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Nemzeti képesítési keretrendszerek 
kialakítása
 

ELVEK ÉS AZ EURÓPAI MEGVALÓSÍTÁS EGYES TAPASZTALATAI AZ OKKR TERVEZÉSÉNEK SZEMSZÖGÉBÔL

Jelen tanulmány hármas célt szolgál. Egyfelôl segíteni kívánja a nemzeti képesítési keretrendszerek megvalósításának egyes európai 

országokban folyó munkálatairól való tájékozódást a 2009. szeptemberi helyzet alapján. Másfelôl a nemzeti képesítési keretrendsze-

rek (NKKR) kialakítása során felmerülô elvi problémákat mutatja be az európai képesítési keretrendszerrel (EKKR) összefüggésben, 

harmadrészt megpróbál néhány tanulságot levonni, és javaslatokat tenni a magyarországi Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) 

fôbb jellemzôire más országok tapasztalatainak tükrében.1

Az európai képesítési keretrendszerhez kapcsolódó feladatok értelmezése

Az EKKR értelmezése körüli viták lenyugodóban vannak Magyarországon. A végső hivatalos formá-
jában 2008. április 23-án megjelent ajánlás [1] a megelőző két év szövegjavaslataihoz képest alig válto-
zott, ám az első verziók óta eltelt időben mind elméletileg, mind pedig a megvalósítást illetően 
konszenzus látszik kibontakozni. Sokat jelentett, hogy az európai és a nemzeti képesítési keretrend-
szerről széles körű műhelymunkák, viták folytak, és több szervezet által is koordinálva tudományos 
indíttatású és politikai-stratégiaalkotási jellegű dokumentumok egyaránt születtek. Derényi András, 
Gönczi Éva és Mihály Ildikó tanulmányai (ezek az OKKR projekt honlapján hozzáférhetők)2 részletesen 
kitérnek ezekre. Jelen anyagomban elsősorban néhány a legutóbbi időben (2007–2009) megjelent doku-
mentumra támaszkodom.

Az EKKR értelmezésére vonatkozóan az Európai Bizottság oktatási és kulturális bizottságának az élet-
hosszig tartó tanulást koordináló ügyosztálya autentikus szerzőkkel készíttetett egy „magyarázatot”[2]. 
A 12 kérdést megfogalmazó és megválaszoló dokumentum  lényeginek tartott megállapításait azért 
emelem itt ki, mivel ezeket az OKKR és az EKKR viszonyát taglaló vitákban irányadónak tekintem, 

1 A nemzeti képesítési keretrendszerekre vonatkozó bemutatást néhány fontos, friss, alapvető értelmezéseket és információ-
kat tartalmazó dokumentum mentén fejtem ki. 
Mivel a terjedelem azt sem teszi lehetővé, hogy a szövegen belüli táblázatokkal a jelen európai helyzetet átfogóan jellemezzem, 
ezért a 2009-es országonkénti helyzetleírás a www.felvi.hu/felsőoktatasimuhely aloldalon a perodika ezen számának kapcso-
lódó anyagai közül letölthető.
2 Lásd http://tamop413.ofi.hu/okkr-orszagos-kepesitesi-keretrendszer/2-szintek-tanulmanyok
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egyúttal pedig kiváló keretet nyújtanak ahhoz, hogy a jelenlegi európai NKKR-fejlesztési folyamatra 
vonatkozó megjegyzéseket beleillesszem. Tehát:

Az EKKR a különböző képesítési rendszerek és keretek megfeleltetésére hivatott eszköz, és ebben az 
értelemben a (nemzeti) képesítési keretrendszerek/rendszerek keretrendszere: egy „metakeretrendszer”. 
A keretrendszer értelmezése egyszerűen egy olyan hierarchia, amelyben egy képesítési rendszerben 
megjelenő képesítési szintek expliciten leírhatók – még akkor is, ha a nemzeti/alágazati képesítési 
rendszer(ek) egyébként csak impliciten tartalmaznak szinteket. Mivel az EKKR már rendelkezésre áll, 
ezért a nemzeti keretrendszerek létével létrejön a kettő közötti megfeleltetés kívánalma és lehetősége. 

Ebben a megfeleltetési folyamatban először a nemzeti keretrendszerek szintjeinek, illetve azok egyes 
részeinek és az európai képesítési keretrendszer szintjeinek megfeleltetését kell megoldani. Egy követ-
kező lépésben (hosszú távon) az összes képesítésnek EKKR-megfeleltetéssel kell rendelkeznie [3]. 

Megemlítendő, hogy a kevés számú kész nemzeti képesítési keretrendszerrel rendelkező ország közül 
Írország már el is végezte a megfeleltetési vizsgálatot [4], példaként szolgálva ezzel a későbbi hasonló 
elemzéseknek.

Fontos kérdés a szintek száma. A 2009 szeptemberében közölt felmérés szerint [5] (lásd az 1. függe-
léket is) az NKKR-t újonnan kialakító országok zöme 8 szintes rendszert választott (Ausztria, Belgium 
mindkét része, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Németország, Görögország, 
Lettország, Luxemburg, Málta, Portugália, Románia, Szlovákia, Törökország – az országok egy része a 
döntést már meghozta, más részük fontolgatja azt). Ugyancsak 8 szintet alkalmazva, ám ezeken belül 
további tagozódást is tartalmaz Horvátország tervezete, ahol a 4., 5., 7. és 8. szintek osztódnak tovább, 
valamint Szlovénia tervezete, ahol a 6. és 8. szinten van tagolás. Izlandon 7 szintet terveznek (az 1. szintet 
nem tekintik relevánsnak, beolvasztják a másodikba). Nem hoztak még döntést a szintek számáról 
Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, Lengyelországban, Magyarországon, Svédországban és 
Szlovákiában. Litvániáról és Spanyolországról az anyagban nincs információ. Az NKKR-rel már rendel-
kező országok közül Franciaországban 5 szint van (gondolkodnak az áttérésen nyolc szintre), Írországban 
10 szint, az Egyesült Királyságban, Angliában és Észak-Írországban 9 (ezek közül egy a nulladik, belépő 
szintként értelmezhető, azaz gyakorlatilag itt is 8 szintűnek tekinthetjük a rendszert), Skóciában 12 szint 
van.

