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1. Bevezetés 

Magyarország Kormánya 2019-ben a Szakképzés 4.01 stratégiában megfogalmazta a szakkép-

zés átalakítása kapcsán elkötelezettségét az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Refe-

rencia Keretrendszer (EQAVET Keretrendszer) alapú minőségirányítási rendszer bevezetése 

mellett. A stratégia alapján a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény (Szkt.) és a szak-

képzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) megha-

tározta a szakképző intézményekre vonatkozó minőségirányítási rendszer (MIR) kereteit. Az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakértői csoportja kidolgozta jelen Önértéke-

lési Kézikönyvet, amely módszertani útmutatást és támogatást nyújt fenntartótól függetlenül a 

szakmai oktatást folytató szakképző intézményeknek a minőségirányítási rendszerük 2022. au-

gusztus 31-ig történő kialakításához, és azt követő működtetéséhez.  

A szakképző intézmények egy része már rendelkezik gyakorlattal az intézményi önértékelésben 

és az oktatók teljesítményértékelésében, valamint az elmúlt időszakban megvalósult tanfel-

ügyeleti ellenőrzési tapasztalatokkal. Mindezek szervesen beilleszthetők az intézményi MIR 

kereteibe. 

Az MIR részét képező önértékelés és a hozzá kapcsolódó külső értékelés értékelési területei és 

elvárásai egységesek és nyilvánosak, amelyek a Szakképzés 4.0 stratégia és az EQAVET Ke-

retrendszer céljai és elvárásrendszere alapján kerültek meghatározásra. 

Az Önértékelési Kézikönyv tartalmazza a MIR kiépítésének feladatait, módszereit, továbbá ja-

vaslatot fogalmaz meg az intézményi MIR felépítésére, tartalmára, valamint részletesen bemu-

tatja az önértékelés folyamatát és módszertani megvalósítását. 

Az intézmények számára a minőségirányítási feladatok ellátásához további segítséget jelente-

nek az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) által meghirdetett módszertani képzések, 

amelyek gyakorlati útmutatást adnak a MIR kiépítéséhez, működtetéséhez és az oktatók telje-

sítményértékeléséhez. 

  

                                                 

1 Innovációs és Technológiai Minisztérium (2019): SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújí-

tásának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívá-

saira. https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/szakkepzes_40pdf-1590612271838.pdf 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/szakkepzes_40pdf-1590612271838.pdf
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2. A szakképzés intézményi minőségirányítási rendszere 

A szakképző intézmények új egységes intézményi minőségirányítási rendszere önértékelésen 

és az EQAVET Keretrendszeren alapszik. 

Az 1. sz. ábra bemutatja az új szabályozás szerinti minőségirányítási rendszer elemeit, műkö-

dését, kapcsolati rendszerét. 

 
1. sz. ábra: A szakképző intézményi egységes minőségirányítási rendszer elemei 

A szakképző intézményi MIR elemei 

Minőségpolitika 

Az intézmény meghatározza minőségpolitikáját, azon belül küldetését, jövőképét, stratégiai 

célrendszerét, és a minőségirányítás szervezeti kereteit. 

Önértékelés, külső értékelés 

Az önértékelés és a külső értékelés azonos szempont- és elvárásrendszer, valamint indikátor-

rendszer alapján történik.  

A két (önértékelési és külső értékelési) kézikönyv tartalmazza az értékelési szempontokat és 

elvárásokat, az eljárásrendet, a módszertant, az eszközöket (pl. kérdőívek), a szakképzési indi-

kátorokat. Az intézmények a jelen Önértékelési Kézikönyv alapján készítik el a saját minőség-

irányítási rendszerüket. Az intézményi szempontok és az intézmény első számú vezetőjének 
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értékelési szempontjait is tartalmazzák a kézikönyvek, amelyek ugyanazok, az utóbbiban a ve-

zető szerepére és a vezetői kompetenciákra kerül a fókusz. 

A MIR működtetésének alapja, hangsúlyos eleme a rendszeres önértékelés, amely az indikáto-

rok évenkénti gyűjtésével és elemzésével kétévente történik; az intézmény erősségeket és fej-

lesztendő területeket határoz meg és fejlesztéseket indít. A külső értékelés négyévente a rend-

szer működését vizsgálja, nézi az eredmények alakulását, de főként azt, hogy az intézmény 

figyelt-e ezekre, észlelte-e a hiányosságokat és megfelelő fejlesztő mechanizmusokat működ-

tetett-e?  

Az önértékelés és a külső értékelés is az intézményt és annak vezetőjét értékeli. A külső 

értékelés az összegző jelentésben javaslatot tehet költségvetési, illetve fenntartói intézkedések 

megtételére, de minden esetben cselekvési terv készül az értékelések alapján. 

Oktatói értékelés 

Az oktatói értékelés intézményi hatáskör, a vezető feladata; az intézményvezető a hároméven-

kénti értékelés eredményére támaszkodik az oktatók bérmegállapításánál, egyéb differenciált 

juttatások, kedvezmények megadásánál, új feladatokkal történő megbízásnál. 

Az önértékelés és a külső értékelés során is értékelni kell az oktatói értékelési rendszer intéz-

ményi működtetését, és abban a vezetői feladatokat. Az oktatói értékelésre tíz szempont alapján 

kerül sor, ebből három a munkakört magát értékeli – kiemelten elismerve a munkaerőpiaci ta-

pasztalatokat. A többi (hét) értékelési szempont az oktatók szakmai kompetenciáit méri és ér-

tékeli. 

Összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, az önértékelés és a külső értékelés, valamint az 

oktatói értékelés elvárásrendszere és mérőeszközei az EQAVET Keretrendszer alapján kerültek 

kidolgozásra, oly módon, hogy azok az EQAVET intézményi szintre vonatkozó indikatív jel-

lemzőket (elvárásokat) és az intézményi szinten értelmezhető, alkalmazható EQAVET indiká-

torokat tartalmazzák. 

Az önértékelés, a külső értékelés és az oktatói értékelés célja a folyamatos fejlesztés – így be-

szélhetünk a „tanuló szervezet” működéséről, amelynek alapja az önértékelésen alapuló minő-

ségfejlesztés. 

Az EQAVET Minőségbiztosítási Ciklus következetes és szisztematikus alkalmazása, a minő-

ségkör zárása, fejlesztések megvalósítása garanciát jelent(het) arra, hogy a minőségbiztosítási 

tevékenységek – a belső és a külső mérések, ellenőrzések és értékelések – által szolgáltatott 

adatokat az intézmények visszacsatolják a tervezésbe és felhasználják a szakképzés, a szakmai-

pedagógiai munka és az intézményi működés javítására, fejlesztésére. 

Az intézmények a jelen Önértékelési Kézikönyv és az oktatók értékeléséhez kiadott módszer-

tani javaslat alapján elkészítik a minőségirányítási rendszerük leírását. 
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A minőségirányítási rendszer leírás tartalmazza 

 a minőségpolitikát: a küldetést, a jövőképet, a stratégiai célokat és a minőségcélokat, 

a minőségirányítás szervezeti kereteinek meghatározását, szabályozását, 

 az intézményi folyamatmodell rögzítését (kötelező és választható folyamatok), a szabá-

lyozási ütemtervet,  

 az önértékelési folyamat szabályozását,  

 az intézményi szakképzési indikátorrendszer és a mérőeszközök (kötelező és helyi, saját 

intézményre szabott) meghatározását,  

 az intézményi oktatói értékelési rendszer (módszerek, eszközök, indikátorok, eljárás-

rend) meghatározását. 

A szakképző intézmény minőségirányítási rendszerét, annak módosítását az igazgató készíti el, 

és azt – az oktatói testület és a képzési tanács véleményének kikérését követően – a fenntartó 

hagyja jóvá. 

A szakképző intézmények 2022. augusztus 31-ig elkészítik minőségirányítási rendszerü-

ket. A MIR elkészítését és a véleményeztetést úgy kell ütemezni, hogy a MIR jóváhagyására a 

fenntartónak 30 nap álljon rendelkezésére. 
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3. Szakképzési centrum szerepe a szakképző intézmény minőségirányítási 

rendszerében 

Az Szkr. 47. § (4) alapján „a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény 

esetében a főigazgató meghatározza a szakképzési centrum és a szakképző intézmény minőség-

irányítási feladatait”. A jogszabályokban rögzített minőségirányítási rendszert a szakképző in-

tézmény szintjén kell megalkotni. A szakképzési centrumok, de bármelyik más fenntartó is, a 

minőségirányítással kapcsolatban meghatározhat közös alapokat, amelyeket minden intézmé-

nyének alkalmaznia kell. Az a lehetőség is adott, hogy a jelen Önértékelési Kézikönyv alapján 

a centrumok szintjén is elkészüljön egy minőségirányítási rendszer, amelyhez kapcsolódnak az 

intézményi MIR-ek. 

A szakképzési centrum lehetséges feladatai, amelyek vonatkozásában a centrum dönt azok 

mélységéről, mértékéről: 

3.1. Küldetés, jövőkép, stratégiai célok és minőségcélok 

Amennyiben a szakképzési centrum rendelkezik ezekkel a célrendszerhez tartozó dokumentu-

mokkal, akkor az intézménynek ezek figyelembevételével kell elkészítenie a saját stratégiai 

dokumentumait a minőségpolitikájában. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor a centrum 

meghatározhat intézményei számára – egységes alapelvek mellett akár intézményenkénti dif-

ferenciálással – elvárásokat, kötelező célokat, minőségcélokat. 

3.2. A minőségirányítás szervezeti kereteinek meghatározása, szabályozása 

A minőségirányítás szervezeti kereteinek szabályozásánál figyelembe kell venni a szakképző 

intézmény és a szakképzési centrum belső szabályzataiban meghatározott hatás- és felelősségi 

köröket. A szakképző intézménynek ezek alapján kell meghatároznia a minőségirányítási rend-

szer működtetésének feltételeit. A szakképzési centrum meghatározhatja az intézményre vonat-

kozó részletes működtetési feltételeket, de lehetséges, hogy csak a személyi és a pénzügyi ke-

reteket adja meg, amelyeken belül az intézmény vezetője dönthet. Az intézményi minőségirá-

nyítási rendszerben a centrum által biztosított feltételek alapján kell a szabályozást elkészíteni. 

3.3. Az intézményi folyamatmodell 

A szakképzési centrum megteheti, hogy teljesen intézményi hatáskörben hagyja a folyamatsza-

bályozást. Van lehetősége azonban arra is, hogy centrum szinten közös folyamatszabályozást 

ír elő, vagy a centrum szabályozott folyamataihoz kapcsolja az intézményi folyamatokat. A 

kötelezően szabályozandó folyamatokon túlmenően a centrum elvárhat további, centrum szin-

ten kötelezően szabályozandó folyamatot a folyamatlistából (lásd a 6.3.5. fejezetet) vagy a helyi 

specialitások alapján azon túl is. Az önértékelési folyamat szabályozását kell a rendszer leírás-

sal egy időben elkészíteni, amelyhez kapcsolódik a folyamatok szabályozásának ütemterve. A 

centrum a folyamatmodellre vonatkozóan is meghatározhat elvárásokat módszertani megoldá-

sokra, közös határidők alkalmazására, a szabályozási ütemtervre. 
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3.4. Intézményi szakképzési indikátorrendszer és a mérőeszközök 

A szakképzési centrum megteheti, hogy teljesen intézményi hatáskörben hagyja az indikátor-

rendszer és a mérőeszközök meghatározását. A kötelezően gyűjtendő indikátorokon és a part-

neri kérdőívek kötelező kérdésein túl a centrumoknak lehetőségük van arra, hogy céljaikhoz 

kapcsolódva meghatározzanak közös, összehasonlítható indikátorokat, kiegészítsék a partneri 

mérőeszközöket.  

3.5. Oktatói értékelési rendszer 

A centrum az intézményei számára előírhat közös elvárás- és szempont értelmezést, kiegészí-

tést. Az oktatói értékelés súlyozott pontszámaihoz a súlyszorzókat egységes alapelvek mentén, 

akár intézményi szinten, differenciáltan is meghatározhatja.  
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4. Intézményi minőségpolitika, módszertani ajánlás az intézményi minőség-

politika elkészítéséhez 

4.1. A minőségpolitika fogalma, célja, jelentősége 

A szakképző intézményeknek meg kell határozniuk minőségpolitikájukat. A minőségpolitika 

egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan kinyilvánított 

átfogó szándékai és irányvonala, az intézményi működés hosszú távú elveinek és azok megva-

lósításával kapcsolatos elképzeléseinek meghatározása.2 

A minőségpolitika az intézményvezetés által hivatalosan kinyilvánított szándékok és irányvo-

nal, a vezetés minőség iránti elkötelezettségének dokumentált kinyilatkoztatása; összhangban 

van a szervezet jövőképével és küldetésével, valamint keretet ad a minőségcélok kitűzéséhez. 

Az intézményi célokra, a partnerek igényeinek és elvárásainak teljesítésére kell vonatkoznia.  

A minőségpolitika elkészítéséhez az intézménynek az alábbi kérdésekre kell válaszolnia: 

 Miben áll az intézmény szolgáltatásainak minősége? 

 Milyen célokat kell megvalósítania az adott intézménynek ahhoz, hogy megfeleljen 

partnerei igényeinek? 

 Milyen társadalmi, megrendelői igények iránti elkötelezettséget vállal? 

 Hogyan járulhatnak hozzá a partnerek a célok megvalósításához? 

 Milyen szerepet játszik a folyamatos minőségfejlesztés az intézmény életében? 

A minőségpolitikának összhangba kell kerülnie az intézmény jövőképével, és a releváns part-

nerek igényeinek kielégítésével tanúsítania kell, hogy a vezetés elkötelezett a minőség iránt, 

azaz mindent megtesz a minőség eléréséhez és állandó javításához szükséges erőforrások biz-

tosítása érdekében. Az elkészült minőségpolitika lényegében az intézmény „hitvallása” a mi-

nőségről, a minőségirányítási dokumentáció része. Biztosítani kell, hogy a minőségpolitikát az 

intézmény minden szintjén megismerjék, megértsék, megvalósítsák és fenntartsák, szükség ese-

tén módosítsák. A minőségpolitikát meg kell ismertetni az intézmény releváns partneri körével 

is.  

Az intézmények a minőségpolitikán belül meghatározzák a küldetésüket és a hosszú távú el-

képzeléseiket tartalmazó jövőképüket. 

4.2. Az intézmény küldetése és jövőképe  

A küldetést (misszió) és a jövőképet (vízió) két különböző kategóriaként értelmezzük, ame-

lyeknek vannak közös és eltérő vonásai. 

A küldetés és a jövőkép közös jellemzői: 

 az intézmény jövőre szóló elképzeléseinek viszonylag tartós építőelemei, a leghosszabb 

időtávra szóló elgondolásokat foglalják magukban, 

 az intézmény legfontosabb törekvéseit, stratégiai szándékait jelenítik meg, 

                                                 

2 MSZ EN ISO 9000:2015 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2015) 
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 üzeneteket közvetítenek a külvilág felé és a falakon belül azokról az alapvető célokról, 

nézetekről, amelyek mellett a döntéshozók elkötelezték magukat a folyamatos fejlődés 

és fejlesztése érdekében, 

  szerves részét képezik az intézmény külső megjelenésének. 

A küldetés és a jövőkép különbözőségei: 

A küldetés (misszió) arra ad választ, hogy mi az intézmény létezésének célja, „mi végre 

van a világon”, milyen értékek, milyen elvek alapján működik. Többnyire érzelmi töltéssel 

rendelkezik, viselkedési módhoz kötődik, ellentétben a vízióval, amely inkább egy konkrét ál-

lapothoz. A vezetésben betöltött szerepe elsősorban az, hogy megteremtse az elkötelezettséget, 

formálja a szervezeti kultúrát. A missziót sosem kapcsolják időponthoz, időtávhoz. A missziót 

gyakran szervezeti krédó (hitvallás), szervezeti filozófia címszó alatt jelenítik meg. 

A küldetés az intézmény által hivatalosan elfogadott és dokumentált nyilatkozat, amely tartal-

mazza, hogy mi az intézmény létezésének célja, mely területeken kíván működni, milyen ter-

mékeket és szolgáltatásokat kíván nyújtani és kik lesznek ezek felhasználói. 

A jövőkép (vízió) az intézmény lehetséges és kívánatos jövőbeni állapotát, pozícióját rajzolja 

fel azokkal a kritériumokkal, amelyekkel az előrehaladását mérni tudja, kinyilvánított szándék 

arra, hogy az intézmény milyenné kíván válni. A jövőkép megmutatja, mivé lesz az intézmény 

a jövőben; az elérni kívánt jövőbeni pozíciót, tevékenységi köröket tartalmazza. A jövőkép 

alapvető, a missziótól megkülönböztető szerepe, hogy merész, de elérhető célok elérésére ins-

piráljon, a munkatársakat erőfeszítésekre ösztönözze. 

Az intézményi küldetés kialakításakor megválaszolandó legfontosabb kérdések: 

 Mi az intézmény működési területe, mely területen nyújt szakképzési szolgáltatást? 

 Milyen társadalmi szerepet kíván betölteni? 

 Milyen értékei vannak? 

 Milyen viselkedési normákat követ? 

Az intézményi jövőképben ezekre a kérdésekre kell választ adni: 

 Milyen jövőbeni állapotot kíván az intézmény elérni 7-10 év távlatában? 

 Milyen szakképzési és egyéb szakmai tevékenységekkel kíván foglalkozni? 

 Milyen belső képességekkel rendelkezik, illetve kíván fejleszteni a céljai elérése érde-

kében? 

Az alábbi 1. sz. táblázat a jövőkép és a küldetés tartalmát segíti pontosítani. 

  



13 / 170 

 

A jövőképek tartalmazhatnak: A küldetések (missziók) tartalmazhatnak: 

szándékolt jövőbeni pozíciót, 

ezen belül: 

 a szakmaszerkezetben elérendő pozí-

ciót, 

 a földrajzi környezetben elérendő po-

zíciót, 

 a megcélzott munkaerőpiaci szeg-

mensben vagy 

a partnereknél elérendő pozíciót. 

belső értékeket, amelyek az intézmény mű-

ködésének legfontosabb jellemzőit foglalják 

magukban, olyan alapvető viselkedési nor-

mákat, elvárásokat jelenítenek meg, amelyek 

szerint az intézmény él. Követésük az intéz-

mény vezetői és munkatársai számára köte-

lező. 

partneri együttműködésben követendő 

magatartási elveket, amelyeken belül megfo-

galmazhatunk: 

 egyetlen partneri körrel szemben köve-

tendő magatartási elvet, 

 több partneri körrel szemben követendő 

magatartási elvet, esetleg megjelölve a 

prioritási sorrendet is a partnerek között, 

melyek elvárásainak való megfelelést 

ítéli szükségesnek. 

tervezett tevékenységi kört (portfóliót), 

ezen belül megjelölhetjük: 

 meglévő tevékenységeink közül mivel 

fogunk foglalkozni és mivel nem, 

 milyen új tevékenységek felé nyitunk, 

milyen új szakmai képzési irányokat 

tervezünk indítani, 

 milyen szolgáltatásokat kívánunk be-

vezetni, 

 milyen lesz a teljes tevékenységi kö-

rünk 

működési vezérelveket, amelyek a legfonto-

sabb tevékenységi területekre vonatkozóan 

adnak követendő alapelveket 

képzelőerőre építő, új szükségletek felis-

merésén alapuló innovatív célokat:  

amelyek arról szólnak, hogy a szervezet a 

teljesen új (olykor partnerek által még fel 

sem ismert) szükségleteket milyen módon 

lesz képes kielégíteni, például milyen új 

szakmákkal, szolgáltatásokkal tud előállni. 

1. sz. táblázat: A jövőkép és a küldetés összehasonlítása 

A küldetés és a jövőkép kialakításánál a vezető szerepe meghatározó, a megalkotásukba azon-

ban szükséges bevonni a munkatársakat, elérni, hogy közösen vállalt és vallott értékek és jövő-

beni célok fogalmazódjanak meg ezekben a stratégiai dokumentumokban.  
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4.3. Intézményi célrendszer 

A küldetés és a jövőkép alapján meg kell határozni az intézményi célrendszert. 

A célok egy állapotot, az intézmény által megfogalmazott fejlesztési irányokat, konkrét el-

érendő eredményeket jelentik, amelyek képessé teszik a szervezetet arra, hogy beteljesítse kül-

detését és valóra váltsa jövőképét. 

Az intézményi célok különböző szinteken kerülnek megfogalmazásra.  

Stratégiai célok: Az intézmény hosszú távú céljai, amelyek több évre vonatkozóan fogalmaz-

nak meg magasabb szinten az elvárt stratégiához kapcsolódó fejlesztési irányokat, szándékokat, 

az intézmény jövőbeni fejlesztése során elérendő számszerű eredményeket. 

Minőségcélok: Az intézmény működtetéséhez kapcsolódó rövid-, közép- vagy hosszú távú cé-

lok, amelyek a stratégiai célokból vezethetők le, azok megvalósításához járulnak hozzá. A mi-

nőségcélokat a minőségpolitikából kell levezetni. Olyan célkitűzések, amelyeket az intézmény 

működési funkcióira, tevékenységére és az intézmény szintjeire, munkatársai számára tűznek 

ki, amelyekre törekszik az intézmény, vagy amit el akar érni. 

Fejlesztési célok: Fejlesztésre vonatkozó rövid-, közép- vagy hosszú távú célok, amelyek pro-

jektszerűen valósulnak meg. A fejlesztési célok szintén illeszkednek az intézmény stratégiai 

céljaihoz. 

Az intézményi célrendszer: Az intézmény küldetése, jövőképe és a stratégiai célok alapján 

meghatározott közép- és rövid távú célok, minőségcélok, fejlesztési célok, amelyek egységesen 

megjelennek az intézményi alapdokumentumokban. Biztosított a célok egymásra épülése, a cé-

lok hierarchiája, összhangja, a célok mérhetősége, értékelhetősége. 

A jól megfogalmazott cél: 

 Értékelhető – Ha nem tudjuk eldönteni, hogy egy célt teljesítettünk-e, akkor mi alapján 

tudjuk azt mondani, hogy jól dolgoztunk? Mi alapján tudunk kollégáink között a szerint 

különbséget tenni, hogy ki milyen mértékben járult hozzá az eredményekhez? Honnan 

tudjuk, hogy kinek a munkáját kell elismerni, és kit kell elmarasztalni? Amit nem tu-

dunk mérni, azt nem tudjuk értékelni. A „jó” cél tehát az, amiről eldönthető, hogy telje-

sítettük-e vagy sem. 

 Teljesíthető – Egy cél akkor „jó”, ha elérése, teljesítése alapvetően az intézménytől 

függ. 

 Meghatározott a teljesítés időpontja – A megvalósító számára egyértelmű, hogy mi a 

megvalósítás határideje. 

 Ellentmondásmentes – Összhangban áll a magasabb szintű célokkal, illeszkedik az in-

tézmény célrendszerébe és nem áll ellentétben más kitűzött céllal. 

 Érthető és nyelvileg megformált – Mindenki számára, aki részt vesz a cél megvalósí-

tásában, egyértelmű, hogy mit kell tennie, érti a cél tartalmát. 

 Szervezeti kultúrába illeszkedik – Figyelembe veszi az intézmény belső környezetét, 

a szervezet belső adottságait. 

 Érdemi – Valóban előre viszi a szervezetet, hatással bír az intézményre, munkatársaira, 

partnereire. 
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 Elérhető – Reális tartalommal bír, figyelembe veszi a szervezetben rendelkezésre álló 

erőforrásokat. 

 Motiváló – Pozitív hatást vált ki a munkatársakban oly módon, hogy cselekvésre ösz-

tönöz, segíti az intézmény iránti elkötelezettséget. 

A célok meghatározásánál fontos figyelemmel lenni arra, hogy a cél nem azonos a feladattal. 

A feladat a cél megvalósítási folyamatában végzett cselekvés(ek), tevékenység(ek), 

amely(ek)nek felelőse, határideje és értékelhető eredménye van. A feladat a célok eléréséhez 

vezető út. 

4.4. A minőségirányítási rendszer működtetésének szervezeti keretei, intézményi fel-

tételei 

Az intézménynek meg kell határoznia a minőségirányítási rendszer működtetéséhez az intéz-

mény által biztosított feltételrendszert, ezen belül a szervezeti kereteket, a szükséges infrastruk-

túra, továbbá a személyi feltételek biztosítását. 

A minőségpolitikában kinyilvánított vezetői elkötelezettség és támogatás szükséges az eredmé-

nyes működtetéshez. 

A minőségirányítási rendszer működtetési feladataira létre kell hozni az intézményi minőség-

irányítási csoportot (MICS), és biztosítani kell a csoport felkészítését a minőségirányítással 

kapcsolatos feladatokra. Ehhez szükséges a minőségügyi tudás elsajátítása, amelyhez oktatói 

továbbképzések állnak rendelkezésre az intézmények számára. A MICS létszámát a szakképző 

intézmény létszámától függően 3-7 főben javasoljuk meghatározni. Javasolt az intézmény teljes 

szervezeti lefedése és az intézményvezetés képviselete is a csoportban. A MICS végzi az önér-

tékelés feladatainak szervezését, a lebonyolítást, az önértékelés szervezési feladatait, de minden 

intézményi munkatársnak van feladata a minőségfejlesztési munkában. A MICS feladata az 

önértékelési folyamat során a vezetés és a munkatársak folyamatos tájékoztatása is. 

Szabályozni szükséges a munkatársak minőségirányítási feladatait: részvétel az önértéke-

lésben, adatok gyűjtése és szolgáltatása, partneri mérésekben való közreműködés, az önértéke-

lés értékelési területenkénti értékelési feladatai, részvétel a döntésekben, a célok meghatározá-

sában, a folyamatszabályozásokat végző csoportokban, a fejlesztéseket kidolgozó fejlesztő cso-

portokban, a fejlesztések megvalósításában. Ezeket a szervezeti szabályozásokat célszerű rög-

zíteni az intézményi SZMSZ-ben és a munkaköri leírásokban is. 

Az önértékelés során meghatározott erősségek és fejlesztendő területek alapján kell fejlesztési 

célokat kitűzni és az intézményi fejlesztéseket elindítani. Ez a munka általában már nem a 

MICS, hanem a fejlesztő csoport (FCS) feladata. A fejlesztő csoport tagjait az intézményve-

zetés kéri fel és bízza meg a fejlesztendő terület ismeretében a releváns kompetenciákkal ren-

delkező vezetők, munkatársak köréből, de külső szakértőt is bevonhatnak ebbe a munkába. Az 

FCS szükség esetén elemzi a fejlesztendő területet, okkeresést, kiegészítő vizsgálatokat végez-

het, kijelöli a fejlesztési célt (mérhető indikátorral), cselekvési tervet készít. 

A minőségirányítási tevékenységekhez biztosítani kell a személyi feltételeket és azok finan-

szírozását. A munkatársak rögzített (SZMSZ, munkaköri leírások) minőségirányítási feladatait 
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a kötött munkaidőben a szakmai oktatással összefüggésben elrendelhető egyéb feladatok tevé-

kenységi körben javasoljuk meghatározni. 

A MICS finanszírozásáról az intézményi sajátosságok és lehetőségek figyelembevételével az 

intézmény vezetője a fenntartó (a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény 

esetén a szakképzési centrum) egyetértésével dönt. Javasoljuk a kötött munkaidő terhére vég-

zett tevékenységként, vagy az osztott (oktató és minőségirányítási feladatok) részmunkaidős 

foglalkoztatással történő feladatvégzést. A nem rendszeres minőségirányítási feladatok eseté-

ben (pl. FCS) lehetőség van e feladatok többletfeladatként való finanszírozására is. 

Az intézménynek a minőségirányítási munkához biztosítania kell az infrastrukturális feltétele-

ket, a megfelelő eszközöket, anyagokat, a digitális eszközrendszert.  
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5. Az oktatók értékelési rendszerének módszertani leírása  

5.1. Jogszabályi háttér 

A Szakképzés 4.0 stratégia alapján „A szakképzés egyik legfontosabb feladata, hogy a szakte-

rületük legfrissebb technológiáit is ismerő közismereti és szakmai oktatók tanítsanak a szak-

képző intézményekben.”  

Ezzel összhangban a Szkt. és az Szkr. értelmében a szakképző intézmény minőségirányítási 

rendszere a szakképzés feltételeinek folyamatos fejlesztésére irányul, ennek keretében az okta-

tók továbbképzésével és önképzésével elősegíti a személyi feltételek folyamatos fejlesztését. 

A szakképző intézmény a minőségpolitika keretében a szakképzésért felelős miniszter által ki-

adott módszertani javaslat alapján elkészíti az oktatók értékelési rendszerét. 

Az oktatók értékelését – a minőségpolitikában meghatározottak szerint – az igazgató végzi. Az 

oktatók értékelési rendszere keretében az igazgató a további intézményi vezetők és – döntése 

alapján – külső szakértő bevonásával háromévente értékeli az oktató munkáját: erősségeket és 

fejlesztendő területeket határoz meg, jóváhagyja az oktató által az értékelés megállapításaihoz 

kapcsolódóan készített cselekvési tervet. Vizsgálja az elvárásrendszer teljesülését, ennek kere-

tében az oktató 

 szakmai felkészültségét, 

 a szakképzés-releváns korszerű módszertan alkalmazását, 

 pedagógiai tervezését, 

 pedagógiai értékelését, 

 együttműködését más oktatókkal, a szülőkkel és az oktatási partnerekkel, 

 személyiségfejlesztő, csoportvezetői, tanulás támogató tevékenységét, 

 innovációs tevékenységét és szakmai elkötelezettségét. 

Az értékelési területek és szempontok elvárásokként definiálhatók a szakképzésben dolgozó 

oktatókra vonatkozóan, mert minőségi képzési rendszert nem lehet működtetni elkötelezett, fel-

készült oktatók és intézményi vezetők nélkül.  

Az intézményi vezetőkre vonatkozó értékelés abban különbözik az oktatói értékeléstől, hogy 

figyelembe veszi a vezetői munkát és kompetenciákat is. Az intézményi vezetők értékelését 

szintén az igazgató végzi az alábbi területeken: 

 szakmai felkészültség, 

 pedagógiai folyamatok irányítása, 

 változások kezelése, 

 vezetői kommunikáció, 

 oktatói munka ellenőrzése, értékelése, fejlesztések támogatása, 

 kapcsolatrendszer működtetése, 

 innováció, intézmény menedzselése. 
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5.2. Az oktatói értékelési rendszer célja 

Az oktatói értékelési rendszer célja a szakképző intézmények szakmai fejlődésének támogatása. 

A nevelési-oktatási-képzési tevékenység egységes és nyilvános elvárások alapján történő érté-

kelése képes lesz megmutatni az intézmény egyéni szakmai-pedagógiai arculatát, és erősíteni a 

tanulóközpontú oktatást-nevelést-képzést, valamint a minőségi szakmai-pedagógiai munkát. 

Hosszú távú célként jelenik meg az oktatók és az intézmények körében a pedagógiai értékek 

bemutatása, a jógyakorlatok elterjesztése és végső soron egy egységesen jó szakmai színvonalú 

szakképzés biztosítása. Olyan intézményrendszer megteremtése, ahol a tanulók, a képzésben 

részt vevő személyek lehetőséget kapnak képességeik fejlesztésére, kibontakoztatására, és 

amelyből értékes, alkotóképes és a társadalom számára hasznos felnőttként lépnek ki. 

5.3. Előzmények 

Az új szakképzési törvény 2019-ben megteremtette a feltételeket a köznevelési törvénytől való 

eltérésre, ezzel együtt egy önálló, kifejezetten a szakképzés sajátosságaira épülő új minősítési 

rendszer kialakítására. 

Az Szkt. értelmében a szakképző intézmények alkalmazottai – akik a közismereti oktatási fel-

adatokat, az ágazati alapoktatási és a szakirányú oktatási feladatokat ellátják –, az oktatók, az 

intézménnyel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állnak. Az egyházi jogi sze-

mély által alapított, illetve fenntartott szakképző intézmény esetében a foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony egyházi szolgálati viszonyként is létrehozható.  

Ezzel összefüggésben a munkabér 2020. évi megállapításánál figyelembe kellett venni, hogy 

az igazodjon a hasonló munkakört betöltők által elérhető havi jövedelemhez, továbbá legyen 

tekintettel a szakképző intézmény alkalmazottjának a szakképző intézménnyel fennálló jogvi-

szonya időtartamára. 

A munka végzéséért járó ellenszolgáltatás mértékére ugyanakkor hatással volt, hogy az intéz-

mény vezetője az oktatói értékelési szempontsor felhasználásával értékelte az oktatók teljesít-

ményét, és ez alapján került meghatározásra az oktatók bére. 

A soron következő átfogó oktatói értékelésre 2023-ban kerül sor, majd ezt követően három-

évente a továbbfejlesztett értékelési szempontrendszer és eljárásrend szerint kell azt az intéz-

ményeknek elvégezniük. 

5.4. A Módszertani javaslat tartalma 

A részletes „Módszertani javaslat a szakképzésben alkalmazott oktatók és intézményi vezetők 

teljesítményértékeléséhez” – amely alapján az intézményeknek a saját magukra adaptált rend-

szert kell meghatározniuk 2022. augusztus 31-ig – külön dokumentumban található. Ebben a 

fejezetben röviden összefoglaljuk a javasolt módszertant.  
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5.4.1. Az oktatói értékelés intézményi elvárásrendszerének meghatározása 

Az intézmények saját elvárásaikat az általános elvárások mentén fogalmazzák meg. Az elvárá-

sok rögzítik az értékelési területeket, az értékelési szempontokat, a magyarázatot és a szempon-

tok adatforrásait, amelyek az EQAVET elveknek és minőségjellemzőknek megfelelően írják le 

a jó, szakmailag felkészült oktató jellemzőit. Az intézmények céljaik alapján változtathatják a 

szakképzési centrum (fenntartó) szintjén egységes alapelvek alapján kialakításra került ún. 

súlyszorzókat.  

5.4.2. Az oktatói értékelés módszertana, eszközei 

Az értékelés során használt módszerek: dokumentumelemzés, megfigyelés, kérdőív. A doku-

mentumelemzés és az óra/foglalkozáslátogatás szempontjainak, illetve a kérdőívek kérdéssora-

inak célja, hogy az értékelési területenként megadott szempontok vizsgálatához elegendő infor-

mációt szolgáltassanak.  

5.4.3. Az oktatói értékelés értékelési területei, szempontjai 

Az oktatói értékelési rendszer a szakképző intézmény minden oktatói munkakörére alkalma-

zandó (közismereti és szakmai oktatók, pszichológus, könyvtáros oktató, fejlesztő pedagógus, 

kollégiumi oktató). 

Az értékelési rendszer tíz értékelési területből áll: 

 az 1-3. értékelési terület az adott munkakör értékelésére vonatkozik.  

 a 4-10. értékelési terület a munkakört betöltő oktató szakmai kompetenciáinak tel-

jesítményértékelése.  

Az értékelési szempontok az értékelési terület lebontását jelentik, amelyek az összes területtel 

és azon belül a szempontokkal együtt a teljes oktatói tevékenységet lefedik. A magyarázat segíti 

az adott értékelési szempont szakképző intézményi értelmezését.  

5.4.4. Az oktatói értékelés folyamata 

Az oktatói értékelés előkészítése során össze kell hangolni az egy centrumhoz, fenntartóhoz 

tartozó intézmények oktatói értékeléséhez tartozó értelmezést, közös eljárásrendet. 

Az oktatói értékelés végrehajtásához nélkülözhetetlen a rendszeres adatgyűjtés, amely segíti a 

megalapozott értékelés elvégzését. Fontos adatforrás a KRÉTA napló, a rendszeres óra/foglal-

kozáslátogatások és a releváns partnerek visszajelzései. 
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6. A szakképző intézményi folyamatmodell, a folyamatszabályozás intézmé-

nyi megvalósításának módszertana 

6.1.  A szakképző intézményi folyamatmodell célja 

Az EQAVET Keretrendszer meghatározza azokat az elemeket, amelyeket a szakképző intéz-

ményeknek alkalmazniuk kell a minőségirányítási és minőségfejlesztési tevékenységükben. A 

szakképző intézmény minőségirányítási rendszerében kerülnek azonosításra és szabályozásra 

azok a folyamatok, amelyek szabályozzák az intézményi működést a célok elérése érdekében. 

A folyamatok három területen (vezetési-irányítási, szakmai-képzési, támogató és erőforrás fo-

lyamat-területeken) kerülnek meghatározásra, ezeken belül azok az intézmény számára kötele-

zően szabályozandó folyamatok, amelyek az ágazati szakképzési stratégiában megfogalmazott 

legfontosabb célokhoz és az intézmény alapvető működtetéséhez kapcsolódnak. A javasolt fo-

lyamatok azok a lehetséges folyamatok, amelyek az intézményi működés értékelése alapján 

fejlesztendő területet jelentenek, illetve kiegészülnek az intézményi értékelések alapján fontos 

egyéb fejlesztendő területekre készült folyamatszabályozásokkal. A folyamatmodell folyamatai 

kapcsolódnak az egyes önértékelési területekhez, szempontokhoz és elvárásokhoz, így az önér-

tékelés keretében a folyamatok működésének értékelése is megtörténik.  

Az Önértékelési Kézikönyvben javaslatot teszünk az önértékelési szempontok és a folyamatok 

kapcsolatára (2. sz. melléklet), de az intézmény az intézményi célrendszer alapján és a helyi 

sajátosságok figyelembevételével ezeket felülvizsgálhatja, és szükség esetén módosíthatja, ki-

egészítheti.  

6.2. A folyamat fogalma 

A folyamat egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló olyan tevékenységek sorozata, 

amelyek bemeneteket használnak fel egy tervezett eredmény létrehozására. 3 

6.3. A folyamatok szabályozása 

6.3.1. A folyamatszabályozás célja 

A folyamatszabályozás célja az intézményi működés legjobb gyakorlatának a kialakítása, a mű-

ködés eredményességének javítása, a folyamat változékonyságának csökkentése, a célok meg-

bízható teljesítése, valamint a szabályozott terület folyamatos fejlesztése. A célokat a folyama-

tok működtetésének segítségével érhetjük el; a folyamatszabályozás célorientált, gyakorlatköz-

pontú és a PDCA logikára épül. 

 

                                                 

3 MSZ EN ISO 9000:2015 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2015) 
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6.3.2. Folyamatok azonosítása, folyamatleltár készítése 

Az intézményi folyamatmodell készítése folyamán az intézményvezetés és a folyamatszabá-

lyozást végző csoport (lásd a 4.4. fejezetben) közösen azonosítja a folyamatokat. 

A folyamatazonosítás forrásai: 

 a folyamatmodell alapján kötelezően szabályozandó folyamatok, 

 a célokhoz kapcsolódó egyéb, intézményre jellemző működési folyamatok azono-

sítása, amelynek során az intézmény céljaihoz meg kell keresni az azok teljesülését 

elősegítő intézményi folyamatokat, tevékenységeket, működési elemeket, 

 az intézményi dokumentumok vizsgálata, a meglévő intézményi folyamatok, eljá-

rások célokhoz kapcsolása, 

 az intézményi önértékelés EQAVET alapú értékelési területeinek, szempontjainak 

és elvárásainak vizsgálata, célokhoz kapcsolása, a célok megvalósítását biztosító 

folyamatok azonosítása, 

 fenntartói, tulajdonosi előírások, rendeletek által előírt folyamatok meghatározása. 

6.3.3. A folyamatok kidolgozási és bevezetési ütemtervének elkészítése 

A minőségirányítási rendszer leírás elkészítése során a MICS elkészíti a folyamatszabályozások 

kidolgozásának ütemtervét az azonosított és az intézményi folyamatmodellben szereplő összes 

folyamatra. 

Az intézmény minőségirányítási rendszerének hatálybalépéséig csak az intézményi önértékelés 

folyamatának szabályozását kell elkészíteni, a többi, az intézményi folyamatmodellben sze-

replő folyamat (további kötelező és az intézmény által választott, illetve meghatározott folya-

mat) szabályozását a MIR hatálybalépését követő egy év alatt kell elvégezni. Az intézmény ezt 

az ütemtervet rögzíti a folyamatmodellt tartalmazó leírásban.  

Az elkészült szabályozásnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia: 

 a folyamatgazda megnevezése, 

 a folyamat célja,  

 a folyamat vonatkoztatási területének lehatárolása 

o szervezetalapú (a szervezet mely területein érvényes?), 

o tevékenységalapú (mely intézményi tevékenységekre terjed ki?), 

o egyéb, a szabályozandó speciális területre vonatkozik, 

 a folyamat algoritmusa (kezdőpontja, lépések sorrendje, végpontja), 

 a folyamat értékkel bíró eredménye, kimenete, azaz produktuma, 

 a folyamat mérésének indikátorai. 

 

Az intézmény az önértékelés során térjen ki a bevezetett folyamatszabályozás tartalmi elemei-

nek és eredményeinek áttekintésére és értékelésére is. A folyamatokat, a folyamat működteté-

sének eredményességét meghatározó indikátorokat, a partneri mérési eredményeket a jelen Ön-

értékelési Kézikönyv és az intézményi sajátosságok figyelembevételével rendelje hozzá az ön-

értékelés értékelési területeihez, szempontjaihoz, elvárásaihoz. 



22 / 170 

 

6.3.4. A folyamatszabályozások elkészítése, próbaműködtetése, a szabályozás in-

tézményi bevezetése, a folyamatok működésének mérése, értékelése  

A folyamatszabályozás folyamata 

 tervezés (P) 

 szabályozás (D): Ki…, Mit…, Miért…, Mikor…, Hol…, Hogyan…? 

 ellenőrzés (minden benne van-e?) (C) Próbáljuk ki! 

 javítás, módosítás, bevezetés (A) 

Írásbeli szabályozási technikák 

 szöveges leírás 

 folyamatábra 

 mátrix (táblázat) 

 elektronikus eszközök 

A folyamatok próbaműködtetése 

 folyamatgazda 

 bevezetés 

 a folyamat mérése: eredmény, hatás, hatékonyság, relevancia 

 javítás, fejlesztés 

A szabályozás intézményi bevezetése 

 döntés a bevezetésről 

 betanítás 

 erőforrások biztosítása 

A folyamatok működésének mérése, értékelése 

 rendszeres önértékelés, értékelési szempontokhoz rendelés 

 folyamatok mérése, értékelése 

 folyamatindikátorok 

A folyamatok ellenőrzése, felülvizsgálata az önértékelés és a külső értékelés során történik, az 

intézmény azonban a folyamatok felülvizsgálatára belső és külső auditot4 is végezhet, továbbá 

más intézményekkel való együttműködés keretében alkalmazhatja a Peer Review5 értékelést is. 

