igényelt feljegyzések készítését, ellenőrzését, 

jóváhagyását, elrendelését, használatát és módosítását. 

Feljegyzés tőpéldányok elérhetősége: C:FMIR\Dokumentumok\feljegyzések 

Feljegyzés használati példányok elérhetősége: C:FMIR\Dokumentumok\kitöltött feljegyzések 

4.2.4. Adatok, bizonylatok, egyéb külső és belső dokumentumok 

Az irányítási és dokumentációs rendszeréhez kapcsolódik számos - az intézmény 

tevékenységeivel kapcsolatos - szakkönyv, jogszabály, szoftver, ill. az intézménynél 

keletkező adat és bizonylat. Ezeket, továbbá a rendelkezésre bocsátott, alkalmazott egyéb 

külső és belső dokumentumok készítését, ellenőrzését, jóváhagyását, elrendelését, 

használatát és módosítását a fejezetet követő folyamatábra mutatja be. 

4.2.5. Módosítás 

A módosítás fejezetenként történik, az aktuális módosított szakaszt az itt látható (jobb  

margó) kettős vonallal kell jelölni, ill. a fejezet módosítási számát eggyel növelni kell.  

A kézikönyv első kiadásának fejezetei 0. módosítási állapotúak. A fejezetek aktuális 

módosítást az FMIK 0. fejezetében is jelölni kell. A kézikönyv módosítása a módosított 

FMIK 0. fejezetének hitelesítésével lép hatályba. A hitelesítés az elrendelő képzésért 

felelős vezető aláírásával történik. 

4.2.6. Kiadás 

A kézikönyv felelős kiadója a képzésért felelős vezető, aki egyben a kezelést, forgalmazást, 

módosítását is végzi. A kézikönyv az intézmény tulajdonát képezi. A dokumentáció egy 

példányban kerül kinyomtatásra.  
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Az irányítási dokumentumai egy tőpéldányban kerülnek kinyomtatásra.  

Használati példányok elérhetősége: C:FMIR\Dokumentumok 

Amennyiben valamilyen okból másolati példány előállítása szükséges, úgy azt a képzésért 

felelős vezető készíti el.  

4.2.7. A kézikönyv felülvizsgálata 

Az önértékelés alkalmával felülvizsgálatra kerül a kézikönyv, ennek során a 

felülvizsgálaton résztvevők áttekintik az előző felülvizsgálat óta történt változásokat. 

Szükség esetén döntenek a kézikönyv módosításáról, ill. az új kiadás (több módosítás, 

teljes átdolgozás szükségessége, stb.) elrendeléséről. 

4.2.8. A dokumentumkészítés, jóváhagyás, felülvizsgálat és módosítás folyamata  
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5. A vezetőség felelősségi köre 

5.1. A vezetőség elkötelezettsége  

Az intézmény vezetése kinyilvánította elkötelezettségét a 2013. évi LXXVI.I  törvény és 

kapcsolódó rendeletek előírásainak és követelményeinek megfelelő irányítási rendszer 

létrehozására, bevezetésére és fenntartására, valamint a folyamatos fejlesztésre és az 

eredményesség növelésére.  

Az intézmény vezetése továbbá kinyilvánítja teljes elkötelezettségét: 

 a vevői igények és elvárások teljesítésének tudatosítása iránt, 

 a megvalósított és működtetett irányítási rendszer fenntartása, és folyamatosan 

fejlesztése iránt, a vevői elégedettség megtartása, és újabb ügyfelek megnyerése 

céljából, 

 a minőségpolitikai nyilatkozatban kinyilvánított célok meghatározása, betartása és 

elérése, valamint a célok és az irányítási rendszer rendszeres átvizsgálása iránt.  

 az irányítási rendszer erőforrásainak biztosítása iránt. 

Az intézmény vezetése valamennyi ügyfele számára, fajra, származásra, nemre, felekezeti 

hovatartozásra való tekintet nélkül, diszkriminációmentesen biztosítja a szolgáltatásaihoz 

való hozzáférést.  

Az intézmény vezetése biztosítja az előzetes tudásszint beszámítását, ill. ennek megfelelően 

tervezi és irányítja a felnőttképzési folyamatát. 

A képzésért felelős vezető a felelős azért, hogy semmilyen tekintetben, - különösen az árak 

tekintetében - ne legyenek jogtalan feltételek a szolgáltatást igénybevevők részére. Ezeket a 

feltételeket az intézmény aktuális képzési kínálatában rögzíti, az ügyfelek számára 

hozzáférhető módon közzéteszi. 

Az intézmény vezetése garantálja, hogy a képzésben résztvevő munkatársak jogszabályi 

követelményeknek megfelelő munkavégzését, ill. biztosítja a hatósági ellenőrzések 

végrehajtásának lehetőségét. 

5.2. Minőségpolitika 

Az intézmény vezetése gondoskodik a hosszú és rövidtávú minőségcélok 

meghatározásáról, a stratégiai célkitűzések és valós igények figyelembe vételével. 

Minőségpolitikát a megbízhatóság, átláthatóság, nyíltság, hatékonyság, eredményesség, 

folyamatos ellenőrzés és értékelés, hatékony kommunikáció szellemében fogalmazza meg. 

Az intézmény vezetése által megfogalmazott minőségpolitika a Minőségpolitikai 

nyilatkozat c. feljegyzésben került rögzítésre. 

A képzésért felelős vezető kötelessége a minőségpolitikai nyilatkozatot a munkatársakkal 

megismertetni, ill. intézkedni a kifüggesztéséről olyan jelleggel, hogy a munkatársak, és az 

ügyfelek számára jól láthatóan hozzáférhető legyen. 

A minőségpolitikát érintő változás esetén a szükséges módosításokat végre kell hajtani, ill. 

a változtatásoktól függetlenül a vezetőségi átvizsgálás keretében azt felülvizsgálni, és 

végrehajtását értékelni kell. 

A minőségpolitika kidolgozásáért és elrendeléséért a képzésért felelős vezető a felelős. 

Az intézmény vezetése felelősséggel vállalja a minőségpolitikai nyilatkozatban 

megfogalmazottak mindenkori betartását, betartatását.  

Ennek megvalósítása érdekében: 

 kinyilvánította elkötelezettségét a minőségmegvalósítás és a minőségfejlesztés terén. 

 betartja a működést szabályozó külső jogrendszert és belső szabályozók előírásait. 
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 biztosítja a szükséges erőforrásokat (tárgyi, szellemi, humán). 

szervezi és fenntartja a közvetett és közvetlen partnerekkel az együttműködést. 

Minőségpolitikai nyilatkozat 

 

A Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium célja, hogy a felnőttképzési folyamatok végzése során a 

vonatkozó törvényi, jogszabályi lehetőségeket figyelembe véve a képzésben résztvevők 

igényeknek minél jobban megfeleljen. 

Tudatában vagyunk, hogy olyan minőségű képzési szolgáltatásokat kell nyújtanunk, melyek 

kielégítik a ma és a holnap ügyfeleinek igényeit és a munkaerő-piaci elvárásokat. 

Hiszünk abban, hogy partnereinkkel és a képzésben résztvevőkkel együtt kell működnünk, 

elégedettségüket folyamatosan mérni kell ahhoz, hogy szolgáltatásaink minőségét fejleszteni 

tudjuk. 

 

Ezért a felnőttképzési tevékenységünk folytatása során a következő célokat tűztük ki: 

 Képzéseink számára olyan feltételeket és környezetet biztosítunk, ami megfelel a kor 

követelményeinek.  

 A képzésben résztvevőket előzetes tudás szintfelméréssel szelektáljuk, úgy hogy közben 

diszkriminációt nem alkalmazunk. 

 A képzési szolgáltatásaink és azok díjtételei nyilvánosak, diszkrimináció mentesek. 

 Minőségi céljaink elérése érdekében kiépítjük, működtetjük, fenntartjuk és folyamatosan 

fejlesztjük az irányítási rendszert a 2013. évi LXXVII. törvény, ill. EU-s irányelveinek 

betartásával. 

 Képzési szolgáltatásainkban résztvevő kollégák képzését, oktatását a szakmai fejlődését 

támogatjuk azért, hogy mindenkor képesek legyenek az adott feladatok igényes 

megvalósítására. 

 A képzési szolgáltatásainkkal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő problémákat, 

panaszokat kezeljük, lehetőség szerint kiküszöböljük. 

 A képzési szolgáltatás hosszú távú megtartása és a szolgáltatások körének folyamatos 

fejlesztésének megvalósítása eredményes és gazdaságos működőképesség biztosításával. 

 A képzési tevékenységeket az érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően 

ellenőrzött és felügyelt körülmények között végezzük. 

 A képzési tevékenységeinket engedéllyel rendelkező intézmény és program akkreditáció 

fenntartása és folyamatos fejlesztése mellet kívánjuk hosszú távon működtetni. 

 

Intézményünk kollektívája a minőségi képzést úgy értelmezi, hogy a dokumentációk, 

jogszabályok, előírások ismerete és betartása, valamint a szolgáltatásokat partnereink igényeinek 

megfelelő képzések nyújtásával biztosítsa, hogy a piaci versenyben nélkülözhetetlenek legyünk. 

Ezt tükrözi az intézményünk által felismert és tevékenységünk minden szintjén alkalmazott 

alapelv: 
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Minőséggel, tudatossággal, megbízhatósággal, pontossággal Partnereink bizalmáért! 

 

5.3. Tervezés 

Az intézmény minőségi céljait, hosszú és rövidtávú stratégiáját az intézmény vezetése 

tervezi és határozza meg. A minőségcélok a minőségpolitika alapulvételével konkrét, 

mérhető formában a szolgáltatások megvalósításával összefüggő követelmények alapján 

kerülnek megtervezésre. 

A felnőttképzési tevékenység stratégiai tervezése is a fenti elképzelésekbe illeszkedik, 

mely stratégia az alábbi elemekből áll: 

 Az önállóan szervezett képzések megtartása, bővítése. 

 A magas szintű vizsgaeredményesség elősegítése és az alacsony lemorzsolódás 

megtartása. 

 A képzési igényeinek magas szintű kielégítése. 

 Felnőttképzési szolgáltatások, szaktanácsadás biztosítása. 

 Az akkreditációs követelményeket is kielégítő, minőségi működés. 

Stratégiai elképzeléseinek valóra váltásához a képzésért felelős vezető évente 

meghatározza a felnőttképzés területére vonatkozó konkrét, objektíven mérhető, ezáltal 

megvalósulását tekintve könnyen értékelhető éves minőségcéljait. 

A minőségcélok évente, ill. az irányítási rendszer működése során fölmerülő igények 

alapján szükség szerint évközben az Minőségcél feljegyzés formátumokban kerülnek 

meghatározásra.  

Az intézmény vezetése megtervezi és bevezeti azokat a folyamatokat, konkrét 

tevékenységeket, amelyek szükségesek az igényelt felnőttképzési szolgáltatások 

tökéletesebb végrehajtásához, ill. meghatározza a feladatok végrehajtásához szükséges 

erőforrásokat, a teljesítés mérhető jellemzőit és a mérési módszereket. 

A minőségcélok megvalósulása rendszeresen felülvizsgálatra kerül az önértékelés 

alkalmával.  

 

5.4. Vevőközpontúság 

Az intézmény vezetése gondoskodik arról, hogy az ügyfelek, és más érdekelt felek elvárásait, 

igényeit pontosan meghatározza, követelményekké alakítsa át, és a legjobb tudásának 

megfelelően teljesítse ezeket az ügyfelek és más érdekelt felek megelégedettségének elérése 

érdekében. 