Speciális feladatot jelent és az országok többségében megjelenik az Európai Felsőoktatási Térség 
Képesítési Keretrendszerével (EHEA-QF) [6] való kompatibilitás megoldása. Egyelőre csak a szintekről 
szólva (s nem érintve a szintleírás módját) az országok nagy része már foglalkozott ezzel a kérdéssel. A 
megoldás nagyban függ a felsőoktatási szektor fragmentáltságától, a kiadott képesítések és az egymásra 
épülő vagy párhuzamos szintek számától. Az angolszász rendszerek általában 5-7 különböző típusú 
diplomát is kiadnak, a be- és kilépési pontok száma nagyobb – ezáltal a Bologna-folyamat három fő 
ciklusához kötött EFT keretrendszerrel való megfeleltetés precíz, hosszabb időt igénybe vevő munkát 
igényel. Jó példa az így született folyamatra és annak eredményére az ír megfeleltetési jelentés [7]. 
Ugyancsak megfeleltette már új rendszerét a felsőoktatási keretrendszernek Németország [8]. Azokban 
az országokban, ahol a Bologna-folyamathoz igazították az eddig más típusú felsőoktatási szerkezetet, 
ott a megfeleltetés nem jelent különösebb gondot – kivéve persze azt a vonást, hogy a régebbi diplomák 
továbbélése miatt elvileg ezeket is meg kell a rendszerben jeleníteni (legegyszerűbb ezt a régi és új okle-
velek, diplomák ekvivalenciájának rendeleti úton történő rögzítésével megoldani.

A magyar felsőoktatási törvény első felsőfokú oklevélről (alapképzés), második felsőfokú oklevélről 
(mesterképzés) beszél – ez jól megfeleltethető a Bachelor és Master szintként jelölt első két Bologna-
ciklusnak (EHEA-QF szintnek). A felsőoktatás által kiadott egyéb oklevelek közül a doktori (PhD) 
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oklevél megint csak egyértelműen a harmadik Bologna-ciklusba sorolódik. (Vigyázat: itt most technikai 
megfelelési lehetőségről beszélünk, elvileg bizonyítanunk kell, hogy a mi képzési szintjeink valóban 
megegyeznek tartalmilag is a Bologna-szintekkel. A magyar felsőoktatási törvény erre az alapképzés 
és a mesterképzés esetében nyújt fogódzót, hiszen egyértelműen megfogalmazza e két szint kritériu-
mait, s ezáltal az összevetést hivatalosan lehetővé teszi.) A felsőfokú intézmények képzési programjai 
által kiadott oklevelek között a törvény a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés okleveleit 
említi még. Ezek leírása és szintezése várat magára.

A magyar szakképzési rendszer szintjeinek OKKR-megfeleltetése és az ott kiadott képesítések beso-
rolása az OKJ-munkálatok kapcsán a jelenlegi rendszerből leképezhető. A közoktatásban a szintek 
megállapítása nem képesítések mentén történhet, hiszen az érettségi az egyetlen hivatalos oklevél.

Az EKKR-ben a leíró jellemzők (deskriptorok) tanulási eredményekre vonatkoznak. (A tanulási ered-
ményekkel ebben a tanulmányban részletesen nem foglalkozunk, egyes tulajdonságait emeljük ki, a 
tárgyalás logikájával összhangban. A tanulási eredményekről lásd pl. [9], [10].) Ezek speciálisak és álta-
lánosak egyaránt lehetnek. A szinteken fölfelé haladva a tanulmányi és munkakörülményektől függ, 
hogy specialista vagy generalista képesítésről van-e szó egy adott esetben – nincsenek automatikus 
eligazodási pontok. Mindezek ellenére a szintek egyfajta fejlődést mutatnak az egyes deskriptorok 
mentén a komplexitás növekedésének irányában, és az előző szintek fejlettségi szintje ugyanezen 
tényező mentén egy következő szinten implicite meghaladottnak tekinthető. Ugyanakkor – ha egyéni 
tanulási utakat tekintünk – nem kell feltétlenül lépcsőfokról lépcsőfokra haladni. 

Az EKKR leíró jellemzői nem kötelezőek, a nemzeti oktatási-pedagógiai hagyományok, szóhasz-
nálat következtében eltérőek is lehetnek mind jellegükben, mind számukban. Eltérés esetén – ha most 
dolgozzák ki a nemzeti keretrendszert – azonban biztosítani kell az EKKR-rel való egybevetés lehető-
ségét. Maga az EKKR leírás jelenlegi formájában figyelembe vette a létező leírásokat (skót, angol, német, 
francia), és egyfajta kompromisszumot képez ezek között – itt tehát nincs kompatibilitási probléma.