6.3.5. Szakképző intézmények kötelezően szabályozandó és javasolt folyamatlis-

tája 

A szakképző intézmények által kötelezően szabályozandó folyamatok vastagon szedett dőlt 

betűkkel vannak jelölve a 2-4. sz. táblázatokban. 

                                                 

4 Az audit alapvető elemei magukba foglalják egy folyamat megfelelőségének meghatározását egy olyan eljárás 

alapján, amelyet az auditált folyamatért nem felelős személyek végeznek. (MSZ EN ISO 9000:2015 Minőségirá-

nyítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2015) 
5 A Peer Review egy önkéntességen alapuló, fejlesztés-orientált külső értékelési módszer, amelynek célja az érté-

kelt szakképző intézményben a folyamatos minőségfejlesztés elősegítése, támogatása egy nyílt és kölcsönös bi-

zalmon alapuló légkörben megvalósuló szisztematikus értékelés révén.    

Az értékelést olyan, az intézményen kívüli szakemberek – pl. más intézményekben oktató kollégák (Peer-ek) – 

végzik, akik hasonló környezetben tevékenykednek (tehát ismerik és értik a szakképzésben zajló folyamatokat), 

és a vizsgált területe(ke)n megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek. 
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Az intézmények a fent hivatkozott táblázatokban szereplő javasolt folyamatoktól eltérőeket is 

azonosíthatnak, szabályozhatnak: a folyamatok kiterjedtségét és tartalmi elemeit az intézményi 

sajátosságoknak megfelelően alakíthatják ki. 

2. sz. táblázat: Vezetési-irányítási folyamat-terület 

sz. Vezetési-irányítási folyamat-terület folyamatai 

V1. Stratégiai tervezés 

V2. Tanévi tervezés 

V3. 
Emberi erőforrások menedzselése (kiválasztási és betanítási rend működtetése, to-

vábbképzési rendszer működtetése) 

V4. Intézményi önértékelés 

V5. Vezetői ellenőrzés 

V6. Jogi követelmények biztosítása 

V7. Partnerek azonosítása, a partnerek igényeinek és elégedettségének mérése 

V8. Kommunikáció a partnerekkel 

V9. Információáramlás  

V10. ….. 

3. sz. táblázat: Szakmai-képzési folyamat-terület 

sz. Szakmai-képzési folyamat-terület folyamatai 

SZK1. Szakmai-képzési tervezés 

SZK2. Pályaorientáció, beiskolázás, tanulói felvétel 

SZK3. Oktatók szakmai-képzési együttműködése 

SZK4. Módszertani kultúra és eszköztár működtetése, fejlesztése 

SZK5. Tanulás támogatása 

SZK6. A tanulók mérése és értékelése 

SZK7. Mentálhigiéné és prevenció 

SZK8. …. 

 

4. táblázat: Támogató és erőforrás folyamat-terület 
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sz. Támogató és erőforrás folyamat-terület folyamatai 

T1. Gazdasági erőforrások biztosítása, beszerzési tevékenység működtetése 

T2. Intézményi adminisztráció, KRÉTA rendszer kezelése 

T3. Panaszkezelés 

T4. Pályázati rendszer működtetése 

T5. Pénzügyi-, gazdasági tevékenység működtetése 

T6. Infrastrukturális (épület, eszköz, felszerelés) fejlesztések tervezése 

T7. Megfelelő, biztonságos munkakörnyezet biztosítása 

T8. … 

6.4. A szakképző intézmények által kötelezően szabályozandó folyamatok tartalma, ki-

terjedtsége 

Az intézmények a kötelező folyamatok szabályozását az alábbi keretek figyelembevételével 

készítik el, amelyektől az intézményi céloknak, a helyi sajátosságoknak megfelelően eltérhet-

nek. 

6.4.1. Vezetési-irányítási folyamat-terület 

Vezetési-irányítási folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

Sor-

szám 

Folyamat elnevezése Folyamat tartalma, kiter-

jedtsége 

A folyamat szabályozásá-

nál figyelembe kell venni 

1. Stratégiai tervezés   Az intézményi stratégiai cél-

rendszer (küldetés, jövőkép, 

szakmai program, képzési 

program, képzési együttmű-

ködési rendszer) kialakításá-

nak, mérésének és felülvizs-

gálatának folyamata. 

 

 az országos szakképzési 

stratégia jogszabályok ál-

tal megfogalmazott elvá-

rásait, a partneri elváráso-

kat, a munkaerő-piaci 

adatokat és információ-

kat, a regionális fejlesz-

tési stratégiát, a fenntar-

tói, tulajdonosi döntése-

ket, a szakmai elváráso-

kat, 

 az intézmény célrendsze-

rét, 

 az intézmény működési 

környezetének szociokul-

turális jellemzőit, gazda-

sági fejlesztéseit, munka-

erő-piaci trendjeit. 

2. Tanévi tervezés Tanévi célok kijelölése, a tan-

évi működés megtervezése, 

 az intézmény célrendsze-

rét, 
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Vezetési-irányítási folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

Sor-

szám 

Folyamat elnevezése Folyamat tartalma, kiter-

jedtsége 

A folyamat szabályozásá-

nál figyelembe kell venni 

az éves munkaterv elkészíté-

sének, az intézményi műkö-

dés rendjének biztosítása, a 

dokumentációs és adminiszt-

rációs rend kialakítása. 

Tantárgyfelosztás, órarend 

készítése. 

 az önértékelés és külső 

értékelés eredményeit, 

 az ágazati irányítás és a 

fenntartó által meghatá-

rozott feladatokat, 

 a tanév rendjéről szóló 

rendeletet, 

 az intézményi SZMSZ ál-

tal meghatározott szerve-

zeti kereteket, adminiszt-

rációs és dokumentálási 

szabályokat, 

 a duális partneri kör elvá-

rásait, működési feltét-

eleit. 

3. Emberi erőforrá-

sok menedzselése 
(kiválasztási és beta-

nítási rend működte-

tése, továbbképzési 

rendszer működte-

tése) 

Az intézmény emberi erőfor-

rásokkal való gazdálkodásá-

nak szabályozása, az egymás-

hoz kapcsolódó folya-

mat(ok)nak, az emberi erő-

forrás-gazdálkodás kapcso-

latrendszerének meghatáro-

zása az intézmény más szak-

mai folyamataival. (Lehető-

ség van ezen folyamat 

alfolyamatokra, vagy több fo-

lyamatra bontására is.) 

Az intézmény célrendszeré-

nek, a szakképzés követel-

ményrendszerének figyelem-

bevételével az oktatók és az 

egyéb alkalmazottak kivá-

lasztási szempontjainak, a ki-

választás folyamatának a 

megtervezése. 

A betanítás során a közös in-

tézményi értékrend, a szerve-

zeti kultúra elemeinek és a 

biztonságos munkavégzés 

szabályainak az átadása. 

A továbbképzési rendszer 

működtetésében a szakkép-

zés tartalmi és módszertani 

követelményeinek érvényesí-

tése, a gazdasági szereplők és 

 a foglalkoztatás jogsza-

bályi előírásait, 

 a munkatársak alkalma-

zásának jogszabályi elő-

írásait, a képesítési köve-

telményeket, az oktatói 

értékelés elvárásait; az in-

tézményközi együttmű-

ködés, a közös foglalkoz-

tatás elvárásait, kereteit, 

 az intézmény célrendsze-

rét, annak a szakmai-kép-

zési, módszertani célkitű-

zéseit, 

 a betanítási rend intézmé-

nyi hagyományait, a szer-

vezeti struktúrát, 

 a továbbképzési rend-

szernek az intézményi cé-

loknak és a szakképzés 

tartalmi és módszertani 

elvárásainak megfelelően 

történő kialakítását,   

 a meglévő és megszerzett 

belső tudás multiplikáci-

ójának megvalósítását, a 

szervezeti keretek bizto-

sításával. 
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Vezetési-irányítási folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

Sor-

szám 

Folyamat elnevezése Folyamat tartalma, kiter-

jedtsége 

A folyamat szabályozásá-

nál figyelembe kell venni 

a duális partneri kör tovább-

képzési lehetőségeinek alkal-

mazása. 

A belső tudásátadás rendsze-

rének, a tanulószervezet mű-

ködtetési feltételeinek a sza-

bályozása. 

4. Intézményi önérté-

kelés 

Az intézmény munkájának 

értékelése a jelen Önértéke-

lési Kézikönyvben meghatá-

rozott szempontok és gyako-

riság alapján; az intézményi 

önértékelés gyakoriságának, 

módszereinek és az értékelési 

eredmények felhasználásá-

nak szabályozása. 

A mérési rendszer évenkénti 

(tanéves és naptári éves indi-

kátorok, partneri mérések) 

működtetése, amely illeszke-

dik az intézményi célrend-

szerhez és az ahhoz kapcso-

lódó folyamatokhoz. A mé-

rési rendszer alapját képezi a 

rendszeres kétévenkénti in-

tézményi önértékelésnek.  

Az önértékelés lépéseinek, 

feladatainak, szervezeti kere-

teinek, ütemezésének meg-

tervezése. 

A rendszeres felülvizsgálat, 

az elemzés és a beavatkozás 

szabályainak és az ehhez kap-

csolódó hatásköri feladatok-

nak, valamint az intézmény 

külső értékelésre való felké-

szülésének a megtervezése. 

 az önértékelési és a külső 

értékelési kézikönyveket, 

az oktatói értékelés intéz-

ményi szabályozásának 

elvárásait, szempontrend-

szerét, módszertani elő-

írásait, 

 az intézményi folyamat-

modellt, 

 az intézmény indikátor-

rendszerét, partneri méré-

seit, 

 a minőségirányítás szer-

vezeti kereteit, 

 a célrendszer kialakításá-

nak intézményi szabá-

lyait, 

 az értékelések, elemzé-

sek, felülvizsgálat, be-

avatkozás kapcsolatrend-

szerét. 

6.4.2. Szakmai-képzési folyamat-terület 

Szakmai-képzési folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

Sor-

szám 

Folyamat elneve-

zése 

Folyamat tartalma, kiter-

jedtsége 

A folyamat szabályozásá-

nál figyelembe kell venni 

1. Szakmai-képzési 

tervezés 

A szakképzés tartalmi szabá-

lyozásának megfelelően az 

 a szakmajegyzéket, 

 a képzési és kimeneti kö-

vetelményeket (szakmai 
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Szakmai-képzési folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

Sor-

szám 

Folyamat elneve-

zése 

Folyamat tartalma, kiter-

jedtsége 

A folyamat szabályozásá-

nál figyelembe kell venni 

 ágazati alapoktatás és a szak-

irányú oktatás infrastrukturá-

lis és humánerőforrás terve-

zése. 

A képzési program tervezése 

az ágazati és szakirányú okta-

tás időszakában, a duális kép-

zőhellyel közös képzési prog-

ram kialakítása. 

A képzési együttműködés 

tervezése a duális képzőhe-

lyekkel, az ágazati képzőköz-

ponttal. 

Az oktatói együttműködés 

megtervezése a közismereti 

oktatók, a szakmai oktatók és 

a duális képzőhelyek oktatói 

között. 

A tanulói értékelési rendszer 

kialakítása a szakirányú okta-

tás során a duális képzőhe-

lyekkel való együttműködés 

kereteiben. 

követelmények, vizsgáz-

tatási követelmények),  

 a programtantervet, 

 az intézmény szakmai 

programját (célrendszert, 

tanulói értékelés rendjét), 

 az intézmény duális part-

neri körét,  

 az ágazati képző központ, 

és a duális partnerek kép-

zési munkamegosztását, 

 a tanévi tervezés intézmé-

nyi szabályait, az intéz-

mény munkarendjét,  

 a tantárgyfelosztást, az 

órarend készítés intézmé-

nyi szabályait. 

2. Pályaorientáció, 

beiskolázás, tanulói 

felvétel 

 

Az intézmény beiskolázási 

folyamatának, ezen belül az 

intézményi beiskolázási mar-

keting tevékenységnek, a pa-

píralapú, illetve online kiad-

ványok készítésének, a ren-

dezvények szervezésének, a 

szakmai bemutatók, nyílt na-

pok, sajtó-megjelenések, 

szakmai versenyek szervezé-

sének, a felnőttek oktatása 

ügyfélszolgálati tevékenysé-

gének a szabályozása. 

A beiskolázási eljárás jogsza-

bály szerinti megvalósítási 

folyamatának, szervezeti ke-

reteinek, időtervének, admi-

nisztrációs feladatainak a 

meghatározása.  

A folyamatban a jogszabályi 

döntési pontok meghatáro-

zása.  

 a marketing lehetőségei-

nek feltárását a partneri 

rendszerben történő 

együttműködés kereté-

ben, 

 a pályaorientáció terén 

folytatott együttműködést 

a gazdasági szereplőkkel, 

 a fenntartó alapító okira-

ton alapuló képzési kere-

teit,  

 a szakmai és a képzési 

programban meghatáro-

zott képzési kínálatot,  

 az intézményi és az intéz-

ményközi együttműkö-

déssel biztosított tanulási 

utakat, 

 az intézménynek a fenn-

tartó által meghatározott 
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Szakmai-képzési folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

Sor-

szám 

Folyamat elneve-

zése 

Folyamat tartalma, kiter-

jedtsége 

A folyamat szabályozásá-

nál figyelembe kell venni 

képzési profilját és az en-

gedélyezett beiskolázási 

létszámát,  

 a felvételi eljárás szabá-

lyait, 

 a felnőttek felnőttképzési 

szerződés keretében fo-

lyó oktatásának előírá-

sait, szabályait, 

 a tanév rendjét, 

 az intézményi humánerő-

forrás- és infrastrukturá-

lis kapacitásokat, 

 a duális partneri kör kép-

zési lehetőségeit, részvé-

telét a pályaorientáció-

ban. 

3. Oktatók szakmai- 

képzési együttmű-

ködése 

 

Az oktatók együttműködé-

sére vonatkozó szervezeti, 

szakmai keretek kialakítása, 

az ezekkel kapcsolatos köve-

telmények megfogalmazása.   

A megfogalmazott közös kö-

vetelmények vonatkoznak az 

egy osztályban-, képzési cso-

portban tanítók közösségére, 

a szakmai munkaközösségek 

együttműködésére, a szak-

képzésben együttműködő ok-

tatókra, a tantermi oktatásban 

résztvevő közismereti okta-

tókra, a szakmai oktatókra, a 

belső és külső gyakorlóhe-

lyek oktatóira és a kollégiumi 

oktatókra.  

Az intézmény más intézmé-

nyek oktatóival való képzési 

és szakmai együttműködésé-

nek szabályozása.  

 az intézmény szervezeti 

felépítését, a szabályozott 

feladat- és hatásköröket, 

 a szakképzési centrumok 

keretében működő szak-

képző intézmény eseté-

ben a közös együttműkö-

dési szabályokat, 

 a szakmai program, kép-

zési program tartalmi sza-

bályozásait, módszertani 

elvárásait az oktatói 

együttműködés szem-

pontjából, 

 az intézmény szervezeti 

kultúráját, 

 az együttműködési ha-

gyományokat, az ezzel 

kapcsolatos partneri elé-

gedettséget, elvárásokat. 

4. Módszertani kul-

túra és eszköztár 

működtetése, fej-

lesztése 

Az intézmény meghatározza  

 a cél- és feladatrendszeré-

hez kapcsolódó módsze-

reket és eszköztárat,  

 a módszertani kultúra fej-

lesztésének, az eszköztár 

 az intézmény célrendsze-

rét, 

 a szakmai és a képzési 

programot,  



29 / 170 

 

Szakmai-képzési folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

Sor-

szám 

Folyamat elneve-

zése 

Folyamat tartalma, kiter-

jedtsége 

A folyamat szabályozásá-

nál figyelembe kell venni 

bővítésének intézményi 

gyakorlatát, 

 a belső módszertani tu-

dás, tapasztalatok átadá-

sának módszereit, szerve-

zeti és formai kereteit,  

 más intézményekkel az 

együttműködés rendjét a 

tudásátadás, a módszer-

tani eszköztár működte-

tése terén,   

 a szakképzés követelmé-

nyeinek megfelelő tanu-

lási útmutatók, módszer-

tani segédletek, feladatle-

írások, műveleti lapok, 

mérőeszközök kidolgozá-

sának, közös használatá-

nak, értékelésének és fej-

lesztésének rendjét az in-

tézményen belül és a le-

hetőségekhez mérten 

azon kívül is, 

 a digitális tartalomkeze-

lés rendszerének kialakí-

tását az intézményben. 

 az oktatók szakmai kom-

petenciáit és módszertani 

tudását, 

 a szakképzési továbbkép-

zési kínálatot, 

 a szakmai munkaközös-

ségek feladatrendszerét, 

hatáskörét, 

 a megvalósított módszer-

tani továbbképzéseket és 

a továbbképzésekre ren-

delkezésekre álló forráso-

kat, 

 a más intézményekkel, 

duális partnerekkel meg-

lévő szakmai együttmű-

ködési rendszer lehetősé-

geit. 

6.4.3. Támogató és erőforrás folyamat-terület 

Támogató és erőforrás folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

Sor-

szám 

Folyamat elneve-

zése 

Folyamat tartalma, kiter-

jedtsége 

A folyamat szabályozásá-

nál figyelembe kell venni 

1. Gazdasági erőfor-

rások biztosítása, 

beszerzési tevé-

kenység működte-

tése 

 

Az intézmény gazdasági erő-

forrásainak biztosítása, infra-

struktúra, eszköz, anyag, 

szakmai anyag biztosításának 

intézményi folyamata az 

igény felmerülésétől a hasz-

nálatbavételig, jogosultsá-

gok, döntési pontok meghatá-

rozása. 

 

 az intézmény gazdasági 

önállóságának fokából 

adódó specialitásokat, az 

intézményi együttműkö-

dési rendszer közös tevé-

kenységeit,  

 az együttműködés pénz-

ügyi, gazdasági kereteit, 

az adminisztráció jogsza-

bályi előírásait, az iratke-

zelés jogi és személyiség-

jogi szabályait, 

 az intézmény pénzügyi, 

gazdasági szabályzatait,  
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Támogató és erőforrás folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

Sor-

szám 

Folyamat elneve-

zése 

Folyamat tartalma, kiter-

jedtsége 

A folyamat szabályozásá-

nál figyelembe kell venni 

 az intézmény szervezeti 

felépítését, munkaköri 

hatásköreit, 

 a takarékos, ésszerű gaz-

dálkodás követelményét. 

2. Intézményi admi-

nisztráció, KRÉTA 

rendszer kezelése 

 

Az intézményi oktatói admi-

nisztráció szabályozása a fel-

adatok, ellenőrzési pontok és 

a felelősségi kör meghatáro-

zásával. 

A KRÉTA rendszer haszná-

latára vonatkozó intézményi 

szabályok meghatározása, a 

szervezeti felépítésnek meg-

felelő jogosultságok, felada-

tok, felelősségi körök kiala-

kítása.  

Az adminisztráció, a KRÉTA 

használat belső ellenőrzési 

rendszerének működtetése, 

az adatok felhasználása az in-

tézményi fejlesztésekhez. 

 a jogszabályok alapján 

előírt iratkezelési, adatke-

zelési szabályokat, 

 a KRÉTA rendszer kézi-

könyvét, működési sza-

bályait, 

 az intézményi SZMSZ 

feladat-, hatáskör- és fele-

lősségi szabályait.  

 

3. Panaszkezelés A panaszkezelés, ezen belül a 

jogszabályi kötelezettség 

alapján előírt jogorvoslati te-

vékenység, a feladatok és a 

hatáskörök szabályozása. 

A szülők, a tanulók, a kép-

zésben részt vevő személyek 

panaszai kezelésének, az in-

tézményen belüli döntési, tá-

jékoztatási jogköröknek a 

szabályozása. 

 a jogorvoslati eljárást sza-

bályozó jogszabályokat, 

 az intézmény szervezeti 

felépítését, az SZMSZ és 

a munkaköri leírások által 

szabályozott hatáskörö-

ket. 
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7. Partneri igény- és elégedettség mérések 

Az intézményi önértékelés lényege, hogy az értékelési területeken az intézmény megvizsgálja 

a működését és az adatokkal alátámasztott eredmények alapján erősségeket és fejlesztendő te-

rületeket határoz meg. Az eredmények vizsgálatához szükséges a releváns partneri kör vélemé-

nye is az intézményi és az intézményvezetői munkáról. A jelen Önértékelési Kézikönyv az 

elvárásrendszer alapján meghatározza azoknak a partnereknek a körét, akiknek/amelyeknek a 

véleményét az önértékelés kétéves ciklusában legalább egyszer partneri igény- és elégedettség-

mérés keretében ki kell kérni. 

A partnerség két vagy több szervezet közötti, formális vagy informális megállapodásban 

rögzített együttműködési forma, aminek célja valamely, a partnerek számára kívánatos és fon-

tos helyi gazdasági vagy társadalmi cél elérése. Az együttműködés egyik leglényegesebb tu-

lajdonsága, hogy a partnerségből eredő gazdasági és társadalmi haszon meghaladhatja az 

ugyanazon szervezetek által egyénileg megszerezhető előnyöket. 

Az azonosított partneri körön belül a partnerekkel való kapcsolat szorossága alapján az intéz-

mény meghatározza releváns partnereit. A partnereket megkülönböztetjük aszerint is, hogy 

az intézményi működés külső vagy belső érintettjeiről van szó. 

A partnerek közül releváns partnerek azok, akik/amelyek az intézmény stratégiai céljaihoz 

kapcsolódóan kiemelt jelentőségűek, érdekeltek a szakképzés eredményességében, elvárásaik, 

elégedettségük meghatározó az intézmény számára, továbbá az intézmény eredményes, haté-

kony működéséhez elengedhetetlen a jó partneri együttműködés. 

A releváns partnerek közül az önértékelés során mérendő partnerek azt a kört jelentik, 

akik/amelyek elvárása és elégedettsége kulcsfontosságú az intézmény működésében, céljainak 

elérésében, ezért feltétlenül szükséges a mérésekbe való bevonásuk. Természetesen ezt a kört 

az intézmény tetszőlegesen ki is bővítheti. 

A külső partnerek közül relevánsak például a munkaerő-piaci partnerek, az általános iskolák, 

egyéb szakmai szervezetek, de közülük csak a duális képzésben együttműködő gazdasági tár-

saságok, vállalkozások vagy a végzetteket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek azok, akik-

nek/amelyeknek a véleményét az önértékelés kétéves ciklusában legalább egyszer partneri 

igény- és elégedettségmérés keretében ki kell kérni. 

A belső partnerek közül relevánsak a diákönkormányzat, a képzésben résztvevők vagy az 

egyéb alkalmazottak, de a tanulók, a törvényes képviselőik illetve az oktatók véleményét kell 

kikérni igény- és elégedettségmérés keretében. 

A kötelező partneri méréseken túl az intézmény a fejlesztési céljainak teljesülése, vagy a prob-

lémák okainak feltárása érdekében további partneri méréseket is alkalmazhat, illetve a mérése-

ket kiegészítheti interjúval, fókuszcsoportos interjúval vagy más empirikus adatfelvételi mód-

szerrel is. 

A szakképző intézményi és intézményvezetői önértékelés, valamint az oktatói teljesítményér-

tékelés keretében az alábbi kötelező partneri méréseket kell elvégezni. 
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7.1. A partneri igény- és elégedettségmérés kérdőívei 

Partneri 

kérdőív típusa 

A kérdőív 

felhasználási 

területe 

Milyen körben 

kell a partneri 

mérést elvé-

gezni? 

Milyen mintán 

kell a partneri 

mérést elvé-

gezni? 

Megjegyzés / 

Melléklet 

száma 

Oktatói kérdőív 
intézményi 

önértékelés 

Az intézményben 

foglalkoztatott ok-

tatók. 

100 %-os minta 5. sz. melléklet 

Oktatói/képzési 

tanács kérdőív 

intézményve-

zetői önérté-

kelés 

Az intézményben 

foglalkoztatott ok-

tatók. 

100 %-os minta 

12. sz. melléklet 

Amennyiben 

működik az in-

tézményben 

képzési tanács, 

úgy a tagokkal 

ezt a kérdőívet 

kell kitöltetni. 

Tanulói kérdőív 
intézményi 

önértékelés 

Az intézménnyel 

tanulói jogvi-

szonyban álló ta-

nulók. 

100 %-os minta 3. sz. melléklet 

Szülői kérdőív 
intézményi 

önértékelés 

Az intézménnyel 

tanulói jogvi-

szonyban álló ta-

nulók szülei. 

Reprezentatív 

felmérés, min-

den ágazatot, év-

folyamot lefedő 

20%-os minta-

vétellel. 

4. sz. melléklet 

Duális képző-

hely kérdőív1 

intézményi és 

intézményve-

zetői önérté-

kelés 

Az intézményben 

munkaszerződés 

vagy tanulószer-

ződés keretében 

képzést végző 

gazdálkodó szer-

vezetek. 

Reprezentatív 

felmérés, min-

den ágazatot le-

fedő legalább 

50%-os minta-

vétellel. 

6. sz. melléklet 

Végzetteket fog-

lalkoztató gaz-

dálkodó szerve-

zet kérdőív 

intézményi és 

intézményve-

zetői önérté-

kelés 

Az elmúlt három 

tanévben végzett 

tanulókat foglal-

koztató gazdál-

kodó szervezetek. 

Reprezentatív 

felmérés, min-

den ágazatot le-

fedő legalább 

20%-os minta-

vétellel. 

7. sz. melléklet 

Tanulói kérdőív 

az oktatói érté-

keléshez 

oktatói érté-

kelés 

Az adott oktató ál-

tal oktatott, az in-

tézménnyel tanu-

lói jogviszonyban 

álló tanulók. 

100 %-os minta 

Módszertani ja-

vaslat az oktatói 

értékeléshez, 6. 

sz. melléklet 
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Partneri 

kérdőív típusa 

A kérdőív 

felhasználási 

területe 

Milyen körben 

kell a partneri 

mérést elvé-

gezni? 

Milyen mintán 

kell a partneri 

mérést elvé-

gezni? 

Megjegyzés / 

Melléklet 

száma 

Szülői kérdőív 

az oktatói érté-

keléshez 

(Nem kötelező) 

oktatói érté-

kelés 

Az adott oktató ál-

tal oktatott, az in-

tézménnyel tanu-

lói jogviszonyban 

álló tanulók szü-

lei. 

20 %-os minta 

Módszertani ja-

vaslat az oktatói 

értékeléshez, 6. 

sz. melléklet  

Helyettesíthető 

más adatforrás-

sal is (beszá-

moló, interjú 

stb.). 

Duális képző-

hely kérdőív2  

az oktatói érté-

keléshez 

(Nem kötelező) 

oktatói érté-

kelés 

Az adott oktatóval 

szakmai oktató-

ként és/vagy cso-

portvezetőként 

kapcsolatban álló 

duális képzőhe-

lyek. 

20 %-os minta 

Módszertani ja-

vaslat az oktatói 

értékeléshez, 

6.sz. melléklet  

Helyettesíthető 

más adat- vagy 

információfor-

rással is (beszá-

moló, interjú 

stb.). 

7.2. A partneri igény- és elégedettségmérés lebonyolítása 

A jelen Önértékelési Kézikönyv mellékletében szereplő partneri mérőeszközök, kérdőívek kér-

déseit az intézmény szükség esetén – a helyi értelmezhetőség érdekében – módosíthatja, illetve 

a kérdéssoron túl kiegészítheti további kérdésekkel. 

A partneri mérések szervező, koordináló munkáját a MICS végzi, a mérések lebonyolításába 

további kollégák bevonása is szükséges lehet. A partneri mérések papíralapon is lebonyolítha-

tók, de javasoljuk az elektronikus kérdőívszerkesztő és kiértékelő programok használatát. A 

partneri méréseket úgy kell elvégezni, hogy a mintavételi arány figyelembevételével a felmérés 

érvényessége biztosított legyen. Ennek mértékét a MICS határozza meg. 

A partneri mérések ütemezését oly módon szükséges megtervezni, hogy az összesített adatok 

az önértékelést végző munkatársak számára időben rendelkezésre álljanak. 

A partneri igény- és elégedettségmérés folyamata nem része a szakképzési folyamatmodell kö-

telezően szabályozandó folyamatainak. Amennyiben az intézményben ez a folyamat nem kerül 

szabályozásra, akkor az önértékelés folyamatszabályozásában, vagy külön eljárásrendben java-

solt szabályozni a partneri igény- és elégedettségmérés vonatkozásában 

 a mérőeszközök frissítését,  

 a kérdőívek elkészítését, 

 az érintettek körének meghatározását, 

 a mintavételt, 



34 / 170 

 

 az elfogadható válaszadási arányt,  

 a mérések elvégzését,  

 az adatok összesítését,  

 az összefoglaló jelentések elkészítését. 

7.3. Adatfeldolgozás, az eredmények összegzése, az eredmények bemutatása a partne-

rek számára 

A kérdőívek feldolgozása során érdemes feltétlenül valamilyen elektronikus adatrögzítőt hasz-

nálni, amely több éven keresztül is biztosítja az adatok összehasonlítható feldolgozását. Egy 

ilyen folyamatos elektronikus tárolás lehetővé teszi a jövőben, hogy adatokat idősorosan vagy 

tematikusan le lehessen kérdezni, illetve azok alkalmasak legyenek összehasonlítások, temati-

kus összesítések és elemzések elvégzésére. Vizsgálni szükséges a kérdésekre kapott válaszok 

számszerű összesítését, a válaszlehetőségek közötti megoszlást, az úgynevezett alapmegoszlást, 

a válaszok átlagértékét kérdésenként és összességében is. Javasolt a kérdőív eredményeinek 

grafikus megjelenítése is, amely segíti az elemző folyamatot. 

A teljes mérési folyamat során szükséges biztosítani a névtelenséget, az iratkezelési és adatvé-

delmi szabályok betartását. 

A partneri mérések összesített eredményeiről tájékoztatni szükséges a felmérésben részt vevő 

partnereket, hiszen ők joggal elvárják, hogy lássák annak eredményét, továbbá fontosnak érez-

zék a véleményük kinyilvánítását a továbbiakban is az intézmény munkájának fejlesztése érde-

kében.  
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8. Szakképző intézményi indikátorrendszer 

Bármely szervezet önmaga által végzett értékelésében kiemelt szerepe van az intézmény mű-

ködéséhez kapcsolódó eredmények számszerű értékelésének. Ennek az értékelésnek fontos 

eleme az adatok idősoron történő elemzése, valamint az intézményi eredmények más szerveze-

tek eredményeivel történő összehasonlítása. A szakképzési indikátorrendszer tartalmazza a 

szakképző intézmények értékeléséhez szükséges mutatókat. Ez a rendszer az indikátorok több-

ségét az intézmény egyéb adatszolgáltatásaiból származtatja. 

A szakképzési indikátorok kapcsolódnak az intézményi célokhoz, és az azok elérése érdekében 

működtetett folyamatokhoz.  

8.1. Az indikátor fogalma, típusai 

Az indikátor olyan jelzőszám, mutató, amelynek segítségével egy célkitűzés megvalósulásá-

nak adott szintjét lehet szemléltetni. Jelenthet egy felhasznált erőforrást, egy elért hatást, egy 

minőségi szintet, illetve valamilyen egyéb változót. 

Az intézményben gyűjtött adatok tehát akkor válnak indikátorrá, ha azt valamely cél elérésének 

mérésére, értékelésére használja az intézmény. Ehhez elengedhetetlen, hogy a célokhoz ponto-

san meghatározza az intézmény az elvárt eredményeket. 

Az indikátorokat több szempont alapján csoportosíthatjuk, például az információ 

feldolgozottsági foka szerint vagy az előrehaladás mértéke szerint. 

8.1.1. Az információ feldolgozottsági foka szerint az indikátor 

 elemi, 

 származtatott, 

 összetett. 

Az elemi mutató olyan alapinformációt szolgáltat, amelyre más mutatók építhetők. (Például a 

tanulók összlétszáma egy adott időpontban, SNI-s tanulók száma egy adott időpontban.) 

A származtatott mutató két elemi mutató közötti arány számításán alapul. (Például az SNI-s 

tanulók aránya a tanulók összlétszámához viszonyítva.) 

Az összetett mutató több elemi vagy származtatott mutató súlyozott összege, vagy a mutatók 

összekapcsolt rendszere. Az intézmény egészének hatékonyságát csak összetett mutatóval lehet 

mérni. 

8.1.2. Az előrehaladást mérő indikátor lehet 

 input, forrás-indikátor, 

 output, kimenet-indikátor, 

 eredményindikátor, 

 hatás-indikátor, 

 hatékonyság-indikátor. 
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Az input, forrásindikátorok szolgáltatnak információkat a célok elérése érdekében felhasznált 

erőforrásokra vonatkozóan. (Például a szakképző intézmény 9. évfolyamára jelentkezők vagy 

felvettek száma.) 

Az output, kimenet-indikátorok számszerűsítik egy tevékenység nyomán létrejövő közvetlen 

eredményeket. A tevékenység, döntés, cselekvés kimenetét, az erőfeszítéseket mérik. (Például 

sikeres vizsgát tett tanulók száma.) 

Az eredményindikátorok a tevékenység által bekövetkezett változásokról nyújtanak informá-

ciót a kitűzött célhoz viszonyítva. (Például sikeres vizsgát tett tanulók aránya a vizsgára jelent-

kezők számához képest.) 

A hatásindikátorok a tevékenység hosszabb távon és nem közvetlenül jelentkező következmé-

nyeire utalnak. (Például végzett tanulók pályakövetése.) 

A hatékonyság-indikátorok az eredmények és a ráfordított erőforrások viszonyát mutatják meg. 

(Például egy oktatóra elköltött továbbképzési költség.) 

8.2. Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények 

Az indikátor legyen 

 érvényes, releváns: pontosan tükrözze a mért, vizsgált fogalmat, mindenki számára egyér-

telmű és azonos legyen a jelentése és hasznos, használható legyen (jelen esetben) az önér-

tékelés szempontjából, 

 megbízható, statisztikailag pontos: azonos mérés két különböző személy által azonos érté-

ket adjon, 

 érthető és értelmezhető: az indikátor számításával kapott eredmény világos és meggyőző 

legyen a felhasználók számára, 

 hozzáférhető: ami a könnyen előállíthatóság és számszerűsíthetőség követelményét jelenti, 

 időszerű, naprakész, 

 összehasonlítható az intézmény által évről évre gyűjtött adatokra vonatkozóan, 

 valamilyen alkalmas referenciaszinthez mérhető (normativitás), 

valamint változása jól mutassa a tevékenység eredményességének változását. 

A jelen Önértékelési Kézikönyvben szereplő indikátorok intézményi szinten értelmezhető szak-

képzési indikátorok, amelyek a szakképzés eredményeire, az egész életen át tartó tanulásra, a 

munkaerőpiacra fókuszálnak, valamint a környezethez, a bemeneti követelményekhez, a szak-

képzési folyamatokhoz, a kimeneti követelményekhez kapcsolódó információkat tartalmaznak. 

8.3. A kötelezően mérendő intézményi szakképzési indikátorok 

A kötelező szakképzési indikátorok az eredményességet meghatározó alapvető szakmai minő-

ségmutatók, amelyek mérése minden intézmény számára kötelező és az adatok túlnyomó részét 

a meglévő elektronikus adatszolgáltatásokból meg lehet határozni; a jelenleg még nem gyűjtött 

adatokat intézményi adatszolgáltatással kell biztosítani. Az intézmények azonban további szak-

képzési indikátorokat is használhatnak céljaik, fejlesztéseik eredményességének mérésére, fo-

lyamataik működésének ellenőrzésére és fejlesztéseik megalapozásához. 
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A kötelezően mérendő szakképzési indikátorok az intézményi szinten értelmezhető és előállít-

ható EQAVET indikátorokat is tartalmazzák. 

5. sz. táblázat: A szakképző intézmények által kötelezően mérendő intézményi szakkép-

zési indikátorok felsorolása 

Sor-

szám 

Kötelezően mérendő intézményi szakképzési indikátorok 

megnevezése 

A szakképzési indiká-

tor részletezettsége 

1.  Tanulólétszám 

intézménytípusonként, 

ágazatonként, szakmán-

ként 

2.  
A szakképző intézmény 9. évfolyamára jelentkezők és felvet-

tek száma és aránya  

intézménytípusonként, 

ágazatonként 

3.  
A szakképző intézményben egy oktatóra jutó tanulói jogvi-

szonyú szakképző intézményi tanulók száma  

feladatellátási helyen-

ként számított oktatólét-

szám alapján 

4.  

A szakképző intézményben szakképzési munkaszerződéssel 

rendelkezők aránya az intézmény szakirányú oktatásában 

résztvevő tanulók összlétszámához viszonyítva 

intézménytípusonként, 

ágazatonként, szakmán-

ként 

5.  

A szakmai oktatásban felnőttképzési jogviszonnyal résztve-

vők aránya az intézmény teljes tanulói létszámához viszo-

nyítva 

 

6.  Országos kompetenciamérés eredményei  

7.  NSZFH mérések eredményei  

8.  Szakmai, közismereti, kulturális és sporteredmények 

nemzetközi, országos, 

regionális, megyei és te-

lepülés szinten 

9.  Elhelyezkedési mutató  

10.  
A végzett tanulók és a munkaadók elégedettsége a megszer-

zett képességekkel / kompetenciákkal 
 

11.  Vizsgaeredmények 

érettségi vizsga, ágazati 

alapvizsga, szakmai 

vizsga 

12.  
Sikeres szakmai vizsgát tett tanulók aránya, az összes, adott 

vizsgaidőszakban vizsgázók számához viszonyítva  
összesen, szakmánként 

13.  Intézményi elismerések  
intézmény, intézményi 

csoport szinten 

14.  Szakmai bemutatók, konferenciák, szakmai rendezvények  

15.  Intézményi lemorzsolódási mutató   

16.  Elégedettségmérés eredményei  

szülő, oktató, tanuló, 

duális képzőhely, mun-

kaerőpiac 

17.  Intézményi neveltségi mutatók  

fegyelmi esetek, igazo-

latlan mulasztások 

száma, dicséretek 



38 / 170 

 

Sor-

szám 

Kötelezően mérendő intézményi szakképzési indikátorok 

megnevezése 

A szakképzési indiká-

tor részletezettsége 

18.  
Hátrányos helyzetű tanulók aránya a teljes tanulói létszámhoz 

viszonyítva 
 

19.  
Sajátos nevelési igényű tanulók aránya a teljes tanulói lét-

számhoz viszonyítva 
 

20.  
Dobbantó programban tanulók aránya a teljes tanulói létszám-

hoz viszonyítva 
 

21.  
Műhelyiskolában részszakmát szerzők aránya a képzésben 

résztvevők összlétszámához viszonyítva 
 

22.  
Szakmai továbbképzésen részt vevő oktatók aránya és a to-

vábbképzésbe fektetett összeg 
 

23.  
Szakértői, szaktanácsadói, vizsgáztatói tevékenységet foly-

tató oktatók aránya a teljes oktatói testület létszámához viszo-

nyítva 

 

24.  
A szakképző intézmény nyertes pályázatainak száma és az el-

nyert összegek 
 

Az indikátorok 1. sz. mellékletben részletezett leírása, és értelmezési, számítási útmutatója az 

indikátorok egységes értelmezéséhez és számításához kíván segítséget nyújtani, hogy ezáltal 

összehasonlíthatóvá váljanak az intézmények által felhasznált adatok, és a helyes értelmezéssel 

megalapozottá váljon az eredmények értékelése, elemzése. Az útmutató segíti továbbá, hogy a 

MIR-t működtető szakképző intézményekben a használt indikátorok esetén érvényesüljenek az 

indikátorokkal szemben támasztott, a 8.2. pontban részletezett követelmények.  
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9. Intézményi önértékelés 

9.1. Az intézményi önértékelés célja, tartalma és szerepe az intézményi minőségfejlesz-

tésben 

A szakképzési jogszabályokban meghatározott minőségirányítási rendszerkövetelmények köz-

ponti eleme az intézményi önértékelés, amelynek célja, hogy segítse az intézményeket a minél 

magasabb színvonalú, a partnerek elvárásait minél teljesebb mértékben kielégítő, a tanulók, a 

képzésben részt vevő személyek, a munkaadók érdekeinek megfelelő minőségi képzési szol-

gáltatás nyújtásában. 

Az önértékelés a minőség mérésének, értékelésének és fejlesztésének releváns eszköze, a hosz-

szú távú szervezet- és minőségfejlesztés meghatározó eljárása. Vezetői eszköz, amely a ténye-

ken alapuló, teljes körű értékelés alapján átfogó és átlátható képet ad az intézményvezetés szá-

mára az intézmény működéséről és teljesítményéről, ennek részeként az oktatási-nevelési-kép-

zési tevékenységének eredményességéről, javítja az intézmény rezilienciáját és reagáló, alkal-

mazkodó képességét a változó körülményekhez, munkaerő-piaci igényekhez, és segíti a ténye-

ken alapuló döntéshozatalt, a tényekre alapozott fejlesztések megvalósítását. 

A szakképző intézményi minőségirányítási rendszeren belül az intézményi önértékeléshez azo-

nos szempont- és elvárásrendszer alapján rendszeres időszakonként – négyévente – elvégzett 

külső értékelés is társul. 

Az intézményi átfogó önértékelés keretében sor kerül az intézményvezető önértékelésére is 

(részletes leírását lásd a 10. fejezetben), amelyet célszerű az intézményi önértékeléssel egy idő-

ben elvégezni.  

Ily módon az önértékelés úgy definiálható, mint az intézmény vagy az egyén (intézményvezető) 

tevékenységeinek, kompetenciáinak és eredményeinek átfogó, szisztematikus és rendszeres 

gyakoriságú, meghatározott szakmai szempontok szerint történő (minőségalapú) átvizsgálása, 

értékelése. 

 Az átfogó azt jelenti, hogy az önértékelés az intézmény minden területét érinti, valamint azt 

is, hogy az önértékelésben minden releváns partner szempontját megvizsgálják és, hogy 

nem csak az adatokat, hanem az azokra hatással lévő folyamatokat, módszereket is értéke-

lik. 