Az intézmény felnőttképzési tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat érintő 

jogszabályok, rendeletek és egyéb normatív dokumentumok követelményeinek változását 

figyelemmel kísérik, hogy azokat a munkatársakkal szembeni követelményekké alakítsák át 

az ügyfelek elégedettségének fokozása érdekében. 

Az intézmény az ügyfelek igényeinek megfelelően vezeti be és bonyolítja felnőttképzési 

folyamatait. Ennek érdekében folyamatosan fejleszti a felnőttképzési folyamatainak 
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ismertetésére vonatkozó tevékenységeket és az információs rendszerét, valamint 

infrastruktúráját.  

5.4.1. Vevői igények meghatározása  

Az intézmény az igényeket elsősorban a potenciális ügyfelek körében méri fel. Az igények 

meghatározása történhet: 

 A piackutatási és marketing tevékenységeken keresztül. 

 Személyes kapcsolattartással. 

 A kérdőív segítségével. 

A piackutatás során a szolgáltatás bővítésére, minőségének javítására irányuló igények 

mérhetők fel. 

A személyes konzultációk során a tényleges igények mellett a latens igények is 

megfogalmazódhatnak. 

Amennyiben olyan jellegű igény lép fel, mely azonnali reagálást igényel, úgy a képzésért 

felelős vezető Minőségcél feljegyzést készít a vevői igény megvalósítására.   

 

5.4.2. A vevői igények megjelenítése a tevékenységek fejlesztésében  

Az intézmény a meghatározott vevői igényeket a: 

 vezetőségi átvizsgálásokon, önértékelésen tekinti át, 

 figyelembe veszi az auditálás tervezésénél és 

 figyelembe veszi a rendszerfejlesztésben 

Az intézmény a vevői igények által megfogalmazódott és kialakított szolgáltatások 

megvalósítására törekszik a szükséges erőforrások rendelkezésre állása estén. 

 

5.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció (ügyvitel) 

Az intézmény ügyvitelének kidolgozásáért, szabályozásáért és bevezetésért, ill. a belső 

kommunikációs rendszer kialakításáért és az információ áramlás fenntartásáért a képzésért 

felelős vezető a felelős. A munkatársak elkötelezettek az irányítási rendszer iránt és a 

megfelelően kialakított dokumentációs rendszer, valamint a belsőkommunikáció 

segítségével hatékonyan az együttműködés a folyamatos minőség fejlesztés érdekében. 

A szervezeti felépítést és a függelmi viszonyokat az FIK 2 Az intézmény bemutatása c.  

fejezet tartalmazza.  

 

5.5.1. A vezetőség képviselője 

Az intézmény vezetése a minőségügy képviseletre a képzésért felelős vezetőt jelölte ki és a 

felhatalmazva a szükséges döntési hatáskörökkel, hogy az intézmény irányítási 

rendszerének operatív irányítása során gondoskodjon a felnőttképzésről szóló 2013. évi 

LXXVII.  törvény követelményeinek megvalósításáról és fenntartásáról, továbbá képviselje 

a vezetőséget az intézmény külső és belső minőségügyi kapcsolataiban, valamint 
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folyamatosan tájékoztatást adjon a vezetőségnek az irányítási rendszer működéséről, 

hatékonyságáról és fejlesztési eredményeiről. 

 

 

5.6. Önértékelés 

Az önértékelés célja, hogy a vezetés sokoldalú, hiteles, megbízható információkat kapjon 

az intézmény működéséről, az alkalmazott módszerek megfelelőségéről, illetve az 

alkalmazásuk által elért eredményekről. Az önértékelés eredményét a vezetőségi 

átvizsgáláson figyelembe kell venni, az így kapott eredmények alapján kijelölhetőek az 

intézmény erősségei és fejlesztendő területei. 

Az intézmény önértékelési rendszere elemzi az alkalmazott módszerek és a meglévő 

feltételek vizsgálatát, valamint az alkalmazásuk során általuk elért, lehetőség szerint 

konkretizált, számszerűsített eredményeket.  

Az éves önértékelésről a képzésért felelős vezető szöveges összefoglalót készít, mely 

értékelt területenként tartalmazza a közösen meghatározott és elfogadott erősségeket és 

fejlesztendő területeket prioritás szerint, valamint a szűkített lista alapján meghatározott 

célkitűzéseket.  

A képzésért felelős vezető a dokumentált összefoglalót a vezetőség tagjainak meg kell 

küldeni, valamint az éves oktatói értekezlet keretében intézmény valamennyi oktatóit 

tájékoztatja az összefoglaló alapján az éves önértékelés eredményéről.  
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6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 

Az intézmény vezetése a Minőségpolitikai nyilatkozat c. feljegyzésben rögzített célok 

eléréséhez időben biztosítja a szükséges erőforrásokat az irányítási rendszer fenntartásához 

és működtetéséhez. 

Az intézmény rendelkezik a szabályozott területekre vonatkozó dokumentációkkal, 

információkkal és erőforrásokkal, ill. meghatározza és időben biztosítja a szükséges 

erőforrásokat az irányítási rendszer fenntartásához és működtetéséhez. 

Az intézmény vezetése a vállalkozási vagy megbízási szerződésekben határozta meg a 

szükséges emberi erőforrásokat, képzési programban határozta meg a tárgyi feltételeket, 

melyek szükségesek, hogy a felnőttképzési tevékenységek folyamatainak megvalósításban 

a irányítási rendszer elvárásai teljesüljenek, ill. továbbfejlesztés képessége biztosított 

legyen. Ezen keresztül biztosítható, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek a nyújtott 

szolgáltatásokkal.  

Az erőforrások biztosításáért a képzésért felelős vezető a felelős. 

6.1. Gondoskodás az erőforrásokról  

A képzésért felelős vezető gondoskodik az irányítási rendszer folyamatainak 

bevezetéséhez, hatékony működéséhez, továbbfejlesztéséhez szükséges, valamint a vevői 

követelmények teljesüléséhez, a vevői megelégedettség eléréséhez szükséges személyi, 

pénzügyi, tárgyi és információs feltételek időben történő rendelkezésre állásáról. 

Az intézmény üzleti és irányítási céljainak eléréséhez szükséges tevékenységek 

megtervezésével válik lehetővé az erőforrások tervezése is. 

6.2. Humán erőforrás 

A felnőttképzési stratégia kialakításának egyik legfontosabb eleme a humánerőforrás 

megtervezése. 

Meg kell állapítani, fel kell becsülni, hogy milyen képzések iránt lesz igény, és ehhez kell 

hozzárendelni a különböző szakértelemmel, kompetenciákkal rendelkező szakembereket. 

Egy-egy képzés indításakor fel kell mérni, hogy az intézmény rendelkezik-e megfelelő 

számú szakmai felkészültséggel rendelkező alvállalkozó oktatóval.  

6.2.1. Általános emberi erőforrás kezelési elvek 

Az intézmény vezetése csak olyan felnőttképzési folyamatok, tevékenységek elvégzésére 

vállalkozik, amelyekhez rendelkezik megfelelő személyi feltételekkel. 

Az intézmény olyan szakembereket alkalmaz, akiknek szakirányú végzettségük, szükséges 

minősítésük meg van, és megfelelő gyakorlati tapasztalattal, készséggel rendelkeznek a 

felnőttképzési tevékenységek elvégzéséhez. Az irányító, végrehajtó és igazoló 

tevékenységeket képzett személyzet végzi. A személyzet képességeinek naprakészen 

tartása a továbbképzésekkel és tréningekkel kerül biztosításra. 

Az intézmény vezetése nagy figyelmet fordít arra, hogy minden munkatársát motiválja 

képességeinek, tudásának fejlesztésére. Cél az irányítási rendszer működtetéséhez 

megfelelő szellemi erőforrás biztosítása továbbképzéssel. 
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Az intézmény személyzeti politikája arra irányul, hogy a munkatársak rendelkezzenek a 

vevők igényeinek kielégítéséhez szükséges felkészültséggel, felelősségtudattal és döntési 

képességgel. 

6.2.1.1. Humánerőforrás terv és a képzéshez szükséges oktatói biztosítás rendszere 

Az intézmény célja, hogy humánerőforrás terv igazodjon az éves képzési tervhez, ill. a 

tanulói létszámnak megfelelő erőforrás biztosítható legyen mind ez a szakoktatók 

munkaidejének optimális kihasználásával. 

A szakoktatók kiválasztásának szempontjai: 

 Törvényi előírásoknak való megfelelés (megfelelő végzettség)  

 Pedagógiai érzék 

 Szakmai jó hírnév 

 Gyakorlati tapasztalat 

 Jó kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség  

 Újításokban, fejlesztésben való részvételre hajlandóság 

Az intézmény a munka, vállalkozási vagy megbízási szerződésekben előre rögzített 

munkafeltételek alapján, a követelmények, elvárások megbeszélésén, az állandó személyes 

kapcsolattartáson és a kölcsönös bizalmon keresztül biztosítja a megfelelő minőségi 

munkavégzést. 

A képzésért felelős vezető képzésok indítása előtt egyezteti az órarendet és az elvárt 

követelményeket a képzéson oktatókkal. 

 

6.2.1.2. A humánerőforrás szervezése  

A képzésért felelős vezető feladta az éves ülésen jóváhagyott képzési tervben szereplő 

képzésekhez a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.  

Az intézmény szükség szerint, de legalább évente egyszer átvizsgálja a képzésekhez 

szükséges tárgyi feltételeket és Minőségcél c. feljegyzésen rögzíti az infrastrukturális háttér 

felújítását, valamint kibővítését. 

A személyi feltételek - humán erőforrás - biztosítása: 

Az intézmény a működéshez szükséges humán erőforrások meglétét biztosítja az elfogadott 

képzési terv figyelembevételével. A munkatársak kiválasztását és felvételét, illetve 

megbízását - a képzésért felelős vezető végzi. Megbízás esetén szerződés köt, illetve 

elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket a Munka Törvénykönyve kötelezően meghatároz. 

Az intézmény hatékony működése érdekében csak a minimálisan szükséges létszámot 

foglalkoztat, ill. törekszik arra, hogy oktatók szerződéses munkaideje maximálisan ki 

legyen használva. 

Az intézmény által végzett képzések oktató alvállalkozó meghatározásánál az alapvető 

szempont a megfelelő szakirányú végzettség és kellő szakmai gyakorlat és az alábbi 

alkalmassági követelmények: 
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 az általános etikai normák betartása 

 elkötelezettség 

 a tematika pontos betartása 

 az adminisztrációs tevékenység pontos ellátása (napló vezetése, stb.) 

 színvonalas, az életkori sajátosságokat szem előtt tartó pedagógiai-andragógiai 

kultúra (változatos módszertani eszköztár, empátia stb.) 

 a képzések időtartamának hatékony kihasználása 

 a fejlesztések támogatása. 

 

6.2.2. A képzésben résztvevő munkatársak értékelési rendszere  

Az intézmény a képzések minőségének biztosítása érdekében kiemelt tényezőként kezelik a 

képzésben résztvevő munkatársak értékelését. 

Az intézmény vezetése éves önértékelés keretében vizsgálja fölül a munkatársak előző évi 

munkáját. 

Az intézmény vezetése munkatársak munkáját a tanulók év közbeni szóbeli megítélése, 

valamit az ellenőrzések, és az adminisztratív tapasztalatok alapján ítéli meg. Amennyiben a 

vezetőség a munkatárs által végzett munkát megfelelőnek tartja, úgy a továbbra is 

alkalmazható. 

