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Köszönetnyilvánítás 

 

Ezt az aktualizált országjelentést Tót Éva készítette az európai validációs körkép 2016-os 
frissítése keretében, amely projekt az ICF International (vezető tanácsadók: Jo Hawley, Ilona 
Murphy és Manuel Souto-Otero) irányításával egy a Cedefop (Ernesto Villalba, Hanne 
Christensen és Jens Bjornavold), az Európai Bizottság (Koen Nomden, Lieve Van den 
Brande, Martina Ni Cheallaigh, Corinna Liersch és Anna Nikowska), valamint az Európai 
Képzési Alapítvány (ETF) (Anna Kahlson és Eduarda Castel-Branco) képviselőiből álló 
irányító bizottság felügyelete mellett folyik. A jelentés az európai képesítési keretrendszer 
tanácsadó csoportjának (EQF AG) Magyarországért felelős tagjaitól, valamint a validálásban 
jártas más országos hatáskörű minőségbiztosítási forrásoktól érkező visszajelzések 
felhasználásával készült. 

A munka elvégzésére a Cedefop 2014-0182/AO/ECVL/JB-EVGAR/2016-Validation-
Inventory/014/14 szolgáltatási szerződése alapján került sor. 

Felelősséget kizáró nyilatkozat: 

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság, a Cedefop, az ETF, az 
ICF, az EQF AG tagjainak és az egyéb minőségbiztosítási szakértők álláspontját vagy 
véleményét. Sem az Európai Bizottság, sem az Európai Bizottság nevében eljáró más 
személy, illetve szervezet nem felelős a jelen kiadványban szereplő információk 
felhasználásáért. Jelen kiadványt a Cedefop szerkesztői szolgálata nem dolgozta át és nem 
is lektorálta. 
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1. Bevezetés és értékelés 

1.1. Összefoglalás 

Magyarországon nincs egységes elveken és eljárásokon alapuló országos validációs 
rendszer. A nem formális (iskolarendszeren kívüli) és az informális tanulás eredményeinek 
validálása az egész életen át tartó tanulás egyik fontos eszközeként jelenik meg egyes 
szakpolitikai dokumentumokban, konkrét nemzeti stratégiának azonban nincs nyoma. 
Stratégiát tehát nem dolgoztak ki, és nincs olyan átfogó validációs rendszer sem, amely 
valamely oktatási vagy képzési szektor egészére kiterjedne. Vannak bizonyos elszigetelt, 
különleges módszerek és eljárások, ezek alkalmazási köre azonban meglehetősen 
korlátozott az intézményi gyakorlatban. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként 2009-ben indultak ágazati validációs 
fejlesztési projektek (a kormány kezdeményezésére és az Európai Szociális Alap 
társtámogatásával). A projekt első szakasza 2011 közepén ért véget, a második szakasz a 
2012-től 2015-ig terjedő időszakban valósult meg. 

A validálás/validáció még nem igazán széles körben ismert és használt kifejezés. A 
felnőttképzési ágazatban az előzetes tudás értékelése kifejezés a használatos. A 
felsőoktatásban a legelterjedtebb kifejezés a munkatapasztalat kreditként történő 
beszámítása. 

Magyarországon nem igazán van világos modellje a validációnak. Bár a validálás egyes 
elemei (különböző kifejezések használatával) megtalálhatók a jogi szabályozásban (a 
felsőoktatási, a szakképzési és a felnőttképzési ágazatban), ezek az elemek egyértelműen 
egyetlen konkrét szakpolitikai célhoz sem kötődnek. A fejlesztés középpontjában még 
mindig az iskolarendszerű oktatás ágazatai állnak, ezen ágazatok között azonban nincs 
kapcsolat.

1
 Átfogó validálási politika hiányában az oktatási intézmények inkább függetlenül, 

az adott jogi keretek között alkalmazzák a validálást. Jelentős akadályt jelent az intézményi 
forráshiány is. A szociális partnerek nem vesznek tevékenyen részt a validálás 
fejlesztésében. 

Különösen nehéz meghatározni, hogy kik azok, akik a magyar kormányban felelősek 
lennének egy országos validációs rendszer kifejlesztéséért. A kormány emellett a validálási 
stratégia kidolgozásának fő koordinátorát sem nevezte még meg. 

1.2. A 2014-es frissítés óta bekövetkezett legfontosabb változások 

A kormány 2014 végén elfogadta az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 2014–
2020-as időszakra vonatkozó keretstratégiáját.

2
 Ez a dokumentum szolgál az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv részét képező Emberierőforrás-fejlesztési Operatív Program 
3.7. „Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel” 
intézkedése alapjául.

3
 A szöveg szót ejt arról, hogy a magyar kormány – utalva a 2012-es 

tanácsi ajánlásokra – 2018-ra vállalta egy nemzeti validációs rendszer kidolgozását, így 
„szükséges egy átfogó, országos elismerési modellt kidolgozni, amely alapján kialakítható a 
hazai oktatási, képzési intézmény- és jogrendszer keretei között működő, az európai 
normákkal összhangban lévő, strukturált tudáselismerés rendszere”. 

Jelenleg egyeztetés zajlik a különféle szakemberek és a különböző minisztériumok 
döntéshozói között a lehetséges validációs kezdeményezésekről, konkrét program azonban 
még nem született. Vannak olyan elképzelések, amelyek szerint a validációs eljárást olyan 
reintegrációs programok részévé kéne tenni, amelyek a lemorzsolódókat célozzák meg, 
vagy a validálást a szakképzési rendszer és a felsőoktatás közötti kapcsolat szorosabbra 

                                            
1
 A kormány ugyan kapcsolatteremtésre kényszeríti a felsőoktatási intézményeket azzal, hogy jogilag kötelezi azokat a teljesített 

szakképzési tantervi modulok elismerésére az ugyanazon a szakterületen folytatni kívánt felsőoktatási tanulmányok esetén, a 
felsőoktatási intézmények viszont ellenérdekeltek ebben, így keresik az ellenállás módjait. 
2
 Lásd a szociális stratégiákról szóló 1603/2014 (XI.4) kormányhatározatot. 

3
 Emberierőforrás-fejlesztési Operatív Program (EFOP) http://nhit.hu/dokumentum/115/EFOP.pdf 

http://nhit.hu/dokumentum/115/EFOP.pdf
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fűzését szolgáló eszközként kellene használni. A magyar politikai döntéshozók egyre inkább 
tisztában vannak a kérdés jelentőségével, de még mindig hiányzik a koordináció a különféle 
szereplők és megközelítések között. Magyarországon így a validálás fejlesztésére még 
mindig az ágazati megközelítés jellemző. 

A felsőoktatási ágazati validációs fejlesztési projektet (a TÁMOP
4
 4.1.3. intézkedésének 

keretében) 2015 közepén fejezték be. A projekt első fázisában (2009–2011) kidolgozták és 
elterjesztették a felsőoktatásban alkalmazandó validálási eljárás modelljét (Derényi és Tót, 
2011). A második szakaszban (2012–2015) a Nemzeti Képesítési Keretrendszer 
fejlesztésére került sor (5–8. szint). Ezzel egyidejűleg a felsőoktatás képviselőiből (oktatók 
és vezetők) álló munkacsoportok részletesen megvitatták a felsőoktatás különböző 
szakterületein alkalmazott validáció kérdéseit. A projekt egyik végterméke egy a 
felsőoktatási intézményeknek készített „útmutató”. A szövegben ötletek találhatók arra 
vonatkozóan, hogy hogyan lehet megszervezni a validálási folyamatot intézményi szinten 
(Tót, 2015). 

A szakképzési vizsgáztatási rendszerben 1993 óta van mód validálásra (szakképzési 
törvény), így a jelentkezők anélkül tehetnek vizsgát, hogy részt vennének valamely 
iskolarendszerű szakképzési programban, a gyakorlatban azonban nem sokan élnek ezzel a 
lehetőséggel. 

Az új validálási ágazati modellre
5
 a területen jártas független kutatók

[1]
 tettek javaslatot a 

szakképzési és a felnőttképzési ágazatra vonatkozóan. A javaslat a szélesebb közönség 
számára foglalja össze a validálással kapcsolatos ismereteket, és a validálás koncepcióját a 
magyar intézmény- és jogrendszerhez igazítja. Ezen jelentés elkészítésekor az új validálási 
ágazati modell még mindig csak egy egyeztetés alatt álló javaslat volt – érdemi előrelépés 
nem történt. 