 A szisztematikusság a rendszerszemléletet, a tevékenységek tudatosságát, az EQAVET 

Minőségbiztosítási Ciklus következetes és tudatos alkalmazását jelenti, valamint azt, hogy 

az alkalmazott módszerek és az elért eredmények mellett az azok közötti kapcsolatot is ér-

tékelik. A tényszerűség, azaz az önértékelés tényekre, adatokra való építése szintén a szisz-

tematikussághoz kapcsolható. 

 A rendszeresség azt jelenti, hogy az intézmény az önértékelést rendszeres időközönként, 

újra meg újra megvalósítja, annak érdekében, hogy mérje az előrehaladást, az intézmény 

önmagához mérten elért fejlődését, és fenntartsa a folyamatos szervezeti tanulást, a szerve-

zetfejlesztési és a szakmai fejlesztési folyamatokat. Az önértékelés így teszi lehetővé, hogy 

az intézmény alkalmazza a folyamatos minőségfejlesztés logikáját, és ezzel megalapozza a 

folyamatos fejlődését. 
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A folyamatos fejlesztéshez az szükséges, hogy a szakképző intézmény időről időre informáci-

óhoz jusson arról, hogy oktatási-képzési szolgáltatásaival hogyan tud megfelelni a vele szem-

ben támasztott elvárásoknak; hogy a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával hogyan 

tudja fenntartani az egyensúlyt a különböző érdekeltek jelenlegi és jövőbeni igényei, szükség-

letei között. Ennek érdekében a szakképző intézmények a kétévente elvégzett önértékelésük 

során mérik és értékelik az oktatási-képzési szolgáltatásaikkal kapcsolatos partneri igényeket 

és elégedettséget, a munkaerőpiac igényeit, a végzetteket foglalkoztatók elégedettségét, vizs-

gálják a végzett tanulóik elhelyezkedését, munkaerő-piaci helyzetét.  

Továbbá az intézmény az önértékelés keretében méri és értékeli a stratégiai és a minőségcéljai 

megvalósulását, azt, hogy hol tart azok elérésében; az évente gyűjtendő szakképzési indikáto-

rokat, a szabályozott folyamatok eredményességét, a cselekvési terv végrehajtásának eredmé-

nyességét, az oktatói értékelési rendszer működtetését és eredményességét. Az intézményve-

zető önértékelésében a vezető egyes tevékenységekben vállalt feladataira, szerepére, és a veze-

tői kompetenciáira kerül a fókusz. 

Az önértékelés során az intézmény tényekre alapozva tudja tehát megállapítani azokat az erős-

ségeit, amelyekre építve további sikereket tud elérni, és azonosítani tudja a fejlesztendő folya-

matait, tevékenységeit és működési területeit is.  

Az intézmény fejlődéséhez azonban nem magán az önértékelésen van a hangsúly, hanem a mi-

nőségkör zárásán, azaz az önértékelés során feltárt fejlesztési lehetőségek megvalósításán, 

amellyel az intézmények javítani képesek saját teljesítményükön, belső működésükön és ezáltal 

a partnerek általi megítélésükön.  

Ezért az önértékelési folyamat szerves részét képezik a követő tevékenységek, amelyek célja a 

fejlesztések ösztönzése, a folyamatos fejlesztés és fejlődés előmozdítása: az önértékelés során 

feltárt fejlesztendő területekre az intézmények fejlesztési célokat határoznak meg, fejlesztési 

terveket készítenek és fejlesztési tevékenységeket valósítanak meg. Egy önfejlesztő folyamat 

indul el a szervezetben, az önértékelés a fejlesztő munka, az innováció alapjává, kiindulópont-

jává válik. A fejlesztések sikeres megvalósítása hozzájárul a szervezeti kultúra, az intézményi 

működés és az eredmények folyamatos tökéletesítéséhez. Így beszélhetünk a „tanuló szerve-

zet” működéséről, aminek alapja az önértékelésen alapuló minőségfejlesztés. 

Mivel az intézményi önértékelés szempont- és elvárásrendszere az EQAVET Keretrendszeren 

alapszik, így az intézmény az önértékelés során az intézményi működés EQAVET indikatív 

jellemzőknek való megfelelés-vizsgálatát is elvégzi, azaz felméri, hogy milyen mértékben tel-

jesítik a Keretrendszer részét alkotó európai közös minőségi alapkövetelményeket, elvárásokat, 

és megvizsgálja, hogy a Keretrendszerben megfogalmazott indikatív jellemzőknek hogyan tud 

megfelelni a saját működésében. 

9.2. Az intézményi önértékelés megvalósítása  

9.2.1.  Az önértékelési folyamat ütemezése 

Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében rendszeres időközönként – legalább 

kétévente – átfogó önértékelést végez. 
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Az intézményi minőségirányítási rendszer kialakításával egyidejűleg, 2022. augusztus 31-ig az 

intézményeknek el kell készíteniük az intézményi önértékelési folyamat szabályozását. A két-

éves önértékelési ciklus 2022. szeptember 1-jén indul. Az első átfogó intézményi önértékelést 

2024. augusztus 31-ig kell az intézményeknek elkészíteniük. 

9.2.2. Az intézményi önértékelés szervezeti háttere 

Az intézményben a MICS tagjai irányítják, koordinálják az önértékelést, rajtuk kívül az egyes 

feladatokra további munkatársakat lehet/szükséges bevonni, figyelemmel arra, hogy az önérté-

kelést végzők jól reprezentálják az EQAVET alapú önértékelési szempontsor (6. sz. táblázat) 

által lefedett intézményi működési területeket.  

Az önértékelésben részt vevők kiválasztása során előnyben kell részesíteni azokat a munkatár-

sakat, akik elkötelezettek az intézmény fejlesztése iránt, rendelkeznek mérés-értékelési ismere-

tekkel, gyakorlattal és egy adott területen megfelelő rálátással rendelkeznek az intézmény mű-

ködésére. 

Az önértékelésben részt vevő munkatársak számára szükséges a megbízást – a helyben szoká-

sos módon – írásban rögzíteni, dokumentálni. 

Célszerű és javasolt, hogy a MICS legalább egy-két tagja részt vegyen a “Minőségirányítás a 

szakképzési intézményekben” tárgyú 30 órás oktatói továbbképzésen6, amely felkészít az ön-

értékeléssel kapcsolatos ismeretek elsajátítására, az önértékelés szervezeti, módszertani felada-

tainak az elvégzésére is. 

9.2.3. Az intézményi önértékelés területei, elvárásrendszere 

Az intézményi önértékelés fontos eleme az önértékeléshez alkalmazandó szempontsor, amely 

meghatározza azokat a működési területeket, elemeket, eredményeket, amelyeket az intéz-

ménynek át kell tekintenie és értékelnie kell az önértékelés során.  

Az intézményi önértékelési szempontsor a szakképző intézmények hatályos jogszabályi kör-

nyezetéhez, feladataihoz és működéséhez, szakmai-működési sajátosságaihoz illeszkedő, szak-

képzés-specifikus önértékelési eszköz a teljes körű intézményi önértékeléshez, és ez által az 

intézményi fejlesztések megalapozásához. 

Az önértékelési szempontok a szakképzést folytató intézmény működésének és eredményessé-

gének minőségközpontú vizsgálatára irányulnak. 

Az intézményi önértékelési szempontsor az EQAVET Keretrendszer logikáját és felépítését 

követi. 

Alapja az EQAVET Keretrendszer szakképző intézményi szintre érvényes 25 indikatív jellem-

zője. Ezek olyan alapvető minőségkövetelményeket – elvárásokat – határoznak meg, amelyek 

valamennyi szakképzést folytató intézmény számára értelmezhetőek, és amelyeket minden 

szakképzést folytató intézménynek teljesítenie kell ahhoz, hogy jó képzési minőséget szolgál-

tasson.  

                                                 

6 https://ikk.hu/otr  

https://ikk.hu/otr
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A szakképzés minőségbiztosításának és minőségfejlesztésének európai szinten meghatározott 

és konszenzussal elfogadott közös alapvető minőségkövetelményei azok az elvárások, ame-

lyekhez képest mérhető bármely szakképzésre vonatkozó rendszer, gyakorlat, eljárás elvárható 

eredményessége és hatékonysága.  

Az EQAVET indikatív jellemzők a magyar sajátosságok figyelembevételével és a hazai szak-

terminológiának megfelelően átfogalmazásra kerültek. Az összetartozó, együtt vizsgálandó in-

dikatív jellemzők összevonása révén az intézményeknek az önértékelésük során a négy önérté-

kelési területen összesen 21 szempontot kell vizsgálniuk, értékelniük (Tervezés: 7, Megvalósí-

tás: 7, Értékelés: 4, Felülvizsgálat: 3).  

Szerkezeti felépítését tekintve az intézményi önértékelési szempontsor három részre tagolódik: 

Önértékelési terület – Önértékelési szempont – Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvá-

rás. 

Önértékelési terület Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó 

elvárás 

Az EQAVET Minő-

ségbiztosítási Ciklus 

4 lépése: Tervezés, 

Megvalósítás, Értéke-

lés, Felülvizsgálat. 

21 vizsgálandó, értéke-

lendő EQAVET alapú 

szakmai szempont, 

amelyekre erősségeket 

és fejlesztendő területe-

ket kell meg-határoz-

niuk az intézmények-

nek. 

Az adott önértékelési szempont hazai 

szakképzési jogszabályi környezethez, a 

szakképző intézmények működési sajá-

tosságaihoz igazított kifejtése, értelme-

zése:  

1. Mit jelent(het) az adott szempont a 

hazai szakképző intézmények műkö-

désében? 

2. Mit kell vizsgálni, értékelni az adott 

szempontnál az önértékelés során? 

Az önértékelési szempontokhoz kapcsolódó értelmezések tovább bontják az adott szempontot, 

és leírják, értelmezik, magyarázzák, illusztrálják azokat az elvárásokat, amelyeket az intézmé-

nyeknek teljesíteniük kell. A magyarázatok segítséget nyújtanak az intézmények számára az 

önértékelési szempontok megértésében, konkrétabbá tételében, testreszabásában, ráirányítják a 

figyelmet arra, hogy az adott önértékelési szempont esetében milyen módszerek, folyamatok, 

tevékenységek, eszközök, eredmények stb. bemutatása jöhet szóba. Ily módon az elvárások 

biztosítják, hogy az önértékelés az adott működési terület minden lényeges és releváns aspek-

tusára kiterjedjen.  

A 21 önértékelési szemponthoz – ajánlásként – hozzárendelésre kerültek a szakképzési folya-

matmodellből a kapcsolódó folyamatok, a szakképzési indikátorrendszerből a kapcsolódó kö-

telezően gyűjtendő indikátorok és a kapcsolódó kötelezően elvégzendő partneri mérések (2. sz. 

melléklet), annak érdekében, hogy az értékelés módszertani támogatással, és minél megalapo-

zottabban történjen. 

Az önértékelési szempontokat és az azokhoz kapcsolódó elvárásokat az intézményeknek az ér-

telmezés, magyarázat segítségével magukra, saját működésükre kell adaptálniuk, amelynek so-

rán meg kell jeleníteniük az intézmény-specifikus sajátosságaikat is. Az egyes önértékelési 
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szempontokhoz az intézmények a kötelezőeken kívül egyéb intézményi folyamatokat és to-

vábbi indikátorokat is meghatározhatnak, amelyek a vizsgált szempont (folyamat, eljárás, tevé-

kenység stb.) megvalósulásának eredményességéről, hatékonyságáról további információt, ada-

tot szolgáltatnak. 
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6. sz. táblázat: Intézményi önértékelési szempontsor 

Intézményi önértékelési szempontsor 

Tervezés 

Önértékelési terület Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás  

 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az 

intézménynek a rele-

váns partnerekkel kö-

zösen kialakított stra-

tégiai jövőképét, és 

egyértelműen megha-

tározott célokat, in-

tézkedéseket és indi-

kátorokat tartalmaz. 

 

 

T1 
Az intézmény által kitűzött helyi célok tükrözik az európai, 

országos és regionális szakképzés-politikai célokat. 

 

 

Az intézmény az európai, országos, regionális és helyi szak-

képzés-politikai célokat figyelembe véve stratégiai és éves cé-

lokat határoz meg, amelyek egymásra épülnek. 

A szakképzés jelenleg érvényben lévő európai stratégiai cél-

jait az Európai Tanács 2020. november 24-i Ajánlása „A fenn-

tartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és 

rezilienciát célzó szakképzésről”, az országos célokat a 

„Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításá-

nak középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési 

rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” 

című stratégia határozza meg. A regionális célok a regionális, 

megyei és helyi munkaerő-piaci stratégiában jelennek meg. 

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvényben és a szak-

képzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) 

Kormányrendeletben tükröződnek az európai stratégiai célok 

és a Szakképzés 4.0 Stratégia céljai. 

Az intézmény fenti dokumentumok alapján meghatározott 

hosszú távú céljai a szakmai program részét képezik, valamint 

nyomon követhetőek az egyéb dokumentumokban: a vezetői 

pályázatban/vezetési programban, szervezeti és működési 

szabályzatban, házirendben, továbbképzési programban, és 

amennyiben releváns, a fejlesztési tervekben, alapkészség-
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fejlesztési tervben, a komplex pedagógiai módszertani fej-

lesztés tervében, marketing tervben, nemzetköziesítési straté-

giában, digitális oktatási stratégiában. 

Az intézmény éves tervezési dokumentumai (munkatervek, 

beiskolázási terv, amennyiben releváns cselekvési, illetve in-

tézkedési tervek) összhangban vannak az intézmény hosszú 

távú céljaival.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

a célrendszerében megfogalmazta-e a szakképzés-politikai 

célokkal és az intézményi sajátosságokkal összhangban a 

szakképzésre vonatkozó céljait, célkitűzéseit.   
 

T2 

Az intézmény egyértelműen meghatározza a célokat és figye-

lemmel kíséri a megvalósulásukat. 

A képzéseket úgy alakítja ki, tervezi meg, hogy elérjék a ki-

tűzött szakképzés-politikai célokat. 

 

 

Az intézmény konkrét, egyértelmű és mérhető célokat, célki-

tűzéseket fogalmaz meg, ezzel biztosítja az értékelhetőséget 

és a visszacsatolást. 

A meghatározott célokhoz az intézmény önállóan vagy a 

fenntartóval, illetve a szakképzési centrummal egyeztetve 

konkrét mérőszámokat, értékelési sikerkritériumokat rendel, 

amelyekkel rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett figyelem-

mel kíséri és értékeli a kitűzött célok elérését. 

Az intézmény stratégiai céljait lebontják a gyakorlati megva-

lósítás szintjére és azok megjelennek a képzések tervezésé-

ben, tartalmában, módszertanában és az oktatás-szervezésben.   
 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

megalapozottan és egyértelműen meghatározta-e a céljait, 

célkitűzéseit, és hogyan biztosítja ezek mérhetőségét.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy a képzések és a képzési progra-

mok összhangban vannak-e a stratégiai célokkal. 
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T3 

Az intézmény a helyi munkaerő-piaci és az egyéni képzési 

igények meghatározása érdekében konzultációt folytat a rele-

váns partnerekkel. 

 

 

Az intézmény a célok kialakításához azonosítja a képzési igé-

nyeket megjelenítő releváns partnereit. 

A helyi munkaerő-piaci/képzési igényeket elsősorban a mun-

kaerő-piaci partnerek (a duális képzésben együttműködő gaz-

dasági társaságok, vállalkozások, a végzetteket foglalkoztató 

gazdálkodó szervezetek, a munkaerőpiac érdekképviseleti 

szervezetei), az ágazati képzőközpontok, az illetékes kamarák 

jelenítik meg, de más intézmények, szervezetek (egyetemek, 

tankerületi központok, általános iskolák, kulturális és sport-

szervezetek, egészségügyi, szociális támogató intézmények, 

egyéb szakmai szervezetek) is közvetíthetnek ilyen igényeket. 

Az egyéni képzési igényeket a jelenlegi vagy leendő tanulók, 

a szülők, a képzésben részt vevő személyek, az oktatók jele-

nítik meg. 

Az intézmény a helyi munkaerő-piaci igények felmérése, va-

lamint az egyéni képzési igények feltárása érdekében konzul-

tációt, párbeszédet folytat, valamint adatot, információt és 

visszajelzéseket gyűjt a releváns partnerei körében. Az ada-

tok, információk és visszajelzések feldolgozásába és elemzé-

sébe bevonja a releváns partnereit, kiemelten a munkatársa-

kat. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

hogyan biztosítja a releváns partnerei részére a konzultációt, 

amely révén megismeri a helyi munkaerő-piaci és az egyéni 

képzési igényeket. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény hogyan azonosítja 

a változó helyi munkaerő-piaci és egyéni képzési igényeket, 

mennyire tudatos és szabályozott tevékenység ez az intéz-

ményben. 
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 T4 

Az intézmény egyértelműen meghatározott és átlátható minő-

ségirányítási rendszerrel rendelkezik. Meghatározza a minő-

ségirányítás szervezeti kereteit és a minőségirányítással kap-

csolatos felelősségi köröket. 

 

 

Az intézmény tevékenységét minőségirányítási rendszer alap-

ján végzi, amely minőségpolitikából, önértékelésből és az 

ezekre épülő beavatkozó, fejlesztő tevékenységekből áll. Az 

intézményi minőségirányítási rendszernek része az oktatók 

értékelési rendszere is. 

Az intézmény a minőségpolitikában megalkotja a küldetését, 

és a jövőképét, és azokhoz kapcsolódóan stratégiai célokat és 

minőségcélokat határoz meg. A minőségpolitikában és a kap-

csolódó minőségcélokban kinyilvánítja a minőségirányítás és 

a minőségfejlesztés iránti vezetői és intézményi elkötelezett-

séget, valamint meghatározza a minőségirányítási rendszer 

működtetésének szervezeti kereteit, ezen belül azt, hogy ki 

miért felelős.   

Az intézmény a szervezeti és működési szabályzatban, és a 

munkaköri leírásokban rögzíti az intézmény szervezeti egysé-

gei és a teljes munkatársi kör minőségirányítással kapcsolatos 

felelősségét és feladatait. 
 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

a vonatkozó jogszabályi követelményeknek és az ágazati irá-

nyítás által biztosított módszertani támogatásnak megfelelően 

alakította-e ki a minőségirányítási rendszerét. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy egyértelműen meghatározták-e 

az intézmény minőségpolitikai céljait, ehhez kapcsolódóan a 

minőségirányítás szervezeti kereteit és a munkatársak minő-

ségirányítással kapcsolatos feladatait, felelősségét. 
 

T5 

Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi célok 

és tervek kialakításába. 

 

 

 

Az intézmény bevonja a munkatársakat (oktatókat, egyéb al-

kalmazottakat) és a duális képzőhely oktatóit az intézmény 
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cél-meghatározási, tervezési folyamataiba, ideértve a minő-

ségfejlesztési tevékenységek megtervezését is. 

Az intézmény vezetése a munkatársak bevonásával alkotja 

meg hosszú távú és operatív terveit, kompetenciájuk szerint 

bevonják őket a célok megfogalmazásába.  

Az intézmény munkatársait széleskörűen bevonják az intéz-

ményi önértékelés és az azt követő fejlesztések meghatározá-

sának, a fejlesztési célok kijelölésének és a fejlesztések meg-

valósításának a folyamatába. 

Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi szintű 

döntések meghozatalába is. Az oktatói testület dönt az intéz-

mény szakmai programjának, a duális szakirányú képzés kép-

zési programjának, a szervezeti és működési szabályzatának, 

házirendjének, éves munkatervének, továbbképzési program-

jának elfogadásáról. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

biztosítja-e és hogyan a munkatársak, különösképpen az okta-

tói testület tagjainak a részvételét az intézményi célok és ter-

vek kialakításában. 
 

T6 

Az intézmény meghatározza a partneri körét és együttműkö-

déseket tervez a releváns partnerekkel. 

 

 

Az intézmény a szakmai programjával összhangban azono-

sítja a külső partnereit, és kijelöli a releváns külső partnereket. 

A külső partnerek körét megismertetik az intézmény munka-

társaival, tanulóival és a szülőkkel. 

Az intézmény a szabályozó dokumentumaiban, terveiben 

szakmai-képzési együttműködési rendszert tervez és szervez 

más szakképző intézményekkel, a duális képzőhelyekkel, a te-

rületi kamarákkal, a munkaerő-piaci partnerekkel, a szakmai 

szervezetekkel, a pályaorientációs és pályaválasztási tevé-
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kenysége során partnerként megjelenő oktatási intézmények-

kel, a leendő tanulókkal és szüleikkel, és meghatározza az 

egyes partnerekkel folytatott együttműködés tartalmát. 

Az intézmény együttműködést tervez a működési területén a 

többi szakképző intézménnyel a képzési kínálat kialakításá-

ban, összehangolásában és a duális szakképzés feltételeinek 

biztosításában. 

Az intézmény együttműködési formát alakít ki a területi mun-

kaerő-piaci szervezetekkel a képzési igények megismerése, a 

duális képzés megszervezése, a képzőhelyek szakmai támo-

gatása, az oktatói továbbképzések terén. 

Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program terve-

zése során együttműködik kulturális és sportszervezetekkel, 

egészségügyi, szociális támogató intézményekkel, egyéb 

szakmai szervezetekkel. 

Az intézmény a szakmai programjával összhangban azono-

sítja a belső partnereit. Az intézmény a működésével kapcso-

latos döntések előkészítése, végrehajtása és ellenőrzése érde-

kében – jogszabályban meghatározottak szerint – megtervezi 

az együttműködését az oktatókkal, a tanulókkal, a kiskorú ta-

nulók törvényes képviselőivel, a képzésben részt vevő szemé-

lyekkel, a képzési tanáccsal és a diákönkormányzattal, vala-

mint kölcsönös tájékoztatást tervez a vele tanulói jogviszony-

ban álló tanulók elhelyezését biztosító kollégiummal. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

azonosítja-e és hogyan a releváns külső és belső partnereit, 

az intézményi célok elérése érdekében milyen együttműködési 

rendszert alakít ki az azonosított partnerekkel és hogyan je-

lennek meg ezek a tervek az intézményi dokumentumokban. 
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T7 

Az intézmény intézkedéseket határoz meg az adatvédelmi 

szabályoknak való megfelelés biztosítására. 

 

Az intézmény az adatkezelési szabályzatában meghatározza a 

természetes személyek személyes adatai kezelésének, az ada-

tokhoz való hozzáférésnek, az adatok tárolásának és továbbí-

tásának intézményi rendjét. Az adatkezelési szabályzat elké-

szítésénél, módosításánál az intézmény a jogszabályi előírá-

soknak megfelelően kikéri a képzési tanács és a diákönkor-

mányzat véleményét. 

Az intézmény adatvédelmi szabályzata a tanuló, a képzésben 

részt vevő személy, az alkalmazottak szakmai oktatással ösz-

szefüggésben kezelt személyes adatai mellett tartalmazza a 

minőségirányítási tevékenységekből (mérések, értékelések, 

kérdőíves megkérdezések stb.) származó adatok kezelésének 

szabályait is. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

rendelkezik-e adatvédelmi szabályzattal, és megfelelő intézke-

déseket határoz-e meg a biztonságos adatkezelés, adattárolás 

és adattovábbítás biztosítására. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy a jogszabályban előírt adatok ke-

zelése mellett biztosítja-e a minőségirányítási tevékenységek-

ből származó adatok kezelését, védelmét, valamint a közér-

dekű adatok nyilvánosságát, ezekre milyen szabályok vonat-

koznak. 
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Megvalósítás 

Önértékelési terület Önértékelési szempont  Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás  

 

MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény a rele-

váns partnerekkel 

együttműködésben 

összeállított terveket a 

kitűzött célok elérése 

érdekében megvaló-

sítja.  

 

 

 

M1 

Az intézmény a célok elérése érdekében megtervezett tevé-

kenységek megvalósítását a szükséges erőforrások elosztásá-

val biztosítja.   

 

 
 

Az intézmény célrendszerében meghatározott célok koheren-

sen megjelennek a szakmai programban és az intézmény éves 

terveiben.  

Az intézmény az éves munkatervezéshez kapcsolódóan erő-

forrás-tervezést végez, amely során biztosítja a szükséges 

szervezeti kereteket, a humán és az anyagi erőforrásokat. 

A megvalósítás során biztosítja a szükséges anyagi erőforrá-

sokat a szakmai oktatáshoz (közismereti oktatás, ágazati alap-

oktatás, szakirányú oktatás) és az intézmény működtetéséhez 

(infrastruktúra karbantartása, munkavédelmi és védőfelszere-

lések, higiénia) szükséges feltételek terén. 

A humán erőforrás-tervezésben biztosítja a munkatársak 

egyenletes terhelését. 
 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

hogyan valósítja meg az erőforrások elosztását, meghatá-

rozza-e az erőforrás-elosztás alapelveit, és azok hogyan segí-

tik az intézményi célok megvalósulását. 
 

M2 

Az intézmény az eltervezett intézkedések megvalósítása érde-

kében egyértelműen meghatározott módon támogatja a szoros 

szakmai együttműködésen alapuló partnerségek kialakítását, 

kiemelten a duális képzőhelyekkel történő együttműködést.  

 

 

 

Az intézmény a célok és a képzési eredményesség érdekében 

szakmai-képzési együttműködési rendszert működtet más 

szakképző intézményekkel, a duális képzőhelyekkel, a területi 

kamarákkal, a munkaerő-piaci partnerekkel, a szakmai szer-

vezetekkel, a pályaorientációs és pályaválasztási tevékeny-

sége során partnerként megjelenő oktatási intézményekkel, a 
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leendő tanulókkal és szüleikkel, és hatékony együttműködési 

munkaformákat működtet az egyes partnerekkel. 

Az intézmény a szakmai programjának részét képező képzési 

programját a duális partnerek bevonásával készíti el. A duális 

képzőhelyen szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott 

tanulók szakmai vizsgára történő felkészítésében minden ér-

dekelt fél részt vesz a képzési programban meghatározottak 

szerint. A duális képzőhelyen folyó szakirányú oktatás kere-

tében a tanulók értékelésében a jogszabályban és a szakmai 

programban rögzített szabályok alapján egységes gyakorlatot 

alkalmaz. 

Az intézmény együttműködik a működési területén a többi 

szakképző intézménnyel a képzési kínálat kialakításában, ösz-

szehangolásában és a duális szakképzés feltételeinek biztosí-

tásában. 

Az intézmény együttműködik a területi munkaerő-piaci szer-

vezetekkel a képzési igények megismerésében, a duális kép-

zés működtetésében, a képzőhelyek támogatásában, a gazda-

sági partnereivel a szakmai oktatói továbbképzések megvaló-

sításában. 

Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program meg-

valósítása során együttműködik kulturális és sportszerveze-

tekkel, egészségügyi, szociális támogató intézményekkel, 

egyéb szakmai szervezetekkel. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

hogyan működteti a partnerekkel folytatott szakmai együttmű-

ködések szervezeti kereteit, milyen gyakorlati megoldásokat 

alkalmaz a partneri együttműködések területén, milyen mun-

kamegosztást, egyéni feladatokat határoz meg, és azok meny-
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nyire támogatják az intézményi célok elérését. Vizsgálni szük-

séges az alkalmazott gyakorlat kiterjedését, a teljes partneri 

kör bevonását. 
 

M3 

Az intézményben a képzési célok elérése érdekében megva-

lósul az oktatók együttműködése.   

 

 

Az intézmény oktatói a szakmai program, illetve a duális kép-

zőhelyekkel egyeztetett képzési program alapján, közösen 

végzik az oktatási tevékenységüket.  

Az intézmény a képzési célok elérése érdekében működteti az 

oktatók (egy osztályban tanító oktatók, szakmai oktatók, pro-

jekteket megvalósító oktatók) együttműködési rendszerét, kö-

zös szabályokat alkalmaz a pedagógiai tervezésben, a tanulók 

értékelésében, működteti a szakmai-képzési belső együttmű-

ködést, a belső tudásmegosztást. Az oktatók munkatervben 

rögzített munkaközösségi értekezleteken, projektértekezlete-

ken történő egyeztetések alapján, a képzési és kimeneti köve-

telmények, a programtantervek, a szakmai program figyelem-

bevételével készítik el a projektterveket, tanmeneteket. 

A projektek megvalósításában a szakmai és a közismereti ok-

tatók egyaránt részt vesznek. 

A tanulók versenyfelkésztése és felzárkóztatása az oktatók 

együttműködésével valósul meg.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

hogyan alakítja ki és működteti az oktatók közötti együttmű-

ködés kereteit, és az intézményi célok elérése érdekében ho-

gyan valósul meg az oktatók közötti szakmai együttműködés, 

az intézmény hogyan támogatja, ösztönzi ezt. 
 

M4 

Az intézményben az intézményi célokkal összhangban műkö-

dik az oktatók továbbképzési rendszere.  

 

 

Az intézmény az oktatók továbbképzése céljából hosszú távú 

továbbképzési programot és ez alapján éves beiskolázási ter-

vet készít. 
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 A továbbképzési programot az intézmény szakmai program-

jának, szakmaszerkezetének, a fejlesztési terveinek, a kor-

szerű szakképzési tartalmaknak és a szakképzési releváns 

módszertanoknak megfelelően, az intézményi célok figye-

lembevételével tervezik és valósítják meg. 

A továbbképzések tervezésében és megvalósításában az intéz-

mény szakmai fejlesztési igénye mellett figyelembe veszik az 

oktatói értékelés eredményeit és az intézményi célokat támo-

gató egyéni oktatói kompetenciák fejlesztésére irányuló kép-

zési szükségleteket és igényeket.  

Az éves beiskolázási tervben biztosítják az egyenletes tovább-

képzési terhelést, annak érdekében, hogy megvalósuljon az 

oktatók jogszabályban meghatározott négyévenként legalább 

hatvan óra továbbképzése. 

A szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának tovább-

képzése esetén a továbbképzés elsősorban vállalati környezet-

ben vagy képzőközpontban történik, amelynek célja, hogy az 

oktatók új technológiákat, eljárásokat, anyagokat ismerjenek 

meg, piacképes szakmai tudást szerezzenek, új eljárásokat, 

módszereket ismerjenek meg és beépítsék azokat a szakkép-

zési gyakorlatukba. 

A továbbképzésben részt vevők rendszeresen tájékoztatják az 

érintetteket, köztük a szakirányú oktatásban részt vevő többi 

érintettet a továbbképzéseken tapasztaltakról. Az intézmény 

értékeli a továbbképzések eredményességét, biztosítja a meg-

szerzett tudás belső továbbadását. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

hogyan alakítja ki és működteti az oktatók továbbképzési 

rendszerét, az intézmény mindenkori céljaival összhangban 
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hogyan méri fel, értékeli az oktatók szakmai tudását és képes-

ségeit, és hogyan támogatja az oktatók képzettségének növe-

lését, egyéni kompetencia-fejlesztését.   

Vizsgálni kell azt is, hogyan készíti az intézmény a továbbkép-

zési programot és az éves beiskolázási tervet, hogyan veszi 

ennél figyelembe az oktatók szakmai felkészültségének és 

szakmai munkájának értékeléséből adódó egyéni fejlesztési 

célokat. Vizsgálni kell továbbá, hogyan történik az intézmény-

ben a négyéves továbbképzési kötelezettség teljesítésének 

egyéni szintű tervezése, a továbbképzéseken szerzett tudás, ta-

pasztalatok továbbadása. 
 

M5 

A tanulóközpontú intézmény szakmai programja lehetővé 

teszi a tanulók számára, hogy elérjék az elvárt tanulási 

eredményeket, valamint hogy aktívan részt vegyenek a ta-

nulási folyamatban. 

 

 

 

Az intézmény a közismereti kerettantervek, a képzési és ki-

meneti követelmények és a programtantervek alapján, a helyi 

igények figyelembevételével kialakítja a szakmai programját, 

amely tartalmazza az oktatás-képzés folyamatában alkalma-

zott oktatási, nevelési, pedagógiai stratégiákat, a tanulási 

eredmény alapú megközelítést, a kimeneti követelmények ál-

tal vezérelt tartalomszabályozást, továbbá a képzésben alkal-

mazott korszerű szakképzési releváns módszereket, munka-

formákat, kiemelten a projektmódszert. 

A képzési és kimeneti követelmények alapján az intézmény 

képzési programja egyértelműen meghatározza az elvárt tanu-

lási eredményeket, amelyek eléréséhez az intézmény olyan 

módszereket alkalmaz, amelyek a tanulókat aktív tevékeny-

ségre, a tanulási folyamatban való aktív részvételre ösztönzik 

(pl. projektoktatás).   

Az intézmény szakmai programja tartalmazza az egyéni tanu-

lói képzési igényeknek való megfelelés módjait, az egyéni ta-

nulási utak lehetőségeit, az előzetes tudás beszámításának 

szabályait, valamint a hátrányokkal küzdő (SNI, BTMN, HH, 
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HHH) tanulók részére ajánlott sajátos nevelési, oktatási eljá-

rásokat.  

Az intézmény a szakmai programot rendszeresen felülvizs-

gálja és az értékelés alapján fejleszti azt. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

szakmai programjában megjelennek-e és hogyan a jogsza-

bályban előírt tartalmak, hogyan alkalmazzák azokat, milyen 

módszereket, munkaformákat, alkalmaznak az elvárt tanulási 

eredmények elérése érdekében, illetve azt, hogy az intézmény 

hogyan biztosítja a tanulók számára az egyéni haladás lehe-

tőségeit.  

Vizsgálni kell továbbá, hogyan történik a szakmai program 

felülvizsgálata, hogyan vonják be ebbe a duális képzőhelye-

ket, és a felülvizsgálat során hogyan jelennek meg a szakmai 

programban a gazdaság helyi igényei. 
 

M6 

Az intézmény érvényes, pontos és megbízható módszereket 

alkalmaz a tanulók tanulási eredményeinek az értékelésére. 

 

 

 

Az intézmény szakmai programja tartalmazza az oktatás-ne-

velés-képzés folyamatában alkalmazott értékelési eljárásokat, 

a tanulmányok alatti vizsgák részeit, annak követelményrend-

szerét, és egyértelműen leírja a továbbhaladás minimumköve-

telményeit. A gyakorlatban működtetett értékelési eljárások-

ban érvényesül a kimenet-szabályozás, a tanulási eredmény 

alapú megközelítés és a vizsgáztatás során is alkalmazandó 

portfólió módszere. 

A képzési programban a duális képzőhelyekkel egyeztetve 

meghatározzák az értékelés módszereit, eljárásrendjét, szabá-

lyait, amelyekkel pontosan és megbízhatóan tudják a képző-

helyekkel közösen értékelni a tanulók elért tanulási eredmé-

nyeit.  
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Az értékelés módszereit, eljárásrendjét, szabályait a tanulók-

kal ismertetik. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

egyértelműen meghatározza-e és hogyan a tanulók értékelé-

sének a módszereit, kiemelten az egyének tanulási eredménye-

inek az értékelésére alkalmas módszereket, az értékelés eljá-

rásrendjét, kialakításuk során hogyan vonja be a duális kép-

zőhelyeket, és az elvárásokat hogyan ismertetik meg a tanu-

lókkal. 

 Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményben hogyan alkalmaz-

zák a szakmai programban meghatározott és leírt értékelési 

módszereket, eljárásokat. 
 

M7 

Az intézmény a digitális technológiák és az online tanulási 

eszközök használatával ösztönzi az innovációt a tanítási és 

tanulási tartalmak és módszerek terén, az iskolában és a duális 

képzőhelyen egyaránt. 

 

 

 

Az intézmény biztosítja a digitális oktatás feltételrendszerét a 

digitális tartalom, az oktatói tudás és az infrastruktúra terüle-

tén. 

Az intézmény szakmai programjában és azon belül kiemelten 

a képzési programban megjelennek az ágazati alap- és a szak-

mai vizsgák sikeres teljesítéséhez szükséges, gyakorlatban al-

kalmazható digitális tudástartalmak. 

Az intézményben az alapvető informatikai felszereltség mel-

lett a duális képzőhelyek bevonásával a képzésben megjelen-

nek az adott ágazatban jellemző digitális hardverek és szoft-

verek, a termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott legkor-

szerűbb megoldások és eszközök.  

Az intézmény ösztönzi és támogatja a digitális tananyagtartal-

mak fejlesztését és használatát az oktatók körében és a duális 

képzőhelyeken egyaránt. 

A digitális technológiák és az online tanulási eszközök 

használatát az oktatói értékelésben is értékelik, figyelembe 
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veszik a fejlesztési irányok meghatározásánál, a 

továbbképzési lehetőségek biztosításánál. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

rendelkezik-e digitális oktatási stratégiával, illetve hogyan 

biztosítja az intézmény a digitális oktatás feltételrendszerét: a 

digitális tartalom, az oktatói tudás és az infrastruktúra terü-

letén. 

Vizsgálni kell azt is, hogy a duális képzőhelyeket hogyan von-

ják be a termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott kor-

szerű digitális eszközök, szoftverek intézményi megismerteté-

sébe, valamint hogy az oktatókat hogyan ösztönzik a digitális 

tananyagok fejlesztésére, a digitális tartalmak, módszerek és 

eszközök használatára.  
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Értékelés  

Önértékelési terület Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás  

ÉRTÉKELÉS 

Az intézményben az 

eredményeket és a fo-

lyamatokat rendszere-

sen ellenőrzik, értéke-

lik, és ezt mérésekkel 

támasztják alá. 

 

É1   

Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében 

rendszeres önértékelést végez. 

 

 

A szakképzési jogszabályok alapján az intézmény minőség-

irányítási rendszere önértékelésre épül.  

Az intézmény szabályozza, ezen belül meghatározza az önér-

tékelés szervezeti kereteit, az eljárásrendet és működteti önér-

tékelési rendszerét, indikátorokat és mérőeszközöket alkal-

maz.  

Az intézmény rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett leg-

alább kétévenként átfogó önértékelést végez. Az önértékelés 

magában foglalja az adatok gyűjtését és felhasználását, és el-

járásokat tartalmaz a belső és a külső partnerek bevonására.  

Az önértékelés során az intézmény erősségeket és fejlesz-

tendő területeket határoz meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az önértéke-

lés milyen szerepet tölt be az intézmény minőségirányítási és 

minőségfejlesztési rendszerében. Vizsgálni kell továbbá, hogy 

az intézmény hogyan végzi az önértékelést a jelen Önértéke-

lési Kézikönyvben meghatározott eljárásrend alapján, vala-

mint hogy az intézményi szabályozás és a működési gyakorlat 

mennyire van összhangban egymással. 
 

É2 

Az intézmény az önértékelés keretében méri és értékeli a stra-

tégiai és a minőségcélok megvalósulását, a szakképzési indi-

kátorokat, a partnerek igényét és elégedettségét, a szabályo-

zott folyamatok eredményességét, a cselekvési terv végrehaj-

tásának eredményességét, az oktatói értékelési rendszer mű-

ködtetését és eredményességét.  

 

 

Az intézmény évente gyűjti a szakképzési indikátorokat, vizs-

gálja azok trendjét, az önértékelés során vizsgálja a célkitűzé-

sek teljesülését, a tanév végi beszámolók megállapításait, az 

előző értékelések során elkészített cselekvési tervek megvaló-

sulását és eredményességét. 
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Az intézmény a jelen Önértékelési Kézikönyvben meghatáro-

zott folyamatmodell alapján szabályozza és működteti az in-

tézményi folyamatokat a vezetési-irányítási, a szakmai-kép-

zési, a támogató és erőforrás folyamat-területeken. A folya-

matokhoz kapcsolt indikátorokkal, a szabályozás és a műkö-

dési gyakorlat összhangjának a vizsgálatával rendszeresen 

méri és értékeli az intézményi folyamatok működésének ered-

ményességét.  

Az intézmény az önértékelés keretében a kétéves önértékelési 

ciklusonként legalább egyszer méri a szakképzési alapfeladat-

ellátás partnereinek (tanulók, szülők, munkatársak, duális 

képzőhelyek, a végzett tanulókat alkalmazó gazdálkodó szer-

vezetek) igényét és elégedettségét.  

Az önértékelés során az intézmény értékeli az oktatói értéke-

lés helyi szabályozását, működtetését és eredményességét.  

A stratégiai és a minőségcélok megvalósulásának, a szakkép-

zési indikátoroknak, a partneri mérések eredményeinek, a sza-

bályozott folyamatok, a cselekvési terv, az oktatói értékelési 

rendszer eredményességének az önértékelése során az intéz-

mény erősségeket és fejlesztendő területeket határoz meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az önértéke-

lés során a stratégiai és a minőségcélok megvalósulásának, a 

szakképzési indikátoroknak, a partnerek elégedettségének, a 

szabályozott folyamatok, a cselekvési terv, az oktatói értéke-

lési rendszer eredményességének a mérése és értékelése meg-

történik-e, és hogyan.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény releváns indikáto-

rokat és partneri méréseket alkalmaz-e a fenti területek érté-

kelése során, és hogy az értékelés eredménye koherens-e az 

intézményi célokkal.  
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A szempont vizsgálata során ki kell térni arra is, hogy az ok-

tatók értékelési rendszerének szabályozása, működtetése és 

eredményei hogyan támogatják az intézményi célok elérését. 

É3  
Az intézmény önértékelése kiterjed az intézmény digitális 

felkészültségének és környezeti fenntarthatóságának a 

felmérésére és értékelésére is. 

 

Az intézmény méri és értékeli a digitális felkészültséget a ve-

zetők, a munkatársak és a tanulók körében. A digitális felké-

szültség értékeléséhez felhasználja az indikátorokat, a part-

neri mérési eredményeket, vizsgálja az alkalmazott digitális 

stratégiát, módszertant, az intézmény infrastrukturális felté-

telrendszerét.   

Az intézmény a környezeti fenntarthatóság értékelése érdeké-

ben vizsgálja a fenntartható fejlődés követelményeinek, a kör-

nyezet-tudatosságnak, a környezetvédelmi szempontoknak és 

intézkedéseknek a megjelenését az oktatás és képzés, és az in-

tézményi működés területén.  

Az intézmény a digitális felkészültségének és a környezeti 

fenntarthatóságának az önértékelése során erősségeket és fej-

lesztendő területeket határoz meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az önértéke-

lés során az intézmény digitális felkészültségének és környe-

zeti fenntarthatóságának a mérése és értékelése megtörténik-

e, és hogyan.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény releváns indikáto-

rokat és partneri méréseket alkalmaz-e a digitális felkészült-

ségének és a környezeti fenntarthatóságának az értékelése so-

rán, és hogy az értékelés eredménye koherens-e az intézményi 

célokkal.  
 