A nemzeti képesítési keretrendszereket most bevezető országok a keretrendszert meghatározó jellemzők 
meghatározásakor folytatják a legnagyobb vitákat. Értelemszerűen a nemzeti keretrendszerek a leíró 
jellemzőkben erősen különbözhetnek egymástól. Kiindulópontként az EKKR leíró jellemzői szolgálnak: 

• tudás (knowledge) – az elméleti (theoretical) és tényszerű (factual) tudásanyagot is beleértve; 

• készségek (skills) – a kognitív (logika, intuíció, alkotó gondolkodás) és gyakorlati (kézügyesség, vala-
mint módszerek, anyagok, szerszámok és eszközök használata) aspektusokat is tartalmazva; 

• kompetencia – ideértve a felelősséget és autonómiát (responsibility and autonomy) – a legtöbb ország 
használja. 
A viták az értelmezésben, a nemzeti alágazati rendszerekben már meglévő deskriptorok felhasználá-

sában és a leíró jellemzők számának meghatározásában csúcsosodnak ki. 
A deskriptorok számának meghatározása azért fontos, mert a képesítési keretrendszer második 

dimenzióját alkotva a keretrendszer „rácsozatának” (grid) méretét adja meg. Ezáltal a leírások elméleti 
megfelelőségén túl egyfajta operacionalizálási, kezelhetőségi probléma is jelentkezik: túl sok jellemzőt 
bevonva azok függetlenségének biztosítása nem könnyű (ne legyenek átfedések), illetve a leírások átte-
kinthetősége is sérülhet. 

A 2009-es országonkénti előrehaladási jelentésben tehát az EKKR 3 deskriptora vagy az abban megje-
lenő részjellemzők közül valamelyiknek a kiemelése fordul elő a leginkább. A különbségek abban 
figyelhetők meg, hogy az egyes országok megértve a kettős – külső és belső – megfeleltetési kényszert, 
az EKKR és az NKKR szintjeinek megfeleltetése mellett nagy figyelmet kell fordítsanak arra, hogy az 
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alágazati rendszerek képesítései az NKKR-be zökkenőmentesen beilleszthetők legyenek. Ez viszont a 
létező leírások, filozófiák újragondolását, újratárgyalását igényli, és konfliktusokkal terhelt, hossza-
dalmas egyeztetéseket kíván meg.

A nemzeti sajátosságoknak történő megfeleltetést hangsúlyozza a tervezési folyamatban például 
Finnország, Írország, Norvégia, Szlovénia. Több országban kiemelten figyelnek az egyéb átfogó keret-
rendszerek deskriptoraira, pl. a Dublin-deskriptorokra. 

Egyre inkább úgy látszik, hogy a leírási vitákat a tanulási eredmények egyre pontosabb definiálása, 
értelmezése és a kompetenciafogalomtól elkülönülő megfogalmazása viszi a megoldás felé (A részle-
tekről lásd [10].) 

Megalkotóinak szemléletében az EKKR nem kompetenciaalapú, mert nem egyéni hozzáértésre (a 
„hogyan csinálja” kérdés nyomán az egyént jellemző szakmai tulajdonságokra) épít, hanem az a feladata, 
hogy képesítési szinteket és rendszereket legyen képes besorolni. A „kompetencia” fogalma úgy merül 
fel, hogy a tanulási eredmények megfogalmazásában megjelenik az, hogy a tanuló mit tegyen, s ezáltal a 
leírás bizonyos szempontból „kompetenciaorientált”. Ettől függetlenül az EKKR kizárólag tanulási ered-
ményre alapozottnak és nem kompetenciaalapúnak tekintendő. Itt a kompetenciafogalom különböző 
felfogásai közül az értelmezés az egyik mellett teszi le a voksát. Egyértelműen a tanulási eredményt 
tekinti az átfogóbb fogalomnak.

A keretrendszerben megjelenítendő képesítések szintezésénél problematikusnak tűnhet, hogy több 
leíró jellemző (a keretrendszer „rácsozatának” oszlopai) szerint kell az értékelést elvégezni, de úgy, hogy 
az adott képesítés a megfeleltetett szinten mindegyik jellemző leírásnak (a „rácsozat” egy sora) megfe-
leljen. Egyes elképzelések szerint egy kitüntetett jellemzőt kell találni, ha a három jellemző más-más 
sorba vinné a képesítést, és ennek a kitüntetett jellemzőnek a segítségével lehorgonyozni a képesítést. 
Az értelmezés azonban azt mondja, hogy mindegyik dimenzió azonos fontosságú. A megfeleltetést a 
„legjobb illeszkedés” közelítő módszerével kell meghatározni.

Úgy tűnhet, hogy azon országok számára, amelyek még nem rendelkeznek nemzeti képesítési keret-
rendszerrel, a legegyszerűbb út az, ha „lemásolják” az európai képesítési keretrendszert. Mivel azonban 
az európai keretrendszer úgy készült, hogy magába foglalhassa az összes nemzeti keretrendszert, szük-
ségképpen  kompromisszumot alkot azok között – annál általánosabbnak, elvontabbnak tekinthető. 
Az európai képesítési keretrendszer nem leképezése egyetlen nemzeti képesítési rendszernek sem – 
mint megállapítottuk –, az a nemzeti keretrendszerek keretrendszere. A nemzeti keretrendszereknek a 
működő, konkrét nemzeti képesítési rendszereket kell tükrözniük. A leíró jellemzők ugyan lehetnek 
azonosak, ám a leírásoknak maguknak nem célszerű azon a magas absztrakciós szinten lenniük, mint 
az EKKR-leírásoknak. A szintek számát és a szintleírást a nemzeti képesítési rendszerekkel összhangban 
kell megalkotni, lehetőleg úgy, hogy abban a „best fit” alapján a nemzeti képesítések kényelmesen elhe-
lyezhetők legyenek (tehát egy tagoltabb oktatási rendszerű ország nyolcnál több szintet is meghatá-
rozhat), ugyanakkor viszont az EKKR szintjeivel is kölcsönkapcsolatba legyenek hozhatók.

Egyes nemzeti keretrendszer elgondolások ezt úgy oldanák meg, hogy a szintek száma megmaradjon 
(egyszerű megfeleltetés az EKKR-nek), ugyanakkor tagozódjon is (a bonyolultabb nemzeti rendszert is 
tükrözze): egyes szinteken belül „alszinteket” jelenítenek meg. Például az 5. szintet két szintre bontják 
úgy, hogy a generikus leírás szerint az megfelelhessen az EKKR 5. szintnek, ám a két alszintleírás a tanu-
lási eredményeket annyira differenciálja, hogy a nemzeti képesítések eltérései is megjelenhessenek. Így 
előállhat egy olyan 5. szint, amelyikben az érettségin alapuló felsőfokú szakképzések különböző típusai 
a felsőfokú képesítést megkívánó bizonyos szakképzésekkel együtt két alszinten helyezkednek el. 