A Tempus Közalapítvány egy a magyar kormány által 1996-ban létrehozott nonprofit 
szervezet azzal a feladattal, hogy irányítsa a nemzetközi együttműködési programokat és 
különleges projekteket az oktatás és képzés területén, valamint az Európai Unióval 
kapcsolatos ügyekben. Az alapítványnak az európai szakképzési kreditátviteli rendszerrel 
(ECVET) kapcsolatos kérdésekért felelős szakképzési és felnőttképzési egysége létrehozott 
egy weboldalt, hogy ösztönözze a vitát a szakértők között a nemzeti validációs rendszer 
felállításáról (a 2012-es európai tanácsi ajánlások tükrében). A weboldalon két rövid 
szakértői beszámoló is található a francia és a román validációs rendszerről. A cél a 
különböző megközelítések megjelenítése, és hogy tanuljunk más országok gyakorlataiból.

66
 

A magyar Oktatási Hivatal bővíteni és fejleszteni kívánja weboldalán
7
 a validálással 

kapcsolatos tartalmat, hogy a nyilvánosság szélesebb köre jobban tájékozódhasson a 
validálásról. A validálás előtt álló egyik legnagyobb akadály továbbra is „a torlódás 
szimptómája”. Ez azt jelenti, hogy viszonylag rövid idő alatt egyszerre túl sok 
kezdeményezéssel kell foglalkozni (például, bevezetik a tanulási eredmények definíciójára 
alapozó megközelítés alkalmazását, ezzel egyidejűleg pedig új képzések kidolgozását várják 
el a tanulási eredményekre alapozó megközelítés megítélése alapján). 

A tanulási eredményekre fókuszáló megközelítés alkalmazása elengedhetetlen feltétele a 
nemzeti képesítési keretrendszer és a validálási eljárások kialakításának. Ez a megközelítés 
viszont még meglehetősen újnak számít a magyar oktatásban, így kevés az a tapasztalat, 
amire építeni lehet, bár kisebb lépésekre már sor került. 

A fejlesztési projekt (TÁMOP 4.1.3.) terjesztése következtében nőtt a felsőoktatásban 
azoknak a száma, akik tudják, mi az a validálás (célok és eljárások). A felsőoktatásért felelős 
minisztérium emellett 2015 közepén felülvizsgálatot indított. A felülvizsgálat azzal a céllal 

                                            
4
 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében indított Társadalmi Megújulás Operatív Program 

5
 Lásd: FARKAS Éva (2014) 

6
 A szerzők Farkas Éva (a román rendszer) és Tót Éva (a francia rendszer) http://www.tka.hu/nemzetkozi/217/dokumentumok-

kezikonyvek 
7
 http://www.oktatas.hu/kereses7search=validáció 

http://www.tka.hu/nemzetkozi/217/dokumentumok-kezikonyvek
http://www.tka.hu/nemzetkozi/217/dokumentumok-kezikonyvek
http://www.oktatas.hu/kereses7search=validáció
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indult, hogy tanulási eredmények formájában fogalmazzák meg a felsőfokú képesítések 
nemzeti normáit (képzési és kimeneti követelmények) a Magyar Képesítési Keretrendszer 
(MKKR) deskriptorkategóriáinak megfelelően. Ennek köszönhetően megindult az 
eszmecsere a tanulási eredmények felhasználásáról, a felsőoktatási szakemberek pedig 
megoszthatták az így szerzett tapasztalataikat. 

A szakképzés területén is születtek eredmények. A TÁMOP 2.2.1
8
 projekt célja szerint a 

tanulási eredményeket az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítések 
leírásához kívánta felhasználni és a Magyar Képesítési Keretrendszerben szereplő 
képesítésekkel összekötni. A projekt részeként 800 szakképesítést fogalmaztak meg 
tanulási eredmények segítségével (100 szakértő közreműködésével). A tanulási 
eredményeket valamennyi államilag elismert képesítésre meghatározták a Magyar 
Képesítési Keretrendszer deskriptorstruktúrájának megfelelően. A szakképesítések tanulási 
eredményekkel kifejezett kimeneti követelményeit a meglévő szabályozási dokumentumok 
(pl. szakmai és vizsgakövetelmények, kerettanterv) alapján átírták, azaz nem jöhettek létre 
olyan új kimeneti követelmények, amelyek eltértek volna a képesítés esetében már 
elfogadottaktól. A tanulási eredmények leírását a gyakorlatban még nem használják, ez a 
kezdeményezés mindazonáltal közelebb visz a tanulási eredményeken alapuló megközelítés 
alkalmazásához. 

A felnőttképzési rendszerben a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény új elemként 
bevezette a szakmai programkövetelményeket a nem OKJ szerinti szakképesítés 
megszerzésére irányuló képzési programok esetében. Az államilag vagy uniós forrásból 
támogatott szakképzések képzési programjait olyan programra alapozva kell kidolgozni, 
amely szerepel az új felnőttképzési szakmai programkövetelmények jegyzékében. A 
felnőttképzési szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara vezeti

9
. Bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező vállalkozás, magánvállalkozás vagy önfoglalkoztató személy javasolhatja 
szakmai programkövetelmény felvételét a nyilvántartásba. A javaslatot kizárólag elektronikus 
formában lehet benyújtani a nyilvántartást vezető szervnek, az adott szakmai struktúrának 
megfelelően. A nyilvántartásba történő felvételről, illetve az abban szereplő tételek 
módosításáról vagy törléséről értékelést követően egy 5 tagú bizottság határoz. A bizottság 
három, felnőttképzésben jártas tagját a Kereskedelmi és Iparkamara delegálja, egyet-egyet 
pedig a Magyar AgrárKamara, illetve a területért felelős miniszter. A szakmai 
programkövetelmények funkciója és tartalma hasonló az OKJ-ben szereplő szakmai és 
vizsgakövetelményekéhez. A szakmai programkövetelmények tanulási eredmények 
formájában kimeneti elvárásokat határoznak meg a képesítések valamennyi modulja 
tekintetében a Magyar Képesítési Keretrendszer deskriptorai alapján. 

A kormány migránspolitikája egyelőre nem foglalkozik a készségek validálásával. Bizonyos 
civilszervezetek több mint egy évtizede valósítanak meg különféle, migránsokat megcélzó 
projekteket

10
, képzési programjaik azonban többnyire a menekültek integrációját segítő 

tevékenységekre irányulnak. 

                                            
8
 TÁMOP 2.2.1-12/1 projekt „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” – 5. alprojekt: A 

szakképzés Magyar Képesítési Keretrendszerének kidolgozása. 
9
 http://szpk.mkik.hu/_frontend/index.php?module=programkovetelmeny&mid=4 

10
 http://menedek.hu/en/projects 

http://szpk.mkik.hu/_frontend/index.php?module=programkovetelmeny&mid=4
http://menedek.hu/en/projects
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2. Nemzeti kitekintés 

2.1. A validálás átfogó megközelítése 

A validálás koncepciója először az egész életen át tartó tanulás magyar kormány által 2005-
ben kidolgozott stratégiájában jelent meg. A validálás témája még mindig az egész életen át 
tartó tanulás azon általános fogalmához kapcsolódik, amelyet a 2014-ben „Az egész életen 
át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 időszakra vonatkozóan” 
címmel elfogadott dokumentum körvonalaz (lásd az 1.2. szakaszt). 

A felnőttképzésben és a felsőoktatásban évek óta létezik több olyan jogszabály, amely 
lehetővé teszi bizonyos validálási technikák alkalmazását. Ezen jogszabályok hatálya nem 
terjed ki minden személyre, a korábbi tanulási eredmények validálására csak konkrétan 
meghatározott környezetben adnak módot: a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és azok 
esetében, akik éppen belépnek egy felnőttképzési programba. 

A validálás fejlesztésénél eddig az oktatási és képzési ágazat állt a középpontban. 

