
 

 

 

Útmutató  
minősített továbbképzési program 

adatlapjának kitöltéséhez 
Azonosító: MU-TK-02-03 

A dokumentum az NKE VTKK 
által kiadott hatályos forma-

nyomtatvány 

Mielőtt a dokumentumot használná, 
győződjön meg annak 

érvényességéről! 

Érvényes: 2017. április 1-től 
visszavonásig. 

MU-TK-02 ÚTMUTATÓ 
A BA-TK-02 MINŐSÍTÉSI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 

 
Az útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: NKE) 
és a közigazgatási szervek képzési referensei, programkészítő szakemberei részére a továbbképzési 
programok minősítési eljárásnak lebonyolításához. A továbbképzési programok nyilvántartásba 
vételéhez szükséges minősítést a NKE által felkészített és felkért szakértők végzik el. A minősítésre 
benyújtott továbbképzési programok értékelése során a szakértők elsősorban a program szakmai 
követelményeknek való megfelelését, a tartalom, a képzési forma és az alkalmazott módszerek 
koherenciáját, célcsoportra történő testre szabását vizsgálják.  
 
A MINŐSÍTÉSI ADATLAP KITÖLTÉSE, BENYÚJTÁSA 
 
A minősítési adatlapot a képzés tulajdonosának a Probono felületen kell kitöltenie, itt tudja 
feltölteni az előírt dokumentumokat is. Az online adatlap kitöltése után a kinyomtatott, a benyújtó 
szervezet aláírásra jogosult vezetője által cégszerűen aláírt adatlapot, valamint az igazoló 
dokumentumok hitelesített másolatát az NKE Vezető- és Továbbképzési Központ (továbbiakban 
VTKK) részére két eredeti példányban kell beküldeni az alábbi címre: Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Vezető- és Továbbképzési Központ; 1518 Budapest, Pf. 26. A borítékon kérjük, tüntesse fel 
az alábbi szöveget: „BA-TK-02 - MINŐSÍTÉSI ADATLAP”. 
 
A BA-TK-02-es adatlap a Probono felületen keresztül érhető el. Ezen a felületen van lehetőség 
ellenőrizni, illetve megadni a program nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat.  
A csillaggal (*) jelölt adatmezők kitöltése kötelező. A nem szerkeszthető intézményi adatokat 
(amennyiben azok nem helytállóak) az intézményi regisztrációs felületen tudja megváltoztatni a 
megfelelő jogosultsággal rendelkező személy. A szerkeszthető adatmezők a bal oldali menüre, 
illetve az adatmezők felső sorában található ikonra vagy feliratra kattintva nyithatók meg és zárhatók 
be. Kérjük, a kitöltés előtt mindig olvassa el a halványkék mezőbe és az információs „buborékokba” 
írt útmutatásokat, és azoknak megfelelően járjon el! 
 
Az adatlap kitöltése időigényes, ezért a bevitt adatokat 10-15 percenként célszerű elmenteni. Az 
adatlap III. részében („A továbbképzési program tartalmára vonatkozó információk”) az „Új képzési 
egység (modul)”, illetve „Új programelem” felvitele csak akkor válik lehetségessé, ha az adatlapot 
– a kötelezően kitöltendő mezők kitöltése után – az adatlap végén lévő „Mentés” gombra 
kattintva elmenti, majd újra megnyitja. A teljes egészében kitöltött, elmentett és jóváhagyásra 
beküldött adatlap a Programminősítés felület nyitólapján lévő BA-TK-02-es feliratra kattintva ismét 
elérhető. 
 

I. A KÉPZŐ SZERVEZET NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ SZÜKSÉGES ADATAI 
 
1.1 Intézmény hivatalosan használt teljes neve 
Az intézmény hivatalosan használt, rövidítés nélküli nevének kell itt szerepelnie. Nem szerkeszthető 
mező, tehát amennyiben nem helyes az itt látható név, az arra jogosult személy az intézményi 
regisztrációs felületen tudja azt megváltoztatni. 
 
1.2 Intézmény hivatalosan használt rövidített neve 
Az intézmény hivatalosan használt rövidített nevének kell itt szerepelnie. Nem szerkeszthető mező, 
tehát amennyiben nem helyes az itt látható név, az arra jogosult személy az intézményi regisztrációs 
felületen tudja azt megváltoztatni. 
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1.3 Adószáma 
Az intézmény adószámát kell megadni. Amennyiben nem helyes az itt látható adat, az arra jogosult 
személy az intézményi regisztrációs felületen tudja azt megváltoztatni. 
 
1.4 Képzési jogosultság igazolása 
Az itt látható adatmezők közül az első kettő valamelyikében szerepelnie kell adatnak (engedély 
számnak vagy lajstromszámnak). A közigazgatási szervek esetében ezen adatok nem jelennek meg, 
tekintettel arra, hogy az intézményi regisztrációs adatlapon ezen információk megadása a számukra 
nem kötelező. 
 
Felnőttképzési engedély száma 
Azt a számot kell ide beírni, amely a felsőoktatási, illetve felnőttképzési intézmény korábban 
bármely képzési programja megvalósításának engedélyeztetési eljárása során a Nemzeti 
Munkaügyi Hivataltól/Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiadott, „felnőttképzési tevékenység 
nyilvántartásba vétele” tárgyában hozott határozatában szerepel (pl. E-000132/2014). Egy ilyen 
határozat beszkennelt másolatát csatolni kell az adatlaphoz benyújtásakor, az adatlap végén a 
„Programkérelemhez csatolt dokumentumok” elnevezésű pont használatával, illetve a kinyomtatott, 
aláírt, papíron benyújtott dokumentumhoz mellékelni kell a határozat egy, az intézmény vezetője 
által hitelesített fénymásolatát. Közigazgatási szerv esetében ilyen szám nem kell, hogy szerepeljen 
az adatmezőben. 
Amennyiben nem helyes az itt látható engedélyszám, az arra jogosult személy az intézményi 
regisztrációs felületen tudja azt megváltoztatni. 
 
Intézményi akkreditációs lajstromszám 
Amennyiben a felsőoktatási, felnőttképzési (a programtulajdonos vagy a közigazgatási szerv mellett 
a megvalósításba szolgáltatóként bevont) intézmény semmilyen program megvalósítására szóló 
engedéllyel nem rendelkezik, de régebbi eljárás során megszerzett érvényes felnőttképzési 
intézményi akkreditációs lajstromszámmal igen, úgy azt kell feltüntetni. Felhívjuk a figyelmét arra, 
hogy amennyiben az intézmény akkreditációs lajstromszáma érvényét veszti, azt helyettesíteni kell 
egy, a szolgáltató intézmény valamely – nem feltétlenül a közszolgálati továbbképzési 
programjegyzéken lévő – képzési programjának engedélyezési számával. Amennyiben nem helyes 
az itt látható engedélyszám, az arra jogosult személy az intézményi regisztrációs felületen tudja azt 
megváltoztatni. Közigazgatási szervnek ezt az adatmezőt nem kell kitöltenie. 
 