É4 

Az intézményben a stratégiai célok elérése érdekében korai 

jelzőrendszer működik. 
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Az intézmény a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében 

folyamatosan gyűjti a releváns adatokat (pl. a tanulókra vo-

natkozó lemorzsolódási és a hiányzási adatokat, az ágazati 

alapvizsga, a szakmai vizsga, az érettségi vizsga eredmé-

nyeit). Az értékeléshez felhasználja a KRÉTA rendszer korai 

jelzőrendszereit. Az intézmény elemzi az országos tanulói 

kompetenciamérés eredményeit. Az intézmény kiemelt stra-

tégiai céljai alapján (pl. beiskolázási tevékenység, duális kép-

zés, felnőttek oktatása) további korai figyelmeztető jelzéseket 

határoz meg és nyomon követi azok alakulását. Mindezek fi-

gyelembevételével, a korai jelzőrendszer alapján azonosítja a 

fejlesztendő területeket és fejlesztéseket indít. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

hogyan használja fel a KRÉTA rendszer jelzéseit, rendszeres-

e azok értékelése, az értékelés kiterjed-e a teljes érintett okta-

tói körre és hogy az értékelések eredményei kapcsolódnak-e 

az intézményi fejlesztő tevékenységekhez. Vizsgálni kell azt is, 

hogy az intézmény milyen további korai jelzéseket vesz figye-

lembe, és a céljainak elérése érdekében hogyan használja fel 

azokat, hogyan reagál rájuk. 
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Felülvizsgálat 

Önértékelési terület Önértékelési szempont  Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás  

FELÜLVIZSGÁLAT 

(visszacsatolás, fej-

lesztés) 
 

Az intézmény haszno-

sítja az értékelés és a 

felülvizsgálat eredmé-

nyeit, megvalósítja a 

szükséges visszacsa-

tolásokat és fejleszté-

seket.   

 

 
  

F1 

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit 

megvitatja a releváns partnerekkel, felhasználja a szakmai-pe-

dagógiai munka folyamatos fejlesztésére, megfelelő cselek-

vési tervet állít össze. 

 

 

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit 

megvitatja a releváns partnerekkel, kiemelten az oktatói testü-

lettel. 

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés során meg-

határozott fejlesztendő területek alapján az intézményi célok 

figyelembevételével fejlesztési célokat határoz meg, ame-

lyekhez cselekvési terveket készít. A fejlesztések kijelölé-

sébe, a cselekvési tervek elkészítésébe és végrehajtásába be-

vonja a releváns partnereit, kiemelten a duális képzőhelyeket, 

a végzett tanulókat alkalmazó gazdálkodó szervezeteket.  

Az intézmény erőforrásokat biztosít a cselekvési tervek vég-

rehajtásához, azok teljesülését rendszeresen értékeli. A visz-

szacsatolási mechanizmus alapján nyomon követhető az ön-

értékelést és a külső értékelést követő fejlesztések beépülése 

a szakmai-pedagógiai munkába és az intézményi működésbe. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

miként alkalmazza az intézmény fejlesztésénél az EQAVET 

Minőségbiztosítási Ciklus „Felülvizsgálat, fejlesztés” elemét. 

Azt kell tehát megvizsgálni, hogy hogyan elemzik, értékelik és 

használják fel az önértékelés és a külső értékelés során meg-

állapított erősségeket és fejlesztendő területeket, a fejlesztések 

értékelésének eredményeit a célok elérése érdekében, a szak-

mai-pedagógiai munka és az intézményi működés folyamatos 

fejlesztésére, hogyan vonják be a partnereket a fejlesztendő 

területek, a fejlesztési célok kijelölésébe, a cselekvési tervek 

elkészítésébe és végrehajtásába. 
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F2 

A visszacsatolási és a felülvizsgálati eljárások támogatják az 

intézmény tanuló szervezetként való működését, a szakmai-

pedagógiai fejlesztéseket és javítják a tanulók, a képzésben 

résztvevő személyek esélyeit. 

 

 

A fejlesztési célok és a cselekvési tervek nyomon követhetően 

kapcsolódnak az önértékelési folyamathoz, az intézmény stra-

tégiai célkitűzéseinek elérését szolgálják, elősegítik a szak-

képzés minőségének javítását. Az intézmény önértékelési fo-

lyamata biztosítja az adatalapú értékelést, az erősségek és a 

fejlesztendő területek partnerek bevonásával történő megha-

tározását, a fejlesztendő területek priorizálását, a cselekvési 

tervek elkészítésének szakmaiságát, a tervek eredményeinek 

értékelése során a visszacsatolást. Az intézmény a fenti önér-

tékelési ciklus alkalmazásával képes tanuló szervezetként mű-

ködni, biztosítva a folyamatos fejlesztést.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

az önértékelés és a külső értékelés eredményeit hogyan hasz-

nálja fel szakmai-pedagógiai fejlesztése érdekében szisztema-

tikusan (tudatosan, rendszeresen és módszeresen) alkal-

mazza-e az EQAVET Minőségbiztosítási Ciklust. Vizsgálni 

kell továbbá, hogy az intézményi célok és a fejlesztések össz-

hangban vannak-e egymással, a szakmai-pedagógia fejleszté-

sek hogyan támogatják a tanulókat, a képzésben résztvevő 

személyeket, hogyan javítják a munkaerő-piaci esélyeiket és 

hogyan teremtenek hozzáadott értéket az intézmény partnerei 

számára. 
 

F3 

Az intézmény széles körben és nyilvánosan hozzáférhetővé 

teszi az értékelés és a felülvizsgálat eredményeit.  

 

 

Az intézmény az értékelések (önértékelés, országos kompe-

tenciamérés, partneri mérések, pályakövetés, megvalósított 

fejlesztések) eredményeit bemutatja a partnereknek. Az intéz-

mény maga dönti el, hogy mely partnerek számára és hogyan, 

milyen formában teszi nyilvánossá az értékelések, visszajel-

zések eredményeit. A vonatkozó szakképzési jogszabályok 
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értelmében azonban a külső értékelés eredményét az intéz-

ménynek kötelező a honlapján nyilvánosságra hoznia. 

Az intézmény a meghatározott fejlesztési célokat, a cselekvési 

terveket is hozzáférhetővé teszi a partnerei számára, azok 

megvalósításában számít a közreműködésükre.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

milyen módon és milyen formában biztosítja a partneri kör 

tájékoztatását az értékelés és a felülvizsgálat eredményeiről: 

mely partnerek számára milyen csatornákon keresztül, milyen 

fórumokon, milyen gyakorisággal, milyen felelősi rendszer-

ben teszi elérhetővé, ismertté az értékelések, visszajelzések 

eredményeit.  
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9.2.4. Az intézményi önértékelés folyamata és módszerei 

 

2. sz. ábra: Az intézményi önértékelés folyamatának folyamatábrája 
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Az intézményi önértékelés folyamatának szakaszai és az egyes szakaszokhoz tartozó lépések 

– áttekintés 

1. Az intézményi önértékelés előkészítése 

1.1. Az oktatói testület tájékoztatása az önértékelésről  

1.2. Az önértékelésben részt vevő munkatársak felkészítése  

1.3. Az önértékelés munkatervének elkészítése  

2. Az intézményi önértékelés végrehajtása 

2.1. Információ- és adatgyűjtés  

2.2. Az egyes önértékelési szempontokhoz az intézményi működési gyakorlat 

leírások elkészítése  

2.3. Az intézményi működési gyakorlat adott önértékelési szempontnak való meg-

felelőségének százalékos / %-os értékelése  

2.4. Erősségek és fejlesztendő  területek meghatározása az intézményi működésben  

2.5. Erősségek és fejlesztendő területek intézményi összesítése 

2.6. A fejlesztendő területek rangsorolása 

2.7. Oktatótestületi előterjesztés és döntés a fejlesztésekről 

2.7.1. Az önértékelés eredményeinek bemutatása az oktatói testületnek 

2.7.2. A megvalósítandó fejlesztések kijelölése 

3. Az intézményi önértékelés követése, további lépései  

3.1. Fejlesztési célok meghatározása 

3.2. Cselekvési tervek készítése és megvalósítása  

3.3. Cselekvési tervek megvalósulásának értékelése 

4. Összegzés az önértékelés megvalósításának tapasztalatairól 
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Az intézményi önértékelés során elvégzendő feladatok  

1. Az intézményi önértékelés előkészítése 

Az előkészítő szakasz célja egyrészt, hogy az önértékelést felkészült munkatársak végezzék, más-

részt, hogy az önértékelés megvalósításához a munkatársak egyeztetett, dokumentált tervvel ren-

delkezzenek. Az előkészítő szakasz három lépésből áll. 

1.1. Az oktatói testület tájékoztatása az önértékelésről  

Elengedhetetlenül szükséges, hogy az önértékelés megkezdése előtt az oktatói testület tájékozta-

tást kapjon az önértékelés céljáról, az önértékelési munka és folyamat részleteiről, az elvégzendő 

feladatokról és az elvárt eredményről, a munkatársak feladatokba való bevonásáról. Ezek a felada-

tok vezetői felhatalmazást is adnak a munkához. A feladatok ismertetésén túl a munkatársak ér-

deklődésének a felkeltése, a felmerülő kérdések megválaszolása képezi az oktatói testületi tájé-

koztató elsődleges célját.  

A tájékoztatást a MICS tagjai végzik, vezetői támogatással. Nagyon fontos, hogy az intézmény 

vezetése támogassa ezt a munkát, hiszen az önértékelés egy fontos vezetői eszköz az intézmény 

szakmai-pedagógiai fejlesztése terén. A csoport tagjai adjanak tájékoztatást az oktatói testület ré-

szére az önértékelés céljáról, az elvárt eredményeiről, az EQAVET Keretrendszer céljáról, felépí-

téséről, előnyeiről, hozzáadott értékéről, az önértékelés folyamatáról, a szükséges erőforrásokról. 

Ajánlott, hogy egy önértékelési szempont és a hozzá kapcsolódó elvárás bemutatásán, elemzésén, 

az intézményi gyakorlattal való összevetésen keresztül szemléltessék az önértékelés módszertanát 

és az eredményt, amely az önértékelésen alapuló fejlesztésekben jelenik meg. 

Hasznos, ha az oktatói testület minden tagja részt vesz az önértékelési munkával kapcsolatos tájé-

koztatón. Célszerű egy rövid (legfeljebb 2-3 oldal terjedelmű) összefoglaló anyagot készíteni, 

amelyet a tájékoztató során minden jelenlévő kézhez kap, illetve amelyet a tájékoztatót követően 

elektronikus úton eljuttatnak minden, így az esetlegesen hiányzó oktatók számára is. 

1.2. Az önértékelésben résztvevő munkatársak felkészítése  

Az önértékelés szakszerű megvalósítása érdekében szükséges azoknak a munkatársaknak a felké-

szítése, akik aktív szerepet vállalnak az önértékelés megvalósításában. A felkészítést az oktatói 

továbbképzésen részt vett MICS tagoknak kell megtartaniuk, a képzés önértékelésre vonatkozó 

tematikája alapján és az ott átadott segédanyagok felhasználásával. 

A felkészítés célja, hogy az önértékelésben részt vevő munkatársak megismerjék az EQAVET 

Keretrendszert, annak alapelveit, logikáját, felépítését, valamint alaposan tanulmányozzák és egy-

ségesen értelmezzék az önértékelés szempont- és elvárásrendszerét. A közös munka során a szem-

pontokhoz kapcsolt értelmezések (elvárások) segítségével határozzák meg, mit jelentenek az egyes 

önértékelési szempontok a saját intézményi kontextusukban, működési környezetükben. Tekintsék 

át, vizsgálják felül az egyes szempontokhoz rendelt intézményi folyamatokat és szakképzési indi-

kátorokat, és az intézményi sajátosságok figyelembevételével egészítsék ki azokat, azaz a kötele-

zőeken kívül rendeljenek hozzájuk további intézményi folyamatokat, a folyamat működtetésének 
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eredményességét meghatározó indikátorokat, saját intézményi indikátorokat, partneri mérési ered-

ményeket, amelyek segítik az önértékelés tényszerű elvégzését. 

Az önértékelést végző munkatársaknak képesnek kell lenniük arra is, hogy alkalmazni tudják az 

önértékelés módszertanát, az önértékeléshez használt eszközöket, munkasablonokat, valamint 

hogy helyesen értékeljenek, és megfelelő módszerrel határozzák meg az erősségeket, a fejlesz-

tendő területeket és a fejlesztési célokat. Az önértékelés módszertanát az önértékelési sablon logi-

kája alapján, egy konkrét példán javasolt begyakorolni. 

A felkészítést tartók feladata, hogy minden résztvevő számára megfelelő képzési anyagot biztosít-

sanak. Ez minimálisan magában foglalja az EQAVET alapú intézményi önértékelési szempontsort, 

az önértékelési folyamat és módszertan rövid leírását, valamint az önértékelési munka sablonjait. 

1.3. Az önértékelés munkatervének elkészítése 

Az önértékelés megvalósítását alapos, pontos tervezés kell, hogy megelőzze. Az önértékelés meg-

valósításához szükséges, hogy a MICS – vezetői támogatással és az önértékelésben részt vevő 

többi munkatárs közreműködésével – elkészítse az önértékelés munkatervét annak érdekében, 

hogy az elvégzendő feladatok és a megvalósításhoz szükséges erőforrások tervezhetőek legyenek. 

Az önértékelés folyamatát úgy kell ütemezni, hogy az önértékelés eredményeként elkészülő cse-

lekvési terv jóváhagyására a fenntartónak 30 nap álljon rendelkezésére. 

A munkaterv részleteiben kell, hogy tartalmazza az önértékelés megvalósítási folyamatát, lépéseit, 

feladatait. A munkaterv rögzíti azt is, hogy az önértékelést végzők hogyan osztják fel egymás 

között a feladatokat, kik, mely területeken, milyen részfeladatokat és milyen ütemezés szerint vé-

geznek.   

A feladatok felosztása történhet egyrészt az összetartozó önértékelési szempontok alapján, az 

EQAVET Minőségbiztosítási Ciklus lépései szerint (Tervezés, Megvalósítás, Értékelés, Felülvizs-

gálat). 

A másik megoldás lehet az önértékelésben részt vevő munkatársak ismeretei, tapasztalatai szerinti 

felosztás: ki mely területekkel (önértékelési szempontokkal) kapcsolatban rendelkezik mélyebb 

ismeretekkel az intézményi működés tekintetében.  

Az önértékelés tervezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az intézményi önértékelést két-

évente kell ugyan elvégezni, azonban vannak éves rendszerességgel elvégzendő feladatok is, mint 

az indikátorok évenkénti gyűjtése és elemzése. Ezért az önértékelés átfogó munkatervét célszerű 

a teljes kétéves megvalósítási folyamatra elkészíteni, és az adott tanévben elvégzendő önértékelési 

feladatokat a MICS éves önértékelési munkatervében részletesen meghatározni. 

Az önértékelési feladatokat – nagy lépésekben – be kell építeni az intézmény éves munkatervébe.  

Az önértékelési munkatervnek az alábbi elemeket javasolt tartalmaznia:  

 az önértékelési munka célja, elvárt eredmények; 

 a megvalósításhoz szükséges feladatok, lépések; 

 a feladatok határideje és ütemezése; 

 az önértékelés megvalósításához szükséges erőforrások tervezése: 
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- emberi erőforrások (MICS tagjai, egyéb közreműködő munkatársak), 

- infrastrukturális erőforrások (terem, számítógép, nyomtató, projektor stb.), 

- pénzügyi erőforrások.  

A munkaterv elkészítésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a megvalósítási folyamat lépései 

kövessék a folyamatos fejlesztés PDCA elvét.  

Az önértékelés munkatervének elkészítéséért a MICS vezetője a felelős, és javasolt, hogy a csoport 

tagjai készítsék el. Az elkészült munkatervet mindenképpen ismertetni és egyeztetni kell az intéz-

mény vezetésével, és mindazokkal, akiknek a részvételére számítanak az intézmény önértékelésé-

ben. A munkatervet az intézmény vezetésének kell jóváhagynia, csak ezt követően történhet meg 

a megismertetése a munkatársakkal. 

2. Az intézményi önértékelés végrehajtása 

Az önértékelés végrehajtása során az önértékelést végző munkatársak az EQAVET alapú intéz-

ményi önértékelési szempontsort, mint elvárás-rendszert figyelembe véve leírják az adott területen 

az intézmény működési gyakorlatát, majd ezek elemzése, értékelése alapján rögzítik az erőssége-

ket és a fejlesztendő területeket. Az így kapott helyzetkép alapján az intézmény vissza tud csatolni, 

és szükség esetén be tud avatkozni a szakmai-képzési és egyéb működési folyamataiba.  

Az önértékelés végrehajtása hét, jól elkülöníthető lépésre bontható. 

2.1. Információ- és adatgyűjtés  

Az információ- és adatgyűjtés az önértékelési folyamat legmunkaigényesebb művelete, lépése, 

amely az önértékelési szempontsor és az intézményi működés alapos és mély ismeretét igényli. 

Az információ- és adatgyűjtés célja, hogy az önértékelési szempontokhoz és az azokhoz kapcso-

lódó elvárásokhoz rendelten az intézmény megkeresse és összegezze mindazokat az információ-

kat, adatokat, tényeket, eredményeket, indikátorokat, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak.  

Össze kell gyűjteni egyrészt azokat a módszereket, eljárásokat, gyakorlatokat, folyamatokat, ame-

lyek bemutatják, hogyan működik az intézmény, másrészt pedig azt, hogy működése során milyen 

eredményeket ért el a célok, indikátorok megvalósulása, a folyamatok működtetése, a partnerek 

elégedettsége, a cselekvési terv(ek) végrehajtása terén.  

Az információ- és adatgyűjtés során elsődlegesen azt szükséges tisztáznia az intézménynek, hogy 

milyen információkra és adatokra van szükség, és hogy milyen forrásokból, illetve ki(k)től gyűjt-

hetőek be ezek az információk, adatok. 

Az információ- és adatgyűjtés során – a munkatervben meghatározott felosztás szerint (lásd az 1.3. 

lépésben) és a munkatársak széles körének a bevonásával – az intézményben összegyűjtik az egyes 

önértékelési szempontok tekintetében mindazokat az információkat, adatokat és tényeket, amelyek 

az önértékelés elvégzését, az erősségek és a fejlesztendő területek feltárását, azonosítását támo-

gatják, azaz az intézmény adott területen alkalmazott gyakorlatait és e gyakorlatok alkalmazása 

révén elért eredményeit. Ehhez az szükséges, hogy a MICS tagjai – az önértékelésbe bevont intéz-

ményi munkatársakkal együtt – áttanulmányozzák, közösen értelmezzék az önértékelési szem-

pont- és elvárás-rendszert (lásd még az 1.2. lépést). Meg kell határozni azt is, hogy az intézményi 
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működés feltárásához az intézményen belül kitől és honnan lehet a szükséges és megfelelő infor-

mációt és adatokat beszerezni, mely dokumentumokat kell áttekinteni.  

Az intézményi önértékelés során alkalmazott információ- és adatgyűjtés meghatározó módszerei 

a dokumentumelemzés, a kérdőív és az interjú. 

 A dokumentumelemzés során az írásban rögzített működési elemeket lehet feltárni, össze-

gyűjteni. Ehhez tanulmányozni és tartalmilag elemezni kell az intézményi belső működés-sza-

bályozó dokumentumokat (például SZMSZ, Házirend, Szakmai Program) és a belső szervezeti 

dokumentumokat (mint például az intézmény belső mérési rendszere és az általa szolgáltatott 

adatok, vagy a szervezeti nyilvántartások, jelentések, beszámolók).  

 A kérdőívek elsősorban a releváns partnerek véleményének, igényeinek és elégedettségének 

a felmérésére, megismerésére adnak lehetőséget.  

Az intézmény az önértékelése során a kétéves önértékelési ciklusban legalább egyszer kérdőív 

segítségével vizsgálja a partnerek – a szülők, a tanulók és az oktatók – elégedettségét (3-4-5. 

sz. mellékletek), továbbá a duális képzőhelyek és a végzetteket foglalkoztató gazdálkodó szer-

vezetek szintén elégedettségmérő kérdőívet (6-7. sz. mellékletek) töltenek ki. 

A partneri kérdőívekben szereplő, kötelezően alkalmazandó kérdéssorokat az intézmény igény 

szerint kiegészítheti olyan kérdésekkel, szempontokkal, amelyek az intézményi sajátosságokra 

vonatkoznak. 

(A partneri igény- és elégedettségmérésről bővebb információ a 7. fejezetben olvasható.) 

 Az interjúk segítenek olyan működési elemek feltárásában, amelyek nem rögzítettek írásban, 

viszont az intézményben működő gyakorlat. Interjúkat lehet folytatni például a folyamatok 

felelőseivel, az intézményvezetőkkel, a munkaközösségek vezetőivel, a partneri kapcsolattar-

tókkal. Az interjúk egyben segíthetnek a leírt szabályozások és a valós működés összevetésé-

ben, illetve további adatgyűjtési források azonosításában is. Ügyelni kell azonban arra, hogy 

az interjúk során begyűjtött információk, az interjúkból származó következtetések is ténysze-

rűek, konkrétak legyenek. 

2.2. Az egyes önértékelési szempontokhoz az intézményi működési gyakorlat leírások 

elkészítése 

Ennek a lépésnek a célja az adott önértékelési szemponthoz kapcsolódóan az intézmény oktatási-

nevelési-képzési és egyéb tevékenységeinek, alkalmazott módszereinek tényeken alapuló feltárása 

és ez alapján az intézményi működési gyakorlat tényszerű leírása.  

Célszerű, hogy az intézményi működési gyakorlat leírásokat azok az önértékelésben részt vevő 

munkatársak készítsék el, akik az adott önértékelési szempont(ok)hoz az információ- és adatgyűj-

tést is végezték. 

A működési gyakorlat leírásához, annak meghatározásához, hogy mit is jelenthet az adott önérté-

kelési szempont az intézmény működésében, milyen működési elemek, területek tartozhatnak 

hozzá, segítséget nyújt az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás, szöveges magyarázat, 

értelmezés, és ennek részeként az az útmutatás, hogy mit is kell vizsgálni az adott szempontnál az 

önértékelés során. 
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Az intézményi működési gyakorlat leírásánál az alábbiakat célszerű szem előtt tartani: 

 Van-e jól azonosítható folyamat az adott szempont, elvárás megvalósítására, és e fo-

lyamat végrehajtása során milyen módszer(eke)t, gyakorlatot alkalmaz az intézmény? 

 Mióta és milyen gyakorisággal (mennyire rendszeresen) alkalmazza a kérdéses terüle-

ten alkalmazott módszereit, gyakorlatát az intézmény? 

 Mennyire jellemző („mindennapos”) ezeknek a módszer(ek)nek, gyakorlatnak alkal-

mazása és mennyire terjed ki az alkalmazás a teljes intézményre? 

 Megvizsgálta-e az intézmény – és ha igen, akkor mikor és hogyan –, hogy az alkalma-

zott módszerei szakmailag megfelelőek, eredményesek-e? 

 Hogyan és milyen, indikátorokkal mérik, értékelik a módszerek megfelelőségét? 

 A felülvizsgálat és szükség esetén a mérési eredmények alapján az intézmény javítja-

e, illetve továbbfejleszti-e a kérdéses területen alkalmazott gyakorlatát? 

Az intézményi működési gyakorlat leírása során különösen figyelni kell arra, hogy azok konkrét 

tényeket, és ne csak elveket és véleményeket tartalmazzanak. Ezért érdemes például folyamatba 

helyezni az adott tevékenységet és ennek alapján leírni a gyakorlatot. A tényszerűség érdekében a 

működési gyakorlat leírása során az alábbi elemeket kell bemutatni: 

 ki (vagy kik), 

 mit, 

 mikor(tól), 

 hogyan, 

 milyen rendszerességgel, 

 miért, 

 milyen szabályozó dokumentumok, belső szabályok alapján 

végez(nek) tevékenységeket a kérdéses területen, és hogy az intézménynél működő gyakorlat 

mennyire van összhangban a működtetésre kialakított szabályozással.  

A működési gyakorlat leírása során az intézménynek szövegesen kell az adott önértékelési szem-

ponthoz kapcsolódó működési gyakorlatát bemutatnia. Az intézménynek az EQAVET alapú in-

tézményi önértékelési szempontsor minden egyes szempontjához ki kell fejtenie az alkalmazott 

működési gyakorlatát.   

Gyakran előforduló, tipikus hiba, hogy az intézményi gyakorlat bemutatása nem a Hogyan?-ra, 

hanem csak a Mit? (csinálunk, csináltunk) kérdésre ad választ. A Miért? kérdésnél kell bemutatni, 

hogy milyen célok érdekében végzi az intézmény az adott tevékenységet. A Hol? kérdésnél a mű-

ködési gyakorlat szervezeti életben való elhelyezéséről és az adott gyakorlat szabályozásának he-

lyéről (hol és miben van szabályozva?) kell információt adni. 

Az intézményi működési gyakorlat leírása akkor megfelelő, ha kitér a Ki, Mit, Mikor, Hol, Ho-

gyan, Miért? kérdésekre, továbbá az adott önértékelési szempontra / elvárásra vonatkozik, konk-

rétan arra és annak minden elemére válaszol, nem elveket, célokat, szándékokat közöl, hanem 

valós információkon, tényeken, gyakorlatban végzett tevékenységeken alapul és tartalmazza, be-

mutatja a kapcsolódó indikátorok, intézményi folyamatok, partneri és egyéb mérések eredményeit 

is. Azaz, az egyes önértékelési szempontokra vonatkozóan minél több, az intézményre jellemző 
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adatot, indikátort, elégedettségmutatót és/vagy eredménymutatót kell meghatároznia az intéz-

ménynek, valamint az önértékelés során csak a tényeket kell leírni, és kerülni kell a tényekkel alá 

nem támasztott megállapításokat, megfogalmazásokat. 

A következő önértékelés során már csak az intézményi működési leírások felülvizsgálatát és kor-

rekcióját kell az intézménynek elvégeznie. 

2.3. Az intézményi működés, gyakorlat adott önértékelési szempontnak való megfelelő-

ségének százalékos / %-os értékelése 

Ebben a lépésben a bemutatott intézményi működési gyakorlatok elemzése és értékelése valósul 

meg. Az intézmény működésének értékeléséhez meg kell határozni, hogy az adott, jelenleg alkal-

mazott működési gyakorlat mennyire felel meg az önértékelési szempont által meghatározott el-

várt intézményi működésnek. Fel kell tárni és rögzíteni kell a hiányosságokat, problémákat, ame-

lyeket tapasztaltak és azt is, hogy mi működik jól. 

Az adott önértékelési szempont és a kapcsolódó elvárások teljesülésének mértékét százalékosan 

kell megadni, az alábbi értékelési kategóriák alkalmazásával.  

Értékelési kategóriák: 

nem felel meg  részben megfelel többnyire megfelel      megfelel 

   0-20%            21-50%           51-80%              81-100% 

2.4. Erősségek és fejlesztendő területek meghatározása az intézményi működésben  

Az intézményi működési gyakorlat önértékelése során  

 a működési gyakorlat leírás, 

 az önértékelési szempontban megfogalmazott elvárások,  

 az adott önértékelési szemponthoz kapcsolódó, az intézmény eredményességét az 

adott területen jelző szakképzési indikátorok értékelése, 

 a kapcsolódó folyamatok működésének az értékelése, 

 a kapcsolódó partneri és egyéb mérések eredményeinek az értékelése, 

 a cselekvési terv(ek) kapcsolódó megvalósult fejlesztéseinek az értékelése, 

elemzése  

alapján az intézménynek – önértékelési szempontonként – jó működési gyakorlatokat, erősségeket 

és problémákat, hiányosságokat, fejlesztendő területeket kell azonosítania, rögzítenie. 

A problémák, hiányosságok, fejlesztendő területek mellett – amelyekre épülnek az intézményi fej-

lesztések – fontos az intézmény erősségeinek a feltárása, összegzése is, hiszen az intézmény ezekre 

támaszkodhat a fejlesztő munka során, és szakmai-képzési tevékenysége, működése ezek erősíté-

sével válhat még sikeresebbé, eredményesebbé. 

Fejlesztendő terület(ek) meghatározása azon önértékelési szempont esetében kötelező, ahol a meg-

felelőség százalékos értéke 60% alatt van. (Fejlesztendő területet akkor is meghatározhat az intéz-

mény, ha a százalékos érték 60% felett van, de ez alatt kötelező.) 
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Az önértékelés során az intézményi működést és eredményeket az alábbi szempontok mentén kell 

vizsgálni: 

 Az intézmény az adott önértékelési szempont által elvárt működési gyakorlatot alakított ki. 

Ennek keretében vizsgálni kell a működési gyakorlat 

o kiterjedtségét az adott önértékelési szempontra vonatkozóan, 

o kiterjedtségét az intézményre vonatkozóan, 

o szabályozottságát, egységes működtetését, 

o időbeli szabályozottságát, rendszerességét. 

 Az intézmény a vizsgált tevékenység területen olyan működést alakított ki, amely az intézmény 

céljain és a releváns partnerek elvárásain alapul. 

 Az intézmény a vizsgált tevékenység területen egyértelmű szabályokat alakított ki, jól defini-

álta a tevékenység megvalósításának elemeit (kinek, mit és hogyan kell megtennie). 

 A kialakított szabályokat, a sikeres megvalósításhoz szükséges mértékben, írásban rögzítették. 

 Az előírásoknak, belső szabályoknak megfelelően valósul meg a tevékenység végrehajtása az 

intézmény mindennapi gyakorlatában. 

 A kérdéses területre kialakított jó működési gyakorlatot az intézmény minden területén, min-

den munkaközösségében alkalmazzák. 

 A kérdéses területre kialakított belső szabályozást rendszeresen, és amikor az szükséges, min-

den esetben alkalmazzák. 

 Minden szükséges területen rendelkeznek mérési eredményekkel, számszerű adatokkal, ame-

lyeket – ha van rá mód – összehasonlítanak más hasonló intézmények eredményeivel. 

 Az indikátorok, mérési eredmények (legalább 3 év távlatában) folyamatosan javuló tendenciát 

mutatnak.  

 A saját célokat elérik, illetve túlteljesítik.  

 Az indikátorok, mérési eredmények vizsgálata alapján fejlesztéseket indítottak a megfelelő 

működési területeken. 

A fenti szempontok közül az, amelyik nem vagy csak részben teljesül, fejlesztendő terület lesz. A 

fejlesztendő területek közé tartoznak még azok a működési elemek, területek is, amelyekkel kap-

csolatos elvárásokra az intézmény nem tudott választ adni, mivel az intézményben jelenleg nem 

foglalkoznak az adott terület tudatos kezelésével. Az is fejlesztendő területnek tekintendő továbbá, 

ha az intézmény egy adott tevékenységének értékelésével kapcsolatban nem rendelkezik tények-

kel, azaz nem tudja mérési, értékelési adatokkal alátámasztani a vizsgált tevékenység eredményes-

ségét.  

Hasznos lehet, ha az adatgyűjtés és elemzés, értékelés során felmerült ötleteket, fontos informáci-

ókat menet közben az önértékelési munkasablon (9. sz. melléklet) „Megjegyzés” rovatában rögzí-

tik az önértékelők.  

Fontos azonban, hogy itt ne megoldási javaslatokat, hanem az elemzést segítő ötleteket, megálla-

pításokat fogalmazzanak meg. Itt lehet rögzíteni az értékelés során feltárt olyan megjegyzéseket 

is, amelyek segíthetnek például a fejlesztendő terület okainak feltárásában. Az értékelés során 

azonban kerülni kell, hogy már a tények áttekintése során megfogalmazzák a problémák okait, 

illetve megtörténjen a konkrét megoldási javaslatok kidolgozása. 
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Célszerű, hogy az egyes intézményi működési gyakorlatok értékelését első körben azok az önér-

tékelésben részt vevő munkatársak végezzék el, és tegyenek javaslatot az erősségekre és a fejlesz-

tendő területekre, akik az adott önértékelési szemponttal a kezdetektől dolgoztak.  

A végső értékelést, az erősségek és a fejlesztendő területek konszenzussal történő meghatározását 

csoportmunkában javasolt elvégezni.  

Az önértékelés elkészítésénél törekedni kell arra, hogy elsősorban a nagyobb jelentőségű, az in-

tézmény fejlődése szempontjából meghatározó erősségeket és fejlesztési lehetőségeket tárja fel az 

értékelés, és ne vesszen el az apró részletekben. Mindvégig szem előtt kell tartani az önértékelés 

során, hogy ez egy vezetői értékelési eszköz, és nem az egyedi problémák, hanem a rendszer szin-

ten jelentkező fejlesztési lehetőségek feltárása a célja. Azt kell meghatározni, hogy milyen mér-

tékben teljesíti az adott önértékelési szempont elvárásait az intézmény, és ha nem vagy csak rész-

ben, akkor a fejlesztés érdekében mit kell tennie. 

2.5. Erősségek és fejlesztendő területek összesítése 

Az erősségek és a fejlesztendő területek intézményi szintű összesítése során a MICS áttekinti az 

önértékelést, és konszenzussal meghatározza az önértékelésen belüli kapcsolatokat, összefüggése-

ket külön az egyes önértékelési szempontok esetében azonosított erősségek és külön a fejlesztendő 

területek között. Itt azt kell áttekinteni, hogy vannak-e olyan, az egyes szempontokban azonosított 

erősségek vagy fejlesztendő területek, amelyek összefüggenek egymással és így az intézmény egy 

nagyobb területének a megfelelő vagy nem megfelelő működését erősítik meg, támasztják alá. 

Továbbá azt kell megvizsgálni, hogy vannak-e olyan erősségek vagy fejlesztendő területek, ame-

lyek azonos okokra vezethetőek vissza, ezért kezelésük is azonos módon történhet. 

Ebben a lépésben tehát az intézménynek át kell gondolnia az egész önértékelését, és el kell készí-

tenie az Erősségek és a fejlesztendő területek intézményi szinten összesített listáját, amelyben már 

összekapcsolják és átfogalmazzák az összetartozó erősségeket és az összetartozó fejlesztendő te-

rületeket. Ebből a listából látható, hogy hol szükséges a beavatkozás, annak érdekében, hogy az 

intézményi működés megfeleljen az önértékelési szempontokban megfogalmazott szakképzés-

specifikus elvárásoknak. 

Az összegzés segíthet az intézmény számára áttekinteni és összefoglalni az önértékelés tényeit, 

nem csupán egy-egy önértékelési szemponthoz kapcsolódóan, hanem komplex módon, a belső 

összefüggéseket feltárva, az intézmény egészének vonatkozásában. 

2.6. A fejlesztendő területek rangsorolása 

Fontos, hogy az Erősségek és a fejlesztendő területek intézményi szinten összesített listájának el-

készültét követően egy külön lépésben meghatározásra kerüljenek az összegzett fejlesztendő terü-

leteken belüli prioritások, elkészüljön az intézmény fejlesztendő területeinek priorizált listája. 

A fejlesztendő területek rangsorolásának célja, hogy iránymutatást adjon arra vonatkozóan, hogy 

mely fejlesztendő területtel, területekkel célszerű elsődlegesen foglalkoznia az intézménynek. 
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A rangsorolás eredményeként a MICS az Erősségek és a fejlesztendő területek összesített listájá-

ban szereplő fejlesztendő területek sorrendjét határozza meg, így elkészül a Fejlesztendő területek 

rangsorolt listája.  

Javasolt, hogy az intézményvezető vegyen részt az erősségek és a fejlesztendő területek összesí-

tésében, valamint a fejlesztendő területek rangsorolásában. Ez egyfajta vezetői kontrollt, és a 

MICS-csel együtt az önértékelés és az önértékelés eredményeinek a minőségbiztosítását is jelenti. 

2.7. Oktatói testületi előterjesztés és döntés a fejlesztésekről 

Az önértékelés eredményeit szükséges megismertetni az oktatói testület tagjaival, amely során az 

oktatói testület megvitatja és elfogadja az önértékelés eredményeit, továbbá kijelöli a megvalósí-

tandó fejlesztéseket. 

2.7.1. Az önértékelés eredményeinek bemutatása az oktatói testületnek  

Az oktatói testületi előterjesztés célja, hogy a munkatársak megismerjék az önértékelés eredmé-

nyeit, főbb megállapításait, és ennek részeként azokat a fejlesztendő területeket, amelyekkel – az 

önértékelés során feltárt információk alapján – elsődlegesen foglalkoznia kell az intézménynek, és 

döntsenek arról, hogy mely fejlesztés(eke)t indítják el az intézményben.  

Az előterjesztést megelőzően a MICS az intézményvezető közreműködésével – az intézményi ön-

értékelés és a hozzá tartozó elemzések (kitöltött önértékelési sablonok, Erősségek és a fejlesztendő 

területek intézményi szinten összesített listája (részletes leírását lásd az önértékelés folyamatának 

2.5. lépésében), Fejlesztendő területek rangsorolt listája (részletes leírását lásd az önértékelés fo-

lyamatának 2.6. lépésében)) alapján – meghatározza, hogy milyen információkat és milyen formá-

ban szeretnének megosztani az oktatói testülettel, annak érdekében, hogy közösen kijelölhessék a 

fejlesztési irányokat. Az oktatói testületi előterjesztés két fő elemből áll: az önértékelési dokumen-

tációból és a szóbeli prezentációból. A szóbeli prezentáció egy lehetséges szerkezete lehet az 

alábbi: 

 Az önértékelés célja. 

 Az önértékelési munka folyamatának és módszertanának áttekintése. 

 Az önértékelés főbb megállapításai – az intézményi működés  

o főbb erősségei, azaz, hogy mi működik jól, miben felelnek meg az önértékelési 

szempontoknak?  

o főbb fejlesztendő területei, azaz, hogy hol, milyen területeken és milyen fejleszté-

seket kell indítani a jövőben az önértékelési szempontoknak való megfelelés érde-

kében? 

 A kiválasztandó fejlesztendő területekre tett javaslatok. 

A prezentáció legyen megfelelően előkészített, hiteles személy tartsa, aki – röviden és áttekinthe-

tően – objektív, hiteles helyzetképet mutasson be, az erősségeket és a fejlesztendő területeket egy-

aránt ismertesse. Fontos, hogy az intézményvezető és a vezetés többi tagja részt vegyen a prezen-

táción. 
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2.7.2. A megvalósítandó fejlesztések kijelölése 

A MICS-nek a Fejlesztendő területek rangsorolt listája alapján az intézményvezetővel egyeztetett 

javaslatokkal kell rendelkeznie a fejlesztendő területeket illetően, és ezeket elő kell terjesztenie az 

oktatói tantestület számára abból a célból, hogy az kiválassza és döntsön arról a 3-6 releváns fej-

lesztendő területről, amelyekre vonatkozóan az intézmény célokat tűz ki és intézkedéseket hoz, 

cselekvési tervet készít. 

Általánosan 3-6 fejlesztés elindítása javasolt az önértékelés után. A legalább három fejlesztés el-

indítását az indokolja, hogy amennyiben egy fejlesztés valamilyen ok miatt meghiúsul, még min-

dig legyen lehetősége az intézménynek a másik kettő esetében sikereket elérni. A maximális hatos 

szám az intézmény erőforrásainak korlátosságából adódik, ugyanis a tapasztalatok alapján hatnál 

több fejlesztés megvalósítása már túl sok erőforrást vonna el a szervezettől. A fejlesztések kivá-

lasztásánál érdemes figyelembe venni az intézményben már folyamatban lévő fejlesztéseket, il-

letve az egyes projektek, programok keretében indított fejlesztések ütemezését is, hiszen ezek kor-

látoz(hat)ják az elindítható új fejlesztések számát. 

3. Az intézményi önértékelés követése, további lépései 

Az önértékelést követő lépések nagyon fontosak az intézmény (minőség)fejlesztése szempontjá-

ból. Az önértékelés ugyanis megalapozza az intézményben a folyamatos fejlesztés képességének 

kialakítását, működtetését, az intézmény „tanuló szervezetté” válását. Az önértékelés értéke, 

haszna minimális, ha az önértékelés eredményei alapján nem követi azt fejlesztés, beavatkozás és 

ezek eredményét nem értékelik, valamint nem mutatják be rendszeresen az oktatói testületnek, az 

egyéb alkalmazottaknak és az intézmény releváns partnereinek. 

A következő folyamatlépésekben bemutatjuk, hogy az intézményi önértékelés eredményeként mi-

lyen lépésekben végezhető az intézményi minőségfejlesztő tevékenység. 

3.1. Fejlesztési célok meghatározása 

Az első lépés az önértékelés eredményei alapján kiválasztott fejlesztendő területekre fejlesztési 

célok meghatározása, kitűzése, amelyet meg kell, hogy előzzön a problémák okainak a feltárása 

és elemzése. A célok megfogalmazásánál mindenképpen ügyelni kell arra, hogy az pontos, konk-

rét, megvalósítható, mérhető, reális (SMART) legyen, az adott problémára (fejlesztendő területre) 

vonatkozzon (vagyis arra, hogy miért nem felel meg az intézményi működési gyakorlat az önérté-

kelési szempont elvárásainak) és valóban a probléma, hiányosság, fejlesztendő terület megszünte-

tését eredményezze. (Lásd még a 4.3. – Intézményi célrendszer – fejezetet!) 

A cél megfogalmazásánál igen fontos, hogy az a megfelelő intézményi szinten és hatáskörben 

történjen, és hogy a munkatársak megismerjék a kitűzött célokat.  

3.2. Cselekvési tervek készítése és megvalósítása  

A kijelölt fejlesztési feladatok megtervezésére és megvalósítására cselekvési terveket (10. sz. mel-

léklet) kell készítenie az intézménynek, amelyeket az oktatói testület fogad el és a fenntartó hagy 

jóvá. 
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A cselekvési terv készítésének célja, hogy az intézmény meghatározza a kitűzött fejlesztési célok 

elérésének részletes útját. 

Minden egyes fejlesztési célra külön cselekvési tervet kell készíteni. A cselekvési terveket érdemes 

az intézmény éves munkatervével összehangolni, hogy elegendő erőforrás álljon rendelkezésre a 

cselekvési tervekben foglalt feladatok megvalósításához.  

Fontos, hogy a cselekvési tervek tartalmazzák az alábbi szükséges elemeket, amelyek biztosítják 

a feladatok megvalósítását:  

 a fejlesztés eredményes megvalósításához szükséges feladatokat; 

 a feladatok végrehajtásának elvárt eredményeit; 

 a feladatok ütemezését (időigény, határidő); 

 a feladatok végrehajtásában résztvevőket (felelős, közreműködő);  

 a fejlesztés főbb mérföldköveit, ellenőrzési pontjait; 

 a fejlesztés megvalósításához szükséges erőforrásokat. 