Megemlíthető itt az is, hogy egyes kutatók a tanulási eredményekben meg szeretnék jeleníteni a 
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kulcskompetenciákat is. Az EKKR szándékosan nem tartalmaz semmiféle utalást a tanulási eredmé-
nyek tartalmára vonatkozóan. Nem használ külön oszlopot (deskriptort) egyes kiemelt kulcskompe-
tenciákra – azonban egyes szinteken a meglévő leírásba beleérthetők kulcskompetenciák is. Az „etikai 
kompetenciák” például beleérthetők a „felelősségvállalás és autonómia” dimenzióba, a „tanulásra való 
képesség” beleérthető a „tudás, ismeret” dimenzióba. Más kompetenciáknak (nyelvtudás, vállalkozási 
készség, kulturális kompetenciák) azért nincs helye a keretrendszerben, mert azok nemcsak külön-
bözőképpen jelenhetnek meg más-más országokban, hanem egy országon belül is változhatnak (akár 
gyorsan is) az idővel.

A nemzeti és az európai keretrendszer referencia funkciójával nem férnek össze az ilyen típusú 
deskriptorok. Komparatív használatuk óhatatlanul harmonizálási nehézségekbe ütközne. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy egyes országokban, egyes időszakokban és bizonyos ágazatokban ezek az oktatási 
programok a tervezéskor ne kaphatnának kiemelt szerepet és jelentőséget. 

Maga az európai keretrendszer nem oktatási programok vagy foglalkozások tervezési eszköze, hanem 
a nemzeti rendszerekre összpontosít. Közvetlenül egyetlen program vagy foglalkozás besorolására sem 
alkalmazandó – működését a nemzeti keretrendszerekkel való megfeleltetésben fejti ki. A képzési 
programok osztályozására például az ISCED séma szolgál: nyilván a magasabb szintű képesítések az 
EKKR-ben magasabb szintű ISCED programokhoz tartoznak – de a cél különböző.

Ez a cél főként az egész életen át tartó tanulás kategóriáiban írható le jól. A tanulási eredmény alapú 
megközelítés ugyanis nem köt sem életkorhoz, sem formális oktatási programhoz. Kitágulnak tehát a 
lehetőségek arra vonatkozóan, hogy például a megszakított vagy résztanulmányok elismerése megtör-
ténhessen és ezek később egy teljes képesítéshez vezessenek. A megszerzett tanulási eredményeknek 
nem kell feltétlenül formális oktatási programokhoz kötődniük, a nem formális és informális úton 
szerzett tudás és munkatapasztalatok is elismerhetők. Ugyancsak könnyebbé válik a más típusú rend-
szerekben szerzett képesítések elismertetése.

A nemzeti képesítési keretrendszerek kialakításának folyamata 
és eredményei

A „Magyarázatok” két nagytudású szerzője vállalkozott arra, hogy megírja a folytatást is – ám ezúttal a 
másik oldalról, a nemzeti képesítési keretrendszerek szemszögéből. Céljuk kimondottan az volt, hogy a 
nemzeti keretrendszerek alkotóit segítsék. Ez az igény jelent meg 2008-ban az EKKR Tanácsadó Csoport 
felállításakor, és mindvégig jelen volt a PLA (peer learning activity) tevékenységek során (Budapest, 
2007; Krakkó és London 2008), ahol 26 ország szakértői vitatták meg az NKKR-ek különböző aspektu-
sait, és cserélték ki tapasztalataikat. (A tanulási eredményekre fókuszáló PLA tanácskozások eredmé-
nyeinek jó összefoglalását adja pl. [12].)

A nemzeti képesítési keretrendszerek formába öntésének „kényszere” nem nyilvánvaló minden 
ország számára. Mivel az oktatási alágazatokra vonatkozóan részletes szabályozással rendelkeznek, s 
az átjárások is többé-kevésbé szabályozottak, voltak olyan országok (pl. Észak-Európában), amelyek 
nem érezték úgy, hogy NKKR létrehozására lenne szükségük, illetve azt az EKKR által rájuk erőszakolt 
feladatként élték meg. Ezért az NKKR esetében is hangsúlyos elemmé vált, hogy ez egy új, hasznos és 
fontos eszköz leginkább azoknak a megoldatlan kérdéseknek a megválaszolására, amelyek az egész 
életen át tartó tanulás stratégiájában válnak nélkülözhetetlenné. A képesítések megszerzésének egyéni 
életútjához szükséges segítség, az alágazatok közötti átjárás, a képzési programokba való be- és kilépés 
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tisztázása, mindennek időbeni (dinamikus) szemlélete és kezelése leginkább egy olyan alágazatokon 
átívelő és azonos elven (a tanulási eredményeken) alapuló rendszerben valósítható meg, mint a nemzeti 
képesítési keretrendszer.

Ezt belátva az európai országok többsége 2004-től fokozatosan, majd egyre gyorsabban lépett rá az 
NKKR elkészítésének rögös útjára. Felgyorsította a folyamatot, hogy a nemzetközi szervezetek explicit 
módon kiálltak a koncepció mellett: a már eddig is említett Bologna-EHEA folyamat EC-menedzsmentje, 
az EUA és a CEDEFOP mellett az OECD, az ILO és egyéb szakmai szervezetek is egyértelműen pártolják 
a megvalósítást.