OM azonosító 
Az OM által kibocsátott intézményi azonosító feltüntetése szükséges abban az esetben, amennyiben 
a program benyújtója az NKE, illetve a közigazgatási szerv által a megvalósításba bevont szolgáltató 
felsőoktatási intézmény (OM azonosító). Közigazgatási szerv esetében ilyen szám nem kell, hogy 
szerepeljen az adatmezőben. Amennyiben nem helyes az itt látható azonosító szám, az arra jogosult 
személy az intézményi regisztrációs felületen tudja azt megváltoztatni. 
 
1.5 Székhely címe 
Nem szerkeszthető adatmező, tartalmát csak az intézményi regisztrációs felületen, a megfelelő 
jogosultsággal rendelkező személy változtathatja meg.  
 
Irányítószám 
A székhely postai irányítószámok jegyzéke szerinti postai irányítószámát kell tartalmaznia.  
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Helységnév 
A székhely postai irányítószámok jegyzéke szerinti helységnevét kell tartalmaznia. 
 
Közterület neve, jellege, házszám  
Az adatmezőnek a közterület teljes nevét, jellegét (pl. utca, út, lépcső, tér stb.), a házszámot, 
valamint a székhely pontos azonosításához szükséges további adatokat (épület, lépcsőház stb. szám- 
és/vagy betűjele) kell tartalmaznia. 
 
1.6 Levelezési cím 
Szerkeszthető adatmezők, amelyeket csak akkor kell kitölteni, ha az intézmény levelezési címe eltér a 
regisztráció során megadott székhely címétől! 
 
Levelezési név 
Az intézmény hivatalosan használt levelezési nevét kell megadni, ha van ilyen. 
 
Irányítószám 
A levelezési cím postai irányítószámok jegyzéke szerinti irányítószámát kell beírni. 
 
Helységnév 
A postai irányítószámok jegyzéke szerinti helységnevet kell beírni. 
 
Közterület neve, jellege, házszám 
Az adatmezőbe a közterület teljes nevét, jellegét (pl. utca, út, lépcső, tér stb.), a házszámot, valamint 
a székhely pontos azonosításához szükséges további adatokat (épület, lépcsőház stb. szám- és/vagy 
betűjele) kell beírni. 
 
1.7 Intézmény telefonszáma, fax-száma, weblapcíme 
Nem szerkeszthető mező, tartalma csak az intézményi regisztrációs felületen változtatható meg. A 
rovatban az intézmény telefonszámának, faxszámának (körzetszám/telefonszám formában) és a 
weboldal címének kell szerepelnie. 
Telefonszám 
Az intézmény telefonszámának szerepelnie kell az adatmezőben (körzetszám/telefonszám 
formában)! 
Fax 
Az intézmény fax számát (amennyiben rendelkezik fax készülékkel) itt kell feltüntetni 
(körzetszám/telefonszám formában). 
Weboldal 
Ebbe az adatmezőbe az intézmény weblapjának címét kell beírni (amennyiben rendelkezik ilyennel). 
 
1.8. Képzés helyszínei 
Az állandó képzési helyszínek listáját az intézményregisztrációs felületen keresztül bővítheti, 
szűkítheti, módosíthatja. 
 
Képzés állandó helyszínei 
Az adatmezőbe kattintva választhatja ki a képzési helyszínt vagy helyszíneket. 
A rovatban abban az esetben szükséges adatokat szerepeltetni, amennyiben az intézmény 
rendelkezik állandó képzési helyszínnel/helyszínekkel. Az adatmezőbe kattintva választhatja ki az 
állandó képzési helyszínt vagy helyszíneket. Az állandó képzési helyszínek listáját az 
intézményregisztrációs felületen keresztül bővítheti, szűkítheti, módosíthatja a megfelelő 
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jogosultsággal rendelkező személy.  
 
1.9. A képzésért felelős vezető neve, elérhetősége 
Itt a képzések fejlesztéséért, tartalmáért, megvalósításáért felelős vezető nevét, telefonos és 
elektronikus elérhetőségét kell megadni Az adatok megadása kötelező, hiányosan kitöltött adatok 
esetén a képzés adatlapját nem tudja jóváhagyásra küldeni. 
 
1.10 A kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím) 
Itt a képzések tervezésében, lebonyolításában, nyilvántartásában közreműködő, az NKE-vel és a 
résztvevőkkel kapcsolatot tartó személy nevét, telefonos és elektronikus elérhetőségét kell megadni! 
Ez a személy általában a képzési referens, illetve – ha több referens is van a szervezetnél – a 
főreferens. Az adatok megadása kötelező, hiányosan kitöltött adatok esetén a képzés adatlapját nem 
tudja jóváhagyásra küldeni. 
 
1.11 Képzést felnőttképzési vagy felsőoktatási intézmény szolgáltatja 
Amennyiben a képzést a 7.§ (3) bekezdése alapján felnőttképzési vagy felsőoktatási intézmény 
szolgáltatja, meg kell adni a szolgáltatóra vonatkozó adatokat. Mindegyik adat megadása kötelező, 
hiányosan kitöltött adatok esetén a képzés adatlapját nem tudja jóváhagyásra küldeni. 
A jelölőnégyzetbe kattintást követően négy elemből álló adatmező gördül le, amelyek kitöltése 
kötelező, hiányosan kitöltött adatok esetén a képzés adatlapját nem tudja jóváhagyásra küldeni. 
 
Szolgáltató neve 
A legördülő listából ki kell választani a szolgáltató szervezet nevét. (A kiválasztást követően a 
rendszer automatikusan hozzárendeli a címet az intézményhez.) Csak azoknak az intézményeknek a 
neve található meg a listában, amelyek a Probono oldalon már regisztráltak! Egy közigazgatási 
szervnek több szolgáltatóval is lehet kapcsolata, a szolgáltatók köre úgy bővíthető, hogy a szolgáltató 
szervezet a regisztrál és az akkor bevitt adatok fognak itt megjelenni. 
Kapcsolattartó neve 
 
Kérjük annak a személynek a nevét megadni, aki a benyújtott képzésről és az azzal kapcsolatos 
tudnivalókról érdeklődés esetén teljes körű felvilágosítást tud adni. 
Kapcsolattartó telefonszáma 
 
A kapcsolattartó telefonszámát a következő formátumban adja meg: előhívószám, kétjegyű körzet- 
vagy hálózatazonosító szám, hívószám 4-3 vagy 3-3 számjegyes bontásban. 
 
Kapcsolattartó e-mail címe 
A kapcsolattartó működő és rendszeresen használt elektronikus levélcímét kérjük megadni! 
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II. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ADATOK 
 

2.1 A továbbképzési program címe 
A benyújtott továbbképzési program a programjegyzéken az itt megadott címen szerepel majd, ezért 
célszerű rövid, a program tartalmát kifejező megnevezést választani. A továbbképzés címének 
egyértelműen utalnia kell a választott témakörre, a továbbképzés tartalmára. Ha a program 
megnevezése túl általános, akkor nem orientálja kellőképpen a továbbképzésre jelentkezőket. A 
program címe nem lehet megtévesztő, meg kell felelnie a tisztességes tájékoztatás 
követelményének. 
 
