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A Magyar Képesítési Keretrendszer célja, funkciója, működése 
Olvasólecke 

 
 

Az olvasólecke a Tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés című, 30 órás felnőttképzéshez 

kapcsolódik. 

Az olvasólecke célja:  

- ismeretnyújtás a Magyar Képesítési Keretrendszer céljáról, funkciójáról, szintjeiről, 

deszkriptorairól; 

- szakmai támogatás a szintek értelmezéséhez, a képesítések MKKR-be történő besorolásához 

és az MKKR használatához.  

 

Az olvasólecke feldolgozásával elérhető tanulási eredmények: 

Tudás Képesség Attitűd Autonómia-felelősség 

Ismeri az MKKR célját, 
funkcióját, a deszkriptor 
kategóriákat, az MKKR 
kimeneti szintjeit, a 
megszerezhető 
szakképzettségek 
MKKR szintbesorolásait.  

Képes az MKKR és a 
tanulási eredmények 
felsőoktatási 
kontextusban történő 
értelmezésére és képes 
azt saját szakterületének 
képzéseire vonatkoztatni. 

Nyitott az MKKR 
logikájának és 
hasznának 
megértésére és az 
MKKR használatára. 

Képzésfejlesztéskor 
használja az MKKR 
táblázatot és a tantervi 
követelményeket adott 
MKKR szinttel 
összhangban 
határozza meg.  

 

Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 45 perc 
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Az olvasóleckét az SZTE T.E.A.M. fejlesztette  az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 azonosító számú „A 

Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a 

munkaerőpiaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében” című pályázatán belül 

az “AP2_OKTIG_2_Tanulási eredmény alapú szemlélet megismerése és bevezetése az SZTE-n” 

altéma keretében.  

 

 

 
   SZTE Tanulási Eredmény Alapú Képzésfejlesztő Műhely 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

szte.team@rekt.szte.hu  

www.facebook.com/szteteam 
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A képesítési keretrendszer1 képesítések2 meghatározott szempontok 

szerinti osztályozására és fejlesztésére szolgáló – általában politikai 

vagy stratégiai vízióval rendelkező – eszköz, amely – horizontálisan 

és vertikálisan – meghatározza a különböző képesítések közötti 

kapcsolatokat.  

 

 

A képesítési keretrendszerek lényegi újítása, hogy a képesítéseket nem az azokat kibocsátó 

iskolatípusok vagy a képzési idő hosszával kategorizálják (mint teszi azt pl. az ISCED rendszer3), 

hanem képzési szintenként megfogalmazzák azokat a tudásokat, képességeket és más 

kompetenciaelemeket, amelyeket adott képesítések kiadásához szükségesnek tartanak.  Ez a 

megközelítés nem a „bemenetre” fókuszál, ugyanis a hallgatók sok helyről származó, sokféle 

tudással, képességekkel, kompetenciákkal érkezhetnek egy adott képzésre, hanem azt fogalmazza 

meg, hogy ezeknek milyen szintje, szervezettsége jön létre a tanulási folyamat végén, a „kimenetkor” 

(Derényi–Vámos 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Az osztályozás alapján lehetnek szektorális, nemzeti és nemzetközi keretrendszerek. 
2 A „képesítés” egy értékelési és elismerési folyamat formális eredménye, megszerzésének feltétele, hogy egy illetékes 
hatóság megállapítsa, hogy az egyén adott sztenderdeknek megfelelő tanulási eredményt ért el (Európai Unió Tanácsa 
2017). Ez az EKKR által bevezetett definíció arra hívja fel a figyelmet, hogy a képesítésnek értékeléshez (pl. záróvizsga) 
kell kötődnie, egy felhatalmazott testületnek (pl. vizsgabizottságnak) kell döntenie, előzetes követelményekre 
(standardokra, pl. érettségi vizsgakövetelmény, szakmai vizsgakövetelmény, képzési és kimeneti követelmény stb.) épül 
és az ezeknek való megfelelést, ezek elérését kell megvizsgálni és igazolni. 
3 ISCED: International Standard Classification of Educationhttp://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-
classification-education-isced 
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Az Európai Unió tagországaiban megszerzett különböző szintű és 

struktúrájú képesítések összehasonlíthatóságát, egymásnak 

történő megfeleltetését és elismertethetőségét – a nemzeti 

képesítési rendszerek érintetlenül hagyása mellett – az Európai 

Képesítési Keretrendszer biztosítja.  