Melyek azok a kérdések, amelyek a képesítésekkel eddig is foglalkozó nemzeti szakértők, igazgatási 
szakemberek, oktatáskutatók számára is újként vagy újszerűen vetődnek fel?

Az NKKR definíciója megkerülhetetlen. Ez a Cedefop-kiadványban a következőképpen hangzik: „Az 
(országos vagy szektorszintű) képesítések osztályozásának és fejlesztésének a tanulási eredmények 
meghatározott szintjeire alkalmazott, a kritériumok egy halmazával (például deskriptorokkal) leíró 
eszköze” [11, 6. o].

A definíció jobb megértéséhez a képesítés fogalmát is meg kell adnunk. Az EKKR által adott defi-
níció: „Egy értékelési és elismerési folyamat formális eredménye, amely akkor adható ki, ha egy arra 
felhatalmazott testület megállapítja, hogy az egyén a rögzített követelményeknek (standardoknak) 
megfelelő tanulási eredményeket elérte” [11, 9. o].

A képesítési definíció a tanulási eredményt tehát nem általánosságban használja, hanem csak azokat 
a tanulási eredményeket veszi tekintetbe, amelyeket a hozzáértők az adott követelményekkel szembe-
sítve elértnek nyilvánítanak és jóváhagynak. Látható tehát, hogy szó sincs a tanulási eredmény part-
talan használatáról – informális vagy nem formális tanulási kontextusban sem.

A szint definíciója nem egy intézményhez (pl. egy adott főiskola) vagy egy programszolgáltatói kate-
góriához (pl. szakképző intézmények) kötődik, hanem a tanulási eredményekkel leírt jellemzőkhöz, 
ezáltal függetlenedve azoktól semleges referenciapontként szolgál éppen a programok és a képzőhelyek 
számára. Magyarán az NKKR-ben ugyanazon a szinten lehet egy szakképzési és egy felsőoktatási képe-
sítés – miközben ez nem homogenizálja a szektorokat, viszont lehetővé teszi az átjárások világosabb 
átlátását és megkönnyítését.

A tanulási eredmény-szemlélet ezen túl egy radikális szemléletváltást is jelent [10]. Az input szem-
léletről az output szemléletre történő áttérés, a tanárközéppontú oktatás helyett a tanuló-középpontú 
oktatás, az aktív tanulás paradigmája az oktatás és a képzés megújítását jelenti.

A nemzeti képesítési keretrendszerek megalkotásához azonban nem elegendő a szűkebb Cedefop-
definíció. Az EKKR-ajánlás hozzáteszi a definícióhoz, hogy „a (nemzeti képesítési keretrendszer) célja a 
nemzeti képesítési alrendszerek integrálása és koordinációja, valamint a képesítések átláthatóságának, 
elérhetőségének, fejlődésének és minőségének fejlesztése a munkaerőpiac és a civil társadalom igénye-
inek megfelelően”. Az NKKR-fejlesztés ezáltal válik többé, mint egy egyszerű osztályozási séma megal-
kotása. Akik NKKR-t fejlesztenek, azoknak az adott ország munkaerő-piaci és társadalmi igényeivel 
összhangban kell ezt tenniük. Manapság az egyik ilyen kiemelt igény a nem formális és informális tanu-
lási eredmények elismerése.

10 területet szoktak kiemelni:

• A képesítések növekvő konzisztenciája

• Növekvő átláthatóság az egyének és a munkaadók részére

• Az egyes képesítések azonos pénznemre váltása
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• A tanulási formák szélesebb körének elismerése

• A képesítési standardok országos/külső referenciapontja

• Tisztább kép a tanulási útvonalakról és az előrehaladásról

• A képesítések növekvő hordozhatósága

• Az érintett felekkel való együttműködés és az elkötelezettség erősítésének platformja

• A nemzeti reformfolyamatok nagyobb koherenciája

• Erős bázis a nemzetközi együttműködések, egymás jobb megértése és az összehasonlítások számára
Az egyes országok NKKR-fejlesztési folyamatai az előkészítő szakaszban foglalkoznak azzal, hogy 

ezek közül saját igényeiket megfogalmazzák és megjelenítsék. 

A nemzeti keretrendszerek kifejlesztéséhez az NKKR-munkacsoportok először egy 10 lépéses folya-
matot definiáltak [13]. Ez egyszerűsödött, finomodott, eleinte útmutatások formáját öltötte [11, 18. o.]:

• az NKKR-kidolgozás nem állhat egyetlen szakaszból,

• olyan modellt kell alkalmazni, amelyik kezelni képes a nemzeti sajátosságokat és az oktatási alágazatok 
eltérő megközelítéseit,

• a sikeres megvalósítás kulcsa egy széles körű és bizalmat ébresztő stratégia,

• az alapkoncepciót minél gyorsabban be kell mutatni – ezt azután a nemzeti prioritásokat figyelembe 
vevő megvalósítási szakasz kíséri,

• az NKKR minőségbiztosításának csak a leglényegesebb aspektusokra kell szorítkoznia,

• a kimeneti szemlélet jó, ha rugalmasan alkalmazzák,

• az igazi kihívás az érintett felek meggyőzése és az alkalmazásban való részvételük biztosítása. 

Majd pedig egy szekvenciális modellé vált [Deiji, 2009, idézi 11, 19. o.], amelynek szakaszai:

• feltárási, indító vitafázis: egyáltalán szükség van-e a nemzeti képesítési keretrendszerre, mik az 
előnyei, hátrányai,

• koncepcionális fázis: az NKKR fő céljainak kidolgozása és egy munkamenet elfogadása,

• tervezési fázis: a kialakítás terve és a megvalósításban való megegyezés a fő érintett felekkel,

• próbafázis: a megvalósítási eszközök tesztje, az operatív bevezetés előkészítése,

• a megvalósítás fázisa: a rendszer intézményi és kapacitásigényének biztosítása, a képesítések elhelye-
zése minőségbiztosítási elemekkel kombinálva és figyelemmel az értékelési, diplomakiadási folya-
matokra, miközben kiépül a szabályozás és a működtetés rendszere is többek között megfelelő pénz-
ügyi és számítástechnikai feltételek közepette,

• értékelési fázis: az előrehaladás és a hatások összegzése, amelyet gyakran újabb koncepcionális viták, 
újratervezés, kísérletezés és megvalósítás követ.