2.2 A továbbképzési program témacsoportja 
A legördülő menüből kell kiválasztani a megfelelő témacsoportot. 
A következő témacsoportok közül kell választani: 
a) Általános közigazgatási ismeretek: központi szinten elfogadott és kihirdetett jogszabály, 

stratégiai tervdokumentum, a közigazgatás egy-egy ágazata, szakterülete, vagy a közigazgatás-
fejlesztési tevékenység megértését, értelmezését és végrehajtását közvetlenül szolgáló 
továbbképzési program, amely a jogszabályi környezet, az intézményrendszer és a feladatok 
bemutatására, a jogalkalmazás segítésére irányul. 

b) Szakmai ismeretek és kompetenciafejlesztés: szakterület, intézmény-, illetve munkakör-
specifikus ismeretek átadására, és ezen ismeretek önálló alkalmazási képességeinek, 
kompetenciáinak a fejlesztése. 

c) Vezetőképzés: a vezetői feladatok ellátásához szükséges ismeretek átadására, általános és 
specifikus vezetői képességek, készségek, viselkedési attitűdök (kompetenciák) fejlesztésére 
irányuló képzési tartalmak. 

 
2.3 A továbbképzési program tartalmának rövid kifejtése 
A programjegyzékben megjelenik a továbbképzési program tartalmának rövid kifejtése, melynek 
tömör megfogalmazása (3-5 sor) segíti a felhasználók eligazodását. A tartalom azon nagyobb témák, 
területek megnevezése, felsorolása, amelyek megismerése, elsajátítása, gyakorlása során 
megvalósul a képzési cél. 
 
2.4 A továbbképzési program célja 
Kérjük, határozza meg a továbbképzési program célját, azt a többlettudást, mellyel a képzésben 
résztvevő a továbbképzési program elvégzésével rendelkezni fog.  
A képzési cél pontos meghatározása alapvető elvárás a képzési programmal szemben. A 
programminősítés vizsgálata arra irányul, hogy a képzési program megfelel-e a képzési célnak, a 
megvalósíthatóság kritériumának, valamint a pedagógiai, andragógiai követelményeknek. 
A képzési cél megfogalmazása alapján, az érdeklődő számára egyértelműen azonosítható a képzés 
elvégzésével szerzett tudás, többletteljesítmény vagy az elsajátított, fejlesztett kompetencia. Ennek 
megfelelően a képzési cél meghatározása annak az állapotnak a leírása, amelybe eredményes képzés 
esetén el kell jutnia a résztvevőnek. Az a többlettudás (ismeret és/vagy készség, kompetencia, az 
ismeret, a készség, a kompetencia szintje) amellyel a képzésben résztvevő a továbbképzési program 
sikeres teljesítését követően rendelkezni fog. A képzési célnak egyértelműnek és konkrétnak kell 
lennie., egyértelműen meg kell határoznia a célcsoport számára a képzés funkcióját. 
A képzési célok meghatározására többféle gyakorlat is van. A modulrendszerű, illetve a 
kompetenciára alapozott képzések programjaiban a leggyakrabban alkalmazott mondatszerkezet a 
„képzési sikeres elvégzésével a résztvevő képes…” nyitó szöveg folytatása. 
A célmeghatározás ugyanakkor nemcsak, ismeretek bővítésére, hanem készségek, képességek, 
attitűdrendszer, kompetenciák fejlesztésére is vonatkozhat. 
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Példa a képzési cél konkrét, helyes megfogalmazására képesség-, illetve kompetenciafejlesztés 
esetén: A képzés célja az etikus közszolgálati ügyfélbarát magatartás kialakításának, fejlődésének az 
elősegítése, az ügyfélcentrikus attitűd, kompetenciák fejlesztése. A képzés során alkalmazott 
eljárások hatására oly mértékben fejlődik a résztvevők empatikus kapcsolatteremtési és asszertív 
kommunikációs képessége, amely képessé teszi a résztvevőket az ügyintézéssel kapcsolatos súlyos 
konfliktushelyzetek megelőzésére vagy kezelésére. 
 
2.5 A továbbképzési program célcsoportja(i) 
Kérjük, határozza meg egyértelműen a továbbképzési program célcsoportját, vagyis mindazoknak a 
körét, akik számára a program ajánlható! A célcsoport számára a képzési célnak relevánsnak 
(fontosnak, meghatározó jelentőségűnek), és teljesíthetőnek, a célcsoportnak egyértelműen 
meghatározottnak kell lennie. 
A program célcsoportjának meghatározása teljes egészében a képzési program alkotójára van bízva. 
A célcsoportnak egyértelműen azonosíthatónak kell lennie (pl. végzettség, munkakör, beosztás, 
szakmai szerep, terület, érdeklődés stb. alapján).  
A célcsoport meghatározásánál a következőkre kell figyelemmel lenni: 

a) a célcsoport számára a képzési célnak meghatározónak, fontosnak kell lennie; 
b) a célcsoportnak egyértelműen meghatározottnak, és „elérhetőnek” kell lennie. 

 

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy a megjelölt célcsoport azonos a jogszabályban meghatározott 
résztvevői körrel: 

A továbbképzési program célcsoportja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 
továbbiakban: Kttv.) 1. és 2. §-ában meghatározott közigazgatási szerveknél foglalkoztatott 
kormány-tisztviselőkre és köztisztviselőkre vonatkozik? (A továbbképzésekbe bevont polgármester, 
helyi önkormányzati képviselő közszolgálati továbbképzése esetén a 273/ 2012 (IX. 28) 
Kormányrendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.) 

A nyilatkozattételhez a „Válasszon” felirattal jelölt mezőben a megfelelőt (igen/nem) kell 
kiválasztania. Felhívjuk figyelmét, hogy „Nem” választása esetén a program nem kerülhet fel a 
programjegyzékre! 
 
2.6 A továbbképzési program elsajátítása során megszerezhető, fejleszthető kompetenciák 
Kérjük, a listából válassza ki a program során fejleszthető, megszerezhető kompetenciákat, amelyek 
konkrétan kifejezik és előírják a résztvevő ismereteinek, készségeinek, képességeinek bővülését a 
program sikeres elvégzése esetén. A legördülő menüből egymás után több kompetencia is 
kiválasztható! 
Ebbe a pontba kerül minden olyan átszármaztatott tartalom, amelyet a résztvevő elsajátít annak 
érdekében, hogy megfeleljen a követelményeknek, illetve amelyek birtokában eléri a képzési 
program célját. Az átszármaztatott tartalom az adatlap felsorolásának megfelelően lehet ismeret, 
készség, képesség, kompetencia. 
„Kompetencia: a felnőttképzésben részt vett személy azon ismereteinek, készségeinek, 
képességeinek, magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy 
meghatározott feladat eredményes teljesítésére.” (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2. § 
20. pont) 
 
2.7 A továbbképzési programban való részvétel feltételei 
Az idetartozó adatmezők kitöltésével kell megadni azokat a mérhető (pl. előzetes tudás, illetve 
kompetencia szintfelmérés), dokumentumokkal igazolható (végzettség, teljesített modul, képzés) 
paramétereket, amelyek igazolt megléte esetén a jelentkező a képzési program résztvevőjévé válhat 
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(bemeneti feltétel). Az elvárt végzettség(ek) megadása kötelező. 
A programba való bekapcsolódás feltételeinél azokat az objektív, mérhető paramétereket kell 
meghatározni, amelyek igazolása esetén a jelentkező a képzési program résztvevőjévé válhat. Az itt 
meghatározott feltételeket dokumentumokkal igazolni, illetve a képzés megkezdése előtt mérni kell. 
 