A felnőttképzési ágazatban az előzetes tudás felmérésének rendszerét a 2001. évi 
felnőttképzési törvény vezette be, alkalmazása azonban nem terjedt el széles körben. Ebben 
az ágazatban nem használják a validálás, illetve validáció kifejezést. A magyar előzetes 
tudás beszámítása az angol Recognition of Prior Learning (RPL) kifejezésből ered. A 
rendszert a képzésszolgáltatás egységesítése céljából vezették be, gyakorlati alkalmazása 
azonban igen kis léptékű és korlátozott a különböző érdekelt felek ellentétes érdekeinek 
köszönhetően, valamint azért is, mert nincsenek megfelelő mérési és értékelési módszerek. 

A munkaerőpiac és a gazdasági szektor érdekelt felei a gyakorlatban nagyon távol állnak a 
validálás fejlesztésének folyamatától. 

Noha több próbálkozás is történt az előzetes tudás beszámításának rendszer szintű 
bevezetésére és alkalmazására, ezek a gyakorlatban nem jártak sikerrel. Az előzetes tudás 
beszámítása a felnőttképzés gyakorlatában ma Magyarországon csupán egy adminisztratív 
lépés. Nem intézményesült, és a felnőttképzési rendszer fejlesztésének színvonalára sem 
volt hatással; a mérési módszereket és az oktatásban, illetve a felnőttoktatók körében 
elterjedt módszertani kultúrát sem befolyásolta. 

2.2. Validálás az oktatásban és képzésben 

A TÁMOP 3.1.8. fejlesztési projektje (2011-ben) az MKKR legalsó négy szintjére koncentrált, 
amelyek az általános oktatási szintekhez kapcsolódnak. A validálás viszonylag háttérbe 
szorult a projektben a Magyar Képesítési Keretrendszerrel kapcsolatos feladatok mellett. 
Elkészült egy áttekintés a magyar és külföldi szakirodalomról, és 22 iskolát kérdeztek meg, 
hogy feltérképezzék, mit tudnak az általános oktatási szakemberek a validálási 
megoldásokról és hogyan viszonyulnak a máshol szerzett tudás elismeréséhez. Az 
eredményekből az derül ki, hogy voltak e megközelítés elveire nyitott iskolák, de az általános 
oktatás szereplői többnyire vajmi keveset tudnak az eljárásról és annak alkalmazásáról. A 
projekt második fázisában nincs ajánlás előirányozva a validálás általános oktatásban 
történő esetleges alkalmazásáról. A projekt az általános oktatás intézményei közötti tanulói 
mobilitásra (diákcsere) összpontosított, az iskolaigazgatóknak pedig feltettek néhány kérdést 
annak lehetőségéről, hogy a migráns gyerekeket integrálják a magyar általános oktatásba. 

Az első validációs fejlesztési projekt (2009. július és 2011. március között) úgy foglalkozott a 
felsőoktatással, hogy közben nem állította kifejezetten, hogy ezt az ágazatot kiemeltként 
kellene kezelni. A projektnek (a TÁMOP 4.1.3. intézkedésének keretében) egy felsőoktatási 
validációs modell létrehozása volt a célja. Azt a nemzeti képesítési keretrendszer 
felsőoktatásra meghatározandó szintjeinek kidolgozásával együtt szervezték meg és 
hajtották végre. Mindkét fejlesztési kezdeményezés ugyanazon projektirányítás égisze alatt 
valósult meg. A validálási eljárás alapelveit és fő elemeit kidolgozták. Ugyanezen projekt 
második szakasza 2012 közepén vette kezdetét, és 2015 közepén ért véget. A második 
projektszakaszban ajánlásokat kellett megfogalmazni a felsőoktatási intézmények számára a 
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különböző tudományágak és -területek sajátosságaira tekintettel. Az ajánlások összeállítása 
mellett cél volt az is, hogy felsőoktatásban dolgozókat jobban megismertessék a validálás 
kérdéseivel. 

A felsőoktatás esetében a törvényhozó az informális tanulás (munkatapasztalat) elismerését 
összekapcsolta a már működő európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszerrel (ECTS). A 2007. 
évi felsőoktatási törvény 11. cikke (a 2005. évi felsőoktatási törvény kiegészítéseként) eképp 
rendelkezik: „A [felsőoktatási intézményben működő] kreditátviteli bizottság a korábbi 
tanulmányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti. 
A munkatapasztalat alapján beszámítható kreditek száma legfeljebb harminc lehet.” A 
felsőoktatási intézmények elismerési gyakorlata 2012-ig ezen a törvényi rendelkezésen 
alapult. A 2011. évi CCIV. törvény és az azt módosító 2012. évi CXXIII. törvény átírta az 
elismerés szabályait: „A kreditátviteli bizottság az előzetesen nem formális, informális 
tanulás során szerzett tudást, munkatapasztalatot – az e törvényben, valamint 
kormányrendeletben meghatározottak szerint – tanulmányi követelmény teljesítéseként 
elismerheti. A 49. § (3)–(6) bekezdésében meghatározottak végrehajtásával kapcsolatos 
kérdéseket a tanulmányi és vizsgaszabályzatban kell szabályozni, azzal a megkötéssel, 
hogy a hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez – a felsőoktatási 
intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen 
megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén is – a tanulmányi és 
vizsgaszabályzat szerinti kreditet, de legalább a képzés kreditértékének harmadát az adott 
intézményben köteles teljesíteni.” 

A validációval történő kreditszerzést a törvény kifejezetten lehetővé teszi tehát, a 30 
kreditben meghatározott korlátozás azonban módosult. A jelenlegi szabály szerint a kreditek 
harmadát a diplomát kiadó intézménynél kell teljesíteni. A kétharmadot kitevő, intézményen 
kívül is teljesíthető kreditek validálással is megszerezhetők. Elképzelhető, hogy e 
rendelkezés következtében nő a validálással megszerezhető kreditek száma, a háttérben 
meghúzódó motiváció alapvetően mégis egy nem kívánt tendencia megfékezése. Noha nem 
állnak rendelkezésre pontos adatok bizonyítékul, egyre több hallgató kezdi meg 
tanulmányait olyan intézményben, ahova vélhetően könnyebb bejutni, majd az utolsó évben 
átmegy egy másik felsőoktatási intézménybe, hogy egy rangosabb diplomára tehessen 
szert. 

Megfigyelések szerint a felsőoktatásban a validálás legelterjedtebb formája a 
munkatapasztalat alapján adott felmentés (2005 óta a felsőoktatási törvény alapján)

11
 

és/vagy a képesítés megszerzésére irányuló képzési egységekért adott kredit. A képzést 
biztosító intézményen kívül szerzett tudás elismerésének ötlete a kreditátviteli és -gyűjtési 
rendszernek (ECTS) köszönhetően található meg a felsőoktatásban. A szabályozott 
intézményi validálási gyakorlat csak néhány tudományterületre, illetve tantárgyra 
korlátozódik, és néhány lelkes újítón (oktatók, illetve vezetők) múlik. A felsőoktatásban az 
oktatók meglehetősen nagy mozgásteret élveznek annak eldöntésében, hogy elfogadják-e 
az előzetes tudást (javasolhatják a felmentést bizonyos adminisztratív követelmények 
teljesítése alól). Képzési egységért kredit is járhat; az oktató által értékelt előzetes tudás 
alapján erre tett javaslatot hivatalosan az intézményben működő hivatalos kreditátviteli 
testület hagyja jóvá). 

A felsőoktatás szereplői számtalan akadályt említenek. Azonkívül, hogy jellemzően nem 
fogadják el az intézményen kívül szerzett tudást, az oktatók tipikusan a minőségbiztosítást 
hozzák fel érvként. Lehet például azzal érvelni, hogy ha egy intézmény felelős a kiadott 
diplomákért és fenn kell tartani az intézmény presztízsét, akkor a képzésszolgáltatás teljes 
folyamatában részt kell vennie. Az oktatók többségét nem igazán érdekli a szabályozott 
validálási eljárás működtetése (a ténylegesen egy ember által eseti alapon hozott döntés 
gyakorlata időtakarékos megoldás, és jól illeszkedik a felsőoktatási hagyományokhoz).

12
 Egy 

nyitott és szabályozott validálási eljárás sokkal időigényesebb és drágább (a hozadéka pedig 
viszonylag kicsi, jellemzően felmentés egy kurzus elvégzése alól). 