Az előrehaladást vizsgáló, 32 ország fejlesztési folyamatát összefoglaló jelentésből kiderülő információk 
szerint a helyzet a következő:

• Az indító fázisban tart három ország: Görögország, Lettország és Szlovákia.

• A koncepcióalkotás és tervezés fázisainak együttesét végzi az országok többsége, 15 ország.

• 3 ország jelezte, hogy már a tervezési fázisban tart (Ausztria, Belgium vallon része, Csehország), eközben 
tesztelést is végez Németország és Olaszország.

• A megvalósítás különböző fázisaiban (legtöbbször a korai szakaszban) jár 9 ország. Ezek közül a jelen-
tések szerint a korai szakaszban jár Csehország, Luxemburg, Románia (itt egyszerre folyik a koncep-
cióalkotás, tervezés és egyes megvalósítási lépések) és Szlovénia, a legelőrébb tartó országok pedig 
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Belgium (flamand tartomány), Dánia, Észtország, Finnország, Málta.

• Megvalósítottnak tekinti keretrendszerét Írország és az Egyesült Királyság (Anglia, Wales, Észak-
Írország – ahol most újabb verziót alkotnak – és Skócia), és ugyancsak a revízió korszakában van 
Franciaország.

Fontos fejleménynek tekinthetjük, hogy a beindult munka már lehetővé teszi a kialakulóban lévő 
nemzeti képesítési keretrendszerek tipologizálását – nem elméleti alapon, hanem a koncepcióalkotás, 
a tervezés és megvalósítás valós példái révén. Egy lehetséges felosztás a keretrendszerekben megva-
lósított alágazati kapcsolatok és ezek explicitté tétele szerint történhet a fő érintett felek számára. Ez 
alapján három fő típus rajzolódik ki:

• Szektorális (sectoral) keretrendszer. Az egyes oktatási szektorok (alágazatok: közoktatás, szakképzés, 
felsőoktatás, felnőttképzés) egyike-másika vagy mindegyike kidolgozza saját keretrendszerét, és 
ezek egymás mellett léteznek. Az átjárás kérdései, a kapcsolatok általában nem tisztázottak, de 
legalábbis nem jelennek meg rendszerszerűen.

• Áthidaló (bridging) keretrendszer. Van egy olyan képesítési rendszer, ahol egyes szinteken a képe-
sítések együtt jelennek meg, és ehhez sajátos deskriptorok is járulhatnak – ám a gyakorlatban az 
alágazati rendszerek rendelkeznek valódi jogkörökkel. A keretrendszer leírja a szektorális kapcso-
latokat.

• Integrált (integrated) keretrendszer. Nincsenek külön alágazati képesítési keretrendszerek, hanem 
csak egyetlen átfogó keretrendszer van, magába integrálva az összes alágazatot, és természetesen 
azok kapcsolatait is.

Egyéb modellfelosztások koncentrálhatnak például a keretrendszerek egyéb vonásaira, például a 
keretrendszer szabályozási aspektusaira vagy az állami szerepvállalás és az önkéntesség elemeire. Nem 
véletlen azonban, hogy az európai folyamatban a figyelem fókuszába az alágazatok és az alágazatok 
érdekeit képviselő felek (állampolgárok, szervezetek, hatóságok) kerültek: annál is inkább, hiszen 
legtöbbször már működő rendszerek áttervezéséről, új alapokra helyezéséről, új szempontok szerinti 
irányításáról van szó. A hagyományok, szokások, nézetrendszerek megváltoztatása nem könnyű, és 
a teljes folyamat egyik lényegi vonása, hogy csak akkor léphet új fázisba a fejlesztés, ha az érdekelt 
felek között konszenzus alakult ki.

A német képesítési keretrendszer kialakítási folyamatának példája

Az egész életen át tartó tanulást támogató német képesítési keretrendszer (a továbbiakban DQR) 
kialakítása hasonló rendszerben kezdődött és folyik, mint  magyar párjának munkálatai, ezért 
hasznos példaként tekinthető. A DQR megvalósításáról 2006 októberében hozott együttes döntést 
a szövetségi oktatási és kutatási minisztérium és a tartományi oktatási és kulturális miniszterek 
konferenciája. Először az uniós ajánlásokat vették alapul, majd a 2008. áprilisi EQF-ajánlás vált refe-
renciává. A folyamatot több fázisra bontották.

2007 közepe és 2009 februárja között zajlott le az első szakasz. Először megalakult egy miniszté-
riumi fennhatóságú koordinációs csoport (ennek magyar megfelelőjének a Tárcaközi Koordinációs 
Bizottságot tekinthetjük), és egy munkacsoport, amely 2007 márciusában tartotta alakuló ülését 
abból a célból, hogy egyetértés alakuljon ki az irányelvek, a kompetenciakategóriák, a termi-
nológia és a szintek tekintetében (ez a munka nálunk nagyrészt az OKM által létrehozott 3 
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OKKR-munkabizottságon belül zajlott le 2007 folyamán), és egy tanulási eredményeken alapuló 
szintleírási modellt alkossanak (Magyarországon ennek előkészítését az említett munkacsoportok 
közül az 1. és a 2., a konkrét modell elkészítését a jelenlegi TÁMOP OKKR alprojekt végezte, illetve 
végzi 2010 közepéig).