Előzetesen teljesítendő, a közszolgálati továbbképzési programjegyzékben szereplő programok (ha 
releváns) 
A listából ki kell választani a jelen képzés sikeres teljesítése szempontjából nélkülözhetetlen azon 
továbbképzési programjegyzéken szereplő képzés(eke)t, melye(eke)t a résztvevőknek korábban 
teljesíteniük kellett.  
 
Előzetesen elvárt egyéb képzés(ek) 
Itt kell feltüntetni azon a továbbképzési programjegyzéken nem szereplő képzés(eke)t, amely(ek) 
nélkülözhetetlen(ek) jelen program sikeres teljesítése szempontjából. 
 
Előzetesen elvárt ismeret(ek), kompetenciá(k) 
Itt kell feltüntetni azon előzetesen elvárt ismereteket, kompetenciákat, melyek megléte 
meghatározó jelen program sikeres teljesítése szempontjából. Ha ezek dokumentummal nem 
igazolhatók, akkor a képzés megvalósítójának mérni kell. 
 
Előzetesen elvárt végzettség(ek) 
Kötelezően meghatározandó, kemény bemeneti elvárás, melyet okirattal (bizonyítvány, oklevél stb.) 
igazolni kell. Az adatlapon fel kell tüntetni azon végzettség(eket), mely(ek) nélkül nem kapcsolódhat 
be a résztvevő a program teljesítésébe.  
 
2.8 A továbbképzési program típusa 
A legördülő sávból ki kell választani a képzési program típusát.  
Az alábbi programtípusokat különböztetjük meg:  
 
A) Jelenléti 
Előadás, konferencia: Olyan képzési forma, melynek során hangsúlyozottan az előadó, oktató szóbeli 
magyarázata segíti a résztvevőt az ismeretek elsajátításában. A konferencia esetében a résztvevői 
létszám igen magas (100-150 fő) is lehet, számonkérést, tudásszint-mérést, a résztvevői teljesítmény 
értékelését sok esetben nem tartalmaz a képzés. 
Szeminárium, műhelymunka, konzultáció: Általában kis létszámú résztvevő (15-20 fő) elméleti 
(szeminárium) vagy gyakorlati (műhelymunka) felkészülését szolgáló foglalkozás, mely a résztvevői 
aktivitásra, együttműködésre, problémafelvetésre (konzultáció) épít. A résztvevői teljesítmény 
értékelése gyakorta előfordul. 
Tréning, illetve idegen nyelvi képzés: A tréning egy olyan kis létszámhoz (10-12 fő) kötött komplex 
képzési forma (módszer-együttes), amelynek keretében célorientált (előre meghatározott) tartalmú, 
bizonyos kompetenciák, készségek megszerzésére, fejlesztésére irányuló, közös (résztvevői 
együttműködést preferáló) munka zajlik. A tréning során a résztvevők feldolgoznak elméleti 
ismereteket is, de a hangsúly ezen ismeretek gyakorlatban történő kreatív alkalmazásán van, 
amelyekhez feltétlen társul a tréner személyiségfejlesztést szolgáló visszacsatolása, értékelése.  
A korszerű technikai eszközökkel (kép és hangfelvétel digitális eszközei, CD-rom, nyelvi labor 
használata stb.) és módszerekkel megvalósított (gyakorlatorientált, nyelvhasználat-központú, 
interaktív technikákat alkalmazó) idegen nyelvi képzés hatásossága is leginkább a tréninggel 
megegyező méretű csoportlétszám-határ (10-12 fő) esetén garantálható. 
B) E-learning  
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Olyan, számítógépes hálózaton elérhető nyitott – általában létszám, tér- és időkorláttól független – 
képzési forma, amely a tanítási-tanulási (fejlesztési) folyamatot hatékony, optimális ismeretátadási, 
tanulási módszerek birtokában megszervezve mind a tananyagot és a tanulói forrásokat, mind a 
tutor-tanuló, tanuló-tanuló kommunikációt, mind pedig az interaktív számítógépes oktatószoftvert 
egységes keretrendszerbe foglalva hozzáférhetővé teszi a tanuló számára. Az e-learning képzésnek 
számos, különböző hatásfokú (nehézségű) formája ismert (alapszintű, elágazásos, számonkérésekkel 
tarkított, tutorálással támogatott, teljesen önálló tanulási útvonal felépítését lehetővé tevő, 
önfejlesztő animációs stb.) 
 
C) Blended learning 
A jelenléti képzés és az e-learning kombinációja. A jelenléti képzések esetében már lényeges a 
résztvevői csoportlétszám. A jelenléti képzés bármely formája kombinálható az e-learninggel. 
 
2.9 A továbbképzési program óraszámai a választott képzési programtípus esetében 
Kötelezően kitöltendő adatmezők, a beírt adatokat automatikusan összesíti a rendszer. Legalább egy 
mezőben szerepelnie kell óraszámnak, de akár valamennyi adatsorban szerepelhet érték. Az itt 
megadott óraszámoknak (az adatmezők szerinti tartalomnak megfelelően) egyeznie kell a III. 
fejezetben megadottakkal. A blended learning képzést meg kell bontani e-learningre és jelenlétire. 
Az óraszámok képzési típus szerinti egyezőségét (e-learning elmélet, gyakorlat; jelenlét elmélet, 
gyakorlat) a programminősítési szakértő ellenőrzi. Az óraszámok meghatározásánál célszerű szem 
előtt tartani, hogy azok összefüggnek a képzés céljával, tartalmával, típusával, a bemeneti és 
kimeneti szintekkel, az alkalmazott módszerekkel valamint a célcsoporttal. Az óraszámokat csak 
egész számokban lehet megadni! 
A képzési időt (és a felhasználandó módszereket) a továbbképzést megvalósító intézmény határozza 
meg, az elsajátítandó ismeret mennyisége, nehézsége, a fejlesztendő készségek, kompetenciák 
száma, bonyolultsága alapján, a célcsoport előzetes ismeret- és kompetenciaszintjéhez igazodva. 
Fontos tehát, hogy az óraszám összefügg a képzés módszereivel, a bemeneti és kimeneti szintekkel, 
a célcsoporttal, stb. 
Az adekvát képzési idő a Tanegységek/modulok kidolgozását követően határozható meg, a 
Tanegységek/modulok óraszámának az összegzésével. Fordított eset is lehetséges, amikor a képzés 
összes óraszáma a kiinduló pont, de ez képzéstervezési szempontból nem tekinthető optimális 
megoldásnak, hiszen nem abból indul ki, hogy egy adott teljesítménytöbblet az adott célcsoportban, 
adott módszerrel mennyi idő alatt érhető el. 
 