                                            
11

 A 2005. évi törvény 2011 végén vesztette hatályát. Azóta a CCIV. törvény alkalmazandó. 
12

 A TÁMOP többek között egy felsőoktatási validációs modell kidolgozására irányuló 4.1.3 projektjének második szakaszában 
86 interjút készítettek. 
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A felnőttképzési ágazatban a jogszabályok a képzési programba belépők előzetes 
tudásának értékelését és beszámítását 2001 óta teszik lehetővé. A rendelkezéssel a képzés 
testre szabását kívánták lehetővé tenni. Míg az előzetes tudás értékelését és beszámítását 
az első felnőttképzési törvény (2001) egyéni jogként határozta meg, az új, 2013-ban 
hatályba lépett felnőttképzési törvény megtartotta ezt a rendszert, és az előzetes tudás 
értékelését kötelezővé tette a szakképzésben és a nyelvoktatásban, azon körülmények 
felszámolásáért viszont semmit sem tett, amelyek ennek alkalmazását nehézzé vagy épp 
lehetetlenné teszik az államilag támogatott képzési programok esetében. A támogatásban 
részesülő felnőttek (többnyire álláskeresők) a tanórákon való részvétel alapján szociális 
juttatásokat kapnak. Ha előzetes tudásukat elismerik, és így felmentést kapnak a részvétel 
alól, a juttatás mértéke csökken, ami veszélyezteti megélhetésüket. A felnőttképzési 
szolgáltatók tapasztalatai alapján az előzetes tudás beszámítása jól működik az önköltséges 
programok (ahol a résztvevők tandíjat fizetnek) és a cégek által megrendelt programok 
esetében, más szóval azokban az esetekben, ahol nincs állami támogatás. Ebben a 
példában ráadásul a korábbi tanulási eredmények értékelése elsősorban a résztvevők 
közötti differenciálást szolgálja. A felmérés egyfajta felvételi teszt, amelynek segítségével a 
tanárok homogénebb csoportokat állíthatnak össze az előzetes tudásszint alapján, és ebben 
az értelemben az a tanár munkáját és a képzés hatékonyságát segítő eszköznek minősül. A 
tanár rutinszerűen egyéni feladatokat ad az előzetes tudással rendelkezőknek, míg együtt 
dolgozik a csoport többi tagjával.

13
  

A képzésszolgáltatók nem érdekeltek a képzési program lerövidítésében, ha az 
bevételcsökkenéssel jár (a képzés ára). A képzés rendszerint (általában legalább 12 fős) 
csoportokban folyik. Ha sok jelentkező előzetes tudását beszámítanák, azaz sok igényre 
szabott képzési tervet kellene kidolgozni, azzal felborulnának a képzési programok 
szervezésének szabályai. Mivel a képző intézmények legtöbbje nem rendelkezik 
tapasztalattal a kompetenciák felmérésében, többségük számára még mindig összetett 
feladat egy megalapozott elismerési folyamat irányítása. 

2.3. Validálás és munkaerőpiac 

Cégek által indított validálással kapcsolatos kezdeményezésekről nem állnak rendelkezésre 
információk.

14
 A validálás/validáció kifejezés nem ismert a munkáltatók körében. A fejlesztési 

projektek (TÁMOP 4.1.3., lásd a 14. lábjegyzetet) keretében készített interjúk szerint ugyan 
a munkáltatók elmondták, hogy a munkaerő-felvétel során figyelembe veszik a pályázók 
(önéletrajzban feltüntetett) informális tanulási eredményeit. A „validálás” tehát létező 
munkáltatói gyakorlat, de nem egy hivatalos keretek között folyó eljárás. 

Egy publikáció körüljárta a validálás kérdését a vállalkozások és a felsőoktatás közötti 
kapcsolatokban (Berde és Móré, 2014). A szerzők szerint a munkáltatóknak és a 
munkáltatók érdekeit képviselő kamaráknak meg kellene ragadniuk a felsőoktatási törvény 
által kínált lehetőséget, hiszen az módot ad a munkatapasztalat elismerésére. Azt is 
javasolják a munkáltatóknak, hogy mérjék fel az alkalmazottak előzetes tudását, mielőtt 
munkahelyi képzést tartanak nekik. A szerzők mindkét esetben a képzési idő lerövidítésének 
lehetőségét hangsúlyozzák. 

2.3.1. Készségleltár 

Az 1991. évi foglalkoztatási törvény lehetőséget ad arra, hogy minden polgár számára 
biztosítsanak pályaorientációs szolgáltatást. E rendelkezés célja, hogy egy szakember 
közreműködésével az érintettek segítséget kapjanak annak eldöntésében, hogy szükségük 
van-e képzésre vagy reorientációra. Áttekintik az álláskeresők korábbi szakmai pályafutását, 
és meghatározzák, hogy milyen képesítésekkel és munkatapasztalaton keresztül szerzett 
tudással rendelkeznek. Ez a rendelkezés még mindig hatályban van, de nincs pontos 
információ az állami foglalkoztatási szolgálat pályaorientációs szolgáltatásokat nyújtó 

                                            
13

 Az OECD RNFIL (a nem formális és informális tanulás eredményeinek elismerése) projektjének keretében készített interjúk 
alapján. Lásd az OECD RNFIL projekt keretében a Magyarországról készített háttérjelentést: Recognition of Non-Formal and 
Informal Learning OECD RNFIL Project Country Background Report – Hungary. 
14

 Ezt a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) egyik képviselője is megerősítette. 
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munkatársairól. A foglalkoztatási szolgáltatások rendszere mindenesetre korlátozottan képes 
ezt a szolgáltatást biztosítani. 

A 2008–2011-es időszakban megkezdődött az életút támogató pályaorientáció hálózatának 
kiépítése az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív 
Programjának (TÁMOP) 2.2.2. intézkedése keretében. A projekt kiterjedt a pályaorientációs 
szolgáltatást nyújtó szakemberek képzésére is. Az országos hálózat végül soha nem épült 
ki: ehelyett a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat biztosít pályaorientációs szolgáltatást, 
minimális kapacitással. A fenti projekt égisze alatt azért több hasznos eszközt is 
kifejlesztettek. Ezek az eszközök a fiatalok mellett a felnőtteknek segítenek átgondolni, hogy 
milyen kompetenciákkal rendelkeznek, milyen kompetenciákkal nem rendelkeznek, milyen 
további képzésre van szükségük, és hogy milyen életpálya lenne a legmegfelelőbb 
számukra. A kompetenciák meghatározására szolgáló elektronikus kérdőívet a nemzeti 
pályaorientációs portálon bárki elérheti.

15
 A projekt második szakasza (2012–2015) a 

pályaorientáció népszerűsítő és párosító funkciójára helyezte a hangsúlyt a szakemberhiány 
és a szakképzésben való korai részvétel tekintetében. 

Pályaorientáció (a kompetenciák felmérésével együtt) magánszolgáltatásként a piacon is 
elérhető. A szolgáltatást tanácsadók nyújtják térítés fejében. 2014-ben életbe lépett egy új 
szabályozás (miniszteri rendelet) egy másik ESZA által finanszírozott projekt, a TÁMOP 
2.6.1. alapján.

16
 54 részben új szolgáltatást határoztak meg és dolgoztak ki a projekt alatt, a 

validálás azonban nem tartozott ezek közé. 

A 90-es években térségi képző központokat hoztak létre Magyarországon. Ezek 
némelyikében külföldi tanácsadók is részt vettek a munkatársak fejlesztésében, a 
központban dolgozó képzési szakemberek a francia modell, a bilan de compétence 
használatát tanították. Ez a kísérleti projekt azonban véget ért, és a modellt nem építették be 
a foglalkoztatási szolgálatok magyar rendszerébe. 

2.4 Validálás és a harmadik szektor 

A legjelentősebb önkéntesszervezetek nyitottak a validálásra és – nemzetközi tapasztalataik 
alapján – jól tájékozottak a témában. Ismerik az európai önkéntesszektor gyakorlatait, 
ideértve a portfóliómódszert is. Weboldalukon módszertani útmutatást is adnak. 

A köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény) szerint az érettségi bizonyítvány kiadásának 
feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása; a közösségi szolgálat 
végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga 
esetében kell megkövetelni. Tanulmányaik során a felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak 
is kell valamennyi önkéntes munkát végezniük. Bár közvetlenül nem kapcsolódnak a 
validálási eljárásokhoz, ezek az intézkedések azt az elképzelést hivatottak érvényre juttatni, 
hogy az oktatáspolitikai döntéshozók az önkéntes munkát tanulási lehetőségnek tekintik, ez 
pedig megalapozhatja az önkéntes munka validáció keretében történő későbbi elismerését. 
Magyar viszonylatban ez fontos lépés a szemlélet megváltoztatásában. 