A második szakaszban – amely 2010 januárjáig tart – tervezik, hogy néhány példa segítségével 
megvizsgálják, hogyan működnek a leírások egyes konkrét képesítések esetében. 

A 2011 végéig tervezett harmadik fázisban befejeződik a fejlesztőmunka, és politikai döntést 
kell hozni a megvalósításról (Magyarországon 2010 közepén várható egy hasonló alapon hozott 
kormányrendelet), és a teljes német oktatási rendszer az összes szinten DQR-kompatibilis lesz.

A negyedik szakaszban, 2012 végéig megtörténik az európai képesítési keretrendszerrel való megfe-
leltetés (referencing). A harmadik és negyedik szakasz nálunk is hasonló módon tervezett, némileg 
jobban elnyújtva, 2013-ig.

A fentieknek megfelelően 2009 februárjában megjelent a munkacsoport által készített 
DQR-javaslat [14] – ezt tekinthetjük egy olyan dokumentumnak, amelyik a magyar analógia szerint 
az OKKR-munkacsoport által 2009 végére, 2010 januárjára készül el. Nézzük meg, hogy tanulmá-
nyunk előző fejezeteinek problémaköreit hogyan kezeli a német elképzelés.

A DQR a kidolgozók szemlélete szerint elsősorban az EU munkaerő-piaci mobilitást és az élet-
hosszig tartó tanulás segítségével a munkanélküliség elleni küzdelmet támogató eszköz. Ennek 
megfelelően a munka során és a munkabizottsági vitákban kiemelt szerepet szántak a munkaerő-
piaci szereplőknek és a társadalmi partnereknek. Érdekes kérdés, hogy mit nem várnak el a képesí-
tési keretrendszertől:

• nem tekintik azt szabályozási eszköznek (nem lehet pl. azt a közalkalmazotti bérskála meghatá-
rozásánál vagy az előléptetési rendszerben felhasználni), a képesítések azonos szintje nem azok 
azonosságát vagy homogenitását jelenti,

• nem kívánja helyettesíteni az oktatási rendszer jelenlegi felvételi követelményeit egyetlen szinten 
sem (egyes képesítések különböző útvonalakon is elérhetők, függetlenül a DQR-leírástól és hierar-
chiától, illetve nincs automatikus belépés egy már „teljesített” szintről a „következő” szintre), 

• kompetencialeírásai nem egyes személyekre, hanem képesítésekre vonatkoznak, a leírások 
magukba foglalják az informális tanulás eredményeit is, azonban nem tekinthetők az elismerés 
eszközének (első lépésben a leírások a formális képzésekben megszerezhető képesítésekre össz-
pontosítanak).
A DQR a német hagyományoknak és szóhasználatnak megfelelően kompetencia-alapú. A 

kompetenciák azonban nem tudják megjeleníteni a leírásokban az egyéni, individuális jellem-
zőket (pontosság, megbízhatóság, figyelem, normatív és etikai egyéniségépítés és személyiségvo-
nások, kultúrák közötti tolerancia stb) – miközben mindezeknek kiemelt jelentőséget tulajdoní-
tanak. Akárcsak az EKKR, a DQR is csak azokat a kompetenciákat „válogatja be” a leírási jellemzők 
közé, amelyek a sikeres munkavégzéshez szükségesek (vagyis nem „állampolgárt” épít). Egy másik 
kompromisszuma a leírásoknak az, hogy a módszertani kompetenciákat az egyes szinteken átíve-
lőnek tekintve azokat külön nem szerepeltetik a szintleírási jellemzők között.

A DQR-kompetenciafogalom: „azt a képességet és hajlandóságot jelenti, ahogyan a tudás, a kész-
ségek, valamint a személyes és módszertani hozzáértés (competences) felhasználása munkahelyi 
és oktatási környezetben, illetve a foglalkozás körében és a személyes fejlődésben jelennek meg, 
vagyis ebben az értelemben a kompetencia cselekvési képességekre (action skills) vonatkozik.” A 
DQR a kompetenciákat két kategóriába osztja, s ezek mindegyike két alkategóriát tartalmaz:
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• szakmai kompetencia (tudás és készségek),

• személyes kompetencia (társadalmi és egyéni).
A tudást mind terjedelmében, mind mélységében le kell írni. A készségek eszközökre és rendsze-

rekre, illetve ítéletalkotásra vonatkoznak.
A társadalmi kompetenciák körébe a csapatmunka és a vezetési készségek, az együttműködés és a 

kommunikáció tartoznak. Az egyéni szinten az autonómia és a felelősségvállalás, a visszacsatolási és 
a tanulási készségek jelennek meg a leírásokban.

A DQR-mátrix kidolgozása során elsődleges szempont az, hogy a formális képzés képesítéseire alkal-
mazható legyen. Csak egy következő lépésben akarják bevonni az informális képzést a rendszerbe. De 
az alapelv természetesen az, hogy azt nézzük meg, hogy valaki mire képes és ne azt, hogy hol tanulta 
azt.

A munkacsoport kidolgozta néhány (összesen 14) alapvető fogalom (nagy részük a fenti leírásban is 
szerepel) munkaértelmezését, és ezt tervezetének függelékében helyezte el.

Végül a tervezet „lelke” a DQR 8 szintjének leírása. Ez a 2. függelékben látható. Közlésének fő célja, 
hogy egy konkrét rendszer magyar nyelvű átírásával összehasonlító vitaalapunk legyen a magyar rend-
szer leírásakor.

A német rendszer jelenlegi munkálatai során egyes kiválasztott területek képesítéseinek illesztési 
lehetőségeit vizsgálják, ezek: fémipar, elektronikai ipar, kereskedelem, egészségügy és információtech-
nológia.