Jelenléti képzés elmélet óraszáma: Elméleti az a képzés, amely ismeretek elsajátítását, bővítését, 
ezek szintjének fejlesztését célozza meg, és ezt ellenőrzi, nem készségek, képességek, kompetenciák 
fejlesztése a közvetlen célja. A legtöbb képzés elméleti és gyakorlati elemeket is tartalmaz. 
Jelenléti képzés gyakorlat óraszáma: Gyakorlati a képzés, ha az elsajátított, bővített, magasabb 
szintre fejlesztett ismeret gyakorlati (akár már munkába illesztett) alkalmazását, tehát készség-, 
képesség-, illetve kompetenciafejlesztést céloz meg, önálló vagy csoportos tevékenykedtetés (pl. 
feladatmegoldás, projekt kidolgozása) révén és ellenőrzésként ennek szintjét állapítja meg. A legtöbb 
képzés elméleti és gyakorlati elemeket is tartalmaz. 
E-learning elmélet óraszáma: ismeretátadás és ellenőrzés online felületen (pl. a hivatalos iratok 
kötelező formai és tartalmi elemei). 
E-learning gyakorlat óraszáma: készség, illetve kompetenciafejlesztés a tanult ismeretek 
alkalmazásával (pl. hivatalos irat megfogalmazása konkrét ügyekben) online felületen. 
 
2.10 A továbbképzési program csoportlétszáma 
A maximális csoportlétszámra vonatkozóan az alábbi irányszámokat, ajánlásokat kell figyelembe 
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venni:  
 

 elméleti képzés (hagyományos típusú frontális ismeretátadás) esetén: 150 fő 
 gyakorlati képzés (pl. műhely munka, tréning, projekt) esetén: 12 fő  
 idegen nyelvi és informatikai (mind elméleti, mind gyakorlati) képzés esetén: 10 fő 
 általános (elméleti és gyakorlati elemeket is tartalmazó) képzés esetén (pl. 

csoportfoglalkozás, szeminárium, konzultáció): 20 fő 
 
A megadott irányszámoktól el lehet térni, de a felfelé történő eltérést minden esetben indokolni 
kell annak érdekében, hogy a képzési program megvalósíthatósága szakmai szempontból indokolt 
legyen. 
Előfordulhat, hogy az egyes képzési formák a fent említett irányszámoktól eltérően több 
résztvevővel (pl. konferencia, előadás jellegű képzés), illetve tréning jellegű, informatikai, 
idegennyelvi képzés a megadottnál több résztvevő esetén is (megfelelő technikai háttérrel, 
tapasztalt, profi trénerrel, tutorral stb.) hatásosan működtethető. 
Az ajánlott létszámtól lefele történő eltérést nem kell minden esetben indokolni, mert az a 
megvalósíthatóságot, hatásosságot nem, vagy csak ritkán érinti (pl. egyéni nyelvi, informatikai vagy 
munkába illesztő képzés). Kivétel pl. a tréning, ahol a csoporttagok közötti együttműködésre építő 
fejlesztő munka kis létszám (pl. 1-2-3 fő) esetén nem megvalósítható. 
Arra mindenképpen figyelni kell, hogy az itt megadott minimális létszám a programtulajdonos 
(megvalósító) számára kötelezettséget jelent: ha ennyi jelentkező van a meghirdetett képzésre, 
akkor azt meg kell tartani, függetlenül a hatékonysági mutatóktól.  
 
2.11 A továbbképzési programon való részvételre vonatkozó elvárások 
Kérjük, hogy határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a képzésben szereplőknek a 
programban való részvétel során teljesítenie kell. 
A közszolgálati továbbképzési rendszerben a részvétel követésének módja a jelenléti képzések 
esetén a résztvevő által naponta aláírt jelenléti ív. E-learning típusú képzések esetén – amennyiben a 
rendszer képes a résztvevői aktivitás követésére – naplózással ellenőrizhető a „jelenlét”, bár ez 
kijátszható, illetve támadható hitelességű módszer. 
A megengedett hiányzás azt a mértéket jelenti, amely felett a résztvevő nem kaphatja meg a képzési 
program sikeres elvégzését tanúsító dokumentumot, illetve a képzésben való részvétele a hiányzás 
túllépése esetén nem lehetséges.  
Az adatlapon megbontva, külön lehet megadni az elméleti, illetve a gyakorlati foglalkozásokról való 
hiányzás megengedett maximális mértékét. Értelemszerűen az e-learning programok esetében ez 
indifferens. 
Egyéb feltétel lehet minden olyan elvárás, amelyet a résztvevőnek a képzési program elvégzése 
során – valamennyi tanegység/modulra érvényesen – teljesítenie kell (Pl. napi szintű személyes e-
mail elérhetőség biztosítása, beadandó feladatok száma, hossza, tutorral való aktív kapcsolattartás 
stb.). 
 
Részvétel követésének módja 
A jelenlétet igénylő képzéseken való részvétel követésének módja a résztvevő által aláírt jelenléti ív. 
(Több napos képzés esetén minden nap külön jelenléti ívet kell aláíratni). Ha az e-learninges képzés 
esetén nem ellenőrzik az aktivitást, akkor ezt a tényt rögzíteni kell az adatmezőben. E-learninges 
képzés esetén használható pl. a felületen eltöltött idő igazolására a rendszer által generált napló. 
 
A megengedett hiányzás maximum mértéke elméleti foglalkozáson 
A megengedett hiányzás általánosan elfogadható mértéke az elméleti kontaktórák esetében 20-25%, 
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de minden esetben a képzési program jellegéhez, követelményeihez illeszkedőnek kell lennie (lehet 
nulla is). A hiányzás maximális mértékét az összes óraszámhoz viszonyított %-os arányban kell 
megadni.  
A megengedett hiányzás maximum mértéke gyakorlati foglalkozáson 
A megengedett hiányzás általánosan elfogadható mértéke gyakorlati jelenléti foglalkozások 
esetében (tréning, műhelymunka, gyakorlat) az ilyen típusú foglalkozások 10-20%-a, de minden 
esetben a képzési program jellegéhez, követelményeihez illeszkedőnek kell lennie. Szigorúbb tehát a 
hiányzással kapcsolatos elvárás, mint az elméleti órák esetében: nem ritka a 0%. Természetesen – 
amennyiben valaki a maximálisnál többet hiányzik, - akkor az illető nem fejezheti be a képzést, nem 
vizsgázhat, tehát nem kaphatja meg a képzési program elvégzését tanúsító dokumentumot.  
 
2.12/a A továbbképzési program teljesítése során alkalmazott ismeretellenőrzési és/vagy 
számonkérési formák jelenléti oktatás esetén 
Mindazon feltételek meghatározása, melyeket a képzésben résztvevőknek a képzés végig (de még a 
zárás előtt) teljesíteniük kell. 
 