Amennyiben az értékelt munkatárs által nyújtott teljesítmény a fenti követelmények alapján 

nem kielégítő, a vezetőség újabb döntéséig az intézmény munkájában nem vehet részt. A 

képzésért felelős vezető személyes megbeszélés során igyekszik feltárni a sikertelenség 

okát, ill. közösen megoldást megkeres.  

Az intézmény vezetősége a lefolytatott képzések tapasztalatai alapján értékeli a 

munkatársak teljesítményét az alábbi értékelési szempontok figyelembe vételével: 

o a képzésben résztvevők tanulók általi értékelése 

o a teljesített képzések értékelése 

o eredményességi mutatók (pl. sikeres vizsga) 

o dokumentumok kezelésének pontossága, minősége  

o időpontok, határidők betartása 

o Hibás teljesítések aránya 

o innovatív, korszerű oktatási módszerek alkalmazása 

o egyéb észrevételek, reklamációk. 

Az értékelést a képzésért felelős vezető végzi. Az értékelés eredményét figyelembe veszi a 

következő képzésok szervezése során. 
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A humánerőforrás biztosításának és az oktatók minősítésének folyamata 
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A következő időszak 

képzéseinek tervezése

Megbízási szerződések 

megkötése 

Képzési terv

Vállalkozási szerződés 

megkötése

Vállalkozási szerződés

Oktatók, képzési alvállalkozók 

értékelési szempontjainak 

kidolgozása, frissítése

A képzésben résztvevők 

értékelése az oktatókról

Rendelkezik az intézmény a 

szükséges oktatókkal?

Az oktatók és alvállalkozók 

értékelésének beépítése az 

intézményi önértékelésbe 

Igen

Nem

A képzésben résztvevő 

oktatók összesített 

minősítése

Képzési alvállalkozók 

minősítése

Személyi feltételek 

meghatározása

Központi programok

Program akkreditációs 

dokumentáció

Továbbképzéseken való 

részvétel

Oktatók nyilvántartása

Szükséges 

képzési alvállalkozó

bevonása?

Megbízási szerződés

Oktatók nyilvántartása

Az oktatók nyilvántartásának 

összeállítása, frissítése

Oktatók továbbképzési 

tervének összeállítása
Továbbképzési terv

Bizonyítvány

Oktatók nyilvántartása

Oktatók, képzési alvállalkozók 

értékelése 

Intézményi önértékelés

Nem

Igen
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6.3. Infrastruktúra 

Az intézmény csak olyan felnőttképzési folyamat megvalósítására vállalkozik, amelyekhez 

rendelkezik a szükséges és a felnőttképzési törvény által előírt tárgyi feltételekkel. 

Rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek a képzés szakszerű és hatékony 

elvégzéséhez, ill. ellenőrzéséhez szükségesek, valamint alkalmazásukat jogszabály, 

rendelet írja elő. Ezen feltételek biztosítása a képzésért felelős vezető feladata és 

felelőssége. 

Az intézmény vezetése biztosítja a vonatkozó előírásokban és jogszabályokban, 

meghatározott tárgyi feltételek teljesülését, hogy ezáltal szinten tartsa és fejlessze a 

szolgáltatás megfelelőségét. 

Az intézmény rendelkezik a szükséges oktatási eszközökkel, amelyek kielégítik a tárgyi 

erőforrásokkal szemben támasztott követelményeket.  

Az intézmény ügyfélszolgálata olyan helyen működik, amely könnyen megközelíthető az 

ügyfelek részére, ill. rendelkezik a szükséges fogadó és kiszolgáló feltételekkel. 

Az intézmény rendelkezik az irányítási rendszer dokumentációjának kidolgozásához és 

karbantartásához, állagának kifogástalan állapotban való megőrzéséhez szükséges irat- és 

eszköztároló felszerelésekkel. 

 

6.4. Munkakörnyezet  

Az intézmény vezetése biztosítja a jogszabályokban előírt munka és munkakörnyezeti 

feltételeket. 

Az intézmény vezetése gondoskodik az oktatóhelyiség, felszerelések, eszközök 

karbantartásáról és megfelelő állapotról a vonatkozó szerződéseken keresztül. Ezek álagát, 

állapotát folyamatosan felügyeli.  

A munkakörnyezet rendjének, tisztaságának fenntartása az ott munkát végzők feladata és 

felelőssége.  

Az intézmény vezetése biztosítja az oktatási segédeszközök és berendezések állapotának 

folyamatos ellenőrzését, azok biztonságos elhelyezését, állagmegóvását a kijelölt tároló 

helyeken. 

A munkakörnyezeti feltételek fenntartása a képzésért felelős vezető feladata és felelőssége. 

 

6.5. Pénzügyi források  

Az intézmény csak olyan felnőttképzési folyamat megvalósítására vállalkozik, amelyekhez 

rendelkezik a szükséges pénzügyi forrásokkal. 

Az igazgató felelős az éves ülésen jóváhagyott képzési tervben szereplő képzésekhez a 

szükséges pénzügyi források biztosításáért, melyhez a képzésért felelős vezető feladata a 

képzési tervben szereplő képzésekhez az Előkalkulációs lap elkészítése.  
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7. Folyamat és eljárásleírások 

7.1. Képzési kínálat és felnőttképzési szolgáltatások 

Cél: Jelen irányítási eljárás célja olyan gyakorlat kialakítása, amely biztosítja, hogy az 

intézmény a felnőttképzési szolgáltatásokat  

 a képzésben résztvevők igényeihez igazodóan, 

 a jogszabályi előírásoknak megfelelően,  

 az intézmény belső szabályzatait és érdekeit kielégítő módon folytassa. 

7.1.1. Képzési kínálat  

A képzésért felelős vezető folyamatos piackutatást végez a vonzáskörzet potenciális és 

meghatározó vállalkozásainak körében, hogy felmérje a szükséges képzési igényeket. 

Ennek formái: 

 Személyes kapcsolattartás, 

 Megkeresés levélben, e-maiban, 

 Képzési kínálat megjelenítése a médiákon keresztül, 

 Ügyfélszolgálati tájékoztató és igényfogadás. 

A beérkező igényeket a képzésért felelős vezető fogadja. 

A képzésért felelős vezető a tervezett képzésekről tájékoztatót készít, melyet kifüggeszt 

az intézményben, ill. nyilvánosságra hoz a médiákon és más információs csatornán, ill. 

reklámhordozókon keresztül. 

A képzésért felelős vezető az ügyfélszolgálaton keresztül tájékoztatja az érdeklődőket, és 

az érdekelt feleket. 

Az ügyfélszolgálati információk folyamatos figyelemmel kísérésével képzésért felelős 

vezető dönt az igények alapján, hogy milyen felnőttképzési képzésokat indít, ill. ezeket 

újból meghirdeti a jelentkezők körének bővítése érdekében. 

A képzésért felelős vezető köteles képzésre jelentkezővel a képzésre vonatkozó 

feljegyzést kitöltetni az előzetes jelentkezés regisztrálása céljából. 

7.2. Tananyagfejlesztés 

A tananyag az oktatás tartalmának feldolgozási terve, a képzés céljának megfelelően 

válogatott megtanítandó-megtanulandó ismeretanyag, és az elsajátítás érdekében 

megtervezett gondolkodási és cselekvési műveletek komplex rendszere. 

 

7.2.1. A tananyag fejlesztési tevékenység eljárása 

7.2.1.1.A tananyagigény megjelenése 

A megalkotandó tananyagnak minden tekintetben meg kell felelni a képzési program, ill. 

az adott modul céljainak.  

Ezekben meghatározásra kerül: 

 a képzés célcsoportja, 

 a képzés formája, 

 a képzés óraszáma, 

 a fogyatékosságból eredő speciális igények, 
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 a képzés során 

o elsajátítandó ismeretek, 

o a kialakítandó készségek, képességek, 

o kompetenciák, 

 a képzés során alkalmazott értékelési rendszer, 

 a résztvevők által hozzáférhető segédanyagok, segédeszközök, ajánlott és kötelező 

irodalom. 

7.2.1.2. A meglévő tananyagok használati lehetőségének vizsgálata 

A képzési modul tervezése során meg kell vizsgálni, hogy van-e kész tananyag. 

A meglévő tananyagok esetében lehetőség van teljes körű vagy részbeni alkalmazására. 

A meglévő tananyagok legjellemzőbb típusai: 

 Nyilvános forgalmazású tananyag (tankönyv, jegyzet, CD, DVD, stb.). 

 Nyilvánosan nem forgalmazott tananyag, de megállapodás alapján átvehető. 

 Saját fejlesztésű tananyagok. 

7.2.1.3. Új tananyag fejlesztése 

Amennyiben szükséges új tananyag kifejlesztése, a folyamat az alábbi résztevékenységekre 

bontható: 

 A tananyagfejlesztésben résztvevők körének meghatározása.  

A tananyagfejlesztő csoportnak megfelelő szakmai összetételűnek kell lenni, hogy 

érvényesüljenek a munkaerő-piaci igények, az andragógiai/pedagógiai 

szempontok, a képzés tartalmának szakmai szempontjai. 

 Ütemterv összeállítása. 

A fejlesztési tevékenységhez meg kell határozni az ütemtervet, a feladatok és a 

felelősök megjelölésével. 

 A tananyag részletes kidolgozása. 

Tartalma két kategóriára bontható:  

o az ismeretekre, amelyekben a szükséges fogalmakat, definíciókat, elveket, 

törvényeket, szabályokat, adatokat, tényeket, leírásokat válogatjuk,  

o az ismeretek elsajátításához, feldolgozásához, alkalmazásához vezető 

műveleti- és cselekvési rendszerekre, amelyekben a kialakítandó 

intellektuális és gyakorlati készségeket, képességeket állapítjuk meg 

egységes szerkezetben. 

A tananyag lehet: 

o Papíralapú (nyomtatott) tananyag.  

A nyomtatott tananyag szerkezeti elemei: 

 Tartalomjegyzék (pontos, számozott, látszik benne a tartalmi 

összefüggésrendszer) 
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 Tanulási útmutató (mi a kurzus célja, milyen tanulási módszereket 

alkalmazzon a képzésben résztvevő) 

 Tanulási témák feldolgozása (ez a tananyag tulajdonképpeni 

feldolgozása, pedagógiailag strukturált szöveg) 

 Feladatrendszer (kérdések, tesztek, …) 

 Összefoglalás 

 Egyéb elemek 

o Papíralapú (nyomtatott) segédletek. 

 Útmutató 

 Feladatgyűjtemény 

 Példatár 

 Szöveggyűjtemény 

 Önértékelő teszt 

o  Elektronikus tananyagok 

 Off –line, CD-alapú e-learning megoldások.  

A képzésben résztvevők CD-n kapják kézhez, amelyet a saját 

gépükre telepítve önállóan képesek tanulni.  

 Hálózati alapú, on-line e-learning megoldások. A képzésben 

résztvevők hálózaton (intranet/internet) keresztül egy központi 

szerverről érhetik el a tananyagot. 

7.2.1.4. A fejlesztés érvényesítése, jóváhagyása 

A megalkotott tananyag megfelelőségét belső átvizsgálással kell érvényesíteni. 

Szükség esetén el kell végezni a módosításokat, kiegészítéseket. 