A fejlesztési célok kitűzése, a cselekvési tervek készítése és megvalósítása már általában nem a 

MICS, hanem az FCS-k feladata, amelyeket az adott fejlesztési területen releváns kompetenciák-

kal rendelkező vezetők, munkatársak (oktatók, egyéb alkalmazottak) alkotnak, de külső szakértőt 

is bevonhatnak ebbe a munkába. Hasznos azonban, ha a feladatok koordinálása és az önértékelés-

sel való összhang biztosítása érdekében az FCS-ben részt vesz a MICS egy-egy tagja is. Fontos 

továbbá, hogy az FCS-k vezetői felhatalmazással végezzék a munkájukat.  

A cselekvési tervek megvalósításának folyamatában rendszeresen tájékoztatni kell az intézmény 

munkatársait a feladatok megvalósulásának állásáról, arról, hogy hol tart és milyen eredményesen 

folyik a fejlesztő csoport munkája. Ez a tudatos, rendszeres információátadás és kommunikáció 

teremti meg a lehetőséget a munkatársak számára, hogy megismerjék az elért eredményeket, lássák 

a további feladatokat és így bármikor be tudjanak kapcsolódni a fejlesztésekbe, ezzel is segítve a 

fejlesztések megvalósítását. 

3.3. Cselekvési tervek megvalósulásának értékelése 

A fejlesztések megvalósítását követően – a következő önértékelés során – értékelni kell, hogy a 

befejezett fejlesztések elérték-e a kívánt céljukat, és ennek eredményeképpen az intézmény kielé-

gíti-e az önértékelési szempontokban megfogalmazott elvárásokat, a kapcsolódó követelménye-

ket. Amennyiben a vizsgált fejlesztés elérte a kitűzött célját, az intézmény elsődleges feladata a 

szabályozott működés biztosítása, azaz az új folyamat működtetése. Amennyiben nem érte el a 

fejlesztés a kívánt célját, úgy az intézménynek korrekciót kell végrehajtania, vagy előfordulhat, 

hogy új fejlesztést kell indítania a vizsgált területre vonatkozóan. 

A cselekvési tervekbe beépített ellenőrzési pontok, mérföldkövek is biztosítják, hogy a fejlesztési 

folyamat ne akadjon el és elérje az elvárt eredményt. A cselekvési tervek megvalósítását a tanév 

végi értékelések során a mérföldköveknek megfelelően értékelni kell. A következő önértékelés 

során szükséges értékelni a fejlesztések eredményét, eredményességét. A sikeres cselekvési tervek 

jó gyakorlatként vagy intézményi folyamatszabályozásként beépülhetnek az intézményi dokumen-

tumokba. 



79 / 170 

 

4. Összegzés az önértékelés megvalósításának tapasztalatairól  

Az önértékelés folyamatának lezárását követően el kell végezni az önértékelési munka áttekintését, 

értékelését, a megvalósítás pozitív és negatív tapasztalatainak az összegyűjtését, valamint az ön-

értékelés intézményi folyamatának, módszereinek és eszközeinek a felülvizsgálatát és javítását. 

Mindezek elengedhetetlenül szükségesek a továbbfejlesztéshez, amely biztosítja, hogy a követ-

kező alkalommal az intézmény az önértékelését még hatékonyabban és eredményesebben végez-

hesse el. 

A tapasztalatok alapján érdemes áttekinteni, felülvizsgálni az önértékelés folyamatának már elké-

szült szabályozását, és megvizsgálni, hogy szükséges-e a folyamat módosítása, illetve hogy az 

önértékelési gyakorlat mennyiben felel meg a szabályozásban rögzített folyamatnak. Az intéz-

mény a fenntarthatóság érdekében írásban rögzítse az önértékelés továbbfejlesztett folyamatát, 

vagyis azt a gyakorlatot, ahogyan a jövőben végezni fogja az önértékelését. 

A végső cél az intézmény önértékelési rendszerének a kialakítása és folyamatos, hosszútávon tör-

ténő működtetése. Az önértékelési rendszer kialakítása során az alábbi szempontokat érdemes át-

gondolni, hiszen ezek határozzák meg azt, hogy mitől lesz rendszer a rendszer: 

 Mi az önértékelés célja? Mit vár el az intézmény az önértékelés alkalmazásától? 

 Melyek az önértékelés során alkalmazott módszerek és eszközök? 

 Mi az önértékelés eljárásrendje? 

 Hogyan gyűjti, biztosítja az intézmény az önértékeléshez szükséges információkat, 

adatokat, tényeket? 

 Hogyan történik az eredmények felhasználása, a fejlesztések meghatározása? 

 Hogyan történik a fejlesztések értékelése, a visszacsatolás, az EQAVET Minőségbiz-

tosítási Ciklus szisztematikus alkalmazása? 
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10. Az intézmény vezetőjének önértékelése 

A szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének meghatározó része az intézmény átfogó ön-

értékelése. Az intézményi önértékelés rendszerét úgy kell kialakítani, hogy annak keretében sor ke-

rüljön az intézményvezető önértékelésére is, alkalmazva az Szkr. 124. § (5) bekezdésében előírta-

kat, amely szerint „az igazgató munkáját az oktatói testület és a képzési tanács a vezető megbízásának 

második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli”. 

Az intézményvezetői önértékelés ilyen módon az intézményi önértékelésre és az Szkr-ben előírt kér-

dőíves értékelésre épül, amely során a vezető egyes tevékenységekben vállalt feladataira, szerepére 

és vezetői kompetenciáira kerül a fókusz. 

10.1. Az intézményvezetői önértékelés szervezeti kereteinek, eljárásrendjének meghatározása 

Az intézményvezetői önértékelés előkészítését a MICS koordinálja.  

Az intézményvezető önértékelése kapcsolódik az intézményi önértékelés folyamatához, mert az elő-

készítő lépéseket követően a vezető akkor kezdheti meg önértékelési tevékenységét, ha az intézményi 

önértékelés folyamatában elkészült az intézményi működési gyakorlat önértékelési szempontonkénti 

leírása, megtörtént az adott szempontnak való megfelelősség értékelése, az értékelés indoklása és az 

erősségek, fejlesztendő területek meghatározása, hiszen mindezek és az intézményvezető tevékeny-

ségéről és vezetői kompetenciáiról szóló partneri visszajelzések szolgáltatják az intézményvezetői 

önértékelés alapját. A partneri körnek ebben az esetben az oktatókat, a képzési tanácsot és a munka-

erő-piaci partnereket (duális képzőhelyek oktatói) kell tekinteni. 

10.2. Az intézményvezetői önértékelés folyamata 

1. Az intézményvezetői önértékelés előkészítése 

1.1. Az elvárások mentén a MICS összeállítja a partneri kérdőíveket, amely alapján az oktatói 

testület, a képzési tanács és a munkaerő-piaci partnerek értékelik az intézményvezető mun-

káját. Amennyiben képzési tanács működik az intézményben, a tagok az oktatói kérdőív 

kitöltésével nyilváníthatnak véleményt a vezető munkájáról. A partneri kérdőívek összeállí-

tását segíti a jelen Kézikönyv 6-7. és 12. sz. mellékletében szereplő kérdőívsablon. A MICS 

dönti el, hogy az intézmény kizárólag a sablonokban lévő kérdéseket használja a partnerek 

megkérdezése során, vagy azokat kiegészíti, olyan kérdésekkel, amelyek az intézményi sa-

játosságokra vonatkoznak. A kérdőíveknek a sablonok kérdéseit az eredményes intézmény-

vezetői önértékelés érdekében mindenképpen tartalmazniuk kell. 

1.2. A MICS koordinálásával megtörténik a partnerek kérdőíves megkérdezése. 

1.3. A MICS összesíti a beérkezett kérdőíveket, és az intézményi önértékelés eredményét tartal-

mazó dokumentummal együtt átadja az intézményvezetőnek. 
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2. Az intézményvezetői önértékelés végrehajtása 

A megkapott dokumentumok alapján az intézményvezető megkezdi önértékelését, amelynek so-

rán  

2.1. megvizsgálja és elemzi  

 az intézményi önértékelés során önértékelési szempontonként megfogalmazott műkö-

dési gyakorlat leírásokat, a működési gyakorlatok százalékos és szöveges értékelését, és 

a szempontonként feltárt erősségeket és fejlesztendő területeket, 

 az értékelési szempontokhoz kapcsolódó, saját munkájára vonatkozó partneri mérési 

eredményeket (oktatói testület, képzési tanács, munkaerő-piaci partnerek megkérdezé-

sének eredményei). 

2.2. elkészít egy intézményvezetői önértékelési dokumentumot, amelyben az intézményvezető 

meghatározza és leírja a saját magára megfogalmazott erősségeket és fejlesztendő területe-

ket, úgy, hogy egy-egy erősség vagy fejlesztendő terület egy vagy több önértékelési szem-

pontra is vonatkozhat. A dokumentumban bemutatja, hogy az összegyűjtött fejlesztendő te-

rületek alapján milyen fejlesztéseket kíván megvalósítani saját tevékenységére vonatkozóan, 

továbbá röviden kifejtheti a kiválasztott fejlesztések indokait, mi ösztönözte a választását, 

milyen vezetői képességek, kompetenciák fejlődését célozza meg azokkal. Az intézményve-

zetőnek saját fejlesztési céljai kiválasztásánál ajánlott figyelembe vennie az intézményre vo-

natkozóan meghatározott fejlesztéseket, hiszen a vezető és az intézmény fejlesztési céljai 

egymást erősítik, összehangolásuk a minőségfejlesztés eredményességét növeli. A fejleszté-

sek eredményessége érdekében legfeljebb hat vezetői fejlesztési cél kitűzését javasoljuk. 

3. Az intézményvezetői önértékelés követése, további lépései 

Az intézményvezető megvalósítani kívánt fejlesztési feladatainak megtervezésére és megvalósí-

tására cselekvési tervet (10. sz. melléklet) készít, amely tartalmazza 

 a fejlesztés eredményes megvalósításához szükséges feladatokat; 

 a feladatok végrehajtásának elvárt eredményeit; 

 a feladatok ütemezését (időigény, határidő); 

 a feladatok végrehajtásában résztvevőket (közreműködő);  

 a fejlesztés főbb mérföldköveit, ellenőrzési pontjait; 

 a fejlesztés megvalósításához szükséges erőforrásokat. 

 

Az elkészített intézményvezetői önértékelési dokumentumot és cselekvési tervet az intézmény-

vezető az intézményi cselekvési tervvel egyidőben megküldi az intézmény fenntartójának. 

10.3. Intézményvezetői önértékelési szempontsor 

Az intézményvezetői önértékelési szempontsor (11. sz. melléklet) azonos az intézményi önértékelés 

szempontsorával. Az intézményvezetőnek az önértékelését azonban a szerint kell elvégeznie, hogy 

az intézményi tevékenységekben hogyan mutatkoznak meg vállalt feladatai, személyes szerepválla-

lása és vezetői kompetenciái.  
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11. Mellékletek 

1. sz. melléklet: Szakképző intézményi indikátorrendszer értelmezési és számítási útmutató 

Útmutató az Önértékelési Kézikönyv 8. fejezetében „A szakképző intézmények által kötelezően mé-

rendő intézményi szakképzési indikátorok felsorolása” című 5. sz. táblázatban feltüntetett indikátorok 

számításához 

A szakképzési indikátorok kiszámításánál alkalmazandó alapszabályok: 

 az indikátorok számításához szükséges adatok gyűjtését 2022. szeptember 1-jétől kell megkez-

denie az intézményeknek a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan (a korábbi adataikat, amennyiben 

rendelkezésre állnak, az így kialakított egységes adatbázis adattartalmához célszerű igazítani), 

 az indikátorok elnevezésénél, értelmezésénél használt kategóriák, fogalmak az Szkt.-hez és az 

Szkr.-hez igazodnak, 

 ha az indikátor elnevezéséből, értelmezéséből más nem adódik, akkor az indikátorok számításá-

nál a vizsgálatba bevontak köre a technikumi és a szakképző iskolai szakmai oktatásban részt-

vevő tanulók, függetlenül attól, hogy a tanuló tanulói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll-e az 

intézménnyel, 

 ha az indikátorok adatforrásaként a KRÉTA rendszer került megjelölésre, akkor az adatok meg-

bízhatóságának érdekében fontos biztosítani évről évre a KRÉTA azonos módon történő adatfel-

töltését, 

 amelyik indikátor elemzésénél a trendvizsgálatnak van szerepe, ott trendvizsgálat elvégzése is 

szükséges (például a Tanulólétszám indikátor esetében), 

 a trendvizsgálathoz, az évenkénti összehasonlításhoz fontos, hogy az adott indikátor számításá-

hoz használt adatok minden évben/tanévben azonos időpontra/időszakra vonatkozzanak és a 

vizsgálatba bevontak köre is azonos módszerrel kerüljön kiválasztásra. 

Az alábbi „Kötelezően mérendő szakképzési indikátorok részletes leírása, értelmezési és számítási 

útmutatója” táblázat 1. oszlopában megtalálható a kötelezően mérendő szakképzési indikátor megne-

vezése. A 2. oszlopban található a szakképzési indikátor meghatározása, részletes leírása, értelmezése 

és a számítási útmutató. A 3. oszlop további információt szolgáltat arról, hogy mire használható még 

az indikátor, mit mutat meg. A 4. oszlopban a mutató számításához szükséges adatok pontosítását és 

forrását találjuk, ami többségében az intézmények által már feltöltött elektronikus adatbázisokat 

(KRÉTA, KIFIR, szakmai vizsgák törzslapnyilvántartása, kétszintű érettségi szoftver) jelenti. Cél a 

teljes körű elektronikus adatszolgáltatás és a szakképzési indikátor automatikus előállítása, képzése. 
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Kötelezően mérendő szakképzési indikátorok részletes leírása, értelmezési és számítási útmutatója 

Ssz. 

 

Kötelezően mé-

rendő szakkép-

zési indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor, mit mutat meg? 
Adatforrás 

1.  Tanulólétszám A szakképző intézményben adott tanév október 1-jén szakmai oktatásban tanulók 

száma. 

A trendvizsgálathoz a szakképző intézmény évente gyűjti az október 1-jei létszám-

adatát azonos bontásban/kategóriában (intézménytípus, ágazat, szakma). A trend-

vizsgálathoz legalább 3 év adata szükséges, mert a vizsgálat célja annak bemutatása, 

hogy a létszám adott kategóriában tendenciáját tekintve növekszik vagy csökken-e. 

A vizsgálat történhet az éves adatok grafikus ábrázolásával (vonaldiagram, oszlop-

diagram) vagy időbeli viszonyszám (lánc- vagy bázisviszonyszám) számításával és 

azok elemzésével. 

Időbeli viszonyszám számítása esetén: 

A második adatgyűjtési évtől kezdődően vizsgálja kategóriánként az időbeli válto-

zást. A változás mértékének számításánál a viszonyítás alapja lehet az előző tanév 

adata vagy az első adatgyűjtés évének adata. [%] 

A mutató számítása 

Létszámváltozás az előző 

év adatához viszonyítva 
= 

az adott tanév létszámadata 
* 100 

az előző tanév létszámadata 

 

Létszámváltozás az első 

év adatához viszonyítva 

 

= 

 

az adott tanév létszámadata 
* 

 

100 

 
az első adatgyűjtés évének 

létszámadata 

Megjegyzés: A létszámváltozás vizsgálatánál figyelni kell az intézmény rendhagyó 

ütemezésű képzéseiből adódó változások kiszűrésére (keresztféléves képzések, fel-

nőttek oktatása keretében tanév közben indult képzések). 

A trendvizsgálat az intézmé-

nyek figyelmét ráirányítja az 

egyes évek „kiugró” adatain 

túlmutató tényezőkre. 

 

Példa: Egy szakmában az el-

múlt 5 évben a létszámadatok 

(fő) alakulása rendre: 73, 86, 

94, 45, 98. A trendvizsgálat 

alapján egy növekedési ten-

dencia mutatkozik az adott 

szakma esetén. Célszerű a 45 

fős adat okát megvizsgálni, 

de általánosságban elmond-

ható, hogy ha az eddigi tevé-

kenységét hasonlóan foly-

tatja az intézmény, akkor ez-

zel a szakmával nem lesz 

problémája. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanév október 

1-jén szakmai oktatásban 

tanulók száma: KRÉTA. 

 

Megjegyzés (amire fi-

gyelni érdemes): Az 

érettségi utáni 2 éves 

képzések miatt a szak-

mánkénti létszám csak 

akkor lesz évről évre ösz-

szehasonlítható, ha már a 

képzés megkezdésekor 

beállításra kerül a 

KRÉTÁban a szakma, és 

nem csak az ágazati alap-

vizsgát követően. 

2.  A szakképző in-

tézmény 9. évfo-

lyamára jelentke-

zők és felvettek 

száma [fő] és ará-

nya [%] intéz-

ménytípusonként, 

ágazatonként 

Az indikátor azt mutatja meg, hogy mekkora a „túljelentkezés” adott ágazat, intéz-

ménytípus esetén. 

A mutató számítása 

Jelentkezők és felvettek 

aránya 
= 

a 9. évfolyamra jelentkezők száma 
* 100 

a 9. évfolyamra felvettek száma 
 

Az arány évről évre történő 

vizsgálata segíti az intézmé-

nyeket annak eldöntésében, 

hogy melyik szakmára vonat-

kozóan kell nagyobb intenzi-

tású pályaorientációs tevé-

kenységet folytatniuk annak 

érdekében, hogy az adott 

A szakképző intézmény 

9. évfolyamára jelentke-

zők száma és a szak-

képző intézmény 9. évfo-

lyamára felvettek száma: 

KIFIR. 
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Ssz. 

 

Kötelezően mé-

rendő szakkép-

zési indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor, mit mutat meg? 
Adatforrás 

szakma osztályszinten indít-

ható legyen.  

3.  A szakképző in-

tézményben egy 

oktatóra jutó tanu-

lói jogviszonyú 

szakképző intéz-

ményi tanulók 

száma 

 

A szakképző intézménybe járó tanulói jogviszonyban lévő tanulók számát kell a 

szakképző intézményben tanító oktatók számára vetíteni.  

A mutató számítása: 

Egy oktatóra jutó tanulói 

jogviszonyú tanulók 

száma 

= 

 

tanulói jogviszonyú tanulók száma 
* 

 

100, 

 
számított oktatói létszám 

ahol 

- a számított oktatói létszám = heti órakeret/22 óra, 

- heti órakeret, a fenntartó által adott tanévre engedélyezett heti óratömeg a duális 

partnerek óraszámai nélkül. 

Példa: 

A fenntartó által adott tanévre engedélyezett heti óratömeg a duális partnerek óraszá-

mai nélkül 1320 óra/hét. 

Szakképzésben tanító oktatók számított létszáma = 1320/22 óra = 60 fő 

Tanulói jogviszonyú tanulók száma a szakképző iskolában: 550 fő 

A mutató számítása tehát 550 fő/60 fő = 9,17 tanuló/oktató. 

Megjegyzés: A számított oktatói létszám esetén csak a szakmai oktatásban résztvevő 

oktatók óraszámát kell figyelembe venni, nem tartozik ide például a kollégiumi ne-

velőtanár óraszáma. A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókat minden esetben 1 

főként vesszük figyelembe, akkor is, ha mint kollégista több feladatellátási helyhez 

is tartozik a tanuló. 

E mutató évről-évre történő alakulásának vizsgálata is szolgálhat fontos információ-

val az értékeléshez, elemzéshez, ezért trendvizsgálat itt is szükséges lehet. 

Az intézmény működésének, 

emberi erőforrás menedzse-

lésének hatékonyságát mu-

tatja a mutató. 

Tanulói jogviszonyú ta-

nulók száma: KRÉTA 

 

Heti órakeret: KRÉTA 

tantárgyfelosztás 

4.  A szakképző in-

tézményben szak-

képzési munka-

szerződéssel ren-

delkezők aránya 

az intézmény 

szakirányú oktatá-

sában résztvevő 

A mutató számítása: 

Szakképzési 

munkaszerződéssel 

rendelkezők aránya 

= 

szakképzési munkaszerződéssel 

rendelkező tanulók száma 
* 100 

szakirányú oktatásban részt vevő 

tanulók összlétszáma 

 

 

Az indikátor megmutatja, 

hogy az intézmény mennyire 

tud megfelelni azon elvárás-

nak, hogy a képzés során a ta-

nulót a munkaerőpiacon 

hasznosítható tudáshoz jut-

tassa. 

Szakképzési munkaszer-

ződéssel rendelkező ta-

nulói jogviszonyú tanu-

lók száma: KRÉTA. 

 

Szakirányú oktatásban 

résztvevő tanulói jogvi-
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tanulók összlét-

számához viszo-

nyítva 

[%] 

Példa: 

A vizsgált tanévben az intézménytípusonkénti összesítés alapján a szakképzési mun-

kaszerződéssel rendelkező tanulók száma 325 fő volt. A szakképző intézményben 

szakirányú oktatásban részt vevő tanulók összlétszáma 611 fő. 

A mutató számítása tehát (325 fő/611 fő)*100 = 53,19%. 

Megjegyzés: Az érettségi utáni képzések első évfolyamán (Ksz/11., 1/13.) tanulók 

szakképzési munkaszerződéseinek száma az október 1-jei adatban még nem jelenik 

meg, mert csak az első félévet lezáró ágazati alapvizsgát követően tudnak munka-

szerződést kötni. Az adatok értékelésénél, elemzésénél ezt az időbeli eltérést érdemes 

figyelembe venni. 

szonyú tanulók összlét-

száma: KRÉTA. 

5.  A szakmai okta-

tásban felnőttkép-

zési jogviszonnyal 

résztvevők aránya 

az intézmény tel-

jes tanulói létszá-

mához viszo-

nyítva 

Az indikátor megmutatja, hogy a tanulók hány százaléka olyan tanuló, aki szakmai 

oktatásban felnőttképzési jogviszonnyal vesz részt. 

A mutató számítása: 

Felnőttképzési 

jogviszonyú tanulók 

aránya 

= 

felnőttképzési jogviszonyú tanulók 

száma 
* 100 

szakmai oktatásban tanulók össz-

létszáma 

Példa: 

Október 1-jén szakmai oktatásban tanulók összlétszáma 913 fő. Október 1-jén fel-

nőttképzési jogviszonyú tanulók száma 265 fő. 

A mutató számítása tehát (265 fő/913 fő)*100= 29,03%. 

Megjegyzés: A mutató számításánál figyelni kell az intézmény rendhagyó ütemezésű 

képzéseire (keresztféléves képzések, felnőttek oktatása keretében tanév közben in-

dult képzések). Ilyen esetben érdemes a mutatót az adott tanév második félévének 

megkezdését követően is kiszámítani, például február 1-jei időpontra. 

Az indikátor információt 

nyújt, hogy az intézmény mi-

lyen mértékben támogatja az 

élethosszig tartó tanulás cél-

jait. Biztosítja-e, hogy az ál-

tala képzett alapszakmákhoz 

való hozzáférés minél széle-

sebb körű legyen. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanév október 

1-jén szakmai oktatásban 

tanulók száma: KRÉTA. 

 

A szakképző intézmény-

ben adott tanév október 

1-jén szakmai oktatásban 

felnőttképzési jogvi-

szonnyal tanulók száma: 

KRÉTA. 

 

6.  Országos kompe-

tenciamérés ered-

ményei 

A vizsgált tanévben megvalósított országos kompetenciamérés eredményeinek átlag-

eredményét kell intézménytípus és vizsgálati terület szerinti bontásban megadni 

szakképző intézményként, feladatellátási helyenként (telephelyenként), mérési terü-

letenként (pl. matematika, olvasás-szövegértés) külön megadva. Az eredmények 

trendvizsgálatát is el kell végezni. Vizsgálni kell továbbá, hogy hogyan viszonyul a 

szakképző intézmény mérési teljesítménye az országos átlaghoz és a hozzá hasonló 

intézmények átlagához. 

 Az Oktatási Hivatal hon-

lapján közzétett jelenté-

sek (https:// 

www.kir.hu/okmfit). 

A jelentések közül a Te-

lephelyi jelentés haszná-
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Példa: 

Szakképző iskola országos kompetenciamérésének eredménye: 

 Matematika: 408 

 Szövegértés: 418 

Megjegyzés: A mutató esetén külön kell kimutatni a kompetenciamérések vizsgálati 

területei szerinti eredményt is (pl. matematika, olvasás-szövegértés). 

Az indikátor kiszámításánál az intézménytípusok adatai nem összegezhetők (pl. 

szakképző iskola és technikum). 

lata adja a legrészlete-

sebb adatokat az értéke-

léshez, elemzéshez. 

 

7.  NSZFH mérések 

eredményei 

A vizsgált tanévben megvalósított mérés eredményeinek intézménytípusonkénti ösz-

szegzése. 

Vizsgálati lehetőségek: 

 25% alatt teljesítő tanulók aránya az összes vizsgálatban részt vett tanulóhoz 

viszonyítva intézménytípusonként, kompetenciaterületenként (anyanyelv, 

matematika), 

 25 és 80% között teljesítő tanulók aránya az összes vizsgálatban részt vett 

tanulóhoz viszonyítva intézménytípusonként, kompetenciaterületenként 

(anyanyelv, matematika). 

Az országos adatok rendelkezésre állása esetén megtörténhet az intézmény tanulói 

eredményeinek az országos átlageredményekhez viszonyított elemzése. 

Megjegyzés: Az indikátor számítása csak olyan szakképzési intézmények esetében 

kötelező, ahol a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.2.2-

VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „A szakképzést végzettség nélkül elha-

gyók számának csökkentése” elnevezésű kiemelt projektje által szervezett országos 

kompetenciamérés folyt. 

 Az NSZFH által megkül-

dött eredményeket tartal-

mazó Excel-tábla. 

A Nemzeti Szakképzési 

és Felnőttképzési Hivatal 

GINOP-6.2.2-VEKOP-

15-2016-00001 azono-

sító számú, „A szakkép-

zést végzettség nélkül el-

hagyók számának csök-

kentése” elnevezésű ki-

emelt projektje által szer-

vezett országos kompe-

tenciamérés célja a le-

morzsolódással veszé-

lyeztetett 9. évfolyamos 

tanulók nyomon köve-

tése, és az alapkészségek 

fejlesztésének támoga-

tása. 

8.  Szakmai, közis-

mereti, kulturális 

és sporteredmé-

nyek 

Az eredmények tanévenkénti bemutatása és a tanévenkénti eredmények összehason-

lítása nemzetközi, országos, regionális, megyei és település szinten. 

 

 Lehet a KRÉTA, az in-

tézmény éves beszámo-

lója, a szakképző intéz-

mények versenyeredmé-

nyeinek nyilvántartására 

használt adatbázis. 
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9.  Elhelyezkedési 

mutató 

A szakmai oktatásban sikeresen végzettek elhelyezkedési aránya. 

A mutató számítása: 

Szakmai oktatásban vég-

zettek elhelyezkedési 

aránya 

= 

 

elhelyezkedők száma 
* 

 

100 

 
szakmai oktatásban sikeresen 

végzettek száma 

Elhelyezkedőnek kell tekinteni mindazokat, akik:  

 szakképző iskolában végeztek és érettségire felkészítő képzésben tanultak 

tovább, 

 technikumban végeztek és felsőoktatásban tanultak tovább, 

 szakképző iskolában vagy technikumban végeztek és második vagy további 

szakképesítés megszerzéséért tanultak tovább, 
 szakképző iskolában vagy technikumban végeztek és a sikeresen befejezett 

szakmai oktatásban sikeresen megszerzett szakmai végzettségüknek meg-

felelő munkakörben helyezkedtek el. 

Példa: 

Adott tanévben a szakmai oktatásban végzettek száma 250 fő. 

A végzést követően 6 hónappal a pályakövetési rendszerben visszaérkezett adatok 

alapján a 250 végzett tanuló közül 113 fő dolgozik végzettségének megfelelő mun-

kakörben, 56 fő érettségire felkészítő képzésben vesz részt, 35 fő pedig további 

szakma megszerzésére irányuló képzésben vesz részt. 

A mutató számítása tehát [(113 fő + 56 fő + 35 fő) / 250 fő] *100 = 81,6% 

Megjegyzés: a fenti mutatók intézménytípusonként, ágazatonként, szakmánként 

olyan bontásban számítandók, amely az adott intézménynek az önértékeléséhez, fej-

lesztéseihez megfelelő információkat szolgáltat. 

Adatot szolgáltat, hogy a si-

keresen végzett tanulók mi-

lyen arányban tanulnak to-

vább vagy helyezkednek el a 

munkaerőpiacon. Segíti az 

intézményeket jövőbeni kép-

zési kínálatuk alakításában. 

Szakmai oktatásban sike-

resen végzett tanulók 

száma: KRÉTA. (Fontos 

megemlíteni, hogy a 

KRÉTA október 1-jei 

SZIR-STAT adattáblája 

az előző tanévben vég-

zettekre vonatkozóan tar-

talmaz adatot.) 

 

A sikeresen végzett tanu-

lók közül az érettségire 

felkészítő képzésben 

résztvevők száma, a fel-

sőoktatásban továbbta-

nulók száma, a további 

szakma vagy szakképesí-

tés megszerzése érdeké-

ben továbbtanulók 

száma, a szakmájukban 

elhelyezkedettek száma: 

a szakképző intézmény 

által működtetett pálya-

követési rendszer. 

10.  A végzett tanulók 

és a munkaadók 

elégedettsége a 

megszerzett ké-

pességekkel / 

kompetenciákkal 

1. Az intézményben a szakmai oktatást 12–36 hónappal korábban sikeresen befeje-

zett tanulókat foglalkoztató munkáltatók százalékos elégedettsége a szakmájuknak 

megfelelő munkakörben foglalkoztatott munkavállalóik felkészítésével, a munka-

végzéshez szükséges szakmai kompetenciáikkal. 

Indikátor kiszámítása:  

A képzést 12–36 hónappal korábban sikeresen befejezett munkavállalókat foglalkoz-

tató munkáltatók elégedettségének egyedi és átlagos százalékos értéke, amely meg-

Segíti az intézményt a szak-

mai programban, helyi tan-

tervekben, tanmenetekben 

megjelenő módszerek, tudás-

tartalmak, fejlesztendő kom-

petenciák, készségek felül-

vizsgálatában, módosításá-

A szakképző intézmény 

által működtetett pálya-

követési rendszer. 
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mutatja, hogy mennyire elégedettek az adott képzést sikeresen befejezett, a szakmá-

juknak megfelelő munkakörben foglalkoztatott munkavállalóik felkészítésével, a 

munkavégzéshez szükséges kompetenciáikkal. 

2. Az intézményben a szakmai oktatást 12–36 hónappal korábban sikeresen befeje-

zett tanulókat foglalkoztató munkáltatók százalékos elégedettsége a munkavállalóik 

általános munkavállalói kompetenciáival. 

Indikátor kiszámítása: 

A szakmai oktatást 12–36 hónappal korábban sikeresen befejezett munkavállalókat 

foglalkoztató munkáltatók elégedettségének egyedi és átlagos százalékos értéke, 

amely megmutatja, hogy mennyire elégedettek a szakmai oktatást sikeresen befeje-

zett munkavállalóik általános munkavállalói kompetenciáival. 

Megjegyzés: Mindkét indikátor értelmezhető az intézmény egészére, ágazatonként, 

szakmánként.  

ban az eredményes és haté-

kony szakmai oktatás érdeké-

ben. 

Az indikátor értékelése nö-

veli az intézmény alkalmaz-

kodó képességét a munkaerő-

piac változó igényeihez. 

11.  Vizsgaeredmé-

nyek (érettségi 

vizsga, szakmai 

vizsga, ágazati 

alapvizsga) 

A szakképző intézményben a tanulmányokat lezáró eredmények, tantárgyankénti / 

szakmánkénti / ágazatonkénti átlaga. 

 

Példa: 

Matematika érettségi tantárgyi átlaga: 3,5. 

Szakács szakmában végzettek érdemjegyeinek átlaga 3,8. 

Turizmus-vendéglátás ágazatban ágazati alapvizsgát tett tanulók eredményének át-

laga: 4,2. 

Megjegyzés: Egy adott tanév vizsgáinak átlageredményei nem elegendőek az intéz-

ményben folyó tevékenység értékeléséhez, ezért ajánlott az átlagok trendvizsgálata. 

Az intézmények számára az 

indikátor megmutatja, hogy 

mely intézménytípus / mű-

veltségi terület / ágazat / 

szakma igényel beavatkozást 

az eredményesség javítása 

érdekében.  

Lehetséges adatforrás 

érettségi vizsga esetén: 

kétszintű érettségi szoft-

ver. 

 

Lehetséges adatforrás 

szakmai vizsga esetén: 

iskolai rendszerű 

törzslapnyilvántartási fe-

lület vagy KRÉTA. 

 

Lehetséges adatforrás 

ágazati alapvizsga ese-

tén: KRÉTA. 

12.  Sikeres szakmai 

vizsgát tett tanu-

lók aránya, az ösz-

szes, adott vizsga-

időszakban vizs-

gázók számához 

A mutató megmutatja, hogy a vizsgára bocsátható tanulók hány százaléka tesz sike-

res vizsgát. 

A mutató számítása: 

Sikeres szakmai vizsgát 

tett tanulók aránya 
= 

sikeres szakmai vizsgát tett tanulók 

száma * 100 

vizsgára bocsátható tanulók 

Megmutatja az intézményi 

oktatási-képzési tevékenysé-

gének eredményességét. Az 

ágazatonkénti, szakmánkénti 

vizsgálat segíti az intéz-

ményt, hogy mely képzési te-

rületeken kell beavatkoznia. 

A szakmai vizsga 

törzslapnyilvántartási 

rendszere vagy KRÉTA. 
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Példa:  

A május–júniusi vizsgaidőszakban az összes vizsgázó, azaz az összes vizsgára bo-

csátható tanuló száma 428 fő. A május–júniusi vizsgaidőszakban sikeresen szakmai 

vizsgát tett tanulók száma 402 fő. 

A mutató számítása tehát (402 fő / 428 fő)*100 = 93,93%. 

Megjegyzés: A mutató számításánál torzíthatja az eredményt a pótló/javító vizsgázók 

száma, ezért ki kell szűrni az ilyen vizsgázók adatait. 

13.  Intézményi elis-

merések (intéz-

mény, intézményi 

csoport szinten) 

 

Az indikátor értékeléséhez nem az egyéni kitüntetések, díjak, elismerések figyelem-

bevétele szükséges, hanem az intézményt, mint szervezetet érintő elismerések össze-

gyűjtése. Ezek lehetnek helyi, régiós és országos díjak, továbbá bármilyen területen 

(pl. sport, kultúra, közélet, szakma) elnyert intézményi elismerések. 

Az indikátor egy-egy tanévben megszerzett elismerések összegyűjtését, felsorolását 

teszi szükségessé. Fontos, hogy az egymást követő tanévek összeállított listáin sze-

replő elismeréseket az intézmény tanévről tanévre összehasonlítsa.  

Megjegyzés: A tanulói elismeréseket, versenyeredményeket itt nem kell figyelembe 

venni. 

Az indikátor megmutatja, 

hogy az intézményben folyó 

szakmai tevékenységnek mi-

lyen a külső érintettek általi 

megítélése, milyen az együtt-

működés a helyi gazdasággal 

(a duális partnereken és a 

végzetteket foglalkoztató 

gazdálkodókon kívül), mi-

lyen a tehetségtámogatás, a 

felzárkózás támogatása az in-

tézményben. Azt is megmu-

tatja, hogy a szakmapolitikai 

célok közül melyek megvaló-

sításában nyújt kiemelkedő 

teljesítményt az intézmény, 

illetve hogy ezen eredmé-

nyeit hogyan mutatja be. 

A vizsgált tanévben a 

szakképző intézmény ál-

tal elnyert elismerések, 

kitűntetések, díjak: az in-

tézmény saját nyilvántar-

tása alapján. 

 

14.  Szakmai bemuta-

tók, konferenciák, 

szakmai rendezvé-

nyek 

 

Minden olyan jellegű szakmai bemutatót, konferenciát, rendezvényt ide kell sorolni, 

amely az intézmény vagy más szervezetek szakmai tudásának az átadását támogatja, 

és amelynek a fő szervezője az intézmény. 

Ilyen lehet például: szakmai konferencia, országos vagy regionális szakmai verse-

nyek, új technológiákat és piaci szereplőket bemutató szakmai nap vagy vásár. 

Példa: 

Az intézmény adott tanévben egy szakmában megszervezte az OSZTV döntőjét, egy 

klímatechnikai bemutató napot szervezett, és a kamarával közösen náluk szervezték 

Az indikátor megmutatja, 

hogy az intézmény részt 

vesz-e az országos, regioná-

lis, helyi tudásmegosztást 

ösztönző együttműködések-

ben, amelyek biztosítják a 

szakmai tantárgyakat oktatók 

számára, hogy naprakészen 

A vizsgált tanévben a 

szakképző intézmény ál-

tal – intézményen belül 

és/vagy kívül – megren-

dezett szakmai bemuta-

tók listája saját nyilván-

tartás alapján. 
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Mire használható az indi-

kátor, mit mutat meg? 
Adatforrás 

meg a Regionális Épületgépészeti Konferenciát, továbbá a már öt éve az intézmény 

által szervezett saját szakmai versenyét is megtartotta. 

Az indikátor egy-egy tanévben megszervezett alkalmak összegyűjtését, felsorolását 

teszi szükségessé. Fontos, hogy az egymást követő tanévek összeállított listáin sze-

replő alkalmakat az intézmény tanévről tanévre összehasonlítsa. 

Megjegyzés: A kizárólag PR-tevékenységhez kapcsolódó rendezvényeket (pl. nyílt 

nap) nem kell szerepeltetnie az intézménynek az által szervezett szakmai bemutatók 

között. 

követni tudják a szakmájuk-

hoz kapcsolódó fejlődést. 

15.  Intézményi lemor-

zsolódási mutató 

[%] 

A mutató azt mutatja meg, hogy az intézményt elhagyók/kilépettek/lemorzsolódók 

száma milyen arányú az intézménybe adott tanévben beiratkozottak számához viszo-

nyítva. 

A mutató számítása: 

Lemorzsolódás mértéke 

 

= 

 

lemorzsolódó tanulók száma 
* 

 

100, 

 
október 1-jei létszám + belépett ta-

nulók száma 

ahol 

 a lemorzsolódó tanulók száma: az adott tanévben az intézményt október 1. után 

sikeres végzés nélkül elhagyók száma, amibe nem tartozik bele az a tanuló, aki-

nél a jogviszony megszűnésének oka: 

o külföldre költözés, 

o másik intézménybe való átvétel; 

 az október 1-jei létszám: a szakképző intézményben adott tanév október 1-jén 

tanulók száma; 

 a belépett tanulók: az adott tanévben a képzésbe október 1. után, de június 16. 

előtt belépett tanulók száma. 

Példa: 

Adott intézményben a tanév október 1-jei létszáma 1024 fő. Október 1. után a kép-

zésbe belépők száma 102 fő. A képzést október 1. után elhagyók száma 151 fő. 

A mutató számítása tehát [151 fő / (1024 fő + 102)] *100=13,41%. 

Megjegyzés: Célszerű az indikátor trendvizsgálata. (A mutató számításánál a tanulói 

és felnőttképzési jogviszonyban tanulók külön vizsgálata is információtartalommal 

bírhat.) 

Hosszabb távon a tendencia 

megmutatja, hogy az intéz-

ményt a végzés előtt elha-

gyók terén meghozott intéz-

ményi intézkedések hatéko-

nyak, eredményesek voltak-

e. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanítási év ok-

tóber 1-jén tanulók 

száma: KRÉTA. 

 

Az adott tanítási évben az 

intézménybe október 1. 

után, de június 16. előtt 

belépett tanulók száma: 

KRÉTA. 

 

Az adott tanévben az in-

tézményből október 1. 

után kilépett tanulók 

száma: KRÉTA. 
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Adatforrás 

16.  Elégedettségmé-

rés eredményei 

(szülő, oktató, ta-

nuló, duális kép-

zőhely, munka-

erőpiac) 

Az adott partner százalékos elégedettsége az elégedettségi kérdőívben felmerülő té-

mákra vonatkozóan. 

Az indikátor kiszámítása: Az adott partner elégedettségének egyedi és átlagos száza-

lékos értéke, amely megmutatja, hogy mennyire elégedett az adott témában az intéz-

mény működésével, folyamataival. 

Megjegyzés: Az indikátor értelmezhető az intézmény egészére, ágazatonként, szak-

mánként.  

A mutató adatot szolgáltat az 

önértékeléshez. Segít feltárni 

az intézmény erősségeit, fej-

lesztendő területeit. Egyaránt 

segíti a stratégiai és az opera-

tív tervezést. 

Adatforrás: Partneri elé-

gedettségi kérdőív ered-

ménye. 

17.  Intézményi ne-

veltségi mutatók 

(fegyelmi esetek, 

igazolatlan mu-

lasztások száma, 

dicséretek) 

[db/tanév] 

[óra/tanév] 

A mutató az adott tanévre vonatkozóan tartalmaz információt a fegyelmi esetek, di-

cséretek és az igazolatlan mulasztások számáról. 

A mutatót az intézmény házirendjében szabályozott fegyelmezési intézkedések for-

máira vonatkozóan kell számolni (pl. szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyel-

meztetés, igazgatói intés, …). 

Példa:  

Fegyelmi esetek száma: 186 db/tanév (A mutató megadható típusonként is: igazgatói 

figyelmeztetés 21 db/tanév, igazgatói megrovás 2 db/tanév stb.) 

Dicséretek száma: 253 db/ tanév 

Igazolatlan mulasztások: 10214 óra/tanév 

Megjegyzés: A mutató olyan bontásban számítandó, amelynek felhasználása segít-

séget jelent a pedagógiai munka fejlesztése során (osztályonként, szakmánként, jog-

viszonyonként). Trendvizsgálat alkalmazása itt is ajánlott.  

Megállapítható-e azon intéz-

ményi gyakorlat, amely so-

rán az intézmény vizsgálja a 

neveltségi mutatók alakulá-

sát és az eredményeket fel-

használja pedagógiai mun-

kája során? 