Számonkérés formája 
Pl. a tananyag elsajátítása közbeni szóbeli, írásbeli számonkérés, projektfeladat teljesítése stb.  
Számonkérés rendszeressége 
Pl. fejezetenként, tanegységenként, témánként, a nap végén, modulonként stb.  
Megszerezhető minősítés 
Amennyiben a fenti számonkérés eseményeivel összefüggésben minősítésre kerül sor, meg kell adni 
a minősítési skálát (pl. megfelelt/nem felelt, %-os tudás, 1-5-ig érdemjegy megállapítása stb.). 
Megszerezhető minősítéshez tartozó követelményszintek 
Ha van előrehaladás közben minősítő értékelés, és ahhoz tartozik minősítési szint, akkor azt is meg 
kell határozni (Pl. megfelelt 60%-tól stb.).  
Sikertelen teljesítés következménye 
Amennyiben van előrehaladás közben minősítő értékelés, és ahhoz tartozik minősítési szint, amely 
meghatározott, akkor rögzíteni kell, hogy a sikertelen teljesítésnek mi a következménye. Ennek 
leginkább többmodulos tananyagok esetében van jelentősége (pl. sikertelen teljesítés 
következménye lehet adott modul újbóli elvégzése, újbóli ellenőrzésen való megmérettetés, stb.).  
 
2.12/b. A továbbképzési program során alkalmazott ismeretellenőrzések és/vagy számonkérési 
formák e-learning oktatás esetén 
Mindazon feltételek meghatározása, melyeket a képzésben résztvevőknek a képzés végig (de még a 
zárás előtt) teljesíteniük kell.  
 
Számonkérés formája 
Pl., teszt stb. A tananyag elsajátítása közbeni írásbeli számonkérés, önellenőrző kérdések, 
projektfeladat teljesítése stb. 
Számonkérés rendszeressége 
Pl. fejezetenként, tanegységenként, témánként, modulonként stb.  
Megszerezhető minősítés 
Amennyiben a fenti számonkérés eseményeivel összefüggésben minősítésre kerül sor, meg kell adni 
a minősítési skálát (pl. megfelelt/nem felelt, %-os tudás, 1-5-ig érdemjegy megállapítása stb.). 
Megszerezhető minősítéshez tartozó követelményszintek 
Ha van előrehaladás, a tanulási folyamat közben minősítő értékelés, és ahhoz tartozik minősítési 
szint, akkor a követelményszintek mértékét is meg kell határozni (Pl. megfelelt 60%-tól stb.).  
Sikertelen teljesítés következménye 
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Amennyiben van előrehaladás közben minősítő értékelés, és ahhoz tartozik minősítési szint, amely 
meghatározott, akkor rögzíteni kell, hogy a sikertelen teljesítésnek mi a következménye. Ennek 
leginkább többmodulos tananyagok esetében van jelentősége (pl. sikertelen teljesítés 
következménye lehet adott modul újbóli elvégzése, újbóli ellenőrzésen való megmérettetés, stb.).  
 
2.13 A  továbbképzési program zárása 
Fontos, hogy a képzési program tartalmaz-e a képzés egészére vonatkozó számonkérést, értékelést. 
Ha igen, akkor a képzési program teljesítését követő zárásra (amennyiben terveznek ilyet a program 
végén), mint összegző értékelésre vonatkozó adatokat az alábbiak szerint kell megadni. A képzési 
folyamatba illesztett ellenőrzés, számonkérés nem feltétlenül szükséges, de a képzés zárásakor 
indokolt.  
A vizsga kifejezést kiterjesztő értelemben használjuk, vizsgaszerű zárás, vizsgafeladat sokféle lehet, 
nem csak a klasszikus értelemben vett, bizottság előtt tett szóbeli számonkérés számít annak. A zárás 
lehet csoportfeladat megoldása (projekt), szakdolgozat jellegű záró dolgozat, záró teszt stb. Gyakori, 
hogy az elsajátított ismeretek átfogó ellenőrzésére a képzés lezárásakor pl. teszt kitöltésével, 
esettanulmány feldolgozásával (elméleti vizsga), ügyintézési, szervezési műveletsor bemutatásával 
(gyakorlati vizsga) stb. kerül sor. Az is lehetséges, hogy a képzés egyetlen ellenőrző, számonkérő 
mozzanata a képzés zárásakor valósul meg, a résztvevők szóbeli vagy írásbeli oktatói értékelésén 
keresztül. 
 
A zárás feltételei 
A zárás feltételeként azt szükséges megadni, hogy mit kell a résztvevőnek a képzési folyamat során 
teljesíteni, milyen elvárásoknak kell megfelelnie ahhoz, hogy a zárási eseményen (teszt, vizsga, 
gyakorlati feladat megoldása) részt vehessen Itt kell szerepeltetni a képzés lebonyolítása során 
alkalmazott számonkérésekhez kapcsolódó, a képzés sikeres zárásához szükséges minimális 
teljesítmény-szintet, és a minimálisan elvárt jelenlét mértékét. Amennyiben a képzési folyamat nem 
tartalmaz számonkérést, azt is jelöljék! Példa a tartalomra: A záróvizsgára bocsájtáshoz legalább 
80%-os jelenlét, illetve a képzési folyamatba épített ismeretellenőrzés (pl. esszé, vagy teszt) minimum 
61%-os teljesítése szükséges. 
 
A zárás módja 
Itt szerepeljen a képzés zárásának a módja, valamint a (sikeres vagy sikertelen) teljesítést igazoló 
dokumentum típusa. A zárás lehet csoportfeladat megoldása (projekt), esszé, vagy szakdolgozat 
jellegű záró dolgozat, záró teszt stb. Példa a tartalomra: A képzéshez nem tartozik sem képzési 
folyamatba illesztett, sem záró számonkérés, látogatási/jelenléti igazolás kiadásával zárul. Vagy: a 
képzést bizottság előtti, megfelelőséget, vagy nem megfelelőséget megállapító szóbeli vizsga zárja, a 
sikeres teljesítést tanúsítvány kiadásával igazoljuk stb. 
 
A vizsga rendje (amennyiben releváns) 
Annak rövid leírása, hogy miként szervezik meg, bonyolítják le a vizsgát, amennyiben az jelenlétet 
igénylő szóbeli, és /vagy írásbeli, esetleg ellenőrzött körülmények között megírt online teszt.  
A záró tudásszint-mérés minősítési szintjei 
Ahogy azt a tanulási folyamatba épített számonkérések, tudásszint-mérések esetén elvárás volt, itt is 
meg kell adni az elérhető minősítési szinteket (Pl. megfelelt/nem felelt meg, vagy pl. osztályzatok).  
 
Minősítésekhez tartozó követelményszintek  
Ha van zárásként minősítő értékelés, és ahhoz tartozik minősítési szint, akkor a követelményszintek 
mértékét is meg kell határozni (Pl. megfelelt 61%-tól stb.).  
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Sikertelen teljesítés következménye 
Amennyiben van záráskor minősítő értékelés, és ahhoz tartozik minősítési szint, amely 
meghatározott, akkor rögzíteni kell, hogy a sikertelen teljesítésnek mi a következménye (pl. 
sikertelen teljesítés következménye lehet az egész képzés, vagy csak bizonyos tanegységek újbóli 
elvégzése, a záró ellenőrzésen való újbóli megmérettetés). 
 