7.2.1.5. A tapasztalatok visszacsatolása, a képzésekkel megszerzett kompetenciák 

munkaerő-piaci hasznosulásával kapcsolatos adatok gyűjtése, elemzése 

A tananyag használatával kapcsolatos (munkaerő-piaci eredményesség, résztvevők 

elégedettsége, stb.) visszajelzéseket dokumentálni kell, és az azokból levonható 

tapasztalatokat szükség szerint vissza kell csatolni a következő képzés indítása előtt. 

A képzésekkel megszerzett kompetenciák munkaerő-piaci hasznosulásával kapcsolatos 

adatok gyűjtése minimum három hónappal a képzés befejezése után, a képzésen 

résztvevőkkel kitöltetett Hallgatói visszajelzés (elhelyezkedési után követés) feljegyzés 

dokumentum kitöltetésével történik. Az eredmények feldolgozása, elemzése és 

visszacsatolása évente, az Éves képzési terv elkészítésekor valósul meg. Az adatok 

gyűjtéséért és elemzéséért az igazgató és a képzésért felelős vezető a felelős. 

 

7.3. Felnőttképzési szolgáltatások 

7.3.1. Előzetesen megszerzett tudás felmérés és a már megszerzett kompetencia 

felmérése, értékelése és figyelembevétele 

Célja, hogy a felnőttképzési szolgáltatás oly módon történő biztosítása a képzési 

képzésben résztvevők részére, melynek alapján valamennyien lehetőség szerint a már 
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meglévő kompetenciáikra alapozottan, egyéni képességeiknek és készségeiknek 

megfelelő ütemben sajátíthatják el az eredményes vizsgához, ill. az eredményes 

munkavégzéshez szükséges ismereteket. 

Az intézmény épít a korábban megszerzett tudásra és kompetenciákra. 

A dokumentált módon megszerzett ismeretek beszámítására, az erre megfelelő 

előképzettségek esetében van lehetőség. Az első megbeszélésen valamennyi képzésben 

résztvevő írásban nyilatkozik, hogy van-e valamilyen dokumentált szakirányú 

előképzettsége, amely alapján óralátogatás alóli felmentést kér. A képzettséget igazoló 

dokumentum másolatát mellékelni kell. 

Ezek meglétének vizsgálata a képzés megkezdése előtt több célból történhet. 

 A bemeneti feltételnek való megfelelés vizsgálata: 

 Csaknem minden felnőttképzés megkezdésének feltétele bizonyos szintű 

előzetes tudás. Ez legtöbb esetben valamilyen végzettséghez kötött. A 

bemeneti feltétel jogszabályok által meghatározott, szerepel az 

akkreditációban, illetve a képzési programok meghirdetésében.  

 A feltételként meghatározott képzettség, végzettség meglétét a jelentkező az 

ezt igazoló dokumentum bemutatásával, másolatának leadásával igazolja. 

Ennek alapján a képzésért felelős vezető dönt arról, hogy a jelentkező 

megkezdheti a képzést.  

 Amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik, a felnőttképzést folytató 

intézmény dönthet úgy, hogy a képzés megkezdésének feltételeként 

meghatározott tudását/kompetenciáját az érdeklődő előzetes szintmérés 

keretében (is) bizonyíthatja. 

 Ebben az esetben a mérés eredménye alapján születik meg a döntés arról, hogy 

a jelentkező megkezdheti-e a képzést. 

 Bizonyos képzések megkezdésének feltétele speciális szakismereteket 

igényelhet. Ennek meglétét a jelentkező: 

o korábban megszerzett, az adott szakismeret meglétére vonatkozó 

dokumentummal (tanúsítvány, más képzés leckekönyve, stb.), 

o vagy előzetes tudásszintmérésen való eredményes részvétellel igazolhatja. 

A bemutatott dokumentum, ill. a tudásszintmérés eredménye alapján a képzésért 

felelős vezető dönt arról, hogy a jelentkező megkezdheti a képzést. 

 Az előzetes tudás/kompetencia felmérés lebonyolítása  

Az előzetes tudás/kompetencia felmérése többféle módon, formában történhet: 

o írásban (teszt, kérdőív), 

o szóban (szóbeli feladatok, célzott beszélgetés), 

o gyakorlati feladattal (valaminek az elkészítése), 

o komplex formában (írásbeli + szóbeli/gyakorlati). 

Bármilyen célból és bármely formában végezzük az előzetes tudás/kompetencia-

mérést, a legfontosabb lépései minden esetben a következők: 

o Tartalmi előkészítés 

o Előzetes szervezési feladatok 
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o Lebonyolítás 

o Értékelés, elemzés 

o Visszacsatolás 

A tartalmi előkészítésre különösen nagy gondot kell fordítani, mivel mérési 

eredményeink megbízhatósága attól függ, hogy céljainknak megfelelő, releváns 

mérőeszközt sikerült-e választanunk, illetve készítenünk. 

Azon képzésben résztvevők részére, akik előképzettségüket igazolták, és annak 

figyelembevételét kérték, egy erre a célra készített feladatlappal megtörténik a 

ténylegesen meglévő tudás felmérése. A feladatlapot az előképzettségnek megfelelő 

témában a szaktanárnak kell elkészíteni. 

 

 

 

 

Az előzetes tudás/kompetencia felmérés lebonyolítása 
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Van a célnak

megfelelő mérőeszköz?

A mérés tartalmának

meghatározása

Teszt összeállítás

Tartalmi, fogalmi

validitás ellenőrzése

Nem

Igen

Tesztszerkesztés,

szóbeli, gyakorlati feladatok 

összeállítása

A követelmények 

operacionalizálása

Feladatválasztás, feladatírás

Követelményszintek

meghatározása

Új mérőeszköz-csomag

A mérés célja

Alkalmazás

Javítókulcs, értékelési 

útmutató készítése

Mérőeszköz

kismintás kipróbálása

Megbízhatóan

mér a teszt?

(reliabilitás)

Véglegesítés,

elhelyezés a tesztbankban

Képzési tematika

Feladatgyűjtemények

Döntés a mérés típusáról

(írásbeli, szóbeli, gyakorlati)

Nem

Nem

Igen

Igen

 

 

 

7.3.2. Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás  
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Az intézmény feladata a felnőttképzési szolgáltatás folytatásával, hogy segítse a  

megfelelő pálya megtalálására vonatkozó döntést, amely nem zárul le az iskolai 

tanulmányok befejezésével, hanem folytatódik és folyamatosan felmerül az életpálya 

későbbi szakaszaiban – az „életen át  tartó tanulás” teljes folyamatában. 

Az egyén számára a megfelelő pálya kiválasztására irányuló döntés magában foglalja a 

pályaorientációs-pályaválasztási és a pályamódosítási döntést.  

A pályakorrekció megvalósulhat teljesen új szakma elsajátításával, új végzettség 

megszerzésével, vagy a meglévő végzettség továbbfejlesztésével.  

A pályaorientáció a felnőttképzés folyamatában három alappillérre épül: 

 az önismeretre, 

 a pályák ismeretére,  

 az érzelmi élmény megszerzése, amely a kommunikációs képesség, az 

együttműködési képesség fejlesztését is jelenti. 

7.3.3. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás  

A szolgáltatás célja, hogy a megfelelő képzés kiválasztásával támogassa a jelentkezőt 

munkaerőpiacon való sikeres szereplésben. 

A „szükséglet felmérése” annak az űrnek a felmérése és betöltése, ami az egyén meglévő 

tudása és a karriercéljai eléréséhez szükséges többlettudás között fennáll. A szolgáltatást, 

azok a személyek veszik igénybe – potenciálisan mindazon felnőttek, akik a korábbi 

életük alatt tudást, tapasztalatot szereztek – akik határozott elképzeléssel rendelkeznek 

saját következő karriercéljukat illetően pl. új álláshoz jutás, szakirányú továbbtanulás, 

tudás-ismeret-gyakorlati felkészültség bővítése, esetleges szakmai előmenetel, egyéni 

szakmai érdeklődés, tudományos vagy kutató-fejlesztő tevékenység, esetleges egyéni 

hobbi kielégítése. 

 

7.3.3.1. A képzési tanácsadás folyamata  

 A folyamat a felnőttképzési szolgáltatással kapcsolatos érdeklődéssel indul. 

 A tanácsadás alapja a jelentkező képzettségének, kompetenciáinak, 

munkatapasztalatainak, a munkavállalást befolyásoló egyéni jellemzőinek 

felmérése. 

A képzési szükséglet felmérése az adott felnőttképzési intézmény szakemberétől 

(szakembereitől) abból áll, hogy a szakember – mint tanácsadó – megnézi az egyén 

hozott tudását, összehasonlítható módszerekkel szembeállítja a kitűzött tanulási 

céllal. A felnőttképzésben ez a hiányzó tér töltődik ki az egyén képzési 

programjának tananyagával. 

 Ennek alapján van lehetőség a meghatározott jellemzők összevetésre a munkaerő-

piaci információkkal. 

A képzési tanácsadást a felnőttképző intézményben egy vagy több képzési 

tanácsadó végzi. A képzési tanácsadó széles körű információkkal, ismeretekkel, 

gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik 

o a képzési támogatási feltételekről, 

o a Munkaügyi Központok által finanszírozott vagy támogatott kurzusok 

rendszeréről, 
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o a felnőttképzést igénybevevőket vagy munkáltatójukat jogszabály alapján 

megillető kedvezményekről, támogatásokról (pl. normatív támogatás, 

szakképzési hozzájárulás elszámolása a munkáltató részéről). 

 Ezek alapján megállapítható, hogy szükséges-e pályaorientációs és korrekciós 

tanácsadás.  

 A jelentkező hozza meg a döntést, hogy igényli-e a pályaorientációs és korrekciós 

tanácsadást, amely önállóan értelmezhető felnőttképzési szolgáltatás.  

 Amennyiben a jelentkező igényli ezt a szolgáltatást, akkor azt a pályaorientációs és 

korrekciós tanácsadás eljárás előírásainak megfelelően kell lefolytatni. 

 

 Ez alapján határozhatók meg a jelentkező képzettségeinek, kompetenciáinak, 

munkatapasztalatainak megfelelő pályák. 

 A tanácsadási folyamat eredménye a munkaerő-piaci igényeknek, a jelentkező 

képzettségnek, kompetenciáinak, munkatapasztalatainak megfelelő képzés 

meghatározása. 

A képzési tanácsadó folyamatos és élő kapcsolatot tart a munkáltatók széles 

körével. A képzési tanácsadás fontos feladata, hogy a felnőttképzési törvény alapján 

tájékoztassák az érdeklődőt a képzésre való jelentkezés feltételeiről, lehetőségekről, 

követelményekről. Fontos, hogy az információ terjedjen ki a képzés helyére, az 

időbeosztására, az esetleges költségtérítési kedvezményekre, a képzés tartalmi 

követelményeire, az elsajátítandó kompetenciákra, a képzés elvégzését igazoló 

tanúsítvány munkaerőpiac értékére. A felnőttképzési modul-jellegű képzési 

programok esetében a be- és kilépés lehetőségeire, az egyes oktatási-képzési szintek 

átjárhatóságára, az elért kompetenciák beszámíthatóságára, a feljebb lépés 

lehetőségeire. 

A tanácsadás – az érdeklődő igényének megfelelően – nem korlátozódhat egy 

képzésre, vagy képzésre. Lehetőséget kell adni a képzési ajánlat teljes körű 

áttekintésére, konkrét alternatív javaslatok is megtehetők. A tanácsadói munka 

kínálatot biztosít, ajánl, de nem dönt az érdeklődő helyett. 