Az Önkéntes Központ Alapítványt (ÖKA) több mint tíz éve öt nonprofit szervezet hozta létre. 
Az ÖKA célja, hogy információkkal, képzéssel, tanácsadással és különböző módszertani 
eszközök kidolgozásával támogassa a magyar önkéntesszektort. Ilyen eszköz az 
önkéntesportfólió, amely módszer lehetővé teszi az önkéntes munka során elsajátított 
kompetenciák dokumentálását. Használatáról nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok, 
de az ÖKA ügyvezető igazgatója szerint terjed a módszer használata. Ez az önkéntességi 
kultúra fejlesztésének részét képezi, ugyanakkor az önkéntes munka tanulási potenciáljára 
is felhívja a figyelmet. A kompetenciaportfólióról szóló brosúra elérhető a szervezet 
weboldalán.

17
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 http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek 
16

 http://www.tamop261.hu 
17

 http://oka.hu/cikkek/kompetencia-portfolio-0 vagy onkentes.hu 

http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek
http://www.tamop261.hu/
http://oka.hu/cikkek/kompetencia-portfolio-0
http://onkentes.hu/
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A portfólió közvetlen munkaerő-piaci alkalmazására vonatkozóan nincsenek normák, de az 
Europass használata elég elterjedt Magyarországon (amely lehetőséget ad az önkéntes 
munka során szerzett tapasztalatok bemutatására is). 

3. Kapcsolódás a nemzeti képesítési rendszerekhez 

A Magyar Képesítési Keretrendszert (MKKR) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP) három különböző fejlesztési projektje keretében dolgozták ki (általános oktatás, 
szakképzés és felsőoktatás). Az MKKR-t hivatalosan kormányhatározattal (1229/2012.) 
fogadták el, végrehajtása folyamatban van. Részben már működik (Cedefop, 2016). Eddig 
nem állapítottak meg szabályokat a validálás és az MKKR közötti kapcsolatra 
vonatkozóan

18
. 

Az iskolarendszeren kívüli képzési programokban szerzett képesítések szintén szerepelni 
fognak az MKKR-ben a 2013 júniusában elfogadott felnőttképzési törvény alapján. A 
módszer alapja az alrendszerek általános nemzeti szintleírásai (deskriptorok), amelyeken 
belül minden alrendszer konkrétabb deskriptorokat is alkalmazhat. Ezek a lépések a nem 
formális és az informális tanulási eredmények validálását és elismerését hivatottak 
támogatni (Cedefop, 2016). 

A probléma az, hogy az MKKR tanulási eredményeken alapszik, míg a képzési programokat 
és képesítéseket még mindig a bemeneti feltételek alapján határozzák meg. Ez főként az 
általános oktatás esetében van így, a szakképzésre kevésbé jellemző. A felsőoktatásban, ha 
lassan is, de változik a gyakorlat. A felsőoktatásban ezen túlmenően jelentős különbségek 
vannak az oktatók és a vezetők között azt illetően, hogy hogyan ítélik meg a strukturális, 
tartalmi és módszertani változásokat, és hogy mennyire vannak tisztában a tanulási 
eredmények koncepciójával (Vámos, 2010). Minthogy a tanulási eredményeken alapuló 
megközelítés még viszonylag új a magyar felsőoktatásban, az MKKR szempontjából így az 
jelenti a legfőbb kihívást, hogy hogyan ültesse ezt az új koncepciót a gyakorlatba. Fontos 
megjegyezni, hogy a tanulási eredmények koncepcióját Magyarországon eddig nem 
használták a szakképzési és felnőttképzési terminológiában. 

A jelenleg hatályos felsőoktatási törvény szerint nem lehet validálással teljes képesítést 
szerezni. A törvény szövegében korlátozzák az előzetes tudás elismeréséért adható kreditek 
számát (a képzés kreditértékének legfeljebb kétharmada). 

A felsőoktatási validációs modell kifejlesztésére irányuló projektben (TÁMOP 4.1.3.) dolgozó 
szakértők megegyeztek egy felső határban (mert úgy vélik, hogy nehezen lehetne jelenleg 
politikai napirendre venni a felsőfokú képesítések validálással történő megszerzésének 
alternatíváját). Egy ilyen kezdeményezés a felsőoktatási intézmények többségében 
nehezebbé tenné a validálás bevezetését. A szakképzés moduláris szerkezetben folyik, a 
képesítéseket és követelményeket kompetenciákkal írják le, a szakképzés ezért közelebb áll 
a tanulási eredményeken alapuló megközelítéshez. A szakképzési vizsgáztatási 
rendszerben 1993 óta van mód validálásra (szakképzési törvény), így a jelentkezők anélkül 
tehetnek vizsgát, hogy részt vennének valamely iskolarendszerű szakképzési programban 
(valójában nem élnek ezzel a lehetőséggel). 

Minthogy a tanulási eredményeken alapuló megközelítés még viszonylag új a magyar 
felsőoktatásban, az MKKR egyik legfontosabb funkciója, hogy a gyakorlatba ültesse ezt az új 
koncepciót. Fontos megjegyezni, hogy a tanulási eredmények koncepcióját Magyarországon 
eddig nem használták a szakképzési és felnőttképzési terminológiában. 

Ha egyetlen kompetenciát kell igazolni, léteznek nagyon sikeres validálási eljárások. 

Az európai számítógéphasználói jogosítvány (ECDL) vizsgarendszerében nemzetközi 
normák alapján tanúsítják az IKT-s készségeket, bármilyen módon sajátították is el azokat. 

                                            
18

 A felsőoktatási validációs fejlesztési projektben (TÁMOP 4.1.3.) részt vevő szakértők ugyanazon normák használatát 
javasolták. 
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Magyarországon 1997 óta alkalmazzák a digitális jártasság igazolására.
19

 Az ECDL 
vizsgarendszerében a koordináció egy nem kormányzati szervezet, a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) feladata. Az ECDL-program a Felnőttoktatási 
Akkreditációs Testület által akkreditált program. A 2006/2007-es tanévtől kezdődően az 
ECDL-t rendes vizsgaként ismerik el, az számos szakképzési program és egyre több 
felsőoktatási intézmény esetében a képzés szerves részévé vált. 

Idegennyelv-vizsgát hagyományosan bármilyen tanulási környezetben elsajátított 
nyelvtudással lehet tenni. Ez azt jelenti, hogy a vizsgára jelentkezők anélkül szerezhetnek (a 
tényleges nyelvtudásuknak megfelelő szintű) bizonyítványt, hogy nyelvtanfolyamra járnának 
(azaz informális úton, önállóan tanulhatnak). A nyelvvizsgákat akkreditált nyelvvizsga-
központok szervezik, amelyek a vizsgát sikeresen teljesítő jelentkezőknek akkreditált 
nyelvvizsga-bizonyítványt állítanak ki.

20
 

Ez a két eljárás a nem formális és informális környezetben szerzett tanulási eredmények 
gyakorlati validálásának sikeres példája, még akkor is, ha az eljárások elszigetelt esetnek 
számítanak és csupán egyetlen kompetencia tanúsítására szolgálnak. 

Van egy új tevékenység, amely közvetve kapcsolódik a validálás és az MKKR témájához. 
Magyarország részt vesz az NQF-IN projektben („Szervezeti és pénzügyi modellek 
kidolgozása a nem formális környezetben szerzett képesítéseknek a nemzeti képesítési 
keretrendszerekbe történő felvételére”).

21
 A projekt elsődleges célja, hogy tényekre alapozva 

támogatást nyújtson a nemzeti kormányoknak, uniós hivataloknak és főbb érdekelt feleknek 
a nem formális környezetben szerzett szakképesítéseknek a nemzeti képesítési 
keretrendszerbe történő felvételével kapcsolatos szakpolitikák kidolgozásához. Erre az 
alábbiak révén kerül sor: (1) a hét uniós tagállamban bevezetett rendszerszintű megoldások 
elemzése és (2) szervezeti és pénzügyi modellek kidolgozása a nem formális környezetben 
szerzett képesítéseknek a nemzeti képesítési keretrendszerekbe történő felvételéhez 
kötődően. A projekt lehetőséget ad a magyarországi iskolarendszeren kívüli képzési ágazat 
és tanúsítási mechanizmusainak szisztematikus elemzésére. 