2.14 A továbbképzési program elvégzését igazoló irat 
A felkínált változatok közül ki kell választani a megfelelőt. 
A zárás, illetve a képzés során alkalmazott ismeretellenőrzés módja összefügg a program elvégzését 
igazoló irat fajtájával. Ismeretellenőrzés nélküli képzés esetén igazolás, ismeretellenőrzés megléte 
esetén tanúsítvány adható. Amennyiben a képzést valamilyen számonkérés zárja, vagy a képzés 
tréning jellegű és a résztvevőket a tréner értékeli, javasolt tanúsítvány kiadása. Látogatási/jelenléti 
igazolás kiadása számonkérést nem tartalmazó képzések esetén indokolt. Bizonyítványt csak 
jogszabályban meghatározott képzések esetében választhat. Ha összetettebb, a megszerzett tudást, 
illetve kompetenciákat mélyebben ellenőrző módszerrel történik a számonkérés, felvállalható az 
osztályozás, jogszabályban szabályozott esetekben a bizonyítvány kiadása. 
A kiadott dokumentum megnevezésével kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 51.§-ának (4) bekezdése értelmében oklevelet képzés 
igazolásként csak felsőoktatási intézmény adhat ki.  
Iskolarendszeren kívüli OKJ-s képzés esetén bizonyítvány, egyéb iskolarendszeren kívüli képzések 
esetében tanúsítvány, látogatási igazolás, igazolás stb. lehet a program elvégzését igazoló 
dokumentum. 
 
2.15 A továbbképzési program egy főre eső díja 
Adott továbbképzési program igénybevételének egy főre eső díja a közszolgálati továbbképzési 
rendszerben. Ezt a díjat nem fedezi a 273/2012. Korm. rendeletben meghatározott normatív 
hozzájárulás. A díj mértékének megállapításakor célszerű figyelembe venni a 12/2013. (III.14.) KIM 
utasítás függelékében foglalt díjtételeket.  

 
III. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM TARTALMÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
3.1 A továbbképzési program képzési egységei 
 
A továbbképzési program képzési egységeinek, illetve programelemeinek rögzítése előtt ki kell 
tölteni az űrlap összes kötelező mezőjét (a IV. fejezetet is), majd el kell menteni az adatlapot a lap 
alján található Mentés gombra történő kattintással. Kizárólag ezt követően van lehetőség 
visszatérni a III. pont fent megnevezett elemeinek a rögzítéséhez! 
Az „Új képzési egység (modul)” gombra kattintás után lehet felvinni a megfelelő tartalmakat.  
A képzési egységeket (témaköröket), modulokat minden esetben résztémákra, kisebb egységekre kell 
szétbontani. A szétbontás után rögzíteni kell az adott részegység elsajátításához kapcsolódó 
adatokat is. 
Az óraszámok meghatározásánál célszerű szem előtt tartani, hogy azok összefüggnek a képzés 
céljával, tartalmával, az alkalmazott módszerekkel, típusával, a bemeneti és kimeneti szintekkel, 
valamint a célcsoporttal. Az óraszámokat csak egész számokban van lehetőség megadni! 
A képzési egységek és résztémák rögzítésekor ne felejtsék el, hogy az itt megadott óraszámoknak 
meg kell egyezniük képzési formánként a 2.9-ben megadott óraszámokkal. 
 
Képzési egység (modul) 
Az adott képzési egység (fejezet), modul címét kell ide beírni.  
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Képzési egység (fejezet, tanegység, téma stb.): nagyobb mennyiségű, egymással szervesen 
összefüggő ismeretek logikailag összetartozó egysége. Olyan elméleti és/vagy gyakorlati feladatok 
strukturált csoportja, amely egy vagy több (de csekély számú) készség meghatározott szintjének a 
fejlesztését szolgálja. A képzési egység végén lehet tudásszint-mérés, de nem kritériuma a 
továbbhaladásnak ezen mérés sikeres (meghatározott szintű) teljesítése. 
A modul szinte teljes mértékben megegyezik a képzési egységgel, de annál többet jelent. A modul 
ismeretátadás és fejlesztés szempontjából is lezárt egység. A sikeres modulzáró vizsga 
dokumentáltan igazolja, hogy a résztvevő rendelkezik bizonyos ismeretekkel és képes ezek 
meghatározott szintű használatára. 
Képzési egység (modul) hossza 
A következő adatsorban szereplő résztémák összesített óraszámával meg kell egyeznie a képzési 
egység óraszámának.  
A képzési egység helye (sorszáma a folyamatban) 
A képzési egységek sorrendje még modulokból felépülő tananyag esetén sem feltétlen tetszőleges. 
Ha nem moduláris felépítésű a tananyag, akkor viszont erőteljesebben érvényesülhet az egymásra 
épültség követelménye, azaz, hogy milyen sorrendben kell, illetve célszerű elsajátítani az 
ismereteket, fejleszteni a készségeket, kompetenciákat. 
Résztéma neve 
Az adott résztémakör, tanulási alegység nevét kell megadni.  
Résztéma hossza (időtartama) 
Az adott résztémakör, alegység egész tanórában kifejezett hosszát kell megadni (a tanórák 45 
percesek és csak egész órákban lehet a képzés időtartamát megadni). A résztémák óraszámainak 
összege adja ki a képzési egység teljes óraszámát.  
A résztéma helye (sorszáma) a folyamatban  
A képzési egységen belül szinte biztos, hogy nem mindegy, mi a sorrendje az elsajátítandó 
ismereteknek, fejlesztendő készségeknek a képzési, oktatási folyamatban (didaktikai lépések 
sorrendje). Pl. 1. adott probléma megismerése, 2. elemzése, 3. az új ismeretek azonosítása, 4. 
koncentrikus ismeretbővítés (új ismeretelemek hozzákapcsolása a már meglévőkhöz), új ismeret 
alkalmazásának a gyakorlása, rutin megszerzése az alkalmazásban, a kreatív alkalmazás készségének 
a megalapozása, fejlesztése. Egy-egy ilyen tanulási folyamatnak az optimális időbeli sorrendjét kell itt 
rögzíteni. 
Képzési forma/típus  
Az adott résztémakör, alegység képzési típusát kell kiválasztással megadni (pl. előadás, tréning stb.). 
Előfordulhat, hogy egy résztémakör megvalósításakor több képzési forma alkalmazása is elvárt, 
azonban itt csak egy választható ki. Ebben az esetben a nagyobb mértékben alkalmazott típust kell 
kiválasztani.  
Résztéma kifejtése 
Az adott résztémakör, alegység tartalmát kell kifejteni pár mondatban.  
Alkalmazott képzési módszer 
Az adott résztémakör, alegység során alkalmazott képzési, oktatás-módszertani megoldást kell 
megjelölni (pl. előadás, oktatói magyarázat, diagram elemzése, esettanulmány megbeszélése, 
csoportos, illetve önálló feladatmegoldás, önértékelés stb.).  
Alkalmazott ismeretellenőrzési módszer 
Az ellenőrzés a tudáselsajátítás mértékének kontrollja. Az ellenőrzés funkciója annak vizsgálata, hogy 
a képzés megfelelt-e a kitűzött céloknak, illetve, hogy sikerült-e a tervezett célokhoz közelebb 
kerülni. Ez lehet beszélgetés, vita, szóbeli beszámoló, prezentáció, teszt, írásbeli dolgozat: esszé, 
elemzés, stb. 
Alkalmazott oktatástechnikai eszközök 
A segédanyagok, segédeszközök olyan tárgyi eszközök, amelyek a módszertani megvalósításhoz 
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szükségesek, nem feltétlenül részei az oktatóterem felszereltségének. Ilyenek lehetnek a szemléltető 
eszközök, speciális papír-írószerek, projektor, flip-chart tábla stb. 
A témakör elsajátítását segítő tananyagrész 
Az adott résztémakör, alegység elsajátítását segítő tananyagrészt (könyv, jegyzet, előadás fejezetei, 
szakirodalom, kiegészítő anyag stb.).  
 