7.4. A képzésszervezés, képzési és értékelési folyamatok  

Jelen eljárásleírás célja, hogy az intézmény a képzések szervezését az igényeknek 

megfelelően, ellenőrzött és dokumentált módon végezze, ill. biztosítsa a képzések 

lebonyolításához szükséges anyagi, tárgyi és humán erőforrásokat, valamint a szervezési 

folyamatok megvalósításának elvárt minőségi színvonalát.   

Továbbá az intézmény által szervezett képzések magas szakmai színvonalon történő 

megvalósítása. Ezáltal a képzésen résztvevők a felnőttképzési szerződésben és a képzési 

programban foglaltaknak, valamint az előzetes és a képzés közben felmerült elvárásoknak 

mindenben megfelelő módon készülhessenek fel az adott képzést záró megméretésre, 

azon eredményesen szerepeljenek, és munkájuk során legyenek képesek hasznosítani 

megszerzett ismereteiket. 

7.4.1. Képzési program kiválasztása és az indíthatóság feltételeinek vizsgálata 

A képzésért felelős vezető elfogadott Éves Képzési Terv alapján meghatározza az adott 

időszakban beindítandó képzési programo(ka)t. 
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A képzésért felelős vezető köteles megvizsgálni, hogy a képzési program indításának 

feltételeit (intézményi, személyi, tárgyi, stb.) az intézmény képes-e teljesíteni.  

Amennyiben a feltételek nem adottak, de az intézmény lehetőségei, forrásai alapján 

megteremthetők, a képzésért felelős vezető intézkedik a feltételek megteremtéséről. 

A feltételek fennállása esetén előkalkuláció készül a képzési program gazdaságosságának 

vizsgálata érdekében. Meghatározásra kerül a fedezeti pont, az a létszám, amely fölött a 

képzés gazdaságos. Ez alatti létszámmal csak kivételes esetben - kiemelt megrendelő 

megtartása, új piaci szegmensen való megjelenés – esetén indítható el képzés.  

7.4.2. A képzési programok nyilvánossága 

 

Az intézmény aktuális, hatályos képzési programjainak nyilvánosságát a képzésben 

résztvevők és a hatóságok részére folyamatosan biztosítja. 

A minősített képzési programok az intézmény honlapján teljes terjedelmükben 

elérhetőek és letölthetőek. Képzési program módosítása, vagy új képzés 

engedélyeztetését követően az intézmény a képzési programot a fiókprogram 

minősítését, illetve új program esetén az engedélyezésről szóló határozat kézhezvételét 

követő 10 napon belül közzéteszi. 

A képzési programok nyilvánossága érdekében továbbá a képzési programok eredeti 

példányban megtekinthetők a felnőttképző intézmény ügyfélszolgálatán nyitvatartási 

időben. 

 

7.4.3. A képzés meghirdetése, jelentkezők regisztrálása  

Amennyiben a képzés beindításához minden előzetes feltétel rendelkezésre áll, úgy a 

képzésért felelős vezető meghirdeti a képzési programot.  

A képzési program hirdetéséhez képzési tájékoztatót készít.  A képzési programra 

jelentkezőket folyamatosan regisztrálja, ill. előzetes tájékoztatást nyújt számukra.  

A képzésért felelős vezető a regisztráció folyamán megvizsgálja, hogy a jelentkezők 

megfelelnek-e a bemeneti feltételeknek (végzettség, előképzettség).  

A regisztráció tartalmazza a jelentkező azonosítására és elérhetőségére vonatkozó 

adatokat is. Amennyiben a jelentkező megfelel a bemeneti feltételeknek, úgy a képzésre 

jelentkezőtől átveszi a kitöltött Jelentkezési lapot, majd megbeszélés keretében a 

képzésben résztvevőket részletesen tájékoztatja a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról. 

Ekkor a képzésre jelentkezőnek lehetőséget kell biztosítani az egyéni kérdések, 

észrevételek megfogalmazására, tisztázni kell a felmerült kérdéseket. 

Amennyiben a jelentkező nem felel meg a bemeneti feltételeknek, a képzésre jelentkező 

kérelmét el kell utasítani, és igény szerint tájékoztatni a kell az intézménynél igénybe 

vehető szolgáltatásokról. 

Amennyiben a tervezett határidőre a képzés indításához megfelelő számú regisztráció 

megtörtént, úgy a konkrét képzés szervezési folyamat elindítható. 
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7.4.4. Képzés indításának előkészítése  

Az intézmény vezetése a képzés indítása előtt a képzésekre vonatkozó személyi, tárgyi és 

anyagi feltételek meglétét ismételten felülvizsgálja. 

A képzés csak akkor indítható, ha a szükséges feltételek rendelkezésre állnak, vagy az 

adott tárgyi vagy személyi feltétel a szükséges időpontig garantáltan biztosíthatók (van 

forrásunk, megrendeltük az eszközöket és megfelelő határidővel szállítják). 

Amennyiben a jelentkezők igénye és területi eloszlása indokolja, kihelyezett képzések 

szervezésére is van lehetőség. 

Ezeket az intézkedéseket, kiemelt figyelemmel kell nyomon követni, hogy megfelelő 

eredménnyel zárult-e. 

7.4.5. Képzési szerződés megkötése  

A felnőttképzési szerződések megkötését, amennyiben az adott képzésbe történő 

bekapcsolódás valamennyi feltétele biztosított az első oktatási nap előtt, a képzési 

dokumentációk előkészítését megelőzően kell megvalósítani.  

A szerződéskötés előfeltételeinek vizsgálata a képzésért felelős vezető feladata. A 

tájékoztatást követően történik az előzetesen megszerzett tudás beszámítási lehetőségének 

tisztázása, az erre vonatkozó nyilatkozat megtétele. A beszámítást kérők esetében az első 

oktatási napon történik az előzetesen megszerzett tudás felmérése.  

 

7.4.6. A képzésekhez szükséges dokumentumok előkészítése  

Az oktatási napló anyakönyvi részét az első oktatási nap előtt a képzésért felelős vezető 

előkészíti, a haladási rész vezetése, valamint a jelenlétek dokumentálása az oktatók 

feladata. A képzéshez szükséges - képzéstípustól függő - oktatási segédanyagokat 

(tankönyvek, segédletek, stb.) az adott képzés képzési felelőse készíti elő. 

7.4.7. Képzési program lebonyolítása  

A képzésért felelős vezető és az oktatók felelősek a képzési program szerinti 

végrehajtásáért, az abban rögzítettek betartásáért. 

A képzésért felelős vezető köteles folyamatosan felügyelni a program végrehajtását és az 

oktatók munkáját, valamint mérni a képzésben résztvevők folyamat közbeni 

elégedettségét.  

Amennyiben a lebonyolítási folyamatban bármilyen eltérést, nem-megfelelőséget vagy 

objektív akadályt tapasztal, a képzésért felelős vezető helyesbítő és megelőző 

kezdeményez és hajt, ill. hajtat végre. 

Amennyiben a képzésben résztvevő panasszal kíván élni, úgy az Ügyfélszolgálat és a 

panaszok kezelése eljárásleírás szerint kell eljárni. 

A képzések során keletkezett írásos anyagok kezelését és megőrzését az intézmény 

iratkezelési szabályzata szerint kell megvalósítani.  

7.4.8. A képzésben résztvevők felnőttek előrehaladásának és teljesítményének 

figyelemmel kisérésére  
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A képzési program, tematika megvalósulásáért az adott tantárgy oktatója a felelős. 

Tevékenysége során érvényesül a pedagógust megillető módszertani szabadság. A 

képzésben résztvevők teljesítményének rendszeres értékelését a képzési programnak 

megfelelően az oktatók végzik. 

A képzésben résztvevő felnőttek előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel 

kisérésére értékelő rendszerében megkülönböztetünk: 

-  Képzés közben történő értékelést, 

-  A képzés tantárgyait lezáró modulzáró vizsgákat, amelyek a szakmai vizsgára 

    bocsátás alapvető bemeneti feltételei, 

-  Szakmai vizsgát. 

Képzés közbeni értékelés módszerei: szóbeli felelet, írásbeli, gyakorlati feladat. 

A képzés során folyamatos jellegű számonkérésként jelenik meg a tananyag időszakos 

szóban történő visszakérdezése, esetlegesen gyakorlatban történő bemutatása. Előírt és 

kötött formája nincs, az oktató szakmai döntése alapján az átadott tananyag részleges 

értékelése mellett dönthet a tananyag elsajátításának és ellenőrzésének érdekében. 

Dokumentálása a haladási naplóban történő feljegyzéssel történik. 

A közbeni értékelés célja: Egyrészt visszajelzés a képzésben résztvevő számára arra 

vonatkozóan, hogy megfelelően ismeri-e a tananyagot, másrészt visszacsatolás az 

oktatónak, hogy megfelelő ütemben és módon kerül átadásra a tananyag, a képzési 

célcsoport egyéni igényeit és szükségleteit figyelembe véve. 

Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró 

vizsgával zárul.  

7.4.9. Képzés lezárása, képzésigazolás  

A képzési felelős előkészítik átadásra, ill. archiválásra a képzésben résztvevők részére a 

képzést igazoló dokumentumokat. Továbbá összeállítja a jelentési kötelezettséghez 

szükséges dokumentumokat, melyet a képzésért felelős vezetővel átvizsgál és jóváhagy. 

Megszervezi a képzésben résztvevők képzést igazoló dokumentumainak átadását, és 

irányítja annak lebonyolítását. 

A képzési felelős elvégzi a képzés értékelését, és az összefoglaló értékelést csatolja a 

képzési dokumentációhoz. 

7.4.10. A képzés végrehajtás értékelésének beépítése az intézményi önértékelésbe, az 

intézmény tevékenységével összefüggő információ nyilvánossága 

A képzések értékelése az intézményi önértékelés egyik legfontosabb eleme. 

Az értékelés információtartalma: 

 Nyilvános kvantitatív, számszerűsíthető adatok (létszámok, vizsgaeredmények) – 

melyek az intézmény tevékenységével összefüggésben az intézmény honlapján 

nyilvánosságra hozott információk; 

 Nem nyilvános kvantitatív, számszerűsíthető adatok (oktatói minősítés, pénzügyi 

adatok); 
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 Vevői elégedettség; 

Kvalitatív, nem számszerűsíthető eredmények (a képzés hatása a résztvevők 

életminőségére, az intézmény hatása a munkaerő-piacra). 

 

7.4.11. Képzésszervezés, képzés és értékelés folyamata  
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Igen
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tájékoztatása a 

halasztásról

Tanfolyamindítás 

előkészítése, tárgyi és 

személyi feltételek biztosítása, 

projekt dosszié megnyitása

Képzési szerződés kötése a 

képzésben résztvevőkkel

Megbízási szerződés kötés az 

oktatókkal
Szerződés

Projekt dosszié

Képzési ütemterv, órarend, 

oktatók beosztásának 

összeállítása és elfogadása

A jelentkező értesítése a 

tanfolyam indításáról

Projekt dosszié

A jelentkező írásbeli 

tájékoztatása

A képzésben résztvevő 

tájékoztatás a tanfolyam 

lebonyolításáról

A tanfolyam lebonyolítása

Beíratkozás a tanfolyamra

Van-e 

panasz, eltérés, nem-

megfelelőség,

eltérés? 