A magyar országos képesítési keretrendszer számára megfontolandó 
tapasztalatok és javaslatok

Az uniós ajánlások, a nemzetközi szervezetek és a szakértők értelmezései, valamint a más orszá-
gokban lezajlott és éppen folyó munkálatok alapján érdemes összefoglalni a magyar képesítési 
keretrendszer megalkotásában felhasználható tapasztalatokat, és azok mentén az OKKR-folyamatot 
vezénylő ajánlásokat megfogalmazni mind az elméleti megfontolásokat, mind pedig a gyakorlati 
tennivalókat illetően. Először tekintsük át, mi történt eddig. 

1. Az OKKR-kidolgozási folyamat eddigi szakaszai és eredményei nagyjából-egészében megfelelnek 
az európai országok hasonló fejlesztési folyamatainak. A koncepcionális kidolgozás és a tervezés 
fázisában vagyunk, mintegy 15-20 európai országgal együtt. 

2. A 2007 és 2009 között eltelt mintegy 3 évben felálltak azok a szakértői munkacsoportok és koor-
dinációs testületek, amelyek a 2013-ig tartó folyamat teljes egészét átfogva képesek a megvaló-
sítást és az EKKR-megfeleltetést elérni. Ezeknek a munkacsoportoknak az elméleti koncepcio-
nális szakaszban az OKM, illetve a TÁMOP 4.1.3. adta a célmegfogalmazást és a működéshez szük-
séges finanszírozást. A 2010–2012 közötti munkafázisokban újabb TÁMOP projektek lépnek be 
az alágazati megvalósítás támogatására. Amennyiben ezek késnek, a kitűzött határidők nehezen 
lennének tarthatók.

3. A (minden országban szükséges előfeltételt jelentő) politikai egyetértést és akaratot jelzi a 
2069/2008. Kormányhatározat az OKKR kialakításáról. Ezen határozat volt a 2009/2010-es munka 
bázisa. Szükség van arra, hogy 2010-ben egy újabb kormányhatározat jelenjen meg a megvalósítás 
módjáról és eszközeiről.
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4. Az oktatási alágazatok irányító hatósági és szakértői szinteken tudatában vannak a feladatnak. 
Ezen túl – érintett intézmények, vezetők, munkaerő-piaci szereplők, tágabb társadalmi kör – az 
informáltság csekély mértékű.

A TÁMOP 4.1.3 OKKR projektje az alábbiakat végzi el 2010 májusáig:
1. A koncepció véglegesítése.
2. Szintleírások.
3. Alágazati illesztési lehetőségek tesztelése.
4. Javaslat a szabályozási és működtetési mechanizmusokra.
5. Javaslat a további munkálatok tartalmára és lebonyolítására (kormányhatározat-előkészítés).

2010 és 2012 közötti feladatok:
1. Az alágazatok képesítéseinek illesztése az OKKR-hez.
2. A szabályozás és működtetés szervezeti és tartalmi kérdéseinek megoldása.
3. Beszámoló az európai képesítési keretrendszerhez történő hozzárendelésről.

A nemzetközi tapasztalatokból felhasználható tanulságok mentén a következő javaslataim vannak:
1. Zárjuk le a szintek számáról és a szintleírási jellemzőkről szóló vitát. A szintek számát tekintve a 

többségi európai példát és a 2007-es magyar munkacsoportok ajánlását is figyelembe véve marad-
junk a 8 szintnél, ahol viszont az 1. szintbe értsük bele a felkészítő, belépő szintet is (akár alszint 
formájában). A deskriptorok kiválasztásánál pragmatikus, a munka és az oktatás világára egyaránt 
figyelő, ám elsőrendű prioritásként a munkaerőpiac igényeinek megfelelő megközelítést válasz-
szunk (lásd pl. a részletezett német példát). A leíró mátrix lehetőleg ne tartalmazzon négynél több 
oszlopot. A deskriptorok megfogalmazásánál az oktatási alágazati rendszerek erőteljes figyelem-
bevételével történjen a konkrét szintleírás (azaz az első 3 szintnél a mai és közeljövőbeli közok-
tatás, a 4. és 5. szintnél elsősorban a szakképzés, a 6–8. szinteknél pedig a felsőoktatás helyzete és 
igényei, valamint a kapcsolódó nemzetközi leírásmódok legyenek mérvadóak). 2010. januárjában 
vitassunk meg a koordinációs tanácsban, illetve az érdekelt felek bevonásával szervezett műhely-
vitán egy 15-20 oldalas, véglegesnek szánt, de még csiszolható tervezetet.

2. Ugyanerre az időpontra készüljön el egy olyan mátrix, amelyik a magyar oktatási alrendszerek 
formális képzéseit az OKKR szintjeire behelyezi, gyakorlatilag a magyar ISCED séma OKKR 
sémába illesztésével. Ez jó alapot nyújt az alágazatoknak a saját képesítéseik konkrét leírásához. 
Az alágazatoknak számba kell venniük a fő- (érettségi, szakoklevél, diploma, …) és kiegészítő képe-
sítéseket (szakirányú továbbképzés, szakosító oklevél, …), és meg kell fogalmazniuk álláspontjukat 
a speciális képesítések és a részképesítések viszonylatában.

3. 2010 májusáig a következő irányokban lehet továbblépni:

• szervezeti, szabályozási, jogi aspektusok,

• konkrét alágazati képesítési szintű leírások (érettségi, szakképzési szintek, felsőoktatási diploma-
szintek, tudományterületi kimeneti és képesítési követelmények),

• kitekintés az informális és a nem formális tanulási eredmények elismerésére,

• pilot területek előkészítése egyedi képesítések leírási mintáinak megalkotására (egyedi szakképe-
sítések, felsőoktatási szakok, felnőttképzések), 

• a munkáltatókkal való további együttműködés kereteinek megteremtése,

• alágazati oktatási és kutatási programok előkészítése a tanulási eredmény alapú tantervek, 
tantárgyi követelmények, értékelés és mérés területein.
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