3.2 A meghirdethető oktatási események lehetséges programelemei 
Programelem rögzítésére azért van szükség, hogy a képzések megszervezésekor a képzésszervező 
meghatározhassa, hogy a képzés mely elemeit (eseményeit) akarja egy adott időpontban 
meghirdetni. Programelem lehet maga a képzési folyamat (e-learning, jelenléti, felkészítő, kötelező 
szakvizsga felkészítő, választható szakvizsga felkészítő, konferencia), lehet a képzési folyamatot záró 
esemény (vizsga, kötelező szakvizsga, választható szakvizsga, és lehet a kettő együtt, egy elemben (e-
learning képzés és vizsga, jelenléti képzés és vizsga). 
 
Egy hosszabb, esetleg modulrendszerű, de a képzési folyamat egészének tejesítését megkövetelő 
program esetén lehetősége van több programelemet is meghatározni, melyeket külön időpontban is 
meg lehet hirdetni. Több képzéselem meghatározásakor azonban minden meghirdetett képzési 
elemre külön kell a résztvevőnek jelentkeznie, így ha képzési programja egy alkalommal valósul meg, 
érdemes csak egy programelemet meghatároznia. Amennyiben kitöltötte a képzésre vonatkozó 
egyéb adatokat, az „A meghirdethető oktatási események lehetséges programelemei” feliratra 
kattintva, az első szerkesztéskor a „Még nincsenek programelemek rögzítve!” üzenet fogadja. A 
kitöltőmező jobb felső sarkában lévő zöld funkciógombra kattintva tud új programelemet rögzíteni. 
 
Programelem neve 
A programelem neve egyedileg meghatározható igény szerint. Azonos programelem fajtáknál 
érdemes megkülönböztető jelölést használni (pl. 1. vizsga, 2. vizsga, vagy bevezető e-learning 
tananyag, záró e-learning tananyag, jelenléti képzés, stb.). Ha nem kíván egyedi elnevezést megadni, 
beírható ide is a programelem fajtája. A megadott elnevezést a felhasználók az eseményre való 
jelentkezéskor látják. 
Programelem fajtája 
Itt választhatja ki a programelem képzésszervező alkalmazásban megjelenő fajtáját. A képzési formát 
és az esetlegesen azzal együtt zajló számonkérési formát kell a megadott listából kiválasztani. 
Legalább egy programelemnek szerepelnie kell a felületen. 
Kötelező 
Itt adható meg, hogy a képzés sikeres elvégzéséhez az adott programelem teljesítése kötelező-e. Pl. 
komplex képzések választható tantárgyi moduljai önmagukban nem kötelezőek, de a szakvizsga 
vizsgaeleme kötelező. 
Eredmény típusa 
Válassza ki a legördülő menüből, hogy a programelem teljesítése esetén minősítés megadása kell 
vagy nem kell!  
Sorrend 
A programelemeket a teljesülés (megvalósulás) valós kronológiai sorrendjében célszerű rögzíteni (pl. 
előbb van e-learning képzés, majd az ezt záró teszt, utána jelenléti képzés, és ez után az egész 
képzést záró vizsga.) 

A megjelenő adatűrlap minden mezőjét ki kell töltenie, ellenkező esetben a képzést nem tudja 
jóváhagyásra küldeni. 
 
IV. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 



 

 

 

Útmutató  
minősített továbbképzési program 

adatlapjának kitöltéséhez 
Azonosító: MU-TK-02-03 

A dokumentum az NKE VTKK 
által kiadott hatályos forma-

nyomtatvány 

Mielőtt a dokumentumot használná, 
győződjön meg annak 

érvényességéről! 

Érvényes: 2017. április 1-től 
visszavonásig. 

A továbbképzési programok meghatározott követelményrendszere alapján zajló továbbképzési 
tevékenység, amely  

- magában foglalja a képzésszervezési feladatok ellátását, valamint  

- az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását a kitűzött oktatási célok 
megvalósítása érdekében.  

 
4.1. Nyilatkozat a képzésszervezési tevékenységről 
Ebben a pontban a képzésszervezési tevékenység vonatkozásában a felsorolt lehetőségek (önálló 
vagy külső szereplő bevonásával történő képzésszervezés) közül meg kell jelölni a megfelelőt. 
 
4.2. Nyilatkozat a minősített programban résztvevő oktatókról 
Ebben a pontban a képzésszervezési tevékenység vonatkozásában a felsorolt lehetőségek (saját 
oktatókkal vagy külső oktatók bevonásával történik a képzés) közül meg kell jelölni a megfelelőt. 
 
4.3. A vezető oktató neve 
Az adatmező kitöltése ajánlott. Kitöltése esetén kérjük a vezető oktató szakmai önéletrajzát 
dokumentumként feltölteni az adatlap végén lévő alkalmazás segítségével. 
 
4.4. A program megvalósítására vonatkozó egyéb szabályozások 
Csak azon szabályozások felsorolása szükséges, amelyek a felnőttképzésre vonatkozó általános jogi 
szabályozásokon túlmenően szabályozzák a program megvalósítását. Ilyen szabályozások nem csak 
jogszabályok lehetnek, hanem szabványok, vállalati képzések esetében intézményi belső utasítások, 
stb. 
 
A nyelvi programok megvalósítását, főleg, ha nyelvvizsgára irányulnak, jelentősen 
befolyásolhatják a nyelvvizsgáztatással, nyelvvizsgákkal kapcsolatos jogszabályok és előírások. 
 
 
4.5. Tervezett továbbképzés indítása megyék szerint 
Kérjük, itt jelölje meg, hogy hány megyében, illetve a fővárosban vállalja a továbbképzési program 
megszervezését, megtartását. Több, esetleg az összes megye és a főváros megjelölésével azt vállalja, 
hogy a felmerülő igény alapján (a minimális indítási csoportlétszám elérése esetén) az ország 
bármely megyéjében (és a fővárosban) megszervezi továbbképzési programját. Ha erre nincs 
felkészülve, akkor értelemszerűen csak azt a megyét/megyéket, illetve a fővárost szabad megjelölni 
amelyben/amelyekben tudja vállalni a továbbképzési program megtartását. 