A neveltségi mutatók segíte-

nek a pedagógiai tevékeny-

ség során alkalmazott mód-

szerek hatékonyságának 

vizsgálatában, az eltérő tanu-

lócsoportokhoz igazodó leg-

hatékonyabb módszer megta-

lálásában. 

Adatforrás lehet a 

KRÉTA vagy az intéz-

mény saját nyilvántar-

tása. 

18.  Hátrányos hely-

zetű (HH) tanulók 

aránya a teljes ta-

nulói létszámhoz 

viszonyítva 

[%] 

A mutató számítása: 

HH tanulók aránya = 
HH tanulók száma 

* 100 
tanulói összlétszám 

 

 

Példa: 

Adott tanévben a jogviszonnyal rendelkező tanulók létszáma (tanulói összlétszám) 

1024 fő. A hátrányos helyzetű tanulók száma ugyanebben a tanévben 77 fő. 

A mutató számítása tehát (77 fő / 1024 fő) * 100 = 7,52%. 

A hátrányos helyzetű csopor-

tok számára elérhetők az in-

tézmény által kínált képzé-

sek. 

Az intézmény működési kör-

nyezetét, helyzetét is meg-

mutatja a mutató.  

Jogviszonnyal rendel-

kező tanulók (tanulói és 

felnőttképzési) október 

1-jei létszáma: KRÉTA. 

Hátrányos helyzetű tanu-

lók száma október 1-jén: 

KRÉTA. 
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19.  Sajátos nevelési 

igényű (SNI) ta-

nulók aránya a tel-

jes tanulói lét-

számhoz viszo-

nyítva 

[%] 

A mutató számítása: 

SNI tanulók aránya = 
SNI tanulók száma 

* 100 
tanulói összlétszám 

Példa: Adott tanévben a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók létszáma (tanulói 

összlétszám) 938 fő. A sajátos nevelési igényű tanulók száma ugyanebben a tanévben 

102 fő. 

A mutató számítása tehát (102 fő / 938 fő) * 100 = 10,87%. 

A sajátos nevelési igényű 

csoportok számára elérhetők 

az intézmény által kínált kép-

zések. 

Tanulói jogviszonnyal 

rendelkező tanulók októ-

ber 1-jei létszáma: 

KRÉTA. 

Sajátos nevelési igényű 

tanulók száma október 1-

jén: KRÉTA. 

 

20.  Dobbantó prog-

ramban tanulók 

aránya a teljes ta-

nulói létszámhoz 

viszonyítva 

[%] 

A mutató számítása: 

Dobbantó programban 

tanulók aránya 
= 

Dobbantó programban 

tanulók száma * 100 

tanulói összlétszám 

Példa: 

Adott tanévben a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók létszáma (tanulói össz-

létszám) 562 fő. A Dobbantó programban tanulók száma ugyanebben a tanévben 32 

fő. 

A mutató számítása tehát (32 fő / 562 fő) * 100 = 5,69%. 

A mutató megmutatja, hogy 

az intézmény (amennyiben a 

jogszabály számára lehetővé 

teszi) milyen mértékben járul 

hozzá a magatartási és tanu-

lási zavarokkal küzdő, az is-

kolai rendszerű oktatásban 

lemaradó, vagy a rendszerből 

már kisodródott 15–25 éves 

fiataloknak a szakiskolai 

képzés bázisán az oktatás 

vagy a munka világába tör-

ténő visszavezetéséhez, a si-

keres egyéni életút megtalá-

lásához eljuttató lehetőség 

biztosításához. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanév október 

1-jén jogviszonnyal ren-

delkező tanulók száma: 

KRÉTA. 

 

Az adott tanévben Dob-

bantó programban tanu-

lók száma október 1-jén:  

KRÉTA. 

21.  Műhelyiskolában 

részszakmát szer-

zők aránya a kép-

zésben résztvevők 

összlétszámához 

viszonyítva 

A mutató számítása: 

Műhelyiskolában rész-

szakmát szerzők aránya 
= 

részszakmát szerző tanulók száma 
* 100 

műhelyiskolai tanulói összlétszám 

Példa: Adott tanévben a műhelyiskolában tanulók összlétszáma 11 fő. A műhelyis-

kolai képzést részszakma szerzésével befejezők száma 7 fő. 

A mutató számítása tehát (7 fő / 11 fő) * 100 = 63,6%. 

A mutató megmutatja, hogy 

az intézmény a műhelyisko-

lában tanulók mekkora ará-

nyát tudja részszakma meg-

szerzéséhez hozzásegíteni. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanévben mű-

helyiskolában tanulók 

száma: KRÉTA. 

 

Az adott tanévben mű-

helyiskolában tanulók 

közül résszakmát szer-

zők száma: KRÉTA. 
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22.  Szakmai tovább-

képzésen részt-

vevő oktatók ará-

nya [%] és a to-

vábbképzésbe fek-

tetett összeg 

[Ft/fő] 

1. A mutató számítása: 

Szakmai továbbképzésen 

résztvevő oktatók 

aránya 

= 

szakmai továbbképzéseken részt-

vevő oktatók száma 
* 100, 

oktatók összlétszám 

 

ahol 

 szakmai továbbképzésen résztvevő oktatók száma: az október 1-jén a szakmai 

továbbképzésen résztvevő, teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkozta-

tott oktatók száma (a vizsgálatnál az elmúlt év október 1. óta továbbképzésen 

részt vettek számát kell figyelembe venni), 

 oktatók összlétszáma: az október 1-jén teljes munkaidőben és részmunkaidőben 

foglalkoztatott oktatók száma. 

Példa: Adott tanévben október 1-jei adatok alapján a teljes és a részmunkaidőben 

foglalkoztatottak száma 107 fő, a továbbképzésen résztvevő oktatók száma az októ-

ber 1-jei adat alapján 19 fő.  

A mutató számítása tehát (19 fő / 107 fő) * 100 = 17,8%. 

2. A mutató számítása: 

Szakmai képzésre fordí-

tott, egy főre jutó költség 
= 

szakmai képzésre fordított összeg 
* 100 

oktatók összlétszáma 

Példa (előző folytatása): Továbbképzésre fordított összeg az intézményben október 

1. és október 1. között 1 825 000 Ft volt. 

A szakmai képzésre fordított, egy főre jutó költség számítása tehát 1 825 000 Ft/19 

fő = 96 053 Ft/fő. 

A mutató azt mutatja, hogy 

az intézmény eleget tesz-e 

azon szakmapolitikai célok-

nak, hogy a szakképzés érzé-

kenyebben reagáljon a 

munkaerőpiaci igényekre, 

hogy az oktatók folyamato-

san kövessék a szakmájuk-

ban mutatkozó fejlődést és 

megfeleljenek a szakmai és 

módszertani elvárásoknak. 

 

Oktatók összlétszáma 

október 1-jén: KRÉTA. 

 

Szakmai továbbképzésen 

résztvevő oktatók száma 

október 1-jén: KRÉTA. 

 

Szakmai továbbképzésen 

résztvevő oktatók száma: 

KRÉTA. 

 

Továbbképzésre fordított 

összeg: SAP. 

23.  Szakértői, szakta-

nácsadói, vizsgáz-

tatói tevékenysé-

get folytató okta-

tók aránya a teljes 

oktatói testület lét-

számához viszo-

nyítva 

A mutató számítása: 

Szakértői, szaktanács-

adói, vizsgáztatói tevé-

kenységet folytató okta-

tók aránya 

= 

szakértői, szaktanácsadói, 

 vizsgáztatói tevékenységet 

folytató oktatók száma * 100 

oktatók összlétszáma 

 

ahol 

 Oktatók összlétszáma 

október 1-jén: KRÉTA. 

 

Szakértői, szaktanács-

adói, vizsgáztatói tevé-

kenységet folytató okta-

tók száma október 1-jén: 
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 szakértői, szaktanácsadói, vizsgaelnöki tevékenységet folytatók száma: az októ-

ber 1-jén a szakértői, szaktanácsadói, vizsgáztatói tevékenységben rész vevő, tel-

jes munkaidőben foglalkozatott oktatók és a részmunkaidőben foglalkoztatott ok-

tatók száma (minden oktatót egy főnek számítva, függetlenül attól, hogy milyen 

mértékű a részmunkaidő), 
 oktatók összlétszáma: az október 1-jén teljes munkaidőben foglalkozatott okta-

tók és a részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók száma. 

Példa folytatása: Adott tanévben október 1-jei adatok alapján az oktatók teljes lét-

száma 106 fő, a szakértői, szaktanácsadói, vizsgáztatási tevékenységet folytató okta-

tók száma az október 1-jei adat alapján 8 fő.  

A mutató számítása tehát (8 fő / 106 fő) * 100 = 7,5%. 

KRÉTA vagy az intéz-

mény saját nyilvántar-

tása. 

24.  A szakképző in-

tézmény nyertes 

pályázatainak 

száma és az el-

nyert összegek 

Az indikátor az egy-egy tanévben megnyert pályázatok összegyűjtését, felsorolását 

teszi szükségessé. Fontos, hogy az egymást követő tanévek összeállított listáit az in-

tézmény tanévről tanévre összehasonlítsa. 

Az indikátor megmutatja, 

hogy az intézmény milyen 

aktív pályázati tevékenységet 

folytat, milyen módon illesz-

kednek a pályázati célok az 

intézmény célrendszeréhez, a 

fenntartó által biztosított for-

rásokon kívül milyen forrá-

sokat tud még bevonni a gaz-

dálkodásába. 

Az intézmény nyilván-

tartása. 
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2. sz. melléklet: Kapcsolódó folyamatok, indikátorok és partneri mérések hozzárendelése az intézményi önértékelési szempontokhoz 

Kapcsolódó folyamatok, indikátorok és partneri mérések hozzárendelése 

az intézményi önértékelési szempontokhoz 

 

Tervezés 

Önértékelési  

terület 

Önértékelési szempont Kapcsolódó  

folyamatok 

Kapcsolódó  

indikátorok 

Kapcsolódó  

partneri méré-

sek 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi 

az intézménynek a 

releváns partnerek-

kel közösen kialakí-

tott stratégiai jövő-

képét, és egyértel-

műen meghatáro-

zott célokat, intéz-

kedéseket és indiká-

torokat tartalmaz. 

 

 

T1 

Az intézmény által kitűzött helyi célok tükrözik az európai, országos 

és regionális szakképzés-politikai célokat. 

 

V1 

V2 

1 

2 

4 

5 

9 

10 

15 

24 

duális képzőhe-

lyek 

a végzetteket 

foglalkoztató 

gazdálkodó szer-

vezetek 

T2 

Az intézmény egyértelműen meghatározza a célokat és figyelemmel 

kíséri a megvalósulásukat.  

A képzéseket úgy alakítja ki, tervezi meg, hogy elérjék a kitűzött 

szakképzés-politikai célokat. 

 

V2 

V4 

SZK1 

SZK4 

T1 

1 

3 

4 

5 

 

szülői 

tanulói 

oktatói 

duális képzőhe-

lyek 

T3 

Az intézmény a helyi munkaerő-piaci és az egyéni képzési igények 

meghatározása érdekében konzultációt folytat a releváns partnerek-

kel. 

V1 

V7 

V8 

SZK1 

4 

5 

14 

 

duális képzőhe-

lyek 
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 SZK2 

 

a végzetteket 

foglalkoztató 

gazdálkodó szer-

vezetek 

 

 T4 

Az intézmény egyértelműen meghatározott és átlátható minőségirá-

nyítási rendszerrel rendelkezik. Meghatározza a minőségirányítás 

szervezeti kereteit és a minőségirányítással kapcsolatos felelősségi 

köröket. 

V3 

V4 

V5 

V7 

T1 

T3 

1 

4 

5 

9 

10 

oktatói 

duális képzőhe-

lyek 

 

T5 

Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi célok és ter-

vek kialakításába. 

V1 

V2 

V3 

V8 

SZK1 

14 

22 

23 

oktatói 

duális képzőhe-

lyek 

T6 

Az intézmény meghatározza a partneri körét és együttműködéseket 

tervez a releváns partnerekkel. 

 

V1 

V2 

V7 

V8 

SZK1 

SZK2 

2 

4 

5 

14 

 

tanulói 

szülői 

oktatói 

duális képzőhe-

lyek 

T7 

Az intézmény intézkedéseket határoz meg az adatvédelmi 

szabályoknak való megfelelés biztosítására. 

V6 

V9 

T2 

T3 

 
oktatói 
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Megvalósítás 

Önértékelési  

terület 

Önértékelési szempont  Kapcsolódó  

folyamatok 

Kapcsolódó  

indikátorok 

Kapcsolódó  

partneri méré-

sek 

MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény a rele-

váns partnerekkel 

együttműködésben 

összeállított terve-

ket a kitűzött célok 

elérése érdekében 

megvalósítja.  

 

 

 

M1 

Az intézmény a célok elérése érdekében megtervezett tevékenysé-

gek megvalósítását a szükséges erőforrások elosztásával biztosítja.  

 

V3 

T1 

T4 

T5 

T6 

T7 

3 

22 

24 

oktatói 

M2 

Az intézmény az eltervezett intézkedések megvalósítása érdekében 

egyértelműen meghatározott módon támogatja a szoros szakmai 

együttműködésen alapuló partnerségek kialakítását, kiemelten a du-

ális képzőhelyekkel történő együttműködést. 

V7 

V8 

SZK1 

SZK2 

SZK3 

3 

4 

5 

10 

14 

24 

duális képzőhe-

lyek 

M3 

Az intézményben a képzési célok elérése érdekében megvalósul az 

oktatók együttműködése. 

 

V8 

V9 

SZK3 

SZK5 

6 

7 

8 

11 

12 

18 

19 

oktatói 

duális képzőhe-

lyek 

M4 

Az intézményben az intézményi célokkal összhangban működik az 

oktatók továbbképzési rendszere. 

V3 

V9 

SZK3 

SZK4 

22 

23 

 

oktatói 

duális képzőhe-

lyek 
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M5 

A tanulóközpontú intézmény szakmai programja lehetővé teszi a 

tanulók számára, hogy elérjék az elvárt tanulási eredményeket, 

valamint hogy aktívan részt vegyenek a tanulási folyamatban. 

V1 

SZK1 

SZK4 

SZK5 

SZK7 

10 

12 

17 

18 

19 

20 

21 

oktatói 

tanulói 

a végzetteket 

foglalkoztató 

gazdálkodó szer-

vezetek 

M6 

Az intézmény érvényes, pontos és megbízható módszereket al-

kalmaz a tanulók tanulási eredményeinek az értékelésére. 

SZK3 

SZK4 

SZK6 

T3 

6 

7 

11 

12 

 

tanulói  

oktatói 

szülői 

duális képzőhe-

lyek 

M7 

Az intézmény a digitális technológiák és az online tanulási eszközök 

használatával ösztönzi az innovációt a tanítási és tanulási tartalmak 

és módszerek terén, az iskolában és a duális képzőhelyen egyaránt. 

 

 

SZK1 

SZK4 

T1 

T4 

T6 

T7 

 

8 

10 

11 

14 

24 

oktatói 

tanulói 

duális képzőhe-

lyek 

a végzetteket 

foglalkoztató 

gazdálkodó szer-

vezetek 
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Értékelés  

Önértékelési  

terület 

Önértékelési szempont Kapcsolódó  

folyamatok 

Kapcsolódó  

indikátorok 

Kapcsolódó  

partneri mé-

rések 

ÉRTÉKELÉS 

Az intézményben az 

eredményeket és a 

folyamatokat rend-

szeresen ellenőrzik, 

értékelik, és ezt mé-

résekkel támasztják 

alá. 

 

É1  

Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében rendszeres 

önértékelést végez. 

V4 

V7 

V8 

V9 

 oktatói 

 

É2 

Az intézmény az önértékelés keretében méri és értékeli a stratégiai 

és a minőségcélok megvalósulását, a szakképzési indikátorokat, a 

partnerek igényét és elégedettségét, a szabályozott folyamatok ered-

ményességét, a cselekvési terv végrehajtásának eredményességét, 

az oktatói értékelési rendszer működtetését és eredményességét. 

V4 

V7 

V8 

V9 

 

1 

4 

5 

9 

10 

 

oktatói 

É3  

Az intézmény önértékelése kiterjed az intézmény digitális felké-

szültségének és környezeti fenntarthatóságának a felmérésére és 

értékelésére is. 

V1 

V4 

V7 

SZK1 

T6 

T7 

8 

10 

11 

14 

24 

oktatói 

tanulói 

É4 

Az intézményben a stratégiai célok elérése érdekében korai jelző-

rendszer működik. 

V1 

V2 

SZK5 

SZK7 

T2 

2 

4 

5 

15 

oktatói 
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Felülvizsgálat 

Önértékelési 

terület 

Önértékelési szempont Kapcsolódó 

folyamatok 

Kapcsolódó 

indikátorok 

Kapcsolódó 

partneri mé-

rések 

FELÜLVIZSGÁLAT 

(visszacsatolás, fej-

lesztés) 

Az intézmény haszno-

sítja az értékelés és a 

felülvizsgálat eredmé-

nyeit, megvalósítja a 

szükséges visszacsato-

lásokat és fejlesztése-

ket. 

F1 

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit 

megvitatja a releváns partnerekkel, felhasználja azokat a szak-

mai-pedagógiai munka folyamatos fejlesztésére, megfelelő cse-

lekvési tervet állít össze. 

V1 

V2 

V4 

V5 

 

1 

4 

5 

9 

10 

15 

oktatói 

duális képző-

helyek 

a végzett ta-

nulókat fog-

lalkoztató 

gazdálkodó 

szervezetek 

F2 

A visszacsatolási és a felülvizsgálati eljárások támogatják az in-

tézmény tanuló szervezetként való működését és a szakmai-pe-

dagógiai fejlesztéseket, valamint javítják a tanulók, a képzésben 

résztvevő személyek esélyeit. 

V1 

V2 

SZK1 

1 

4 

5 

9 

10 

15 

oktatói 

 

F3 

Az intézmény széles körben és nyilvánosan hozzáférhetővé te-

szi az értékelés és a felülvizsgálat eredményeit. 

V4 

V6 

V9 
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3. sz. melléklet: Az intézményi önértékelés keretében a tanulók elégedettségét mérő kér-

dőív 

Tanulói kérdőív 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben 

igaz. Válassza ki a véleményét tükröző értéket (a legördülő menü segítségével) 0 és 4 között, 

ahol:  

teljesen igaz = 4 

általában igaz = 3 

többnyire nem igaz = 2 

egyáltalán nem igaz = 1 

nincs információm = 0. 

A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az iskola munkájáról valós képet kaphassunk. 

 

1. Az iskola rendszeresen tájékoztat (például a diákönkormányzaton, osztályfőnökön keresz-

tül) a tanév feladatairól és ezek megvalósulásáról. 

2. Olyan szakmák oktatását indítja az iskola, amelyekkel a végzést követően könnyen el lehet 

helyezkedni a térségben. 

3. Az iskola figyelembe veszi a tanulók véleményét, javaslatait (pl. működtet diákönkormány-

zatot, ötletláda áll rendelkezésre, stb.). 

4. A tanulók igényeiknek megfelelően részt vehetnek fejlesztő órákon, védőnő, pszichológus, 

gyógypedagógus, gyógytestnevelő vagy egyéb előadók által tartott foglalkozásokon. 

5. Az iskola eredményesen segíti a tanulmányaikban lemaradó tanulókat. 

6. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

7. Az iskola lehetőséget biztosít a tanórán kívüli tevékenységekre (szakkör, szabadidős tevé-

kenységek). 

8. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a vizsgákra (ágazati alapvizsgára, érettségi vizsgára, szak-

mai vizsgára) történő felkészítésre. 

9. Az iskolában alkalmazzák a projektoktatást. 

10. Az iskolában változatos módszereket alkalmaznak, mint pl. csoportmunka, számítógéppel 

végzendő feladatok, szemléltetés, magyarázat stb. 

11. Az iskola az elsajátítandó szakmai tartalmak kialakítása során figyelembe veszi azoknak a 

vállalkozásoknak a véleményét, ahol a tanulók munkaszerződéssel tanulnak. 

12. Az iskola egyértelműen meghatározza a tanulók értékelésének a módszereit, az értékelés 

eljárásrendjét, amelyeket megismertetnek a tanulókkal. 

13. Az oktatók azonos elvek mentén kialakított értékelési módszereket, eljárásokat alkalmaz-

nak. 

14. Az iskola biztosítja a digitális oktatás feltételrendszerét a digitális tartalom, az oktatói tudás 

és az eszközpark területén. 
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15. A vállalkozások (kiemelten azok, ahol a tanulók munkaszerződéssel tanulnak) az iskolában 

vagy a vállalkozásnál bemutatják a legmodernebb eszközöket, technológiákat, digitális esz-

közöket, szoftvereket. 

16. Az iskola nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tanulók digitális felkészültsége megfelelő le-

gyen. 

17. Az iskola a szakmai órákon nagy hangsúlyt fektet a környezeti fenntarthatóságra, és erre 

ösztönzi a tanulókat is, illetve nagy figyelmet fordít arra, hogy a tanulók tudása fejlődjön a 

fenntarthatóság terén. 

18. Az iskola az energiatakarékosságot és a környezettudatosságot érvényesíti minden területen 

(pl. hulladékminimalizálás, szelektív hulladékgyűjtés, modern világítás, zöld növények, 

szellőzés, energiatakarékosság, az anyagok újrahasznosítható papírra való nyomtatása, 

stb.). 

19. Az iskola hatékony pályaorientációs és pályaválasztási tevékenységet folytat. 
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4. sz. melléklet: Az intézményi önértékelés keretében a szülők elégedettségét mérő kér-

dőív 

 

Szülői kérdőív 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben 

igaz. Válassza ki a véleményét tükröző értéket (a legördülő menü segítségével) 0 és 4 között, 

ahol:  

teljesen igaz = 4 

általában igaz = 3 

többnyire nem igaz = 2 

egyáltalán nem igaz = 1 

nincs információm = 0. 

A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az iskola munkájáról valós képet kaphassunk. 

 

1. Az iskola rendszeresen tájékoztat az osztályfőnökön, szülői munkaközösségen keresztül a 

tanév feladatairól, és ezek megvalósulásáról. 

2. Olyan képzéseket indít az iskola, amelyekkel a végzést követően könnyen el lehet helyez-

kedni a térségben. 

3. Az iskola megfelelő tájékoztatást ad a duális (munkahelyi) képzésről, a tanulók képzési 

lehetőségeiről. 

4. Az iskola eredményesen segíti a tanulmányaikban lemaradó tanulókat. 

5. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

6. Az iskola lehetőséget biztosít a tanórán kívüli tevékenységekre (szakkör, szabadidős tevé-

kenységek). 

7. Az iskolában kiemelt oktatási cél a tanulók digitális tudásának fejlesztése. 

8. Az iskola hangsúlyt fektet a tanulók környezet- és egészségtudatos nevelésére. 

9. A tanulók igényeiknek megfelelően részt vehetnek fejlesztő órákon, védőnő, pszichológus, 

gyógypedagógus, gyógytestnevelő vagy egyéb előadók által tartott foglalkozásokon. 

10. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők szá-

mára, hogy hozzájussanak az iskolával, duális képzőhellyel és a gyermekükkel kapcsolatos 

információkhoz. 

11. Az oktatók egyértelműen meghatározzák a tanulók értékelésének a módszereit, az értékelés 

eljárásrendjét, amelyet megismertetnek a tanulókkal. 

12.  Az oktatók azonos elvek mentén kialakított értékelési módszereket, eljárásokat alkalmaz-

nak. 

13. A tanulók munkájának ellenőrzése rendszeres. 

14. A szülők rendszeresen visszajelzést kapnak gyermekük előrehaladásáról. 

15. Az iskola az energiatakarékosságot és a környezettudatosságot érvényesíti minden területen 

(pl. hulladékminimalizálás, szelektív hulladékgyűjtés, modern világítás, zöld növények, 

szellőzés, energiatakarékosság, az anyagok újrahasznosítható papírra való nyomtatása stb.). 

16. Az iskola hatékony pályaorientációs, pályaválasztási tevékenységet folytat.  
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5. sz. melléklet: Az intézményi önértékelés keretében az oktatók elégedettségét mérő kér-

dőív 

 

Oktatói kérdőív 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben 

igaz. Válassza ki a véleményét tükröző értéket (a legördülő menü segítségével) 0 és 4 között, 

ahol:  

teljesen igaz = 4 

általában igaz = 3 

többnyire nem igaz = 2 

egyáltalán nem igaz = 1 

nincs információm = 0. 

A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az intézmény munkájáról valós képet kaphassunk. 

 

1. Az intézmény megalapozottan és egyértelműen meghatározta a céljait, célkitűzéseit, és biz-

tosítja ezek mérhetőségét.  

2. A képzések és a képzési programok összhangban vannak a stratégiai célokkal. 

3. Egyértelműen meghatározták az intézmény minőségpolitikai céljait, ehhez kapcsolódóan a 

minőségirányítás szervezeti kereteit és a munkatársak minőségirányítással kapcsolatos fel-

adatait, felelősségét. 

4. Az intézmény biztosítja a munkatársak, különösképpen az oktatói testület tagjai részvételét 

az intézményi célok és tervek kialakításában. 

5. Az intézmény azonosítja a releváns külső és belső partnereit, az intézményi célok elérése 

érdekében együttműködési rendszert alakít ki az azonosított partnerekkel, és ennek a terve-

zése megjelenik az intézményi dokumentumokban. 

6. Az intézmény rendelkezik adatvédelmi szabályzattal, és megfelelő intézkedéseket határoz 

meg a biztonságos adatkezelés, adattárolás és adattovábbítás biztosítására.  

7. Az intézmény a jogszabályban előírt adatok kezelése mellett biztosítja a minőségirányítási 

tevékenységekből származó adatok kezelését, védelmét. 

8. Az intézmény megvalósítja az emberi és anyagi erőforrások elosztását, meghatározza az 

erőforrás-elosztás alapelveit, és azok segítik az intézményi célok megvalósulását. 

9. Az intézmény kialakítja és működteti az oktatók közötti együttműködés kereteit, és az in-

tézményi célok elérése érdekében megvalósul az oktatók közötti szakmai együttműködés, 

amelyet az intézmény támogat és ösztönöz. 

10. Az intézmény kialakítja és működteti az oktatók továbbképzési rendszerét, az intézmény 

mindenkori céljaival összhangban felméri, értékeli az oktatók szakmai tudását és képessé-

geit, és támogatja az oktatók képzettségének növelését, egyéni kompetenciafejlesztését. 

11. Az intézmény továbbképzési programot és éves beiskolázási tervet készít, amelyben figye-

lembe veszi az oktatók szakmai felkészültségének és szakmai munkájának értékeléséből 

adódó egyéni fejlesztési célokat.  
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12. Az intézményben a továbbképzéseken szerzett tudás, tapasztalatok továbbadása megtörté-

nik. 

13. Az intézményben alkalmazzák azokat a módszereket, munkaformákat, amelyek hozzájárul-

nak az elvárt tanulási eredmények eléréséhez. 

14.  Az intézmény biztosítja a tanulók számára az egyéni haladás lehetőségeit.  

15. A szakmai program készítésébe, módosításába bevonják a duális képzőhelyeket, és a szak-

mai programban megjelennek a gazdaság helyi igényei. 

16. Az intézmény a duális képzőhelyek bevonásával egyértelműen meghatározza a tanulók ér-

tékelésének a módszereit, az értékelés eljárásrendjét, és az elvárásokat megismertetik a ta-

nulókkal. 

17.  Az intézményben alkalmazzák a szakmai programban meghatározott és leírt értékelési 

módszereket, eljárásokat. 

18. Az intézmény rendelkezik digitális oktatási stratégiával, illetve biztosítja a digitális oktatás 

feltételrendszerét a digitális tartalom, az oktatói tudás és az infrastruktúra területén. 

19. A duális képzőhelyeket bevonják a termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott korszerű 

digitális eszközök, szoftverek megismertetésébe. 

20. Az oktatókat ösztönzik a digitális tananyagok fejlesztésére, a digitális tartalmak, módszerek 

és eszközök használatára. 

21. Az önértékelés fontos szerepet tölt be az intézmény minőségirányítási és minőségfejlesztési 

rendszerében.  

22. Az oktatók értékelési rendszerének szabályozása, működtetése és eredményei támogatják 

az intézményi célok elérését. 

23. Az intézmény partneri méréseket alkalmaz a környezeti fenntarthatóságának az értékelése 

során, és az értékelés eredménye koherens az intézményi célokkal. 

24. Elemzik, értékelik és felhasználják az önértékelés és a külső értékelés során megállapított 

erősségeket és fejlesztendő területeket, a fejlesztések értékelésének eredményeit a célok el-

érése érdekében, a szakmai-pedagógiai munka és az intézményi működés folyamatos fej-

lesztésére. 

25. Bevonják a partnereket a fejlesztendő területek, a fejlesztési célok kijelölésébe, valamint a 

cselekvési tervek elkészítésébe és végrehajtásába. 

26. Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit felhasználja a szakmai-peda-

gógiai munka fejlesztése érdekében. 

27. Az intézmény működése során törekszik a fenntarthatóság elvének érvényesítésére. 

28. A fenntartható, környezettudatos gondolkodás a képzési tartalmakban, tanulói programok-

ban előtérbe került. 

29. Az iskola biztosítja a digitális hozzáférést az oktatók és a tanulók részére, korszerű digitális 

módszereket alkalmaznak az iskolai és az otthoni tanulásban. 

30. Az intézmény ösztönzi az oktatókat az oktatást segítő digitális tartalmak létrehozására, vir-

tuális tanulási környezet alkalmazására. 
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6. sz. melléklet: Az intézményi önértékelés és az intézményvezetői önértékelés keretében 

a duális képzőhelyek elégedettségét mérő kérdőív 

 

Duális képzőhelyek kérdőíve 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben 

igaz. Válassza ki a véleményét tükröző értéket (a legördülő menü segítségével) 0 és 4 között, 

ahol: 

teljesen igaz = 4 

általában igaz = 3 

többnyire nem igaz = 2 

egyáltalán nem igaz = 1 

nincs információm = 0. 

A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az intézmény és az intézményvezető munkájáról valós 

képet kaphassunk. 

 

Melyik szakképzési ágazatban kapcsolódik a szakképző intézmény képzési tevékenységéhez? 

Kérjük, adja meg a megfelelő ágazato(ka)t! 

…………………………………………………….. 

 

1. Az intézmény képzési szerkezete megfelel a munkaerő-piaci igényeknek, és összhangban 

van az intézmény stratégiai céljaival. 

2. Az intézmény figyelmet fordít arra, hogy megismerje a változó helyi munkaerő-piaci és 

egyéni képzési igényeket. 

3. Az intézmény minőségirányítási rendszert működtet. 

4. Az intézmény együttműködik a duális képzőhelyekkel, megteremti annak szervezeti kere-

teit, a partneri együttműködések területén gyakorlati megoldásokat alkalmaz. 

5. Megvalósul a (duális képzőhelyi és intézményi) oktatók közötti szakmai együttműködés, az 

intézmény támogatja, ösztönzi ezt. 

6. Az intézmény továbbképzési programja biztosítja oktatói számára a korszerű szakmai tudás 

megszerzését. 

7. Az intézmény együttműködik a duális képzőhellyel a tanulói értékelési rendszer kialakítá-

sában és a tanulók közös értékelésében. 

8.  Az intézmény biztosítja a tanulók számára a megfelelő digitális felkészülést. 

9. A duális képzőhelyeket bevonják a termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott korszerű 

digitális eszközök, szoftverek megismertetésébe. 

10. A tanulók megfelelő tudással rendelkeznek a fenntarthatóság területén. 

11. Az intézmény vezetője irányítja és szervezi az intézmény stratégiai és éves tervezési folya-

matait, valamint azokban személyes feladatot vállal. 
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12. Az intézmény vezetője irányítja és szervezi a képzési igényeket megjelenítő partnerekkel 

folytatott konzultációt és információmegosztást, az együttműködés megtervezését és lebo-

nyolítását, valamint ezekben a tevékenységekben személyes feladatot is vállal. 

13. Az intézményvezető irányítja és szervezi a szakmai programban és a duális képzőhelyekkel 

együtt kialakított képzési programban dokumentált közös oktatási tevékenységet. 

14. Az intézményvezető biztosítja a tanulók tanulási eredményeinek értékelésére vonatkozó ér-

vényes, pontos és megbízható módszerek, eljárásrendek kialakítását és dokumentálását az 

oktatók és a duális képzőhelyek együttműködése mellett.  

15. Az intézmény vezetője személyesen részt vesz az önértékelés és a külső értékelés eredményei 

alapján a fejlesztési célok, célkitűzések meghatározásában, a cselekvési tervek elkészítésé-

ben, és ebbe a munkába bevonja a partnereit. 



108 / 170 

 

7. sz. melléklet: Az intézményi önértékelés és az intézményvezetői önértékelés keretében 

a szakképző intézményben végzetteket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek elége-

dettségét mérő kérdőív 

 

A szakképző intézményben végzetteket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek kérdőíve 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben 

igaz. Válassza ki a véleményét tükröző értéket (a legördülő menü segítségével) 0 és 4 között, 

ahol:  

teljesen igaz = 4 

általában igaz = 3 

többnyire nem igaz = 2 

egyáltalán nem igaz = 1 

nincs információm = 0. 

A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az intézmény és az intézményvezető munkájáról valós 

képet kaphassunk. 

 

Melyik szakképzési ágazatban kapcsolódik a szakképző intézmény képzési tevékenységéhez, 

milyen ágazatban foglalkoztatja a végzett tanulókat? 

Kérjük, adja meg a megfelelő ágazato(ka)t! 

…………………………………………………….. 

 

1. Az intézmény képzési szerkezete megfelel a munkaerő-piaci igényeknek, és ez összhangban 

van az intézmény stratégiai céljaival. 

2. Az intézmény figyelmet fordít arra, hogy megismerje a változó helyi munkaerő-piaci és 

egyéni képzési igényeket. 

3. Az intézmény biztosítja duális partnerei részére a konzultációt, bevonja őket a szakképzés-

sel kapcsolatos tervezési-végrehajtási feladataiba, kikéri a véleményüket. 

4. Az intézményben végzettek rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges szakmai kompe-

tenciákkal. 

5. Az intézményben végzettek rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges általános munka-

vállalói kompetenciákkal (pl. pontos munkakezdés, problémamegoldó képesség, együttmű-

ködésre való készség, alkalmazkodó készség, kreativitás, innovációs képesség). 

6. Az intézményben végzettek rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges digitális kompeten-

ciákkal. 

7. A duális képzőhelyeket bevonják a termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott korszerű 

digitális eszközök, szoftverek megismertetésébe. 
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8. Az intézményben elemzik, értékelik és felhasználják az önértékelés és a külső értékelés 

során megállapított erősségeket és fejlesztendő területeket, a partnereket bevonják a fejlesz-

tendő területek, a fejlesztési célok kijelölésébe, a cselekvési tervek elkészítésébe és végre-

hajtásába. 

9. Az intézmény vezetője irányítja és szervezi az intézmény stratégiai és éves tervezési folya-

matait, valamint azokban személyes feladatot vállal. 

10. Az intézmény vezetője irányítja és szervezi a partnerekkel folytatott konzultációt és abban 

személyes feladatot vállal.  

11. Az intézmény vezetője a képzési szerkezet kialakításában figyelembe veszi a munkaerő-piaci 

környezet igényeit. 

12. Az intézmény vezetője személyesen részt vesz az önértékelés és a külső értékelés eredményei 

alapján a fejlesztési célok, célkitűzések meghatározásában, a cselekvési tervek elkészítésé-

ben. 
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8. sz. melléklet: Szakképző intézmény minőségirányítási rendszere (MIR) sablon 



{logo}…. Szakképző Intézmény minőségirányítási rendszere 
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I. Bevezetés 

 {Szakképző intézmény bemutatása.}  

 {Minőségirányítási rendszer személyi és szervezeti hatálya.} 

 {Elfogadás, felülvizsgálat, módosítás.} 

 {…} 

II. Minőségpolitika 

1. Az intézmény küldetése 

 {Az intézmény hitvallása, mi az intézmény működésének a célja, milyen értékek és elvek 

alapján működik.} 

2. Az intézmény jövőképe 

 {Milyen jövőbeni állapotot kíván az intézmény elérni 7–10 év távlatában?} 

3. Intézményi célrendszer 

 {Stratégiai célok} 

 {Minőségcélok} 

 {Fejlesztési célok} 

4. A minőségirányítási rendszer működtetésének szervezeti keretei, intézményi feltételei 

 {A minőségirányítási csoport működtetésének feltételei: személyi, infrastrukturális, finan-

szírozási…} 

 {A munkatársak minőségirányítási feladatai.} 

5. Az oktatók értékelési rendszere 

 {A kiadott módszertani ajánlás alapján az oktatók és az intézményi vezetők intézményi ér-

tékelésének eljárásrendje, személyi feltételei, alkalmazott módszerek, eszközök, az értékelé-

sek ütemezése.} 

 {Az értékelési szempontsort, az oktatók és az intézményi vezetők értékelésére vonatkozó 

módszertani eszközök, partneri mérések sablonjait javasoljuk a mellékletben bemutatni.} 

III. Az intézmény mérési rendszere (indikátorok, partneri mérések) 

1. Intézményi indikátorrendszer 

 {Az indikátorok gyűjtésének, felhasználásának szervezeti keretei – tanévenkénti/évenkénti 

adatgyűjtés.} 

 {Az Önértékelési Kézikönyvben kiadott ajánlás alapján a kötelező és az egyedi intézményi 

indikátorok körének meghatározása, az indikátorok felsorolása.} 

 {Az intézmény által meghatározott egyedi indikátorok értelmezési és számítási útmutatóit 

javasoljuk mellékletként bemutatni.} 
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2. Partneri igény- és elégedettségmérések 

 {A partneri mérések elvégzésének szervezeti keretei – önértékelési ciklusonként legalább 

egy mérés, a mérések ütemezése, mintavétel.} 

 {Az Önértékelési Kézikönyvben kiadott ajánlás alapján a kötelező és a válaszható partneri 

mérések körének felsorolása.} 

 {Javasoljuk a konkrét mérőeszközöket mellékletként bemutatni.} 

IV. Intézményi folyamatmodell 

1. Vezetési-irányítási folyamatok 

 {Az Önértékelési Kézikönyvben kiadott ajánlás alapján a kötelező és a válaszható vezetési-

irányítási folyamatok meghatározása.} 

2. Szakmai-képzési folyamatok 

 {Az Önértékelési Kézikönyvben kiadott ajánlás alapján a kötelező és a válaszható szakmai-

képzési folyamatok meghatározása.} 

3. Támogató és erőforrás folyamatok 

 {Az Önértékelési Kézikönyvben kiadott ajánlás alapján a kötelező és a válaszható támogató 

és erőforrás folyamatok meghatározása.} 

4. Folyamatszabályozások elkészítésének intézményi ütemterve 
  

V. Intézményi önértékelés 

1. Az intézményi önértékelési szempontsor 

 {Az Önértékelési Kézikönyvben kiadott ajánlás alapján és az intézményi sajátosságok figye-

lembevételével az értékelési szempontokhoz a kapcsolódó folyamatok, indikátorok és part-

neri mérések hozzárendelése.} 

2. Az intézményi önértékelés folyamata 

 {Az Önértékelési Kézikönyvben meghatározott tartalomnak megfelelő, a konkrét intéz-

ményre vonatkozó folyamatszabályozás elkészítése. Ki, mit, mikor és hogyan végez?} 

3. Az intézményi önértékelés sablonjai 

 {Az intézményi önértékelés folyamatában használt sablonok felsorolása, tartalmi, formai 

elvárások.} 

 {A konkrét sablonokat javasoljuk a mellékletben bemutatni.} 

VI. Az intézmény vezetőjének önértékelése 

1. Az intézményvezetői önértékelés szervezeti kereteinek, eljárásrendjének meghatáro-

zása 

 {Az Önértékelési Kézikönyvben kiadott ajánlás alapján az önértékelés ütemezése, partneri 

mérések elkészítése, erősségek és fejlesztendő területek meghatározása, cselekvési terv ké-

szítése.} 
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2. Az intézményvezetői önértékelés folyamata 

 {Az Önértékelési Kézikönyvben kiadott ajánlás alapján az intézményi minőségirányítási 

csoport intézményvezetői önértékelésével kapcsolatos feladatainak meghatározása.} 

 {Az Önértékelési Kézikönyvben kiadott ajánlás alapján az intézményvezető önértékelési fel-

adatainak meghatározása.} 

3. Intézményvezetői önértékelési szempontsor 

 

VII. Mellékletek 

1. Intézményi indikátorrendszer 

2. Az intézményi önértékelés során alkalmazandó partneri mérőeszközök 

3. Az oktatók értékelésének eszközei 

3.1. Az oktatói értékelés szempontsora 

3.2. Az oktatói értékelés vonatkozó módszertani eszközei, sablonjai 

3.3. Az oktatói értékelés során alkalmazandó partneri mérőeszközök 

4. Intézményi folyamatok szabályozása 

4.1. Vezetési-irányítási folyamatok 

4.2. Szakmai-képzési folyamatok 

4.3. Támogató és erőforrás folyamatok 
 

5. Az intézményvezető önértékelésének dokumentumai 

5.1. Az intézményvezetői önértékelés partneri mérőeszközei 

5.2. Az intézményvezetői önértékelés munkasablonjai 
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9. sz. melléklet: Munkasablon az intézményi önértékeléshez 

 

 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 

Önértékelési munkasablon 

 

 

 

 

 

Intézmény neve: 

Az önértékelés időpontja:  
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Önértékelési terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen meghatározott célokat, intézke-

déseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési szem-

pont 

T1 
Az intézmény által kitűzött helyi célok tükrözik az európai, országos és regionális szakképzés-politikai célokat. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény az európai, országos, regionális és helyi szakképzés-politikai célokat 

figyelembe véve stratégiai és éves célokat határoz meg, amelyek egymásra épülnek. 

A szakképzés jelenleg érvényben lévő európai stratégiai céljait az Európai Tanács 

2020. november 24-i Ajánlása „A fenntartható versenyképességet, társadalmi 

méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről”, az országos célokat a „Szak-

képzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapoliti-

kai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívása-

ira” című stratégia határozza meg. A regionális célok a regionális, megyei és helyi 

munkaerő-piaci stratégiában jelennek meg.  

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvényben és a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendeletben tükröződnek az európai 

stratégiai célok és a Szakképzés 4.0 Stratégia céljai. 