Befizetések ellenőrzése

Jelenléti ív

Haladási napló

Szintfelmérők

A tanfolyam lezárása,

utókalkuláció

A tanfolyam elvégzésének 

igazolása

Projekt dosszié,

Lezáró jelentések

Bizonyítvány

A tanfolyam végrehajtás 

értékelésének beépítése az 

intézményi önértékelésbe 

Szerződés

Számlák

Nem

Igen
Ügyfélszolgálat és 

panaszkezelés

Helyesbítő és megelőző 

tevékenységek

Intézményi 

önértékelés
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7.5. Igényfelmérés és elégedettségmérés, a képzési terv összeállítása  

Jelen eljárásleírás célja, hogy az intézmény tervszerű és szakszerű mérés során gyűjtsön 

megbízható információkat a partnerek igényeiről és elégedettségéről az intézmény 

partnerközpontú működéséhez, a partnerkapcsolatok folyamatos javítása, valamint 

elégedettségük növelése érdekében, ill. olyan gyakorlat kialakítása, amely biztosítja az 

intézmény a felnőttképzési tevékenység folytatása során az éves képzési terv: 

 a jogszabályi előírásoknak megfelelő,  

 az intézmény belső szabályzatait és érdekeit kielégítő módú,  

 a képzésben résztvevők igényeihez igazodó 

összeállítását, meg valósítását és értékelését. 

7.5.1. Igényfelmérés és elégedettségmérés 

Az intézmény a vevői igényeket elsősorban a potenciális ügyfelek körében méri fel. A 

vevői igények meghatározása történhet: 

 A piackutatási és marketing tevékenységeken keresztül. 

 Személyes kapcsolattartással. 

 Kérdőív segítségével. 

A piackutatás során a szolgáltatás bővítésére, minőségének javítására irányuló igények 

mérhetők fel. 

A személyes konzultációk során a tényleges igények mellett a látens igények is 

megfogalmazódhatnak. 

Amennyiben olyan jellegű igény lép fel, mely azonnali reagálást igényel, úgy a képzésért 

felelős vezető Minőségcél feljegyzést készít a vevői igény megvalósítására. 

Az intézmény igény- és elégedettségmérést továbbá valamennyi képzésben résztvevő 

esetében kérdőív segítségével gyűjti az adatokat, munkatársak véleményét pedig az éves 

önértékelés alkalmával gyűjtik össze.  

Tartalmi területek: 

 az előzetes tájékoztatás 

 a képzések szervezése  

 a képzés tartalma 

 a képzés tárgyi feltételei 

 az alkalmazott oktatási módszerek 

 az oktatók munkája 

 a képzés során kapott visszacsatolás 

 a vizsgára felkészítés  

 a végzett szolgáltatások 

 A munkáltatók és a munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési programokkal 

kapcsolatos véleménye   

 a globális elégedettség 

megfelelősége. 
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A kérdőívek általános szempontjai:  

 az elégedettségeket öt fokozatú skálán mérjük (1-5-ig) és átlagot kell számolni,  

 az új igények, ill. a konkrét elégedetlenségek megfogalmazására kérdőívenként 

egy nyílt kérdések alkalmazására kerül sor, melyeket tartalmi összetartozás 

alapján kell összesíteni. 

7.5.2.  Igényfelmérés és elégedettségmérés lebonyolítása 

 új kérdőívek esetében először próbakitöltést kell végeztetni, 

 a képzést lezáró utolsó vizsga alkalmával a minőségügyi felelős valamennyi 

képzésben résztvevőkhöz eljuttatja a kérdőívet, és megkéri annak névvel vagy név 

nélkül történő kitöltésére és visszajuttatására, 

 a visszajuttatott kérdőíveket csoportonként összesíti, 

 A munkáltatók és a munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési programokkal 

kapcsolatos véleménye visszacsatolására vonatkozó eljárás: Az eljárás során a 

képzési programokban érintett megrendelők, megbízók, finanszírozók, támogatók, 

érdekképviseletek, egyéb munkaerőpiaci szereplők véleményét gyűjt. A 

megrendelésre indult képzések esetén a megrendelők listáját - akiktől véleményt 

vár az intézmény a programok lebonyolításával, hasznosságával kapcsolatosan - 

az intézmény folyamatosan vezeti és évente egy alkalommal, az éves önértékelést 

és átvizsgálást megelőzően telefonos megkeresés vagy személyes/csoportos 

beszélgetés formájában gyűjti be a képzési programokkal kapcsolatos véleményt. 

Az elhangzott vélemények feldolgozása és értékelése az éves önértékelés, 

átvizsgálás keretében történik. 

 az intézmény felnőttképzési tevékenységére vonatkozó igény- és elégedettségének 

felmérése csoportos beszélgetés formájában történik az éves önértékelés során, a 

mérési területeken végighaladva, az elhangzott vélemények adatgyűjtő lapon 

történő rögzítésével. 

 

7.5.3. Az eredmények értékelése 

Az összesített véleményeket képzésenként a képzésért felelős vezető értékeli, tájékoztatja 

az érintett oktatókat, valamint szükség esetén helyesbítő vagy megelőző intézkedéseket 

kezdeményez. Az éves összesítést az értékelő csoport elemzi az éves önértékelés során, 

indokolt esetben intézkedési terv készítését javasolja. 

Az igények felmérésének folyamata 
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Vevői igényfelmérés 

meghatározása

NEM
Kérdőív megfelel?

IGEN

Vevő igény 

felmérő kérdőív

Vevői igényfelmérés 

végrehajtása

Felmérés értékelése

Igények értékelés

Feltétel rendszer, 

erőforrások vizsgálata

Igényeknek megfelelő 

módosítások, fejlesztések

Módosított vagy új folyamatok 

végrehajtása

NEMErőforrások rendelkezésre 

állnak?

IGEN

NEM
Kérdőív megfelel?

IGEN

Erőforrások fejlesztése, 

bevonása

Vevő igény 

felmérő kérdőív

Összesítő 

feljegyzés

Értékelő 

feljegyzés

Erőforrás terv

Módosításra 

vonatkozó 

javaslatok

Folyamatok 

feljegyzései

Elfogadott beszállító 

jegyzéke

Módosítás

 

Az elégedettség mérésének folyamata 
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Vevői elégedettség mérés 

meghatározása

NEM
Kérdőív megfelel?

IGEN

Kérdőív

Vevői elégedettség mérés 

végrehajtása

Felmérés összegzése

Elégedettség értékelése

Fejlesztési lehetőségek, 

erőforrások vizsgálata

Igényeknek megfelelő 

módosítások, fejlesztések

Módosított vagy új folyamatok 

végrehajtása

NEMFejlesztési erőforrások 

rendelkezésre állnak?

IGEN

NEMFelmérés, ill. fejlesztés 

megfelel?

IGEN

Erőforrások bevonása

Kérdőív

Összesítő 

feljegyzés

Értékelő 

feljegyzés

Fejlesztési terv

Módosításra 

vonatkozó 

javaslatok

Folyamatok 

feljegyzései

Elfogadott beszállító 

jegyzéke

Módosítás

Kérdőív összeállítás és 

átvizsgálás

 

 

7.6. Ügyfélszolgálat és a panaszok kezelése  
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Jelen eljárásleírás célja olyan rendszer kialakítása, mely biztosítja, az ügyfél – képzésben 

résztvevő - megfelelő fogadását, az ügyféli igények és követelmények felmérését, 

dokumentálását, aktualizálását, ill. a felmerülő panaszok kezelését. Az ügyfélszolgálati 

tevékenység tudatos fejlesztése kiemelt terület az intézmény ügyfélközpontú 

működésének tervezésekor, fejlesztésekor, a követelményrendszer meghatározásakor. 

Továbbá az megrendelőkkel, képzésben résztvevőkkel, potenciális partnerekkel történő 

kapcsolattartás tudatos, átgondolt megvalósítása, a számukra szükséges információk 

biztosítása, igényeik mind teljesebb kielégítése, felmerülő problémáik (panaszaik) 

megnyugtató megoldása, ezáltal a meglévő és a jövőbeni képzésben résztvevők 

elégedettségének kiváltása. 

7.6.1. Ügyfélszolgálat  

Az intézmény ügyfélszolgálati tevékenységét a képzésért felelős vezető látja el. 

Az intézmény biztosítja, hogy a képzési lehetőségek iránt érdeklődők az igényeiknek 

megfelelő információkhoz hozzájussanak.  

A képzésbe bekapcsolódni kívánók először az ügyfélszolgálattal kerülnek kapcsolatba. Ez 

a személyes, telefonos vagy Internet-alapú elsődleges benyomás meghatározó lehet 

abban, hogy az érdeklődő az intézményt választja-e az egyre bővülő képzési kínálatból.  

Az ügyfélszolgálat általános tájékoztatást tud nyújtani a képzési lehetőségekről, a 

tervezett képzési és szolgáltatási kínálatról, ill. az azokon történő részvétel általános 

feltételeiről. Kérésre írásbeli tájékoztatót, ill. jelentkezési lapot is bocsát az érdeklődők 

rendelkezésére. Amennyiben az érdeklődőnek speciális igényei, illetve egyedi kérdései 

vannak, a képzésért felelős vezetőhöz fordulhat. Ha ez azonnal nem valósítható meg, az 

ügyfélszolgálat tájékoztatást ad az illetékes elérhetőségéről.  

Az ügyfélszolgálati folyamatok végrehajtásánál előtérbe kell helyezni a képzést igénylők 

által elvárt követelmények megvalósíthatóságát, ill. meg kell tervezni, és ki kell dolgozni 

a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatásokat és információkat.  

Az ügyfélszolgálat hatékonysága, rugalmassága meghatározó a képzésben résztvevők 

elégedettsége szempontjából is. Kiemelt feladata az esetleges panaszok minél gyorsabb, 

jogszerű kezelése. 

7.6.1.1. Ügyfélszolgálat főbb feladatai:  

 Megbízható, diszkrét és gyors ügyintézés valamint panaszkezelés. 

 Az igények gyűjtése (piackutatás) és a szakszerű integrálása a folyamatokba. 

 P+R tevékenység  

 A képzési információkról gyors és pontos tájékoztatás szolgáltatása. 

 Írásbeli tájékoztatók összeállítása és megküldése az érdekelt feleknek. 

 A képzési kínálat és projekt tartalmának, ill. a vonatkozó követelmények részletes 

ismertetése igény szerint. 

 Az intézmények képzési a kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás. 

 Panasz és reklamáció kezelése. 

 Adminisztrációs tevékenységek (szerződések elkészítése, ügyféltörzs karbantartása, 

adatok ellenőrzése, elégedettségi nyilatkozatok összesítése, nyilvántartása, ezek 

kiértékelése). 

 Utókövetés és kapcsolattartás az ügyfelekkel. 
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7.6.1.2. Ügyfélszolgálati tájékoztatás  

Az ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó köteles a képzési kínálatról személyes, telefonos 

vagy egyéb érdeklődés esetén az ügyfelet tájékoztatni. Amennyiben az ügyfél 

érdeklődésének témájáról nincs kellően megalapozott információja, úgy a pontos 

információval rendelkező vezetőhöz irányítja, vagy ügyfél elérhetőségének rögzítése után 

megszerzi a szükséges információkat, és a megegyezet formában tájékoztatja az 

érdeklődőt. 

Az ügyfélszolgálat eredményes működéséhez hozzájárul a képzési és/vagy felnőttképzési 

szolgáltatást igénylők, érdeklődök bizalmának megszerzése és megtartása, ill. a megfelelő 

partneri kapcsolatok kialakítása. Ennek érdekébe a képzési tevékenységekkel 

kapcsolatban folyamatosan fel kell mérni a vevői igényeket. Az ügyfélszolgálati 

tevékenységet ellátó köteles a beérkező igényeket rögzíteni, azt rendszerezni és arról az 

intézmény vezetését folyamatosan tájékoztatni. 