Kreditrendszerek 

Kreditrendszert Magyarországon először a felsőoktatásban vezettek be a 90-es évek elején. 
1998-ban a magyar kormány kiadott egy rendeletet a felsőoktatási kreditrendszer 2002-től 
történő alkalmazásáról. Az ECTS használatát 2000 novembere óta írja elő törvény, a 
gyakorlatban a 2003/2004-es tanév óta alkalmazzák. A kreditrendszer használata kötelező, 
mind az átvitel, mind a gyűjtés tekintetében. Ma már szinte minden felsőoktatási intézmény 
alkalmazza a kreditrendszert képzési programjaiban, amelyeket a felsőoktatási törvény és az 
ahhoz kapcsolódó kormányrendeletek szabályoznak konkrétabban. A rendelet előírta egy 
országos kredittanács létrehozását, amely szakmai segítséget nyújt az intézményeknek a 
kreditrendszer országos bevezetéséhez és a kreditrendszer segítségével a hallgatói 
mobilitás javításához. 

A validáció kérdése szorosan kapcsolódik a meglévő felsőoktatási kreditátviteli rendszerhez. 
A kreditátvitel jelenlegi gyakorlatában tetten érhető az a jelenség, hogy a felsőoktatási 
intézményekben dolgozó oktatók nem szívesen ismerik el a saját képzési programjaikon 
kívül szerzett tudást (előfordul, hogy az intézményen belül, de egy másik képzési 
programban szerzett tudás elismerését is megtagadják). Ez mindenekelőtt szemléletbeli 
akadály. Akadnak működési problémák is a kreditátviteli rendszerrel. Nehéz 
összehasonlítani a korábbi tanulási eredményeket és a felsőoktatási program 
követelményeit, ha a követelményeket nem egységes formában vagy (sokszor ez a helyzet) 
nem tanulási eredményekben kifejezve fogalmazzák meg. A TÁMOP 4.1.3. programjának 
keretében végrehajtott fejlesztési projektnek ez volt az egyik következtetése (Derényi és Tót, 
2011). 

                                            
19

 http://njszt.hu/en 
20

 http://www.nyak.hu/default-eng.asp 
21

 http://www.cereq.fr/articles/Version-anglaise/NQF-IN-project 

http://njszt.hu/en
http://www.nyak.hu/default-eng.asp
http://www.cereq.fr/articles/Version-anglaise/NQF-IN-project
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Magyarországon a szakképzésben szerezhető képesítések 2006 óta moduláris felépítésűek, 
a kreditrendszert azonban nem alkalmazzák a szakképzési ágazatban. Mivel a szakképzés 
nyitott a munkaerőpiac elvárásaira, a képzési programok leírásának kimenet központúsága 
valamivel közelebb áll a tanulási eredményeken alapuló megközelítéshez, mint a 
felsőoktatás vagy az általános oktatás esetében. 

A TÁMOP 2.2.1. feljesztési projekt eredményeként nem jött létre validálási rendszer a 
szakképzésben. A fejlesztési tevékenység középpontjában az MKKR (a szakképzési 
rendszer szintjei) állt, 800 szakképesítést fogalmaztak meg tanulási eredmények 
segítségével. 

Mivel a magyar szakképzési rendszer működése nem kreditalapú, az ECVET alkalmazása 
nagyrészt az uniós finanszírozású mobilitási projekteken keresztül valósul meg (főként a 
Leonardo, illetve 2014-től az Erasmus+ esetében). 

4. Normák 

A validálás egyik legnagyobb akadálya az, hogy a követelményeket a bemeneti feltételekre 
koncentrálva határozták meg (nem pedig tanulási eredményekben kifejezve). Még ha 
ugyanazok az elvárások is érvényesülnek, az értékelésnél a hivatkozási alap nem tanulási 
eredmények formájában áll rendelkezésre. Ez igen nehézzé tette a validálás során a nem 
formális és informális tanulás eredményeinek megfeleltetését a képzési programok 
követelményeinek. A probléma tehát abból ered, ahogy a követelményeket/elvárásokat 
megfogalmazzák. Az elmúlt két évben a szakképzés és a felsőoktatás képesítési normáit 
tanulási eredményekben kifejezve is megfogalmazták. 

5. A validálásban és annak koordinációjában részt vevő szervezetek és 
intézmények 

Nincs a validálás fejlesztésének koordinációjáért felelős nemzeti intézmény. 

A felsőoktatási validációs modell kifejlesztésével foglalkozó projekt (TÁMOP 4.1.3.) egy 
országos tudásközpont létrehozását javasolta (a helyi fejlesztések támogatására és 
koordinálására, a későbbi validálásszolgáltatók kiképzésére, módszerek kidolgozására, 
kutatások kezdeményezésére és a gyakorlattal kapcsolatos információk és adatok 
összegyűjtésére), ezek az ajánlások azonban nem valósultak meg. A különböző ágazati 
testületek részvétele miatt nehéz meghatározni azokat a szereplőket, akik felelősek az 
üggyel kapcsolatban hozott döntésekért. 

Átfogó validációs politika hiányában nincs olyan kormányzati szereplő, aki kizárólagos 
hatáskörrel rendelkezne a validálási rendszer fejlesztése ügyében. A fejlesztés jelenlegi 
kereteit az uniós támogatású projektek adják, ezek mindegyike egy adott oktatási és képzési 
ágazathoz köthető. 

A projektek közül három részben foglalkozott a validálás kérdésével. Mindegyik az MKKR és 
a validáció párhuzamos fejlesztésének lehetőségeit vizsgálja. A validálás kérdése leginkább 
a felsőoktatáshoz kapcsolódó fejlesztési projektekben kerül elő, és viszonylag jelentéktelen 
szerephez jut az általános oktatási és a szakképzési projektek esetében. 

Az egész ágazatra kiterjedő projektalapú fejlesztések mellett bizonyos felsőoktatási 
intézmények kísérleteznek validálási eljárásokkal. Mindkét ismert kísérlet a TÁMOP 4.1.3. 
intézkedéséhez kapcsolódik. 

A Magyarország északi területén található Dunaújvárosi Egyetem kísérleti intézményként 
részt vett a projekt első szakaszában. 

A másik kísérleti fejlesztési projektet Kelet-Magyarországon hajtották végre a Debreceni 
Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának HR-tanácsadó mesterképzési 
szakán. A projektet kezdeményező oktató részt vett a TÁMOP 4.1.3. intézkedésének 
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disszeminációs rendezvényén, amely arra sarkallta, hogy a saját intézményében indítson 
validálási projektet. A debreceni kísérleti projekt ebben a tekintetben a TÁMOP 4.1.3. 
intézkedéséhez tartozó disszeminációs tevékenység eredménye és közvetlen hatása. 

Az ágazatközi koordináció a magyar politikai döntéshozatal és általában a végrehajtás 
gyenge pontja. 

Annak ellenére, hogy a fejlesztéseket külön, ágazati szinten vezetik be, bizonyos fokú 
koordinációra mégis sor került (az MKKR Nemzeti Koordinációs Pontjának támogatásával a 
foglakoztatásért és az oktatásért felelős minisztériumok közös irányítása mellett). Mivel az 
MKKR fejlesztése mindhárom fentebb említett projektben – amelyek kisebb-nagyobb 
mértékben a validálás fejlesztésével is foglalkoznak – előkelő helyen szerepel, létrehoztak 
egy koordinációs fórumot a kormányzati feladatok (pl. összekapcsolás) végrehajtására 
(TÁMOP 3.1.8., 4.1.3. és 2.2.1.). 

6. Tájékoztatás, tanácsadás és útmutatás 

6.1. Figyelemfelhívás és toborzás 

A nem formális és informális tanulási eredmények validálására viszonylag korlátozottan van 
lehetőség. 