Az intézmény fenti dokumentumok alapján meghatározott hosszú távú céljai a szak-

mai program részét képezik, valamint nyomon követhetőek az egyéb dokumentu-

mokban: a vezetői pályázatban/vezetési programban, szervezeti és működési sza-

bályzatban, házirendben, továbbképzési programban, és amennyiben releváns, a fej-

lesztési tervekben, alapkészség-fejlesztési tervben, a komplex pedagógiai módszer-

tani fejlesztés tervében, marketing tervben, nemzetköziesítési stratégiában, digitális 

oktatási stratégiában.  

Az intézmény éves tervezési dokumentumai (munkatervek, beiskolázási terv, 

amennyiben releváns cselekvési, illetve intézkedési tervek) összhangban vannak az 

intézmény hosszú távú céljaival.  
 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény a célrendszerében 

megfogalmazta-e a szakképzés-politikai célokkal és az intézményi sajátosságokkal 

összhangban a szakképzésre vonatkozó céljait, célkitűzéseit. 

 

Intézményi működési 

gyakorlat értékelése  

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés: 
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Önértékelési terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen meghatározott célokat, intézke-

déseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési szem-

pont 

T2 

Az intézmény egyértelműen meghatározza a célokat és figyelemmel kíséri a megvalósulásukat.  

A képzéseket úgy alakítja ki, tervezi meg, hogy elérjék a kitűzött szakképzés-politikai célokat. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény konkrét, egyértelmű és mérhető célokat, célkitűzéseket fogalmaz meg, 

ezzel biztosítja az értékelhetőséget és a visszacsatolást. 

A meghatározott célokhoz az intézmény önállóan vagy a fenntartóval, illetve a szak-

képzési centrummal egyeztetve konkrét mérőszámokat, értékelési sikerkritériumokat 

rendel, amelyekkel rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett figyelemmel kíséri és ér-

tékeli a kitűzött célok elérését. 

Az intézmény stratégiai céljait lebontják a gyakorlati megvalósítás szintjére és azok 

megjelennek a képzések tervezésében, tartalmában, módszertanában és az oktatás-

szervezésben.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény megalapozottan és 

egyértelműen meghatározta-e a céljait, célkitűzéseit, és hogyan biztosítja ezek mér-

hetőségét.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy a képzések és a képzési programok összhangban van-

nak-e a stratégiai célokkal.  
 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  
Fejlesztendő területek  

Megjegyzés: 
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Önértékelési terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen meghatározott célokat, intézke-

déseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési szem-

pont 

T3 

Az intézmény a helyi munkaerő-piaci és az egyéni képzési igények meghatározása érdekében konzultációt folytat a releváns partnerekkel. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény a célok kialakításához azonosítja a képzési igényeket megjelenítő re-

leváns partnereit.  

A helyi munkaerő-piaci/képzési igényeket elsősorban a munkaerő-piaci partnerek (a 

duális képzésben együttműködő gazdasági társaságok, vállalkozások, a végzetteket 

foglalkoztató gazdálkodó szervezetek, a munkaerőpiac érdekképviseleti szervezetei), 

az ágazati képzőközpontok, az illetékes kamarák jelenítik meg, de más intézmények, 

szervezetek (egyetemek, tankerületi központok, általános iskolák, kulturális és sport-

szervezetek, egészségügyi, szociális támogató intézmények, egyéb szakmai szerve-

zetek) is közvetíthetnek ilyen igényeket.  

Az egyéni képzési igényeket a jelenlegi vagy leendő tanulók, a szülők, a képzésben 

részt vevő személyek, az oktatók jelenítik meg.  

Az intézmény a helyi munkaerő-piaci igények felmérése, valamint az egyéni képzési 

igények feltárása érdekében konzultációt, párbeszédet folytat, valamint adatot, infor-

mációt és visszajelzéseket gyűjt a releváns partnerei körében. Az adatok, informá-

ciók és visszajelzések feldolgozásába és elemzésébe bevonja a releváns partnereit, 

kiemelten a munkatársakat.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény hogyan biztosítja a 

releváns partnerei részére a konzultációt, amely révén megismeri a helyi munkaerő-

piaci és az egyéni képzési igényeket.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény hogyan azonosítja a változó helyi munka-

erő-piaci és egyéni képzési igényeket, mennyire tudatos és szabályozott tevékenység 

ez az intézményben. 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  
Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen meghatározott célokat, intézke-

déseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési szem-

pont 

T4 

Az intézmény egyértelműen meghatározott és átlátható minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. Meghatározza a minőségirányítás szervezeti kereteit 

és a minőségirányítással kapcsolatos felelősségi köröket.  

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény tevékenységét minőségirányítási rendszer alapján végzi, amely minő-

ségpolitikából, önértékelésből és az ezekre épülő beavatkozó, fejlesztő tevékenysé-

gekből áll. Az intézményi minőségirányítási rendszernek része az oktatók értékelési 

rendszere is. 

Az intézmény a minőségpolitikában megalkotja a küldetését, és a jövőképét, és azok-

hoz kapcsolódóan stratégiai célokat és minőségcélokat határoz meg. A minőségpoli-

tikában és a kapcsolódó minőségcélokban kinyilvánítja a minőségirányítás és a mi-

nőségfejlesztés iránti vezetői és intézményi elkötelezettséget, valamint meghatározza 

a minőségirányítási rendszer működtetésének szervezeti kereteit, ezen belül azt, hogy 

ki miért felelős.  

Az intézmény a szervezeti és működési szabályzatban, és a munkaköri leírásokban 

rögzíti az intézmény szervezeti egységei és a teljes munkatársi kör minőségirányítás-

sal kapcsolatos felelősségét és feladatait. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény a vonatkozó jogszabá-

lyi követelményeknek és az ágazati irányítás által biztosított módszertani támogatás-

nak megfelelően alakította-e ki a minőségirányítási rendszerét.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy egyértelműen meghatározták-e az intézmény minőség-

politikai céljait, ehhez kapcsolódóan a minőségirányítás szervezeti kereteit és a mun-

katársak minőségirányítással kapcsolatos feladatait, felelősségét. 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen meghatározott célokat, intézke-

déseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési szem-

pont 

T5 

Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi célok és tervek kialakításába. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

 

Az intézmény bevonja a munkatársakat (oktatókat, egyéb alkalmazottakat) és a duá-

lis képzőhely oktatóit az intézmény cél-meghatározási, tervezési folyamataiba, ide-

értve a minőségfejlesztési tevékenységek megtervezését is.  

 

Az intézmény vezetése a munkatársak bevonásával alkotja meg hosszú-távú és ope-

ratív terveit, kompetenciájuk szerint bevonják őket a célok megfogalmazásába.  

Az intézmény munkatársait széleskörűen bevonják az intézményi önértékelés és az 

azt követő fejlesztések meghatározásának, a fejlesztési célok kijelölésének és a fej-

lesztések megvalósításának a folyamatába.  

Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi szintű döntések meghozata-

lába is. Az oktatói testület dönt az intézmény szakmai programjának, a duális szak-

irányú képzés képzési programjának, a szervezeti és működési szabályzatának, házi-

rendjének, éves munkatervének, továbbképzési programjának elfogadásáról. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény biztosítja-e és hogyan 

a munkatársak, különösképpen az oktatói testület tagjainak a részvételét az intézmé-

nyi célok és tervek kialakításában.  
 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen meghatározott célokat, intézkedé-

seket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési szem-

pont 

T6 

Az intézmény meghatározza a partneri körét és együttműködéseket tervez a releváns partnerekkel.  

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény a szakmai programjával összhangban azonosítja a külső partnereit, és 

kijelöli a releváns külső partnereket. A külső partnerek körét megismertetik az intéz-

mény munkatársaival, tanulóival és a szülőkkel.  

Az intézmény a szabályozó dokumentumaiban, terveiben szakmai-képzési együttmű-

ködési rendszert tervez és szervez más szakképző intézményekkel, a duális képzőhe-

lyekkel, a területi kamarákkal, a munkaerő-piaci partnerekkel, a szakmai szervezetek-

kel, a pályaorientációs és pályaválasztási tevékenysége során partnerként megjelenő 

oktatási intézményekkel, a leendő tanulókkal és szüleikkel, és meghatározza az egyes 

partnerekkel folytatott együttműködés tartalmát. 

Az intézmény együttműködést tervez a működési területén a többi szakképző intéz-

ménnyel a képzési kínálat kialakításában, összehangolásában és a duális szakképzés 

feltételeinek biztosításában.  

Az intézmény együttműködési formát alakít ki a területi munkaerő-piaci szervezetek-

kel a képzési igények megismerése, a duális képzés megszervezése, a képzőhelyek 

szakmai támogatása, az oktatói továbbképzések terén. 

Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program tervezése során együttműködik 

kulturális és sportszervezetekkel, egészségügyi, szociális támogató intézményekkel, 

egyéb szakmai szervezetekkel. 

Az intézmény a szakmai programjával összhangban azonosítja a belső partnereit. Az 

intézmény a működésével kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása és ellenőr-

zése érdekében – jogszabályban meghatározottak szerint – megtervezi az együttműkö-

dését az oktatókkal, a tanulókkal, a kiskorú tanulók törvényes képviselőivel, a képzés-

ben részt vevő személyekkel, a képzési tanáccsal és a diákönkormányzattal, valamint 

kölcsönös tájékoztatást tervez a vele tanulói jogviszonyban álló tanulók elhelyezését 

biztosító kollégiummal. 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény azonosítja-e és hogyan 

a releváns külső és belső partnereit, az intézményi célok elérése érdekében milyen 

együttműködési rendszert alakít ki az azonosított partnerekkel és hogyan jelennek 

meg ezek a tervek az intézményi dokumentumokban. 

 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  
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Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen meghatározott célokat, intézke-

déseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési szem-

pont 

T7 

Az intézmény intézkedéseket határoz meg az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés biztosítására. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény az adatkezelési szabályzatában meghatározza a természetes személyek 

személyes adatai kezelésének, az adatokhoz való hozzáférésnek, az adatok tárolásá-

nak és továbbításának intézményi rendjét. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, 

módosításánál az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően kikéri a képzési 

tanács és a diákönkormányzat véleményét. 

Az intézmény adatvédelmi szabályzata a tanuló, a képzésben részt vevő személy, az 

alkalmazottak szakmai oktatással összefüggésben kezelt személyes adatai mellett 

tartalmazza a minőségirányítási tevékenységekből (mérések, értékelések, kérdőíves 

megkérdezések stb.) származó adatok kezelésének szabályait is.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény rendelkezik-e adatvé-

delmi szabályzattal, és megfelelő intézkedéseket határoz-e meg a biztonságos adat-

kezelés, adattárolás és adattovábbítás biztosítására.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy a jogszabályban előírt adatok kezelése mellett biztosítja-

e a minőségirányítási tevékenységekből származó adatok kezelését, védelmét, vala-

mint a közérdekű adatok nyilvánosságát, ezekre milyen szabályok vonatkoznak. 
 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 
MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a kitűzött célok elérése érdekében megvalósítja.  

Önértékelési szem-

pont 

M1 

Az intézmény a célok elérése érdekében megtervezett tevékenységek megvalósítását a szükséges erőforrások elosztásával biztosítja.  

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

 

Az intézmény célrendszerében meghatározott célok koherensen megjelennek a szak-

mai programban és az intézmény éves terveiben.  

Az intézmény az éves munkatervezéshez kapcsolódóan erőforrás-tervezést végez, 

amely során biztosítja a szükséges szervezeti kereteket, a humán és az anyagi erőfor-

rásokat. 

A megvalósítás során biztosítja a szükséges anyagi erőforrásokat a szakmai oktatás-

hoz (közismereti oktatás, ágazati alapoktatás, szakirányú oktatás) és az intézmény 

működtetéséhez (infrastruktúra karbantartása, munkavédelmi és védőfelszerelések, 

higiénia) szükséges feltételek terén. 

A humán erőforrás-tervezésben biztosítja a munkatársak egyenletes terhelését. 

 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény hogyan valósítja meg 

az erőforrások elosztását, meghatározza-e az erőforrás-elosztás alapelveit, és azok 

hogyan segítik az intézményi célok megvalósulását. 
 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 
MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a kitűzött célok elérése érdekében megvalósítja. 

Önértékelési szem-

pont 

M2 

Az intézmény az eltervezett intézkedések megvalósítása érdekében egyértelműen meghatározott módon támogatja a szoros szakmai együttműködésen 

alapuló partnerségek kialakítását, kiemelten a duális képzőhelyekkel történő együttműködést. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
Az intézmény a célok és a képzési eredményesség érdekében szakmai-képzési együttmű-

ködési rendszert működtet más szakképző intézményekkel, a duális képzőhelyekkel, a 

területi kamarákkal, a munkaerő-piaci partnerekkel, a szakmai szervezetekkel, a pálya-

orientációs és pályaválasztási tevékenysége során partnerként megjelenő oktatási intéz-

ményekkel, a leendő tanulókkal és szüleikkel, és hatékony együttműködési munkaformá-

kat működtet az egyes partnerekkel. 

Az intézmény a szakmai programjának részét képező képzési programját a duális partne-

rek bevonásával készíti el. A duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződéssel foglal-

koztatott tanulók szakmai vizsgára történő felkészítésében minden érdekelt fél részt vesz 

a képzési programban meghatározottak szerint. A duális képzőhelyen folyó szakirányú 

oktatás keretében a tanulók értékelésében a jogszabályban és a szakmai programban rög-

zített szabályok alapján egységes gyakorlatot alkalmaz. 

Az intézmény együttműködik a működési területén a többi szakképző intézménnyel a 

képzési kínálat kialakításában, összehangolásában és a duális szakképzés feltételeinek 

biztosításában.  

Az intézmény együttműködik a területi munkaerő-piaci szervezetekkel a képzési igények 

megismerésében, a duális képzés működtetésében, a képzőhelyek támogatásában, a gaz-

dasági partnereivel a szakmai oktatói továbbképzések megvalósításában. 

Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program megvalósítása során együttműkö-

dik kulturális és sportszervezetekkel, egészségügyi, szociális támogató intézményekkel, 

egyéb szakmai szervezetekkel. 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény hogyan működteti a part-

nerekkel folytatott szakmai együttműködések szervezeti kereteit, milyen gyakorlati meg-

oldásokat alkalmaz a partneri együttműködések területén, milyen munkamegosztást, 

egyéni feladatokat határoz meg, és azok mennyire támogatják az intézményi célok eléré-

sét. Vizsgálni szükséges az alkalmazott gyakorlat kiterjedését, a teljes partneri kör bevo-

nását. 

  

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 
MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a kitűzött célok elérése érdekében megvalósítja. 

Önértékelési szem-

pont 

M3 

Az intézményben a képzési célok elérése érdekében megvalósul az oktatók együttműködése. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény oktatói a szakmai program, illetve a duális képzőhelyekkel egyeztetett 

képzési program alapján, közösen végzik az oktatási tevékenységüket.  

Az intézmény a képzési célok elérése érdekében működteti az oktatók (egy osztály-

ban tanító oktatók, szakmai oktatók, projekteket megvalósító oktatók) együttműkö-

dési rendszerét, közös szabályokat alkalmaz a pedagógiai tervezésben, a tanulók ér-

tékelésében, működteti a szakmai-képzési belső együttműködést, a belső tudásmeg-

osztást. Az oktatók munkatervben rögzített munkaközösségi értekezleteken, projekt-

értekezleteken történő egyeztetések alapján, a képzési és kimeneti követelmények, a 

programtantervek, a szakmai program figyelembevételével készítik el a projektter-

veket, tanmeneteket. 

A projektek megvalósításában a szakmai és a közismereti oktatók egyaránt részt 

vesznek. 

A tanulók versenyfelkésztése és felzárkóztatása az oktatók együttműködésével való-

sul meg.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény hogyan alakítja ki és 

működteti az oktatók közötti együttműködés kereteit, és az intézményi célok elérése 

érdekében hogyan valósul meg az oktatók közötti szakmai együttműködés, az intéz-

mény hogyan támogatja, ösztönzi ezt. 
 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés: 
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Önértékelési terület 
MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a kitűzött célok elérése érdekében megvalósítja.  

Önértékelési szem-

pont 

M4 

Az intézményben az intézményi célokkal összhangban működik az oktatók továbbképzési rendszere.  

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény az oktatók továbbképzése céljából hosszú-távú továbbképzési progra-

mot és ez alapján éves beiskolázási tervet készít. 

A továbbképzési programot az intézmény szakmai programjának, szakmaszerkeze-

tének, a fejlesztési terveinek, a korszerű szakképzési tartalmaknak és a szakképzési 

releváns módszertanoknak megfelelően, az intézményi célok figyelembevételével 

tervezik és valósítják meg. 

A továbbképzések tervezésében és megvalósításában az intézmény szakmai fejlesz-

tési igénye mellett figyelembe veszik az oktatói értékelés eredményeit és az intézmé-

nyi célokat támogató egyéni oktatói kompetenciák fejlesztésére irányuló képzési 

szükségleteket és igényeket.  

Az éves beiskolázási tervben biztosítják az egyenletes továbbképzési terhelést, annak 

érdekében, hogy megvalósuljon az oktatók jogszabályban meghatározott négyéven-

ként legalább hatvan óra továbbképzése. 

A szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának továbbképzése esetén a to-

vábbképzés elsősorban vállalati környezetben vagy képzőközpontban történik, 

amelynek célja, hogy az oktatók új technológiákat, eljárásokat, anyagokat ismerjenek 

meg, piacképes szakmai tudást szerezzenek, új eljárásokat, módszereket ismerjenek 

meg és beépítsék azokat a szakképzési gyakorlatukba. 

A továbbképzésben részt vevők rendszeresen tájékoztatják az érintetteket, köztük a 

szakirányú oktatásban részt vevő többi érintettet, a továbbképzéseken tapasztaltak-

ról. Az intézmény értékeli a továbbképzések eredményességét, biztosítja a megszer-

zett tudás belső továbbadását. 

 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény hogyan alakítja ki és mű-

ködteti az oktatók továbbképzési rendszerét, az intézmény mindenkori céljaival összhang-

ban hogyan méri fel, értékeli az oktatók szakmai tudását és képességeit, és hogyan támo-

gatja az oktatók képzettségének növelését, egyéni kompetencia-fejlesztését.  

Vizsgálni kell azt is, hogyan készíti az intézmény a továbbképzési programot és az éves 

beiskolázási tervet, hogyan veszi ennél figyelembe az oktatók szakmai felkészültségének 

és szakmai munkájának értékeléséből adódó egyéni fejlesztési célokat. Vizsgálni kell to-

vábbá, hogyan történik az intézményben a négyéves továbbképzési kötelezettség teljesíté-

sének egyéni szintű tervezése, a továbbképzéseken szerzett tudás, tapasztalatok tovább-

adása. 
 

 



 

130 / 170 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  
Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 
MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a kitűzött célok elérése érdekében megvalósítja. 

Önértékelési szem-

pont 

M5 

A tanulóközpontú intézmény szakmai programja lehetővé teszi a tanulók számára, hogy elérjék az elvárt tanulási eredményeket, valamint hogy 

aktívan részt vegyenek a tanulási folyamatban. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény a közismereti kerettantervek, a képzési és kimeneti követelmények és 

a programtantervek alapján, a helyi igények figyelembevételével kialakítja a szakmai 

programját, amely tartalmazza az oktatás-képzés folyamatában alkalmazott oktatási, 

nevelési, pedagógiai stratégiákat, a tanulási eredmény alapú megközelítést, a kime-

neti követelmények által vezérelt tartalomszabályozást, továbbá a képzésben alkal-

mazott korszerű szakképzési releváns módszereket, munkaformákat, kiemelten a 

projektmódszert. 

A képzési és kimeneti követelmények alapján az intézmény képzési programja egy-

értelműen meghatározza az elvárt tanulási eredményeket, amelyek eléréséhez az in-

tézmény olyan módszereket alkalmaz, amelyek a tanulókat aktív tevékenységre, a 

tanulási folyamatban való aktív részvételre ösztönzik (pl. projektoktatás).  

Az intézmény szakmai programja tartalmazza az egyéni tanulói képzési igényeknek 

való megfelelés módjait, az egyéni tanulási utak lehetőségeit, az előzetes tudás be-

számításának szabályait, valamint a hátrányokkal küzdő (SNI, BTMN, HH, HHH) 

tanulók részére ajánlott sajátos nevelési, oktatási eljárásokat.  

Az intézmény a szakmai programot rendszeresen felülvizsgálja és az értékelés alap-

ján fejleszti azt. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény szakmai programjá-

ban megjelennek-e és hogyan a jogszabályban előírt tartalmak, hogyan alkalmazzák 

azokat, milyen módszereket, munkaformákat, alkalmaznak az elvárt tanulási ered-

mények elérése érdekében, illetve azt, hogy az intézmény hogyan biztosítja a tanulók 

számára az egyéni haladás lehetőségeit.  

Vizsgálni kell továbbá, hogyan történik a szakmai program felülvizsgálata, hogyan 

vonják be ebbe a duális képzőhelyeket, és a felülvizsgálat során hogyan jelennek meg 

a szakmai programban a gazdaság helyi igényei. 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 
MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a kitűzött célok elérése érdekében megvalósítja. 

Önértékelési szem-

pont 

M6 

Az intézmény érvényes, pontos és megbízható módszereket alkalmaz a tanulók tanulási eredményeinek az értékelésére. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény szakmai programja tartalmazza az oktatás-nevelés-képzés folyamatá-

ban alkalmazott értékelési eljárásokat, a tanulmányok alatti vizsgák részeit, annak 

követelményrendszerét, és egyértelműen leírja a továbbhaladás minimumkövetelmé-

nyeit. A gyakorlatban működtetett értékelési eljárásokban érvényesül a kimenet-sza-

bályozás, a tanulási eredmény alapú megközelítés és a vizsgáztatás során is alkalma-

zandó portfólió módszere. 

A képzési programban a duális képzőhelyekkel egyeztetve meghatározzák az értéke-

lés módszereit, eljárásrendjét, szabályait, amelyekkel pontosan és megbízhatóan tud-

ják a képzőhelyekkel közösen értékelni a tanulók elért tanulási eredményeit.  

Az értékelés módszereit, eljárásrendjét, szabályait a tanulókkal ismertetik. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény egyértelműen megha-

tározza-e és hogyan a tanulók értékelésének a módszereit, kiemelten az egyének ta-

nulási eredményeinek az értékelésére alkalmas módszereket, az értékelés eljárás-

rendjét, kialakításuk során hogyan vonja be a duális képzőhelyeket, és az elvárásokat 

hogyan ismertetik meg a tanulókkal. 

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményben hogyan alkalmazzák a szakmai program-

ban meghatározott és leírt értékelési módszereket, eljárásokat. 
 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 
MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a kitűzött célok elérése érdekében megvalósítja.  

Önértékelési szem-

pont 

M7 

Az intézmény a digitális technológiák és az online tanulási eszközök használatával ösztönzi az innovációt a tanítási és tanulási tartalmak és módszerek 

terén, az iskolában és a duális képzőhelyen egyaránt. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény biztosítja a digitális oktatás feltételrendszerét a digitális tartalom, az 

oktatói tudás és az infrastruktúra területén. 

Az intézmény szakmai programjában és azon belül kiemelten a képzési programban 

megjelennek az ágazati alap- és a szakmai vizsgák sikeres teljesítéséhez szükséges, 

gyakorlatban alkalmazható digitális tudástartalmak. 

Az intézményben az alapvető informatikai felszereltség mellett a duális képzőhelyek 

bevonásával a képzésben megjelennek az adott ágazatban jellemző digitális hardve-

rek és szoftverek, a termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott legkorszerűbb meg-

oldások és eszközök.  

Az intézmény ösztönzi és támogatja a digitális tananyagtartalmak fejlesztését és 

használatát az oktatók körében és a duális képzőhelyeken egyaránt. 

A digitális technológiák és az online tanulási eszközök használatát az oktatói 

értékelésben is értékelik, figyelembe veszik a fejlesztési irányok meghatározásánál, 

a továbbképzési lehetőségek biztosításánál. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény rendelkezik-e digitális 

oktatási stratégiával, illetve hogyan biztosítja az intézmény a digitális oktatás felté-

telrendszerét: a digitális tartalom, az oktatói tudás és az infrastruktúra területén. 

Vizsgálni kell azt is, hogy a duális képzőhelyeket hogyan vonják be a termelésben és 

a szolgáltatásban alkalmazott korszerű digitális eszközök, szoftverek intézményi 

megismertetésébe, valamint hogy az oktatókat hogyan ösztönzik a digitális tananya-

gok fejlesztésére, a digitális tartalmak, módszerek és eszközök használatára. 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-
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Önértékelési terület 
ÉRTÉKELÉS 

Az intézményben az eredményeket és a folyamatokat rendszeresen ellenőrzik, értékelik, és ezt mérésekkel támasztják alá. 

Önértékelési szem-

pont 

É1 

Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében rendszeres önértékelést végez. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

A szakképzési jogszabályok alapján az intézmény minőségirányítási rendszere önér-

tékelésre épül.  

Az intézmény szabályozza, ezen belül meghatározza az önértékelés szervezeti kere-

teit, az eljárásrendet és működteti önértékelési rendszerét, indikátorokat és mérőesz-

közöket alkalmaz.  

Az intézmény rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett legalább kétévenként átfogó 

önértékelést végez. Az önértékelés magában foglalja az adatok gyűjtését és felhasz-

nálását, és eljárásokat tartalmaz a belső és a külső partnerek bevonására.  

Az önértékelés során az intézmény erősségeket és fejlesztendő területeket határoz 

meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az önértékelés milyen szerepet tölt 

be az intézmény minőségirányítási és minőségfejlesztési rendszerében. Vizsgálni kell 

továbbá, hogy az intézmény hogyan végzi az önértékelést a jelen Önértékelési Kézi-

könyvben meghatározott eljárásrend alapján, valamint hogy az intézményi szabályo-

zás és a működési gyakorlat mennyire van összhangban egymással. 
 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-
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Önértékelési terület 
ÉRTÉKELÉS 

Az intézményben az eredményeket és a folyamatokat rendszeresen ellenőrzik, értékelik, és ezt mérésekkel támasztják alá. 

Önértékelési szem-

pont 

É2 

Az intézmény az önértékelés keretében méri és értékeli a stratégiai és a minőségcélok megvalósulását, a szakképzési indikátorokat, a partnerek igényét 

és elégedettségét, a szabályozott folyamatok eredményességét, a cselekvési terv végrehajtásának eredményességét, az oktatói értékelési rendszer mű-

ködtetését és eredményességét. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény évente gyűjti a szakképzési indikátorokat, vizsgálja azok trendjét, az 

önértékelés során vizsgálja a célkitűzések teljesülését, a tanév végi beszámolók meg-

állapításait, az előző értékelések során elkészített cselekvési tervek megvalósulását 

és eredményességét. 

Az intézmény a jelen Önértékelési Kézikönyvben meghatározott folyamatmodell 

alapján szabályozza és működteti az intézményi folyamatokat a vezetési-irányítási, a 

szakmai-képzési, a támogató és erőforrás folyamat-területeken. A folyamatokhoz 

kapcsolt indikátorokkal, a szabályozás és a működési gyakorlat összhangjának a 

vizsgálatával rendszeresen méri és értékeli az intézményi folyamatok működésének 

eredményességét.  

Az intézmény az önértékelés keretében a kétéves önértékelési ciklusonként legalább 

egyszer méri a szakképzési alapfeladat-ellátás partnereinek (tanulók, szülők, munka-

társak, duális képzőhelyek, a végzett tanulókat alkalmazó gazdálkodó szervezetek) 

igényét és elégedettségét.  

Az önértékelés során az intézmény értékeli az oktatói értékelés helyi szabályozását, 

működtetését és eredményességét.  

A stratégiai és a minőségcélok megvalósulásának, a szakképzési indikátoroknak, a 

partneri mérések eredményeinek, a szabályozott folyamatok, a cselekvési terv, az 

oktatói értékelési rendszer eredményességének az önértékelése során az intézmény 

erősségeket és fejlesztendő területeket határoz meg. 

 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az önértékelés során a stratégiai és a 

minőségcélok megvalósulásának, a szakképzési indikátoroknak, a partnerek elégedettsé-

gének, a szabályozott folyamatok, a cselekvési terv, az oktatói értékelési rendszer ered-

ményességének a mérése és értékelése megtörténik-e, és hogyan.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény releváns indikátorokat és partneri méréseket 

alkalmaz-e a fenti területek értékelése során, és hogy az értékelés eredménye koherens-e 

az intézményi célokkal.  

A szempont vizsgálata során ki kell térni arra is, hogy az oktatók értékelési rendszeré-

nek szabályozása, működtetése és eredményei hogyan támogatják az intézményi célok 

elérését. 
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Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 
ÉRTÉKELÉS 

Az intézményben az eredményeket és a folyamatokat rendszeresen ellenőrzik, értékelik, és ezt mérésekkel támasztják alá. 

Önértékelési szem-

pont 

É3  
Az intézmény önértékelése kiterjed az intézmény digitális felkészültségének és környezeti fenntarthatóságának a felmérésére és értékelésére is. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény méri és értékeli a digitális felkészültséget a vezetők, a munkatársak és 

a tanulók körében. A digitális felkészültség értékeléséhez felhasználja az indikátoro-

kat, a partneri mérési eredményeket, vizsgálja az alkalmazott digitális stratégiát, 

módszertant, az intézmény infrastrukturális feltételrendszerét.  

Az intézmény a környezeti fenntarthatóság értékelése érdekében vizsgálja a fenntart-

ható fejlődés követelményeinek, a környezet-tudatosságnak, a környezetvédelmi 

szempontoknak és intézkedéseknek a megjelenését az oktatás és képzés, és az intéz-

ményi működés területén.  

Az intézmény a digitális felkészültségének és a környezeti fenntarthatóságának az 

önértékelése során erősségeket és fejlesztendő területeket határoz meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az önértékelés során az intézmény 

digitális felkészültségének és környezeti fenntarthatóságának a mérése és értékelése 

megtörténik-e, és hogyan.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény releváns indikátorokat és partneri méré-

seket alkalmaz-e a digitális felkészültségének és a környezeti fenntarthatóságának az 

értékelése során, és hogy az értékelés eredménye koherens-e az intézményi célokkal.  
 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  

  



 

138 / 170 

 

Önértékelési terület 
ÉRTÉKELÉS 

Az intézményben az eredményeket és a folyamatokat rendszeresen ellenőrzik, értékelik, és ezt mérésekkel támasztják alá. 

Önértékelési szem-

pont 

É4 

Az intézményben a stratégiai célok elérése érdekében korai jelzőrendszer működik. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében folyamatosan gyűjti a 

releváns adatokat (pl. a tanulókra vonatkozó lemorzsolódási és a hiányzási adatokat, 

az ágazati alapvizsga, a szakmai vizsga, az érettségi vizsga eredményeit). Az értéke-

léshez felhasználja a KRÉTA rendszer korai jelzőrendszereit. Az intézmény elemzi 

az országos tanulói kompetenciamérés eredményeit. Az intézmény kiemelt stratégiai 

céljai alapján (pl. beiskolázási tevékenység, duális képzés, felnőttek oktatása) to-

vábbi korai figyelmeztető jelzéseket határoz meg és nyomon követi azok alakulását. 

Mindezek figyelembevételével, a korai jelzőrendszer alapján azonosítja a fejlesz-

tendő területeket és fejlesztéseket indít. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény hogyan használja fel 

a KRÉTA rendszer jelzéseit, rendszeres-e azok értékelése, az értékelés kiterjed-e a 

teljes érintett oktatói körre és hogy az értékelések eredményei kapcsolódnak-e az 

intézményi fejlesztő tevékenységekhez. Vizsgálni kell azt is, hogy az intézmény mi-

lyen további korai jelzéseket vesz figyelembe, és a céljainak elérése érdekében ho-

gyan használja fel azokat, hogyan reagál rájuk. 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 
FELÜLVIZSGÁLAT (visszacsatolás, fejlesztés) 

Az intézmény hasznosítja az értékelés és a felülvizsgálat eredményeit, megvalósítja a szükséges visszacsatolásokat és fejlesztéseket.  

Önértékelési szem-

pont 

F1 

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit megvitatja a releváns partnerekkel, felhasználja a szakmai-pedagógiai munka folyamatos 

fejlesztésére, megfelelő cselekvési tervet állít össze. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit megvitatja a releváns 

partnerekkel, kiemelten az oktatói testülettel.  

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés során meghatározott fejlesztendő 

területek alapján az intézményi célok figyelembevételével fejlesztési célokat határoz 

meg, amelyekhez cselekvési terveket készít. A fejlesztések kijelölésébe, a cselekvési 

tervek elkészítésébe és végrehajtásába bevonja a releváns partnereit, kiemelten a du-

ális képzőhelyeket, a végzett tanulókat alkalmazó gazdálkodó szervezeteket.  

Az intézmény erőforrásokat biztosít a cselekvési tervek végrehajtásához, azok telje-

sülését rendszeresen értékeli. A visszacsatolási mechanizmus alapján nyomon követ-

hető az önértékelést és a külső értékelést követő fejlesztések beépülése a szakmai-

pedagógiai munkába és az intézményi működésbe. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény miként alkalmazza az 

intézmény fejlesztésénél az EQAVET Minőségbiztosítási Ciklus „Felülvizsgálat, fej-

lesztés” elemét. Azt kell tehát megvizsgálni, hogy hogyan elemzik, értékelik és hasz-

nálják fel az önértékelés és a külső értékelés során megállapított erősségeket és fej-

lesztendő területeket, a fejlesztések értékelésének eredményeit a célok elérése érde-

kében, a szakmai-pedagógiai munka és az intézményi működés folyamatos fejleszté-

sére, hogyan vonják be a partnereket a fejlesztendő területek, a fejlesztési célok ki-

jelölésébe, a cselekvési tervek elkészítésébe és végrehajtásába. 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 
FELÜLVIZSGÁLAT (visszacsatolás, fejlesztés) 

Az intézmény hasznosítja az értékelés és a felülvizsgálat eredményeit, megvalósítja a szükséges visszacsatolásokat és fejlesztéseket.  

Önértékelési szem-

pont 

F2 

A visszacsatolási és a felülvizsgálati eljárások támogatják az intézmény tanuló szervezetként való működését, a szakmai-pedagógiai fejlesztéseket és 

javítják a tanulók, a képzésben résztvevő személyek esélyeit. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

A fejlesztési célok és a cselekvési tervek nyomon követhetően kapcsolódnak az ön-

értékelési folyamathoz, az intézmény stratégiai célkitűzéseinek elérését szolgálják, 

elősegítik a szakképzés minőségének javítását. Az intézmény önértékelési folyamata 

biztosítja az adatalapú értékelést, az erősségek és a fejlesztendő területek partnerek 

bevonásával történő meghatározását, a fejlesztendő területek priorizálását, a cselek-

vési tervek elkészítésének szakmaiságát, a tervek eredményeinek értékelése során a 

visszacsatolást. Az intézmény a fenti önértékelési ciklus alkalmazásával képes tanuló 

szervezetként működni, biztosítva a folyamatos fejlesztést.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény az önértékelés és a 

külső értékelés eredményeit hogyan használja fel szakmai-pedagógiai fejlesztése ér-

dekében szisztematikusan (tudatosan, rendszeresen és módszeresen) alkalmazza-e az 

EQAVET Minőségbiztosítási Ciklust. Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézményi cé-

lok és a fejlesztések összhangban vannak-e egymással, a szakmai-pedagógia fejlesz-

tések hogyan támogatják a tanulókat, a képzésben résztvevő személyeket, hogyan ja-

vítják a munkaerő-piaci esélyeiket és hogyan teremtenek hozzáadott értéket az intéz-

mény partnerei számára. 
 

 

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 
FELÜLVIZSGÁLAT (visszacsatolás, fejlesztés) 

Az intézmény hasznosítja az értékelés és a felülvizsgálat eredményeit, megvalósítja a szükséges visszacsatolásokat és fejlesztéseket.  

Önértékelési szem-

pont 

F3 

Az intézmény széles körben és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az értékelés és a felülvizsgálat eredményeit.  

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény az értékelések (önértékelés, országos kompetenciamérés, partneri mé-

rések, pályakövetés, megvalósított fejlesztések) eredményeit bemutatja a partnerek-

nek. Az intézmény maga dönti el, hogy mely partnerek számára és hogyan, milyen 

formában teszi nyilvánossá az értékelések, visszajelzések eredményeit. A vonatkozó 

szakképzési jogszabályok értelmében azonban a külső értékelés eredményét az in-

tézménynek kötelező a honlapján nyilvánosságra hoznia. 

Az intézmény a meghatározott fejlesztési célokat, a cselekvési terveket is hozzáfér-

hetővé teszi a partnerei számára, azok megvalósításában számít a közreműködésükre.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény milyen módon és mi-

lyen formában biztosítja a partneri kör tájékoztatását az értékelés és a felülvizsgá-

lat eredményeiről: mely partnerek számára milyen csatornákon keresztül, milyen 

fórumokon, milyen gyakorisággal, milyen felelősi rendszerben teszi elérhetővé, is-

mertté az értékelések, visszajelzések eredményeit. 

  

Intézményi műkö-

dési gyakorlat érté-

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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10. sz. melléklet: Cselekvési terv sablon 

 

A cselekvési terv száma és megnevezése: 

A cselekvési terv célja: 

A cselekvési terv célértéke: 

A célérték elérésének mérési módja: 

A projekt vezetője: 

A projekt időtartama: 

Cselekvési terv  

 

Ssz. Feladat Felelős Résztvevők Erőforrások Időtartam Határidő Módszer Elvárt eredmény 
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11. sz. melléklet: Intézményvezetői önértékelési szempontsor 

 

Intézményvezetői önértékelési szempontsor 

Tervezés 

Önértékelési terület Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás  

 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az 

intézménynek a rele-

váns partnerekkel kö-

zösen kialakított stra-

tégiai jövőképét, és 

egyértelműen megha-

tározott célokat, in-

tézkedéseket és indi-

kátorokat tartalmaz. 

 

 

T1 

Az intézmény által kitűzött helyi célok tükrözik az európai, 

országos és regionális szakképzés-politikai célokat. 

 

 

Az intézmény az európai, országos, regionális és helyi szak-

képzés-politikai célokat figyelembe véve stratégiai és éves cé-

lokat határoz meg, amelyek egymásra épülnek. 

A szakképzés jelenleg érvényben lévő európai stratégiai cél-

jait az Európai Tanács 2020. november 24-i Ajánlása „A fenn-

tartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és 

rezilienciát célzó szakképzésről”, az országos célokat a 

„Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításá-

nak középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési 

rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” 

című stratégia határozza meg. A regionális célok a regionális, 

megyei és helyi munkaerő-piaci stratégiában jelennek meg.  

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvényben és a szak-

képzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) 

Kormányrendeletben tükröződnek az európai stratégiai célok 

és a Szakképzés 4.0 Stratégia céljai. 

Az intézmény fenti dokumentumok alapján meghatározott 

hosszú távú céljai a szakmai program részét képezik, valamint 

nyomon követhetőek az egyéb dokumentumokban: a vezetői 
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pályázatban/vezetési programban, szervezeti és működési 

szabályzatban, házirendben, továbbképzési programban, és 

amennyiben releváns, a fejlesztési tervekben, alapkészség-

fejlesztési tervben, a komplex pedagógiai módszertani fej-

lesztés tervében, marketing tervben, nemzetköziesítési straté-

giában, digitális oktatási stratégiában. 

Az intézmény éves tervezési dokumentumai (munkatervek, 

beiskolázási terv, amennyiben releváns cselekvési illetve in-

tézkedési tervek) összhangban vannak az intézmény hosszú 

távú céljaival.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője a jogszabályokra alapozva hogyan irányítja, szervezi 

az intézmény stratégiai és éves tervezési folyamatait, a szak-

képzésre vonatkozó célok meghatározását, az intézményi in-

nováció ösztönzését és azokban milyen személyes feladatot 

vállal. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy a vezetési programjában megfo-

galmazott célok között megjelennek-e a szakképzés-politikai 

célok, valamint hogy a vezetési program célrendszere össz-

hangban van-e az intézmény stratégiai céljaival. 

T2 

Az intézmény egyértelműen meghatározza a célokat és figye-

lemmel kíséri a megvalósulásukat.  

A képzéseket úgy alakítja ki, tervezi meg, hogy elérjék a ki-

tűzött szakképzés-politikai célokat. 

 

 

Az intézmény konkrét, egyértelmű és mérhető célokat, célki-

tűzéseket fogalmaz meg, ezzel biztosítja az értékelhetőséget 

és a visszacsatolást. 

A meghatározott célokhoz az intézmény önállóan vagy a 

fenntartóval, illetve a szakképzési centrummal egyeztetve 

konkrét mérőszámokat, értékelési sikerkritériumokat rendel, 
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amelyekkel rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett figyelem-

mel kíséri és értékeli a kitűzött célok elérését. 

Az intézmény stratégiai céljait lebontják a gyakorlati megva-

lósítás szintjére és azok megjelennek a képzések tervezésé-

ben, tartalmában, módszertanában és az oktatás-szervezésben.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan irányítja, szervezi a célok egyértelmű és meg-

alapozott meghatározását és azok mérhetőségének biztosítá-

sát, és mindezekben milyen személyes feladatot vállal. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény vezetője hogyan 

irányítja és szervezi a képzések és a képzési programok stra-

tégiai célokkal való összhangját, és ebben milyen személyes 

feladatot vállal. 

 

T3 

Az intézmény a helyi munkaerő-piaci és az egyéni képzési 

igények meghatározása érdekében konzultációt folytat a rele-

váns partnerekkel. 

 

 

Az intézmény a célok kialakításához azonosítja a képzési igé-

nyeket megjelenítő releváns partnereit.  

A helyi munkaerő-piaci/képzési igényeket elsősorban a mun-

kaerő-piaci partnerek (a duális képzésben együttműködő gaz-

dasági társaságok, vállalkozások, a végzetteket foglalkoztató 

gazdálkodó szervezetek, a munkaerőpiac érdekképviseleti 

szervezetei), az ágazati képzőközpontok, az illetékes kamarák 

jelenítik meg, de más intézmények, szervezetek (egyetemek, 

tankerületi központok, általános iskolák, kulturális és sport-

szervezetek, egészségügyi, szociális támogató intézmények, 

egyéb szakmai szervezetek) is közvetíthetnek ilyen igényeket.  
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Az egyéni képzési igényeket a jelenlegi vagy leendő tanulók, 

a szülők, a képzésben részt vevő személyek, az oktatók jele-

nítik meg.  