Az ügyfélszolgálatnak minden esetben rendelkezni kell az intézmény vezetése által hozott 

képzéssel összefüggő szakmai döntésekről.  

Az ügyfélszolgálati információk folyamatos figyelemmel kísérésével az intézmény 

vezetése dönt az igények alapján, hogy milyen felnőttképzési képzéseket indít, ill. ezeket 

meghirdeti a jelentkezők körének bővítése érdekében. 

Az intézmény vezetése gondoskodik arról, hogy a felnőttképzési tevékenységükre 

vonatkozó írásbeli tájékoztató anyagaikban, hirdetéseikben mindig aktuális és 

egyértelmű, potenciális ügyfeleik számára jól érthető információk jelenjenek meg. Ezek 

elkészítése, ill. megrendelése, valamint használatbavétel előtti végső ellenőrzése a 

képzésért felelős vezető feladata.  

7.6.1.3. Fogadóóra 

A felnőttképzésben résztvevő oktatók a képzésben résztvevők (vagy a későbbiekben részt 

venni kívánók) számára hetente külön kijelölt időpontban fogadóórán biztosítja az 

intézmény a konzultációs és más információs lehetőségeket. 

7.6.1.4. Ügyfélszolgálati tevékenységek a képzési folyamatban 

Az ügyfélszolgálat tevékenységet ellátó köteles a felnőttképzés indításakor, közben és 

befejezésekor a képzésben résztvevő részére a szükséges tájékoztatást megadni, ill. igény 

szerinti információkkal ellátni. Továbbá köteles a rá vonatkozó adminisztrációs 

tevékenységet ellátni. 

A felnőttképzéssel kapcsolatos dokumentumokat és feljegyzéseket az ügyfélszolgálat 

gyűjti, rendszerezi és kezeli, ill. szükség szerint értékeli. Ezen értékelések az intézmény 

vezetése részére lehetnek tájékoztató vagy döntés-előkészítő jellegűek. 

7.6.1.5. Ügyfélszolgálati tevékenység az ügyfél tulajdonának kezelésével kapcsolatban  

Az ügyfél tulajdonát a képzési szolgáltatást igénybevevő személyi okmányai valamint 

képzettségét igazoló bizonyítványok képezik. 

Az ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó köteles gondoskodni arról, hogy a képzésben 

résztvevők tulajdonát képező okmányok állagát, állapotát megőrizze, azt megfelelő 

állapotban visszaszolgáltassa, ill. szükség szerinti másolatot csak a tulajdonos 

hozzájárulásával készítsen. 
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Az ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó köteles minden az ügyféllel kapcsolatosan 

tudomására jutott információt bizalmasan kezelni. 

 

Az ügyfélszolgálati tevékenység folyamata 
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bővítés feltétel 

rendszerének 

kialakítása

Nem

Előképzettség 

dokumentumai

Tájékoztató a 

képzés indításról

Felnőttképzési 

projekt (gyüjtő)

Intézményi 

önértékelés

Reklám- és 

propagandaanyagok

Minőségterv, cél

Képzés szervezése és 

előkészítés

Jelenléti ív

Panaszkezelési 

folyamat

Képzésben résztvevők 

elégedettség mérése 

Vizsga adminisztratív lezárása

Képzésben résztvevők

utó nyomon követése 
Hallgatói 

visszajelzés

Elégedettség mérés 

feljegyzés

Vizsga 

dokumentumok

Felnőttképzési 

projekt (gyüjtő)

Tárgyi feltételek biztosítása

Humán erőforrás biztosítása

Tanfolyamszervezés, képzési és 

értékelési folyamatok

Humánerőforrás biztosítása

Nem

Igen

Igény- és elégedettségmérés, 

a képzési terv összeállítása

Tanfolyamszervezés, képzési és 

értékelési folyamatok
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7.6.2. A panaszkezelés szabályozása  

A panaszkezelés lehetőségéről, ill. a panaszkezelés folyamatáról az első tájékoztatón a 

képzésért felelős vezetőnek szóbeli tájékoztatást kell nyújtania. A képzéson résztvevők 

sérelem esetén az adott oktatóhoz, a képzésért felelős vezetőhöz, ill. az intézmény 

vezetéséhez egyaránt fordulhatnak.  

Az említett munkatársak a panaszt szóban vagy írásban egyaránt kötelesek befogadni. A 

Reklamációs adatlap c. feljegyzés kitöltése mindkét esetben kötelező, melyet vagy a 

képzésben résztvevő (írásbeli panasz), vagy az intézmény munkatársa végez el két 

példányban (egyik lehet fénymásolat), és mindkét fél aláírásával igazolja a panasz 

fenntartását, ill. befogadását. 

Amennyiben az írásbeli panasz nem a formanyomtatványon érkezik be, arról az oktató 

kitölti a Reklamációs adatlap c. feljegyzést, és csatolja hozzá a képzésben résztvevő 

beadványát. A képzésért felelős vezető a panaszt - jellegétől függően - kivizsgálja, 

egyeztet az érintettek között, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést rögzíti a 

Reklamációs adatlap c. feljegyzésen, és a képzésben résztvevőnek 10 napon belül írásban 

visszajelez. A visszajelzés személyes átvételét annak másolatán igazoltatni kell, illetve a 

postai feladóvevénnyel együtt csatolni kell a Reklamációs adatlap c. feljegyzéshez. A 

panaszlapok sorszámozott formanyomtatványok, megőrzésük csatolt mellékleteikkel 

együtt 5 évig kötelező.  

Jelen panaszkezelési szabályozást, mint belső szabályozó dokumentumot az ügyfelek 

számára az ügyfélfogadóban hozzáférhetővé kell tenni. 

7.6.2.1. Nem-megfelelőségek és panaszok kezelés  

Az irányítási rendszer működése során az ügyfelek, képzésben résztvevők által jelzett és a 

saját ellenőrzés során felismert olyan eseteket, amikor a szolgáltatás részben vagy 

egészében nem felel meg az előírt vagy elvárható követelményeknek, minden esetben 

eltérésként, ill. nem-megfelelőségként kell kezelni. 

Az intézmény minden területén meg kell valósulnia az információk visszacsatolásainak. 

Kiemelt jelentősége van a képzésben esetlegesen felmerülő problémák kapcsán 

lefolytatandó panaszkezelésnek. 

Az intézmény minden munkatársának joga és kötelessége a folyamatok bármely 

fázisában észlelt, a minőségi munkavégzést károsan befolyásoló jelenséget felismerve azt 

jelezni, ill. joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni. 

Az intézmény vezetése valamennyi ügyfele számára, fajra, származásra, nemre, felekezeti 

hovatartozásra való tekintet nélkül, diszkriminációmentesen biztosítja a szolgáltatásaival 

kapcsolatos nem-megfelelőségek és panaszok kezelését. 

A képzésért felelős vezető köteles a képzés indításakor megtartott tájékoztatón ismertetni 

a résztvevőkkel, hogy az esetlegesen felmerülő problémájukkal elsődlegesen a 

programfelelőshöz forduljanak.  

7.6.2.2. Panasz kivizsgálása, kezelése és lezárása  

A programfelelős köteles a szóban vagy írásban benyújtott panaszról Reklamációs 

adatlap c. feljegyzést készíteni, a kivizsgáláshoz szükséges intézkedéseket megtenni.  

Amennyiben kompetenciája van, és a felmerült problémát saját hatáskörben tudja kezelni, 

ill. megoldani, akkor köteles elvégezni a szükséges egyeztetéseket és intézkedéseket. 

A panasz megoldása esetén köteles arról szükség szerint írásban tájékoztatni a 

panasztevőt, ill. a panaszról és megoldásáról az intézmény vezetését tájékoztatni.   
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Amennyiben a fenti eljárás nem hoz eredményt, vagy a programfelelős, oktató személye 

is érintett, a résztvevőnek az intézmény képzésért felelős vezetőjéhez kell írásban 

benyújtania a panaszát. A benyújtott panasz alapján a képzésért felelős vezető kivizsgálja, 

vagy kivizsgáltatja a problémát. A vizsgálat eredményéről a megtett intézkedésről, ill. 

bonyolultabb eljárás esetén a kivizsgálás megkezdéséről 10 munkanapon belül értesíti a 

panaszost. 

A megkezdett eljárást 30 napon belül le kell zárni, és az írásbeli tájékoztatást minden 

esetben meg kell tenni. 

Amennyiben az intézményen belüli eljárás során az intézmény képzésért felelős vezetője 

nem látja megalapozottnak a panaszt, tájékoztatja a panasztevőt a további jogorvoslati 

lehetőségekről (panasztétel az NSZFI felé, ill. jogi megoldások lehetősége). 

Az intézmény vezetésének biztosítani kell ügyfeleit, hogy megakadályozza az előírt 

követelményeknek nem-megfelelő szolgáltatás felhasználását, ill. a nem-megfelelően 

végrehajtott fázis észlelését követően helyesbítést hajt végre a hibás fázis javítása 

érdekében. 

A panaszkezelés folyamata 
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Panasz megjelenítése

A panasz saját hatáskörben 

kezelhető?

Igen

Panaszfelvétel

Panaszok és kezelésének 

értékelése

A panasz kezelése, 

okok feltárása

Helyesbítő intézkedések 

meghatározása

Panasz lezárása

A panasz kivizsgálása

Helyesbítő intézkedések 

megfelelnek?

Panaszos tájékoztatása 

Reklamációs 

adatlap

Reklamációs 

adatlap

Jogszabályi 

feltételek

Vonatkozó 

előírások, 

jogszabályok

Reklamációs 

adatlap

A panasz jogszerű?Panasz elutasítása
Nem

Panasz továbbítása a 

felettes vagy jogi 

szervekhez

Beadvány

Helyesbítés és 

megelőzés

Döntés,

A döntéshez 

kapcsolódó 

intézkedések

Határozat

Intézményi 

Önértékelés

Nem

Nem

Igen

Igen

 

7.7. A felnőttképzési tevékenységekre vonatkoztatott belső ellenőrzések  

Az eljárásleírás célja, hogy az intézmény olyan felnőttképzési tevékenység rendszeres és 

tervszerű ellenőrzési rendszerét alakítsa ki és működtesse, mely biztosítja a vonatkozó 

jogi és szakmai előírásoknak, belső szabályozásoknak való megfelelés igazolását, ill. a 

partnerek elégedettségének fokozását. 

7.7.1. Dokumentumok ellenőrzése 

A felnőttképzési vezető a rendszeres hospitálások alkalmával ellenőrzi az oktatási naplók 

vezetését, a képzésben résztvevői értékelések rendszeres megtörténtét. 

7.7.2. Óralátogatások 
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A felnőttképzési vezető óralátogatásainak célja a dokumentációk ellenőrzésén túl az 

oktatás-módszertani követelmények, valamint a képzési tematika megvalósulásának 

szakmai ellenőrzése is.  

Az óralátogatások tényét az oktatási naplóban a látogatást végző vezető aláírásával 

igazolja. 

Az intézmény éves vezetői ellenőrzési terve a felnőttképzési tevékenység ellenőrzésére 

terjed ki. 

7.7.3. A belső ellenőrzések eredményeinek értékelése  

   A belső ellenőrzések eredményeit gyűjteni, elemezni és értékelni kell. 