A validálás szorosan kapcsolódik a képzési ágazathoz és csak bizonyos képzési programok 
résztvevőit érinti (felsőoktatás vagy felnőttképzés). A felsőoktatásban a validálás a már 
felvett hallgatók számára érhető el. A tanulmányaikkal kapcsolatosan tájékoztatást adó 
rendezvényeken a hallgatókkal tudatják, hogy a felsőoktatási törvény értelmében van 
lehetőség a munkatapasztalat beszámítására. A felsőoktatásban dolgozó oktatók és vezetők 
figyelmét elsősorban a fejlesztési projektekben való részvétel révén (TÁMOP 4.1.3.) és a 
projektekhez kötődő disszeminációs tevékenységek segítségével lehet felhívni. A projekt 
első szakaszának végén (2011) több mint 400 résztvevővel tartottak intenzív konzultációt a 
témában. A projekt zárópublikációja ezenfelül érdeklődők ezreihez jutott el (a projekt 
weboldaláról letöltött és kinyomtatott példányokon túl). 

6.2. Tájékoztatás, tanácsadás és útmutatás 

A felnőttképzési ágazatban az előzetes tudás elismerésére a képzésbe való belépéskor van 
mód. Számos felnőttképzési szolgáltató tesz közzé az elismeréssel kapcsolatban információt 
weboldalán. 

A felsőoktatási intézményekben a tájékoztatás a kreditátvitelről és a munkatapasztalat 
beszámításáról a tanulmányi osztályok felelőssége (a gyakorlatról nem gyűjtöttek 
szisztematikusan információkat). Egyes intézményekben ez az új hallgatóknak szervezett 
általános tájékoztató nap részét képezi. 

6.3. Intézkedések a validációs kezdeményezések és gyakorlatok ismertségének 
növelésére a pályaorientációs tanácsadók körében 

Nincsenek a validációs kezdeményezések és gyakorlatok ismertségének a pályaorientációs 
tanácsadók körében történő növelésére irányuló intézkedések. 



Országjelentés: Magyarország 

 12 

7. Validációs szakemberek 

7.1. A validációs szakemberek profilja 

Minthogy nincs bevett validálási rendszer, nem határozható meg világosan a validációs 
szakemberek profilja sem. 

A 2009-ben indult felsőoktatási fejlesztési projekt részeként végzett empirikus kutatás 
alapján megállapítható, hogy a legtöbb felsőoktatási intézményben az iskolarendszeren kívül 
szerzett tudás validálására nem hivatalos keretek közt, egyfajta „szürke zónában” kerül sor, 
és az az oktató és hallgató közötti egyezkedés tárgya. A hallgató megkeresi az oktatót és 
kéri a beszámítást, majd az oktató saját belátása szerint dönt az ügyben, és adott esetben 
felmenti a hallgatót az órák látogatása alól. 

A hallgatók közvetlenül az oktatókat keresik meg validálási igényükkel. Az oktatók a döntés 
meghozatalakor saját tapasztalataikra hagyatkoznak (mivel általában jól ismerik a 
kreditátviteli rendszert, ugyanis az szolgál a döntésük kiindulási pontjául). 

A legtöbb esetben munkatapasztalat beszámítását kérik (ezt a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések lehetővé is teszik). A tanulmányi osztály munkatársai megvizsgálják a 
felmentés iránti kérelmet és ellenőrzik, hogy az megfelel-e az intézményi szabályoknak. Ezt 
követően a kérelmező egy oktatókból álló bizottság előtt tesz tanúbizonyságot 
munkatapasztalatáról és az így szerzett tanulási eredményekről. Az elfogadásról a bizottság 
dönt. (Ez a helyzet a TÁMOP 4.1.3. intézkedésének első és második szakaszában indított 
kísérleti projekt esetében, a Dunaújvárosi Egyetem Tanulmányi Osztályának vezetője

22
 

tevékenyen részt vett a validálási eljárás kifejlesztésében. A másik esetnek Kelet-
Magyarország legnagyobb egyeteme volt a résztvevője, a helyi kísérletet a Gyermeknevelési 
és Felnőttképzési Kar egyik megfelelően képzett oktatója vezette. Annak érdekében, hogy 
az egyetemen a megfelelő háttér mellett lehessen a kísérleti projektet végrehajtani, a szóban 
forgó oktató posztdoktori disszertációt írt a validálásról (Móré, 2013). 

7.2. Képesítési követelmények 

Mivel átfogó szabályozás nem létezik, nincsenek kötelező érvényű képesítési 
követelmények meghatározva a validációs szakemberek esetében. 

A felsőoktatási intézményekben elsősorban az oktatók és az adminisztratív feladatokat 
végző munkatársak vesznek részt a validálásban. Annak az oktatónak, akinek kurzusa alól 
az adott személy (hallgató) felmentést kér, részt kell vennie a validálási eljárásban. 

7.3. A validációs szakemberek képzése és támogatása 

A TÁMOP 4.1.3. projektje, amelynek egy felsőoktatási validációs modell kialakítása volt a 
célja, egyszerre volt fejlesztési projekt és egy kollektív tanulási/képzési program a 
felsőoktatási szereplők kis csoportjai (a fejlesztésben részt vevők) számára. Mintegy 50 
személy (felsőoktatásban dolgozó oktatók és vezetők) vett részt a projekt első szakaszában, 
és több mint 60 a második szakaszban. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy valamennyi ágazatban szükség van az érdekelt felek 
alapos felkészítésére, hogy értsék a validálási módszert és működtetni tudják az eljárást (az 
útmutatást is ideértve). 
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 A validálási szabályzat az egyetem elismerési és mentesítési gyakorlatának része. A részletes szabályok megtalálhatók az 
egyetem weboldalán: http://www.uniduna.hu/fooldal/hallgatoi-jogviszony/tantargyak-befogadasanak 

http://www.uniduna.hu/fooldal/hallgatoi-jogviszony/tantargyak-
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8. Minőségbiztosítás 

Nincs konkrétan a validálásra kidolgozott minőségbiztosítási keret (vagy dokumentáció). 

A TÁMOP 4.1.3. intézkedése (a validálás kidolgozása a felsőoktatásban) részeként 
ajánlásokat fogalmaztak meg az európai elvek tiszteletben tartására és a validálásnak az 
intézményi minőségbiztosítási rendszerbe való beépítésére vonatkozóan. 

9. Bemenet, kimenet és eredmények 

9.1. Finanszírozás 

Mivel nincs átfogó validálási rendszer, a validációs tevékenységek finanszírozásának sincs 
nemzeti kerete. 

A validálási rendszerre fordított nemzeti befektetés egyelőre kimerül az ágazati fejlesztési 
projektek szervezésében (uniós finanszírozású projektek részeként, ahol a költségvetés 
harmadát a kormánynak kell fedeznie). 

9.2. Költségmegoszlás 

A felnőttképzési ágazatban az előzetes tudás értékelésének költségeit a képzésszolgáltató 
viseli. Magukat a képzésszolgáltatókat az állam, munkáltatók, a résztvevők vagy ezek 
kombinációja finanszírozza. Az eljárás maga a képzésszolgáltató finanszírozásának 
módjától függetlenül ingyenes a képzésbe lépő felnőtt tanulók számára. 

A költségek alapvetően „rejtettek”, mivel nincsenek az útmutatás, az értékelés vagy bármely 
más kapcsolódó szolgáltatás költségeivel kapcsolatos számítások. A szolgáltató a képzés 
részeként tekint az előzetes tudás értékelésére. A szolgáltatók általában nyilvántartják, hogy 
az oktatók hány órát töltöttek az értékeléssel (tesztírás és a tesztek értékelése) az adott 
képzési program időkeretéből. Az értékelési eljárás költségei tehát felszívódnak a képzés 
díjában (amelyet a felnőtt tanuló, a munkáltató vagy a kormány fizet). 

A felsőoktatásban a kreditátvitel költségei teljes mértékben az érintett felsőoktatási 
intézményeket terhelik. A gyakorlati ugyanaz, mint a validálás esetében. Nincsenek 
számítások a tényleges költségekre vonatkozóan. 

Ami az ECDL-t illeti, a résztvevőknek kell fedezniük a képzési modulok díjait (ez 15 euró és 
40 euró között mozog). A tanulók jelentős kedvezményt kapnak, egyes munkáltatók pedig 
alkalmazottjaik képzésének akár a teljes költségét is fedezik. 2002 óta az ECDL-vizsga a 
köztisztviselői képzés része, amit a nemzeti költségvetésből finanszíroznak. Az ECDL az 
egész országban a nemzeti költségvetésből finanszírozott (kötelező) tanárképzésnek és 
kulturális szakemberek képzésének is része. 