Az intézmény a helyi munkaerő-piaci igények felmérése, va-

lamint az egyéni képzési igények feltárása érdekében konzul-

tációt, párbeszédet folytat, valamint adatot, információt és 

visszajelzéseket gyűjt a releváns partnerei körében. Az ada-

tok, információk és visszajelzések feldolgozásába és elemzé-

sébe bevonja a releváns partnereit, kiemelten a munkatársa-

kat.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan irányítja, szervezi a képzési igényeket megje-

lenítő releváns partnerekkel folytatott konzultáció megterve-

zését, megszervezését és lebonyolítását, és ezekben a tevé-

kenységekben milyen személyes feladatot vállal. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény vezetője milyen sze-

mélyes feladatot vállal a helyi és az egyéni szakképzési igé-

nyek megismerésében. 
 

 T4 

Az intézmény egyértelműen meghatározott és átlátható minő-

ségirányítási rendszerrel rendelkezik. Meghatározza a minő-

ségirányítás szervezeti kereteit és a minőségirányítással kap-

csolatos felelősségi köröket.  

 

 

Az intézmény tevékenységét minőségirányítási rendszer alap-

ján végzi, amely minőségpolitikából, önértékelésből és az 

ezekre épülő beavatkozó, fejlesztő tevékenységekből áll. Az 

intézményi minőségirányítási rendszernek része az oktatók 

értékelési rendszere is. 

Az intézmény a minőségpolitikában megalkotja a küldetését, 

és a jövőképét, és azokhoz kapcsolódóan stratégiai célokat és 
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minőségcélokat határoz meg. A minőségpolitikában és a kap-

csolódó minőségcélokban kinyilvánítja a minőségirányítás és 

a minőségfejlesztés iránti vezetői és intézményi elkötelezett-

séget, valamint meghatározza a minőségirányítási rendszer 

működtetésének szervezeti kereteit, ezen belül azt, hogy ki 

miért felelős.  

Az intézmény a szervezeti és működési szabályzatban, és a 

munkaköri leírásokban rögzíti az intézmény szervezeti egysé-

gei és a teljes munkatársi kör minőségirányítással kapcsolatos 

felelősségét és feladatait. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan irányítja, szervezi a minőségirányítási rend-

szer kidolgozását, és milyen személyes feladatot vállal a mi-

nőségirányítási rendszer kialakításában és működtetésében. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény vezetője hogyan, 

milyen szervezeti keretek között irányítja, szervezi a minőség-

irányítási tevékenységet és hogyan szabályozza a minőségirá-

nyítással kapcsolatos felelősségi köröket. 

T5 

Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi célok 

és tervek kialakításába. 

 

 

 

Az intézmény bevonja a munkatársakat (oktatókat, egyéb al-

kalmazottakat) és a duális képzőhely oktatóit az intézmény 

cél-meghatározási, tervezési folyamataiba, ideértve a minő-

ségfejlesztési tevékenységek megtervezését is.  
 

Az intézmény vezetése a munkatársak bevonásával alkotja 

meg hosszú távú és operatív terveit, kompetenciájuk szerint 

bevonják őket a célok megfogalmazásába.  
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Az intézmény munkatársait széleskörűen bevonják az intéz-

ményi önértékelés és az azt követő fejlesztések meghatározá-

sának, a fejlesztési célok kijelölésének és a fejlesztések meg-

valósításának a folyamatába.  

Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi szintű 

döntések meghozatalába is. Az oktatói testület dönt az intéz-

mény szakmai programjának, a duális szakirányú képzés kép-

zési programjának, a szervezeti és működési szabályzatának, 

házirendjének, éves munkatervének, továbbképzési program-

jának elfogadásáról. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan irányítja, szervezi a munkatársak, különös-

képpen az oktatói testület tagjainak részvételét az intézményi 

célok, tervek kialakításában, illetve hogy a jogszabályokban 

és az egyéb szabályzatokban meghatározott módon bevonja-e 

a munkatársakat a tervezési munkába. 
 

T6 

Az intézmény meghatározza a partneri körét és együttműkö-

déseket tervez a releváns partnerekkel.  

 

 

 

 

 

Az intézmény a szakmai programjával összhangban azono-

sítja a külső partnereit, és kijelöli a releváns külső partnereket. 

A külső partnerek körét megismertetik az intézmény munka-

társaival, tanulóival és a szülőkkel.  

Az intézmény a szabályozó dokumentumaiban, terveiben 

szakmai-képzési együttműködési rendszert tervez és szervez 

más szakképző intézményekkel, a duális képzőhelyekkel, a te-

rületi kamarákkal, a munkaerő-piaci partnerekkel, a szakmai 

szervezetekkel, a pályaorientációs és pályaválasztási tevé-
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kenysége során partnerként megjelenő oktatási intézmények-

kel, a leendő tanulókkal és szüleikkel, és meghatározza az 

egyes partnerekkel folytatott együttműködés tartalmát. 

Az intézmény együttműködést tervez a működési területén a 

többi szakképző intézménnyel a képzési kínálat kialakításá-

ban, összehangolásában és a duális szakképzés feltételeinek 

biztosításában.  

Az intézmény együttműködési formát alakít ki a területi mun-

kaerő-piaci szervezetekkel a képzési igények megismerése, a 

duális képzés megszervezése, a képzőhelyek szakmai támo-

gatása, az oktatói továbbképzések terén. 

Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program terve-

zése során együttműködik kulturális és sportszervezetekkel, 

egészségügyi, szociális támogató intézményekkel, egyéb 

szakmai szervezetekkel. 

Az intézmény a szakmai programjával összhangban azono-

sítja a belső partnereit. Az intézmény a működésével kapcso-

latos döntések előkészítése, végrehajtása és ellenőrzése érde-

kében – jogszabályban meghatározottak szerint – megtervezi 

az együttműködését az oktatókkal, a tanulókkal, a kiskorú ta-

nulók törvényes képviselőivel, a képzésben részt vevő szemé-

lyekkel, a képzési tanáccsal és a diákönkormányzattal, vala-

mint kölcsönös tájékoztatást tervez a vele tanulói jogviszony-

ban álló tanulók elhelyezését biztosító kollégiummal. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan irányítja, szervezi az intézmény külső és belső 

partnereinek azonosítását és ebben a folyamatban milyen sze-
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mélyes feladatot vállal, valamint hogyan vesz részt a partne-

rekkel való együttműködés rendszerének tervezésében, kiala-

kításában, és milyen konkrét feladatokat vállal ebben az 

együttműködési rendszerben. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy a partneri együttműködés terve-

zése során az intézményvezető hogyan alakítja ki a partnerek 

bevonását az intézmény döntéshozatali folyamataiba. 

T7 

Az intézmény intézkedéseket határoz meg az adatvédelmi 

szabályoknak való megfelelés biztosítására. 

 

Az intézmény az adatkezelési szabályzatában meghatározza a 

természetes személyek személyes adatai kezelésének, az ada-

tokhoz való hozzáférésnek, az adatok tárolásának és továbbí-

tásának intézményi rendjét. Az adatkezelési szabályzat elké-

szítésénél, módosításánál az intézmény a jogszabályi előírá-

soknak megfelelően kikéri a képzési tanács és a diákönkor-

mányzat véleményét. 

Az intézmény adatvédelmi szabályzata a tanuló, a képzésben 

részt vevő személy, az alkalmazottak szakmai oktatással ösz-

szefüggésben kezelt személyes adatai mellett tartalmazza a 

minőségirányítási tevékenységekből (mérések, értékelések, 

kérdőíves megkérdezések stb.) származó adatok kezelésének 

szabályait is.  
 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan irányítja és szervezi a biztonságos adatkeze-

lés és adattovábbítás rendjének kialakítását és abban milyen 

személyes feladatot vállal.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy hogyan irányítja és szervezi a 

minőségirányítási tevékenységekből származó adatok kezelé-

sét és a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítását. 
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Megvalósítás 

Önértékelési terület Önértékelési szempont  Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás  

 

MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény a rele-

váns partnerekkel 

együttműködésben 

összeállított terveket a 

kitűzött célok elérése 

érdekében megvaló-

sítja.  

 

 

 

M1 

Az intézmény a célok elérése érdekében megtervezett tevé-

kenységek megvalósítását a szükséges erőforrások elosztásá-

val biztosítja.  

 

 
 

Az intézmény célrendszerében meghatározott célok koheren-

sen megjelennek a szakmai programban és az intézmény éves 

terveiben.  

Az intézmény az éves munkatervezéshez kapcsolódóan erő-

forrás-tervezést végez, amely során biztosítja a szükséges 

szervezeti kereteket, a humán és az anyagi erőforrásokat. 

A megvalósítás során biztosítja a szükséges anyagi erőforrá-

sokat a szakmai oktatáshoz (közismereti oktatás, ágazati alap-

oktatás, szakirányú oktatás) és az intézmény működtetéséhez 

(infrastruktúra karbantartása, munkavédelmi és védőfelszere-

lések, higiénia) szükséges feltételek terén. 

A humán erőforrás-tervezésben biztosítja a munkatársak 

egyenletes terhelését. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz-

ményvezető hogyan biztosítja a humán és az anyagi erőforrá-

sokat, az azokkal való hatékony gazdálkodást az intézmény 

céljainak elérése érdekében. Vizsgálni kell azt is, hogy az in-

tézményvezető hogyan vonja be az intézmény munkatársait az 

erőforrás-elosztás során alkalmazott alapelvek meghatározá-

sába és hogyan biztosítja a munkatársak egyenletes terhelé-

sét. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézményi célok eléréséhez 

hogyan osztja meg vezetői feladatait a vezetőtársaival, az ok-

tatókkal és az egyéb alkalmazottakkal. 
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M2 

Az intézmény az eltervezett intézkedések megvalósítása érde-

kében egyértelműen meghatározott módon támogatja a szoros 

szakmai együttműködésen alapuló partnerségek kialakítását, 

kiemelten a duális képzőhelyekkel történő együttműködést.  

 

 

 

Az intézmény a célok és a képzési eredményesség érdekében 

szakmai-képzési együttműködési rendszert működtet más 

szakképző intézményekkel, a duális képzőhelyekkel, a területi 

kamarákkal, a munkaerő-piaci partnerekkel, a szakmai szer-

vezetekkel, a pályaorientációs és pályaválasztási tevékeny-

sége során partnerként megjelenő oktatási intézményekkel, a 

leendő tanulókkal és szüleikkel, és hatékony együttműködési 

munkaformákat működtet az egyes partnerekkel. 

Az intézmény a szakmai programjának részét képező képzési 

programját a duális partnerek bevonásával készíti el. A duális 

képzőhelyen szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott 

tanulók szakmai vizsgára történő felkészítésében minden ér-

dekelt fél részt vesz a képzési programban meghatározottak 

szerint. A duális képzőhelyen folyó szakirányú oktatás kere-

tében a tanulók értékelésében a jogszabályban és a szakmai 

programban rögzített szabályok alapján egységes gyakorlatot 

alkalmaz. 

Az intézmény együttműködik a működési területén a többi 

szakképző intézménnyel a képzési kínálat kialakításában, ösz-

szehangolásában és a duális szakképzés feltételeinek biztosí-

tásában.  

Az intézmény együttműködik a területi munkaerő-piaci szer-

vezetekkel a képzési igények megismerésében, a duális kép-

zés működtetésében, a képzőhelyek támogatásában, a gazda-

sági partnereivel a szakmai oktatói továbbképzések megvaló-

sításában. 

Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program meg-

valósítása során együttműködik kulturális és sportszerveze-

tekkel, egészségügyi, szociális támogató intézményekkel, 

egyéb szakmai szervezetekkel. 
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Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz-

ményvezető hogyan működteti az együttműködési rendszert a 

releváns partnerekkel, az együttműködő partnerek közötti 

munkamegosztás kialakításával és az egyéni feladatok meg-

határozásával hogyan biztosítja az intézményi célok elérését, 

milyen módon biztosítja az oktatók és a duális partnerek ösz-

szehangolt szakmai munkáját. 

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményvezető személyes rész-

vételével hogyan ösztönzi, támogatja a teljes partneri kör be-

vonását és részvételét az együttműködésekben, a sikeres 

együttműködés biztosításához hogyan, milyen kommunikációs 

csatornákon kommunikál és osztja meg a szükséges informá-

ciókat a partnerekkel, kiemelten a duális partnerekkel való 

együttműködésben. 
 

M3 

Az intézményben a képzési célok elérése érdekében megva-

lósul az oktatók együttműködése.  

 

 

Az intézmény oktatói a szakmai program, illetve a duális kép-

zőhelyekkel egyeztetett képzési program alapján, közösen 

végzik az oktatási tevékenységüket.  

Az intézmény a képzési célok elérése érdekében működteti az 

oktatók (egy osztályban tanító oktatók, szakmai oktatók, pro-

jekteket megvalósító oktatók) együttműködési rendszerét, kö-

zös szabályokat alkalmaz a pedagógiai tervezésben, a tanulók 

értékelésében, működteti a szakmai-képzési belső együttmű-

ködést, a belső tudásmegosztást. Az oktatók munkatervben 

rögzített munkaközösségi értekezleteken, projektértekezlete-

ken történő egyeztetések alapján, a képzési és kimeneti köve-

telmények, a programtantervek, a szakmai program figyelem-

bevételével készítik el a projektterveket, tanmeneteket. 

A projektek megvalósításában a szakmai és a közismereti ok-

tatók egyaránt részt vesznek. 
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A tanulók versenyfelkésztése és felzárkóztatása az oktatók 

együttműködésével valósul meg.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz-

ményvezető hogyan irányítja, szervezi a szakmai programban 

és a duális képzőhelyekkel együtt kialakított képzési program-

ban dokumentált közös oktatási tevékenységet, hogyan mű-

ködteti az oktatók együttműködési rendszerét. Vizsgálni kell, 

hogy hogyan szervezi, irányítja a belső kommunikációt, mi-

lyen módon működteti az információáramlást, az értekezletek 

intézményi rendjét, valamint azt, hogy hiteles és szakszerű 

kommunikációjával hogyan biztosítja az oktatói együttműkö-

dések hatékonyságát az intézményi célok megvalósításában.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény vezetője hogyan tá-

mogatja és ösztönzi a belső szakmai és módszertani tudás-

megosztást, az eltérő tudással, képességekkel, készségekkel 

rendelkező kollégák együttműködését a célok elérése érdeké-

ben, hogyan gondoskodik az oktatók együttműködéséről a ki-

emelt figyelmet igénylő tanulók támogatása esetén, hogyan 

irányítja a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében tör-

ténő együttműködést, mindehhez milyen szervezeti működte-

tést, kereteket biztosít. 
 

M4 

Az intézményben az intézményi célokkal összhangban műkö-

dik az oktatók továbbképzési rendszere.  

 

 

 

Az intézmény az oktatók továbbképzése céljából hosszú távú 

továbbképzési programot és ez alapján éves beiskolázási ter-

vet készít. 

A továbbképzési programot az intézmény szakmai program-

jának, szakmaszerkezetének, a fejlesztési terveinek, a kor-

szerű szakképzési tartalmaknak és a szakképzési releváns 

módszertanoknak megfelelően, az intézményi célok figye-

lembevételével tervezik és valósítják meg. 
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A továbbképzések tervezésében és megvalósításában az intéz-

mény szakmai fejlesztési igénye mellett figyelembe veszik az 

oktatói értékelés eredményeit és az intézményi célokat támo-

gató egyéni oktatói kompetenciák fejlesztésére irányuló kép-

zési szükségleteket és igényeket.  

Az éves beiskolázási tervben biztosítják az egyenletes tovább-

képzési terhelést, annak érdekében, hogy megvalósuljon az 

oktatók jogszabályban meghatározott négyévenként legalább 

hatvan óra továbbképzése. 

A szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának tovább-

képzése esetén a továbbképzés elsősorban vállalati környezet-

ben vagy képzőközpontban történik, amelynek célja, hogy az 

oktatók új technológiákat, eljárásokat, anyagokat ismerjenek 

meg, piacképes szakmai tudást szerezzenek, új eljárásokat, 

módszereket ismerjenek meg és beépítsék azokat a szakkép-

zési gyakorlatukba. 

A továbbképzésben részt vevők rendszeresen tájékoztatják az 

érintetteket, köztük a szakirányú oktatásban részt vevő többi 

érintettet, a továbbképzéseken tapasztaltakról. Az intézmény 

értékeli a továbbképzések eredményességét, biztosítja a meg-

szerzett tudás belső továbbadását. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz-

ményvezető milyen szempontok figyelembevételével alakítja ki 

és működteti az oktatók továbbképzési rendszerét és ebbe ho-

gyan vonja be a vezetőtársait és az oktatói testületet. Vizsgálni 

kell azt is, hogy a továbbképzések kiválasztásával hogyan biz-

tosítja az intézményvezető az intézményi célok és az oktatók 

egyéni szakmai fejlődési igényének/szakmai karriertervének 

az összhangját.  
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Vizsgálni kell továbbá, hogy a továbbképzéseken megszerzett 

tudás megosztását és annak az oktatói kör tanítási gyakorla-

tába történő beépülését az intézményvezető hogyan segíti elő, 

hogyan ösztönzi.  

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményvezető hogyan fejleszti 

vezetői kompetenciáit.  
 

M5 

A tanulóközpontú intézmény szakmai programja lehetővé 

teszi a tanulók számára, hogy elérjék az elvárt tanulási 

eredményeket, valamint hogy aktívan részt vegyenek a ta-

nulási folyamatban. 

 

 

 

Az intézmény a közismereti kerettantervek, a képzési és ki-

meneti követelmények és a programtantervek alapján, a helyi 

igények figyelembevételével kialakítja a szakmai programját, 

amely tartalmazza az oktatás-képzés folyamatában alkalma-

zott oktatási, nevelési, pedagógiai stratégiákat, a tanulási 

eredmény alapú megközelítést, a kimeneti követelmények ál-

tal vezérelt tartalomszabályozást, továbbá a képzésben alkal-

mazott korszerű szakképzési releváns módszereket, munka-

formákat, kiemelten a projektmódszert. 

A képzési és kimeneti követelmények alapján az intézmény 

képzési programja egyértelműen meghatározza az elvárt tanu-

lási eredményeket, amelyek eléréséhez az intézmény olyan 

módszereket alkalmaz, amelyek a tanulókat aktív tevékeny-

ségre, a tanulási folyamatban való aktív részvételre ösztönzik 

(pl. projektoktatás).  

Az intézmény szakmai programja tartalmazza az egyéni tanu-

lói képzési igényeknek való megfelelés módjait, az egyéni ta-

nulási utak lehetőségeit, az előzetes tudás beszámításának 

szabályait, valamint a hátrányokkal küzdő (SNI, BTMN, HH, 

HHH) tanulók részére ajánlott sajátos nevelési, oktatási eljá-

rásokat.  

Az intézmény a szakmai programot rendszeresen felülvizs-

gálja és az értékelés alapján fejleszti azt. 
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Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz-

ményvezető hogyan biztosítja azt, hogy az intézmény szakmai 

programjában megjelenjenek azok a stratégiák, alkalma-

zandó módszerek, munkaformák, amelyek a tanulók aktív köz-

reműködésére építenek és elősegítik az elvárt tanulási ered-

mények elérését, kiemelt figyelmet fordítva az egyéni haladás 

és az egyéni tanulási utak kialakításának lehetőségére. Vizs-

gálni kell azt is, hogy a szakmai program ezen elemeinek meg-

valósulása érdekében az intézményvezető hogyan szervezi és 

irányítja az intézmény oktatási-nevelési-képzési tevékenysé-

gét.  

M6 

Az intézmény érvényes, pontos és megbízható módszereket 

alkalmaz a tanulók tanulási eredményeinek az értékelésére. 

 

 

 

Az intézmény szakmai programja tartalmazza az oktatás-ne-

velés-képzés folyamatában alkalmazott értékelési eljárásokat, 

a tanulmányok alatti vizsgák részeit, annak követelményrend-

szerét, és egyértelműen leírja a továbbhaladás minimumköve-

telményeit. A gyakorlatban működtetett értékelési eljárások-

ban érvényesül a kimenet-szabályozás, a tanulási eredmény 

alapú megközelítés és a vizsgáztatás során is alkalmazandó 

portfólió módszere. 

A képzési programban a duális képzőhelyekkel egyeztetve 

meghatározzák az értékelés módszereit, eljárásrendjét, szabá-

lyait, amelyekkel pontosan és megbízhatóan tudják a képző-

helyekkel közösen értékelni a tanulók elért tanulási eredmé-

nyeit.  

Az értékelés módszereit, eljárásrendjét, szabályait a tanulók-

kal ismertetik. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz-

ményvezető hogyan biztosítja a tanulók tanulási eredményei-

nek értékelésére vonatkozó érvényes, pontos és megbízható 
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módszerek, eljárásrendek kialakítását és dokumentálását az 

oktatók és a duális partnerek együttműködése mellett.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézményvezető hogyan gon-

doskodik a kialakított és a szakmai programban rögzített ér-

tékelési módszerek, eljárások nyilvánosságáról és megvalósu-

lásáról az intézmény napi gyakorlatában. 

M7 

Az intézmény a digitális technológiák és az online tanulási 

eszközök használatával ösztönzi az innovációt a tanítási és 

tanulási tartalmak és módszerek terén, az iskolában és a duális 

képzőhelyen egyaránt. 

 

 

 

Az intézmény biztosítja a digitális oktatás feltételrendszerét a 

digitális tartalom, az oktatói tudás és az infrastruktúra terüle-

tén. 

Az intézmény szakmai programjában és azon belül kiemelten 

a képzési programban megjelennek az ágazati alap- és a szak-

mai vizsgák sikeres teljesítéséhez szükséges, gyakorlatban al-

kalmazható digitális tudástartalmak. 

Az intézményben az alapvető informatikai felszereltség mel-

lett a duális képzőhelyek bevonásával a képzésben megjelen-

nek az adott ágazatban jellemző digitális hardverek és szoft-

verek, a termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott legkor-

szerűbb megoldások és eszközök.  

Az intézmény ösztönzi és támogatja a digitális tananyagtartal-

mak fejlesztését és használatát az oktatók körében és a duális 

képzőhelyeken egyaránt. 

A digitális technológiák és az online tanulási eszközök 

használatát az oktatói értékelésben is értékelik, figyelembe 

veszik a fejlesztési irányok meghatározásánál, a 

továbbképzési lehetőségek biztosításánál. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz-

ményvezető milyen mértékű elkötelezettséget mutat az intéz-

mény tervszerű digitális fejlesztése iránt, hogyan biztosítja a 

szükséges személyi és tárgyi erőforrásokat a digitális oktatás 
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feltételeinek megteremtése és fenntartása érdekében, hogyan 

szervezi és irányítja a digitális innováció folyamatát. 

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményvezető hogyan bizto-

sítja az egyes duális képzőhelyek digitalizációval kapcsolatos 

igényeinek a megjelenését a szakmai oktatás folyamatában 

(például a képzőhelyen alkalmazott szoftverek felhasználói 

szintű ismerete). 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézményvezető hogyan tá-

mogatja az oktatók digitális tananyagfejlesztési tevékenységét 

és hogyan ösztönzi őket, hogy a mindennapi oktatási gyakor-

latukba beépítsék a digitális tartalmak, módszerek és eszközök 

használatát. 

Ennél a szempontnál azt is vizsgálni kell, hogy az intézmény-

vezető kommunikációjában, információközlésében megjelenő 

digitális eszközhasználat, eljárás, hogyan ösztönzi a releváns 

partnerek digitális eszközhasználatát. 

 

Értékelés  

Önértékelési terület Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás  

ÉRTÉKELÉS 

Az intézményben az 

eredményeket és a fo-

lyamatokat rendszere-

sen ellenőrzik, értéke-

lik, és ezt mérésekkel 

támasztják alá. 

 

É1 

Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében 

rendszeres önértékelést végez. 

 

 

A szakképzési jogszabályok alapján az intézmény minőség-

irányítási rendszere önértékelésre épül.  

Az intézmény szabályozza, ezen belül meghatározza az önér-

tékelés szervezeti kereteit, az eljárásrendet és működteti önér-

tékelési rendszerét, indikátorokat és mérőeszközöket alkal-

maz.  

Az intézmény rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett leg-

alább kétévenként átfogó önértékelést végez. Az önértékelés 



 

161 / 170 

 

magában foglalja az adatok gyűjtését és felhasználását, és el-

járásokat tartalmaz a belső és a külső partnerek bevonására.  

Az önértékelés során az intézmény erősségeket és fejlesz-

tendő területeket határoz meg. 

 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője milyen módon vesz részt személyesen az intézmény 

önértékelési rendszerének a kialakításában és működtetésé-

ben, milyen feladatokat vállal az önértékelésben, hogyan irá-

nyítja és szervezi a munkát, hogyan vonja be a belső és a külső 

partnereket, az önértékelés eredményeit hogyan mutatja be a 

partnerek számára, hogyan biztosítja a megfelelő erőforráso-

kat az önértékeléshez.  
 

É2 

Az intézmény az önértékelés keretében méri és értékeli a stra-

tégiai és a minőségcélok megvalósulását, a szakképzési indi-

kátorokat, a partnerek igényét és elégedettségét, a szabályo-

zott folyamatok eredményességét, a cselekvési terv végrehaj-

tásának eredményességét, az oktatói értékelési rendszer mű-

ködtetését és eredményességét.  

 

 

Az intézmény évente gyűjti a szakképzési indikátorokat, vizs-

gálja azok trendjét, az önértékelés során vizsgálja a célkitűzé-

sek teljesülését, a tanév végi beszámolók megállapításait, az 

előző értékelések során elkészített cselekvési tervek megvaló-

sulását és eredményességét. 

Az intézmény a jelen Önértékelési Kézikönyvben meghatáro-

zott folyamatmodell alapján szabályozza és működteti az in-

tézményi folyamatokat a vezetési-irányítási, a szakmai-kép-

zési, a támogató és erőforrás folyamat-területeken. A folya-

matokhoz kapcsolt indikátorokkal, a szabályozás és a műkö-

dési gyakorlat összhangjának a vizsgálatával rendszeresen 

méri és értékeli az intézményi folyamatok működésének ered-

ményességét.  

Az intézmény az önértékelés keretében a kétéves önértékelési 

ciklusonként legalább egyszer méri a szakképzési alapfeladat-

ellátás partnereinek (tanulók, szülők, munkatársak, duális 
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képzőhelyek, a végzett tanulókat alkalmazó gazdálkodó szer-

vezetek) igényét és elégedettségét.  

Az önértékelés során az intézmény értékeli az oktatói értéke-

lés helyi szabályozását, működtetését és eredményességét.  

A stratégiai és a minőségcélok megvalósulásának, a szakkép-

zési indikátoroknak, a partneri mérések eredményeinek, a sza-

bályozott folyamatok, a cselekvési terv, az oktatói értékelési 

rendszer eredményességének az önértékelése során az intéz-

mény erősségeket és fejlesztendő területeket határoz meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője milyen személyes szerepet vállal az intézményi önér-

tékelés folyamatában, hogyan vesz részt a célok megvalósulá-

sának, valamint az indikátorok és egyéb mérési eredmények, 

a szabályozott folyamatok és cselekvési tervek eredményessé-

gének az értékelésében.  

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézmény vezetője hogyan vesz 

részt az oktatói értékelés rendszerének kialakításában, szabá-

lyozásában, működtetésében, hogyan irányítja és szervezi az 

oktatói értékelést, személyesen milyen értékelési feladatokat 

végez. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az oktatók értékelésének szabá-

lyozása és a működtetés gyakorlata biztosítja-e a folyamatos 

szakmai teljesítményt megítélni képes vezetői értékelést. 
 

É3  
Az intézmény önértékelése kiterjed az intézmény digitális 

felkészültségének és környezeti fenntarthatóságának a 

felmérésére és értékelésére is. 

 

Az intézmény méri és értékeli a digitális felkészültséget a ve-

zetők, a munkatársak és a tanulók körében. A digitális felké-

szültség értékeléséhez felhasználja az indikátorokat, a part-

neri mérési eredményeket, vizsgálja az alkalmazott digitális 

stratégiát, módszertant, az intézmény infrastrukturális felté-

telrendszerét.  
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Az intézmény a környezeti fenntarthatóság értékelése érdeké-

ben vizsgálja a fenntartható fejlődés követelményeinek, a kör-

nyezet-tudatosságnak, a környezetvédelmi szempontoknak és 

intézkedéseknek a megjelenését az oktatás és képzés, és az in-

tézményi működés területén.  

Az intézmény a digitális felkészültségének és a környezeti 

fenntarthatóságának az önértékelése során erősségeket és fej-

lesztendő területeket határoz meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz-

ményvezető vezetési programjában és vezetői gyakorlatában 

hogyan jelenik meg az elkötelezettsége a digitalizáció és a 

környezeti fenntarthatóság iránt. Rendszeresen értékeli-e az 

intézmény digitális felkészültségét és a környezeti fenntartha-

tóság szempontjából az intézmény működését, kiterjesztve 

mindezt az infrastrukturális feltételek és a szükséges munka-

társi kompetenciák felmérésére és értékelésére is.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az oktatók értékelése során méri 

és értékeli-e és hogyan a digitális felkészültségüket, a digitális 

oktatási módszerek alkalmazását, a tanulók digitális kompe-

tenciáit, továbbá a környezeti fenntarthatóság alapelveinek a 

megjelenését a tanítási-tanulási tevékenységben.  
 

É4 

Az intézményben a stratégiai célok elérése érdekében korai 

jelzőrendszer működik. 

 

Az intézmény a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében 

folyamatosan gyűjti a releváns adatokat (pl. a tanulókra vo-

natkozó lemorzsolódási és a hiányzási adatokat, az ágazati 

alapvizsga, a szakmai vizsga, az érettségi vizsga eredmé-

nyeit). Az értékeléshez felhasználja a KRÉTA rendszer korai 

jelzőrendszereit. Az intézmény elemzi az országos tanulói 

kompetenciamérés eredményeit. Az intézmény kiemelt stra-
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tégiai céljai alapján (pl. beiskolázási tevékenység, duális kép-

zés, felnőttek oktatása) további korai figyelmeztető jelzéseket 

határoz meg és nyomon követi azok alakulását. Mindezek fi-

gyelembevételével, a korai jelzőrendszer alapján azonosítja a 

fejlesztendő területeket és fejlesztéseket indít. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője kialakított-e az intézményi célrendszernek megfelelő 

korai jelzőrendszert, eredményeit ismeri-e és hogyan hasz-

nálja fel a szakmai-pedagógiai munka értékeléséhez és fej-

lesztéséhez. 

 

 

Felülvizsgálat 

Önértékelési terület Önértékelési szempont  Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás  

FELÜLVIZSGÁLAT 

(visszacsatolás, fej-

lesztés) 
 

Az intézmény haszno-

sítja az értékelés és a 

felülvizsgálat eredmé-

nyeit, megvalósítja a 

szükséges visszacsa-

tolásokat és fejleszté-

seket.  

 

 

F1 

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit 

megvitatja a releváns partnerekkel, felhasználja a szakmai-pe-

dagógiai munka folyamatos fejlesztésére, megfelelő cselek-

vési tervet állít össze. 

 

 

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit 

megvitatja a releváns partnerekkel, kiemelten az oktatói tes-

tülettel.  

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés során meg-

határozott fejlesztendő területek alapján az intézményi célok 

figyelembevételével fejlesztési célokat határoz meg, ame-

lyekhez cselekvési terveket készít. A fejlesztések kijelölé-

sébe, a cselekvési tervek elkészítésébe és végrehajtásába be-

vonja a releváns partnereit, kiemelten a duális képzőhelyeket, 

a végzett tanulókat alkalmazó gazdálkodó szervezeteket.  

Az intézmény erőforrásokat biztosít a cselekvési tervek vég-

rehajtásához, azok teljesülését rendszeresen értékeli. A visz-
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  szacsatolási mechanizmus alapján nyomon követhető az ön-

értékelést és a külső értékelést követő fejlesztések beépülése 

a szakmai-pedagógiai munkába és az intézményi működésbe. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan használja fel az önértékelés és a külső érté-

kelés eredményeit a szakmai-pedagógiai munka értékelésére, 

fejlesztésére. Az intézmény vezetője hogyan vesz részt szemé-

lyesen az önértékelés és a külső értékelés eredményei alapján 

a fejlesztési célok, célkitűzések meghatározásában, a cselek-

vési tervek elkészítésében, hogyan vonja be ebbe a munkába 

a releváns partnereit (oktatói testület, egyéb alkalmazottak, 

duális képzőhelyek és egyéb kiemelt partnerek), hogyan gon-

doskodik arról, hogy a fejlesztési célok bekerüljenek az intéz-

ményi célrendszerbe, hogyan biztosítja a megfelelő humán és 

infrastrukturális erőforrásokat a cselekvési tervek elkészítésé-

hez és végrehajtásához. 

Ennél a szempontnál vizsgálni kell továbbá, hogy az intéz-

mény vezetője milyen személyes szerepet vállal az oktatói ér-

tékelés eredményei alapján a fejlesztések indításában, milyen 

vezetői intézkedéseket kezdeményez az oktató, a szakmai cso-

port és az intézmény szintjén. 
 

F2 

A visszacsatolási és a felülvizsgálati eljárások támogatják az 

intézmény tanuló szervezetként való működését, a szakmai-

pedagógiai fejlesztéseket és javítják a tanulók, a képzésben 

résztvevő személyek esélyeit. 

 

 

A fejlesztési célok és a cselekvési tervek nyomon követhetően 

kapcsolódnak az önértékelési folyamathoz, az intézmény stra-

tégiai célkitűzéseinek elérését szolgálják, elősegítik a szak-

képzés minőségének javítását. Az intézmény önértékelési fo-

lyamata biztosítja az adatalapú értékelést, az erősségek és a 

fejlesztendő területek partnerek bevonásával történő megha-

tározását, a fejlesztendő területek priorizálását, a cselekvési 

tervek elkészítésének szakmaiságát, a tervek eredményeinek 
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értékelése során a visszacsatolást. Az intézmény a fenti önér-

tékelési ciklus alkalmazásával képes tanuló szervezetként mű-

ködni, biztosítva a folyamatos fejlesztést.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan irányítja és szervezi az önértékelésen alapuló 

minőségfejlesztési tevékenységet, hogyan biztosítja, hogy a 

fejlesztési célok és a cselekvési tervek az önértékelés eredmé-

nyeire épüljenek.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy elkötelezett-e az EQAVET Minő-

ségbiztosítási Ciklus következetes és szisztematikus működte-

tésében, érti és alkalmazza-e a tanuló szervezetté válás elvét 

és gyakorlatát.  
 

F3 

Az intézmény széles körben és nyilvánosan hozzáférhetővé 

teszi az értékelés és a felülvizsgálat eredményeit.  

 

 

Az intézmény az értékelések (önértékelés, országos kompe-

tenciamérés, partneri mérések, pályakövetés, megvalósított 

fejlesztések) eredményeit bemutatja a partnereknek. Az intéz-

mény maga dönti el, hogy mely partnerek számára és hogyan, 

milyen formában teszi nyilvánossá az értékelések, visszajel-

zések eredményeit. A vonatkozó szakképzési jogszabályok 

értelmében azonban a külső értékelés eredményét az intéz-

ménynek kötelező a honlapján nyilvánosságra hoznia. 

Az intézmény a meghatározott fejlesztési célokat, a cselekvési 

terveket is hozzáférhetővé teszi a partnerei számára, azok 

megvalósításában számít a közreműködésükre.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan biztosítja, és személyesen milyen szerepet 

vállal abban, hogy széles körben és nyilvánosan hozzáférhe-

tőek legyenek az értékelés és a felülvizsgálat eredményei.  
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12. sz. melléklet: Az intézményvezetői önértékelés keretében az oktatók / képzési tanács 

elégedettségét mérő kérdőív 

 

Oktatói / Képzési tanács kérdőív 

az intézményvezetői önértékeléshez 

 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben 

igaz az intézmény vezetőjére vonatkozóan. Válassza ki a véleményét tükröző értéket (a legör-

dülő menü segítségével) 0 és 4 között, ahol:  

teljesen igaz = 4 

általában igaz = 3 

többnyire nem igaz = 2 

egyáltalán nem igaz = 1 

nincs információm = 0. 

A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az intézményvezető saját munkájáról valós képet kap-

hasson. 

 

1. Az intézmény vezetője irányítja, szervezi a stratégiai és az éves tervezési folyamatot és 

személyesen közreműködik az intézmény szakképzési céljainak meghatározásában. 

2. Az intézmény vezetője a tervezés során ösztönzi az intézményi innovációkat. 

3. Az intézmény vezetője a tervezési tevékenység során konkrét, megvalósítható, mérhető és 

reális célok megfogalmazására törekszik. 

4. Az intézmény vezetője biztosítja, hogy a tervezett képzések és képzési programok a straté-

giai célokkal összhangban legyenek. 

5. Az intézmény vezetője irányítja, szervezi a képzési igényeket megjelenítő releváns partne-

rekkel folytatott konzultáció megtervezését, megszervezését és lebonyolítását, és személyes 

feladatot is vállal ezekben a tevékenységekben.  

6. Az intézmény vezetője irányítja, szervezi a minőségirányítási rendszer kidolgozását, és sze-

mélyes feladatot vállal a minőségirányítási rendszer kialakításában és működtetésében. 

7. Az intézmény vezetője úgy irányítja, szervezi a minőségirányítási tevékenységet és szabá-

lyozza a minőségirányítással kapcsolatos felelősségi köröket, hogy az intézményben min-

denki számára egyértelmű, kinek mi a feladata, felelőssége.  

8. Az intézmény vezetője bevonja az oktatókat a tervezési munkába, az intézményi célok és 

tervek kialakításába. 

9. Az intézmény vezetője konkrét feladatot vállal a belső és a külső partnerekkel való együtt-

működés formáinak tervezésében, kialakításában. 

10. Az intézmény vezetője biztosítja a humán és az anyagi erőforrásokat, az azokkal való haté-

kony gazdálkodást az intézmény céljainak elérése érdekében. 

11. Az intézmény vezetője biztosítja a munkatársak egyenletes terhelését. 
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12. Az intézményi célok elérése érdekében az intézményvezető megosztja feladatait vezetőtár-

saival, az oktatókkal és az egyéb alkalmazottakkal. 

13. Az intézményvezető együttműködési rendszert működtet a duális partnerekkel, biztosítja az 

oktatók és a duális képzőhelyek összehangolt szakmai munkáját. 

14. Az intézményvezető a sikeres partneri együttműködés biztosításához többféle kommuniká-

ciós csatornát alkalmaz. 

15. Az intézményvezető ösztönzi és támogatja az oktatók együttműködését. 

16. Az intézményvezető szervezi és irányítja a belső kommunikációt, az információáramlást, 

az értekezletek intézményi rendjét. 

17. Az intézményvezető támogatja és ösztönzi a belső szakmai és módszertani tudásmegosztást, 

az eltérő tudással, képességekkel, készségekkel rendelkező kollégák együttműködését. 

18. Az intézményvezető gondoskodik az oktatók együttműködéséről a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók támogatása terén, irányítja a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében 

történő együttműködést. 

19. Az intézményvezető a továbbképzési rendszerrel biztosítja az intézményi célok és az okta-

tók egyéni szakmai fejlődési igényének/szakmai karriertervének az összhangját. 

20. Az intézményvezető munkájában látható, hogy figyelmet fordít vezetői kompetenciáinak 

fejlesztésére. 

21. Az intézményvezető úgy szervezi és irányítja a módszertani fejlesztést, hogy biztosítva le-

gyenek azok az alkalmazandó módszerek, munkaformák, amelyek a tanulók aktív közre-

működésére építenek és elősegítik az elvárt tanulási eredmények elérését, kiemelt figyelmet 

fordítva az egyéni haladás és az egyéni tanulási utak kialakításának lehetőségére. 

22. Az intézményvezető biztosítja, hogy az oktatók és a duális partnerek megismerjék és alkal-

mazzák a tanulók tanulási eredményeinek értékelésére vonatkozó szabályokat. 

23. Az intézményvezető megfelelő feltételek biztosításával támogatja a digitális tartalmak, 

módszerek és eszközök használatát az oktatási folyamatban. 

24. Az intézményvezető a belső és külső kommunikációjában, információközlésében alkal-

mazza a digitális eszközöket. 

25. Az intézményvezető az oktatók értékelése során méri és értékeli a digitális felkészültségü-

ket, a digitális oktatási módszerek alkalmazását. 

26. Az intézményvezető az oktatók értékelése során méri és értékeli a környezeti fenntartható-

ság alapelveinek a megjelenését a tanítási-tanulási tevékenységekben. 

27. Az intézmény vezetője kialakította az intézményi célrendszernek megfelelő korai jelzőrend-

szert, eredményeit ismeri és felhasználja a szakmai-pedagógiai munka értékeléséhez és fej-

lesztéséhez. 

28. Az intézmény vezetője személyesen részt vesz az önértékelés és a külső értékelés eredmé-

nyei alapján a fejlesztési célok, célkitűzések meghatározásában, a cselekvési tervek elké-

szítésében, bevonja ebbe a munkába az oktatókat.  

29. Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a fejlesztési célok bekerüljenek az intézményi 

célrendszerbe, biztosítja a megfelelő humán és infrastrukturális erőforrásokat a cselekvési 

tervek elkészítéséhez és végrehajtásához. 

30. Az intézmény vezetője személyes szerepet vállal az oktatói értékelés eredményei alapján a 

fejlesztések indításában. 
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31. Az intézmény vezetője biztosítja, hogy széles körben és nyilvánosan hozzáférhetők legye-

nek az intézményi önértékelés eredményei. 

32. Az intézményvezető az oktatók értékelésének végrehajtása során biztosítja az átláthatóságot 

és az objektivitást. 

33. Az intézményvezető oktatókra vonatkozó értékelése szakszerű, fejlesztő hatású. 

34. Az intézményvezető az oktatói értékelésbe bevonja vezető munkatársait. 

35. Az intézmény vezetője többféle értékelési módszer (óra/foglalkozáslátogatás, dokumen-

tumelemzés, megfigyelés) alkalmazásával törekszik az oktatók tevékenységének átfogó ér-

tékelésére.  

36. Az intézményvezető biztosítja a megfelelő erőforrásokat az oktatók cselekvési terveinek 

megvalósításához. A cselekvési tervekben megfogalmazott feladatok megvalósítását támo-

gatja és nyomon követi. 