   Az ellenőrzések eredményeit az önértékelési folyamatban is figyelembe kell venni. 

7.7.4. Helyesbítő/megelőző tevékenységek 

 

Helyesbítő tevékenység 
A helyesbítő tevékenység (intézkedés) meghatáro-zásakor figyelembe kell venni a 

probléma nagysá-gát és a lehetséges kockázati tényezőket is. 

 

A helyesbítő tevékenység lépései: 

       A nem megfelelőség / fejlesztendő terület (probléma) azonosítása, leírása, 

      gyökérokainak kivizsgálása, rögzítése 

       Intézkedés az ok megszüntetésére. 

       Az intézkedés végrehajtásának ellenőrzése. 

       Az intézkedés hatékonyságának felülvizsgálata a vezetőségi ülés során. 

  

A helyesbítő tevékenység dokumentálására az Eltérési feljegyzés című feljegyzés 

dokumentum szolgál. 

  

Megelőző tevékenység 
A megelőző tevékenységeket annak érdekében kell meghatározni, hogy a nem 

megfelelőségek/ fejlesztendő területek (problémák) okai még a nem megfelelőség 

bekövetkezése előtt azonosításra kerüljenek és így a hibák már előre kizárásra 

kerüljenek. 

A megelőző tevékenység lépései: 

       A lehetséges nem megfelelőségek (problémák) azonosítása, leírása, okainak 

      kivizsgálása. 

       Intézkedés a nem megfelelőség (probléma) bekövetkezésének megelőzésére. 

       Az intézkedés végrehajtásának ellenőrzése. 

       Az intézkedés hatékonyságának felülvizsgálata a vezetőségi ülés során. 

  
A megelőző tevékenységek dokumentálására a Módosításra vonatkozó javaslat című feljegyzés 

dokumentum szolgál. 
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7.8. Önértékelés  

Az éves önértékelés kell végezni, hogy a vezetés hiteles, megbízható információkat 

kapjon az intézményben folyó felnőttképzési tevékenység működéséről, az alkalmazott 

módszerek megfelelőségéről, ill. az alkalmazásuk által elért eredményekről. A kapott 

eredmények alapján jelölhetők ki a felnőttképzési tevékenység erősségei és fejlesztendő 

területei. 

Jelen eljárás célja, hogy olyan intézményi önértékelési rendszer kialakítása, amely 

alkalmas az intézmény felnőttképzési tevékenységének tényszerű bemutatására, 

értékelésére, amelynek használatával megállapíthatók az intézmény erősségei, 

kijelölhetőek a fejlesztést igénylő területek. 

7.8.1. Az önértékelési területek meghatározása  

Az intézményi önértékelési rendszer keretében meg kell határozni azokat a legfontosabb 

– különösen a képzés tartalmára, tárgyi feltételeire, az alkalmazott oktatási módszerekre, 

az oktatók munkájára, a szervezés módjára, a résztvevők ellenőrzésére és a 

követelmények teljesítésének módjára vonatkozó – információterületeket, melyekről az 

intézménynek folyamatosan visszajelzéseket kell gyűjtenie a képzésben részt vevők 

elégedettségének vizsgálata és folyamatos javítása érdekében. 

Az önértékelés terjedjen ki az intézmény jellemző tulajdonságaira, adottságaira, így 

különösen: 

 a vezetés szerepére a minőségi kultúra fejlesztésében, 

 az emberi erőforrások menedzselésére, 

 az intézmény stratégiájának meghatározására és megvalósítására, 

 a partnerkapcsolatokra és a partneri igények figyelembevételének módjára, 

 a teljes folyamatszabályozásra. 

Az önértékelésnek – a fent meghatározott jellemző tulajdonságokon túl – terjednie ki a 

képzési tevékenység elemzésére, az intézmény által elért eredményekre, így különösen: 

 az intézmény szakmai és civil közéletben kifejtett tevékenységének bemutatására, 

 a képzési folyamatok indikátoraira, ezen belül: 

o a képzésben részt vevők képzést értékelő véleményének bemutatására, 

o a képzésszervezés értékelésére, 

o a tananyag minősítésére, 

o az előadók, az oktatók értékelésére, 

o a felnőttképzési szolgáltatások minősítésére, 

o az előzetes tudásszint mérésére, ill. az ennek lehetőségéről való intézményi 

tájékoztatásra, 

o a tárgyi feltételek megfelelőségére, 
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 az intézmény alkalmazottainak és az oktatóknak az intézményről és a képzésben 

nyújtott teljesítményéről alkotott véleményére, 

 az intézmény képzési tevékenységének kulcsfontosságú eredményeire, ill. 

mutatóira. 

7.8.2. Az önértékelési rendszer kidolgozása  

Az intézmény az önértékelés módszerének kiválasztásánál arra törekszik, hogy az a 

tényszerűség mellett tegye lehetővé tevékenységének, elért eredményeinek legteljesebb 

bemutatását, használatával megállapíthatók legyenek erősségek, kijelölhetőek legyenek a 

fejlesztést igénylő területek. 

7.8.3. Az önértékelési rendszer jóváhagyása  

Az intézmény rendelkezik az éves működésének értékelésére vonatkozó, a vezetőség által 

jóváhagyott olyan önértékelési rendszerrel, amely az önértékelés területeit és módszereit 

foglalja magában. 

7.8.4. Az intézményi önértékelési eljárás lebonyolítása  

A vezetőség által jóváhagyott önértékelési eljárás során: 

 Az intézmény vezetője megbízza az önértékelést végző csoport tagjait és kijelöli 

annak vezetőjét, 

 a megbízott szakemberek pontosítják az önértékelés konkrét tartalmát és 

ütemezését, 

 összegyűjtik az kijelölt információterületről a szükséges, és megfelelő mélységű 

információkat, 

 összeállítják az Önértékelési összefoglaló tervezetét. 

7.8.5. Az intézményi önértékelési rendszer összefoglaló értékelése, elfogadása  

Az intézményi önértékelés lebonyolításával megbízott csoportvezető az összeállított 

Önértékelési összefoglalót benyújtja az intézmény vezetésének. A vezetőség értékeli az 

összefoglalót, szükség esetén kiegészítéseket, módosításokat kér a benyújtott anyaghoz. 

Megfelelőség esetén a vezetőség dokumentált módon fogadja el az Önértékelési 

összefoglalót. 

Az értékelés során kiemelt módon kell vizsgálni az Éves Képzési Terv teljesülésével 

kapcsolatos információkat: 

 a képzésekre vonatkozó információkat: 

o az előző évben indított képzési programok számát, 

o a résztvevők számát, 

o a hatékonysági mutatókat (jelentkezők száma/férőhely),  

o lemorzsolódási rátát, 

o az output eredményességet (vizsgázók száma, átlageredmények), 

 utókalkuláció alapján az egyes képzési programok gazdasági eredményességét, 
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 a személyi feltételek állapotát (oktatók rendelkezésre állása), 

 a rendelkezésre álló infrastruktúrával és tárgyi feltételrendszerrel kapcsolatos 

információkat, 

 a képzésben résztvevők elégedettségével kapcsolatos információkat, 

 a munkaerő-piaci igényekkel kapcsolatos információkat. 

7.8.6. Az intézményi önértékelés tapasztalatainak visszacsatolása  

Az intézmény vezetése az önértékelés tapasztalatait visszacsatolja a képzési tevékenység 

folyamataiba: 

 a következő Éves Képzési Terv összeállítása során, 

 a képzési tevékenység folyamatainak tervezésében, szervezésében 

o az oktatók kiválasztása, továbbképzése során, 

o a tárgyi feltételek fejlesztése során, 

o az alvállalkozói kör bevonásakor, 

o a képzés szervezési munka során, 

o a felnőttképzési szolgáltatások végzése során, az ügyfélszolgálati 

munkában. 

7.8.7. Az önértékelési rendszer felülvizsgálata, módosítása  

Az intézmény az előzőekben rögzített önértékelést évente végzi el. Szükség szerint az 

intézmény vezetése javaslatot tesz a rendszer felülvizsgálatára, módosítására. 

 

 

 

 

Az önértékelési rendszer működésének folyamata 
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30. oldal 31 oldalból 

 

Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium, Sátoraljaújhely 

Az önértékelési rendszer 

tervezése, kiegészítése, 

módosítása

Módosítások elvégzése

Ütemterv

Az SZTT általi efogadás

Önértékelési összefoglaló 

jóváhagyása

Igen

Nem

24/2004. (VI. 22.) 

FMM rendelet

Jóváhagyható?

Információterületek és a értékelt 

jellemzők meghatározása

Intézményi önértékelés 

rendszere

Az önértékelést végző csoport 

és vezetőjének megbízása

Önértékelési összefoglaló

(jóváhagyott)

Intézményi önértékelés 

rendszerének terve

Intézményi önértékelés 

struktúrája

Az önértékelési rendszer 

kidolgozása

Az önértékelést tartalmának és 

ütemezésének meghatározása

Önértékelési összefoglaló 

elkészítése

Módosítások elvégzése

Jóváhagyható?

Tapasztalatok visszacsatolása

Szükséges a rendszer 

módosítása?

Igényfelmérés, 

elégedettségmérés

Képzési folyamatok

SZTT módosítási javaslatai

Intézményi önértékelés 

rendszerének módosított 

változata

Önértékelési összefoglaló

(tervezet)

Jóváhagyás

Igen

Igen

Nem

Nem

 

 

Önértékelés struktúrája 
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Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium, Sátoraljaújhely 

 

Információterület Vizsgált jellemző Formája 

A vezetés A vezetés szerepe a minőségi 

kultúra fejlesztésében 
Szöveges szakmai értékelés 

Az emberi erőforrások 

menedzselése 

Rendelkezésre álló emberi 

erőforrások, fejlesztések, 

továbbképzések 

Emberi erőforrás adatok és 

szöveges szakmai értékelés 

Stratégia Az intézmény stratégiájának 

meghatározása és 

megvalósítása 

Szöveges szakmai értékelés 

Partnerség A partnerkapcsolatok és a 

partneri igények 

figyelembevételének módja 

Szöveges szakmai értékelés 

Folyamatszabályozás A teljes folyamatszabályozás Szöveges szakmai értékelés 

Az intézmény szakmai és 

civil közéleti tevékenysége 
Az intézmény szakmai és 

civil közéletben kifejtett 

tevékenységének bemutatása 

Szöveges szakmai értékelés 

A képzési folyamatok 

indikátorai 

A képzésben részt vevők 

képzést értékelő 

véleményének bemutatása 

Adatok, elemzés 

A képzésszervezés 

értékelése 

Adatok, elemzés 

A tananyag minősítése Adatok, elemzés 

Az előadók, az oktatók 

értékelése 
Adatok, elemzés 

A felnőttképzési 

szolgáltatások minősítése 
Adatok, elemzés 

Az előzetes tudásszint 

mérése, illetve az ennek 

lehetőségéről való intézményi 

tájékoztatás 

Adatok, elemzés 

A tárgyi feltételek 

megfelelősége 
Adatok, elemzés 

Az előző évben indított 

képzési programok száma 
Adatok, elemzés 

A résztvevők száma Adatok, elemzés 

Hatékonysági mutatók 

(jelentkezők száma/férőhely) 
Adatok, elemzés 

Lemorzsolódási ráta Adatok, elemzés 

Gazdasági indikátorok Az egyes képzési programok 

és a teljes felnőttképzési 

tevékenység gazdasági 

eredményessége 

Utókalkuláció alapján 

készített gazdasági kimutatás 

 