9.3. Bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy milyen előnyök származnak ebből az egyén 
számára 

Nincsenek erre vonatkozó adatok. 

9.4. A validálási eljárások kedvezményezettjei és felhasználói 

9.4.1. Validációs trendek 

Nem értelmezhető. A validálási rendszer kidolgozása jelenleg folyik. Az elemzéshez nem áll 
rendelkezésre adat. 
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9.4.2. A validálás felhasználói 

Nincs rendszere a validálással kapcsolatos adatok gyűjtésének. Tapasztalatok szerint a 
validálás egy nem egészen nyilvános folyamata elég elterjedt, amikor is az oktató és a 
hallgató között nem nyíltan zajló egyezkedés végén az oktató úgy dönt, hogy mentesíti a 
hallgatót bizonyos követelmények teljesítése alól (jelenlét, dolgozatok vagy vizsga). 

A korábban bemutatott kísérleti projektben (megközelítőleg) több száz hallgatót vontak be 
egy nyílt validálási eljárásba (többségük esti tagozatos volt). 

Forgalmi adatok csak az ECDL-vizsgák rendszerére vonatkozóan állnak rendelkezésre. 
Több mint 400 vizsgaközpontban majdnem 100 000 érdeklődő jelentkezik vizsgára. 

Bizonyos kreditátvitellel és validálással kapcsolatos kérdéseket beépítettek az Eurostudent V 
adatfelvétel magyarországi kérdőívébe. A felmérést 2013-ban végezték el, az eredményeket 
később tették közzé. Az adatgyűjtésben 16 745 magyar hallgató vett részt (közülük 76,3% 
nappali tagozatos, 74,5% pedig alapképzésben – BA – vesz részt). A válaszadók 20%-a 
állította azt, hogy próbálta beszámíttatni/elismertetni előzetes tudását. Sajnos a kreditátvitel 
(iskolarendszerű oktatásban, azaz egy másik felsőoktatási intézményben szerzett kreditek) 
és a validálás (a nem formális és informális tanulás eredményeinek elismerése) folyamatát 
nem különítették el világosan a kérdésekben. A két különböző eljárást egyként kezelték 
(„elismerés” megnevezéssel). Míg a nappali tagozatos hallgatók körében 15% volt ez az 
arány, az esti tagozatos hallgatók (akik jellemzően idősebbek) esetében 40,9% volt. Az 
összes esti tagozatos hallgató közül 3,8% kérte munkatapasztalatának kreditként való 
beszámítását. A nappali tagozatos hallgatóknál ez az arány nem éri el az 1%-ot. Ezek az 
adatok alátámasztják azt a tapasztalatot, miszerint a validálás főként az idősebb, esti 
tagozatos hallgatókat érinti. 

9.4.3. Validálás és migránsok, menekültek és más hátrányos helyzetű csoportok 

Lásd még az 1.2. szakaszt. 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 2012-ben indított egy migránsokkal kapcsolatos 
projektet. A projekt célcsoportját a felnőttek alkották. A projekt a migránsok előzetes 
tudásának elismerésével, a tanulás támogatásának feltételeivel és a migránsok tájékozódási 
és tanácskérési lehetőségeivel foglalkozott. A projekt keretében létrejött egy Migráns Oktatói 
Központ, ahol 31 ember kapott bizonyítványt.

23
 A folytatás kétséges, ugyanis az OFI épp 

átszervezés alatt áll. 

10. Validálási módszerek 

Minthogy a validálási eljárások száma igen korlátozott, nem áll rendelkezésre elegendő 
tapasztalat annak felmérésére, hogy melyik módszerek kombinációja a leghatékonyabb. Az 
eddig leginkább elterjedt forma a dokumentumok (alapesetben a munkavégzésre vonatkozó 
nyilatkozatok vagy bizonyítékok) bemutatása, amit aztán egy beszélgetés / egyeztetés 
követ. Ez a gyakorlat két felsőoktatási intézményben folytatott két kísérleti tevékenységhez 
kapcsolódik. 

11. Bibliográfia 
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http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1944/1/vt2014n11p44.pdf  

Cedefop (2016) Magyarország: a Nemzeti Képesítési Keretrendszer. 

                                            
23

 http://ofi.hu/rolunk/projektbeszamolok/migrans-oktatoi-kozpont 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1944/1/vt2014n11p44.pdf
http://ofi.hu/rolunk/projektbeszamolok/migrans-oktatoi-kozpont


Országjelentés: Magyarország 

 15 

DERÉNYI, András – TÓT, Éva (2011): 
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http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/validacios_kotet_vegleges.pdf 

FARKAS, Éva (2014): A rejtett tudás: A nem formális környezetben szerzett tanulási 
eredmények hitelesítése, 301. o., SZTE JGYPK FI, Szeged. 

MÓRÉ, Mariann (2013): A tudáselismerés vállalati és oktatásszervezési összefüggései. 
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Szervezéstudományi Doktori Iskola, Debrecen. 163. o. 

TÓT, Éva (2015): Intézményi validációs rendszer – ajánlások a hazai felsőoktatási 
intézmények számára. 

62. o. A tanulmányt elektronikus formában is terjesztették (jelenleg az interneten való 
közzétételét tervezik). 

VÁMOS, Ágnes (2010): Application of Learning Outcomes in Higher Education and 
Assessment in Hungary. [Tanulási eredmények a felsőoktatásban és az értékelésben 
Magyarországon.] A kutatást a Tempus Közalapítvány támogatta 2009–2010-ben. 
http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=konyvtar/bologna/leo_eng.pdf 

11.2. Források 

2014-es források: 

■ Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ 
(a jogi szabályozás bemutatása) 
http://www.nyak.hu/default-eng.asp 

■ Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, VOSZ. http://www.vosz.hu 

■ Neumann János Számítógép-tudományi Társaság http://njszt.hu/en 

■ Önkéntes Központ Alapítvány (interjú a szervezet ügyvezető igazgatójával) 
http://www.oka.hu 

2016-os források: 

■ Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 

■ Számítógép-tudományi Társaság 

■ Általános oktatási szakértő, Eszterházy Károly Alkalmazott Tudományok Egyeteme, 
Judit 

■ A Debreceni Egyetem szakértője 

■ Az Edutus Főiskola Dunaújvárosi Egyetemen működő egysége 

■ Szakképzési szakértő, Számalk Szakközépiskola 

■ Nemzetgazdasági Minisztérium 

■ Felsőoktatási szakértő, korábban vezető tanácsadó az Oktatási Minisztériumnál 

■ Felnőttképzési Intézet, Szegedi Tudományegyetem 

http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/validacios_kotet_vegleges.pdf
http://www.nyak.hu/default-eng.asp
http://www.vosz.hu/
http://njszt.hu/en
http://www.oka.hu/
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■ A Tempus Közalapítvány ECVET-csoportjának vezetője 

■ Magyar Oktatási Hivatal 

■ Kallóné, Eger 

■ Az EQF AG tagja 
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Európai körkép a nem formális és az informális tanulás  
eredményeinek validálásáról: 2016-os frissítés 

A 2012-es tanácsi ajánlások arra ösztönzik a tagállamokat, hogy 2018-
ra tegyék meg a validálás érdekében szükséges nemzeti 
intézkedéseket. Ezek majd lehetővé teszik az egyének számára, hogy 
az iskolarendszeren kívül – adott esetben munkavégzés során, otthon 
vagy önkéntes tevékenység révén – megszerzett ismereteiket, 
készségeiket és kompetenciáikat láthatóbbá és értékesebbé tegyék. 

Ez az országjelentés egyike annak a 36 jelentésnek, amelyek az 
összefoglaló és a tematikus jelentésekkel együtt alkotják a nem formális 
és az informális tanulás eredményeinek validálására vonatkozó európai 
körképet. A körkép a tagállamok, az EFTA-országok és Törökország 
validálási gyakorlatainak és feltételeinek rendszeresen frissített 
áttekintése. A validálással kapcsolatos információk referenciapontja 
Európában. A 2012-es tanácsi ajánlásokban meghatározott azon elvek 
mentén készül, amelyeket a későbbiekben a nem formális és informális 
tanulás érvényesítésére vonatkozó európai iránymutatásokként 
részletesebben megfogalmaztak. Ez a hatodik frissítés (2004, 2005, 
2008, 2010, 2014 és 2016). 
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