 

A 2008-ban létrehozott, az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere 

(továbbiakban: EKKR), valamennyi formális képzési forma és nem formális képzési program 

képesítéseit magában foglalja, és azokat – függetlenül azok konkrét tartalmától – tanulási eredmény 

alapú kimenetek alapján összesen nyolc hierarchikus úgynevezett referenciaszintbe sorolja. Ez a 

megközelítés teszi lehetővé a nemzeti oktatási-képzési rendszerek keretei között keletkezett 

képesítéseknek az EKKR-hez történő viszonyítását. E viszonyítás révén pedig a nemzeti képesítési 

rendszerekben született képesítések egymással is összehasonlíthatóvá válnak. Ezáltal nem csak a 

földrajzi akadályok válnak leküzdhetővé, hanem az egész életen át tartó tanulás eszméje is újabb 

megvilágításba kerül. Ahhoz azonban, hogy ez lehetséges legyen, úgynevezett nemzeti képesítési 

keretrendszerekre van szükség. Ezek a nemzeti keretrendszerek biztosítják, hogy az országban 

megszerezhető képesítéseket megfeleltessék a keretrendszer szintjeinek, illetve az EKKR-nek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
                             EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

AP2_OKTIG_2_Tanulási eredmény alapú szemlélet megismerése és bevezetése az SZTE-n 
Tanulási Eredmény Alapú Képzésfejlesztő Műhely a Szegedi Tudományegyetemen 

 

 
5 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 

 

 

Olvasnivaló a világhálón 
 

 

 

 Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének értelmezése: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/LLL/ekkr/az_ekkr_ertelmezese.pdf 

 

 Az Európai Képesítési Keretrendszerről angol nyelven: 

http://www.cedefop.europa.eu/hu/events-and-projects/projects/european-qualifications-

framework-eqf 

 

 Az Európai Képesítési Keretrendszer kategóriáinak és szintjeinek leírása angol nyelven: 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/LLL/ekkr/az_ekkr_ertelmezese.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/hu/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
http://www.cedefop.europa.eu/hu/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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Magyarország saját képesítési keretrendszere a Magyar Képesítési Keretrendszer4 

(továbbiakban: MKKR), amelyben a hazai képesítések szerepelnek a közneveléstől a 

felsőoktatáson át a felnőttkori tanulásig, beleértve szakképzést és a doktori képzést is. Az 

MKKR, követve az EKKR struktúráját nyolc szintet5 tartalmaz, ugyanakkor az MKKR szintleíró 

deszkriptorai6 számukat illetően eltérnek az EKKR kategóriáitól. Míg az EKKR három deszkriptort7 

(tudás, képesség, felelősség-autonómia) használ az egyes kimeneti szintek leírására, addig a magyar 

képesítések leírása szintenként négy deszkriptor (tudás, képesség, attitűd, autonómia-felelősség) 

segítségével történik (1. táblázat).  

1. táblázat: A Magyar Képesítési Keretrendszer struktúrája8 
Mind a 8 szintet egy-egy 
jellemző-csoport határoz 
meg, amely az adott 
szintű képesítésekre 
vonatkozó tanulási 
eredményeket jelzi a 
magyar képesítési 
rendszerben. 

Tudás Képességek Attitűdök Autonómia és 
felelősség 

Az MKKR a tudás 
elméleti és/vagy 
tárgyi szempontból 
írja le. 

Az MKKR a készségeket 
kognitív (logikai, intuitív és 
kreatív gondolkodás 
használata) és gyakorlati 
(kézügyesség valamint 
módszerek, anyagok, 
eszközök és műszerek 
használata) szempontból 
írja le. 

Az MKKR az 
attitűdöket a 
tanulás, a munka, a 
társak és a saját 
cselekvéshez való 
viszony szintjei 
alapján írja le.  

Az MKKR a 
kompetenciát a 
felelősség és az 
autonómia 
szempontjából írja 
le.  

8. 
szint 

8. szintre 
vonatkozó 
tanulási 
eredmények  

    

….. …………     

3. 
szint 

3. szintre 
vonatkozó 
tanulási 
eredmények  

    

2. 
szint 

2. szintre 
vonatkozó 
tanulási 
eredmények  

    

1. 
szint 

1. szintre 
vonatkozó 
tanulási 
eredmények  

    

                                                 
4 A tanulási eredmények fogalmát a Magyar Képesítési Keretrendszer (továbbiakban: MKKR) vezette be az oktatás 
világába Magyarországon. 
5 A szintek egymásra épülnek. A magasabb szintek magukban foglalják az alacsonyabb szintek tanulási eredményeit is. 
Az 1. szint a legalacsonyabb, a 8. szint a legmagasabb.  
6 Deszkriptor: a szintleírásoknál használt jellemzők, kategóriák, mint tudás, képesség, attitűd, autonómia-felelősség. 
7 Az Európai Képesítési Keretrendszerben az egyes szintek kimeneti szintleírásaira a tudás, képesség, kompetencia 
deszriptorokat használtál. A 2017 májusában elfogadott újabb ajánlásnak megfelelően a korábbi kompetencia kategóriát 
felősség és autonómia kategóriára változtatták (Európai Unió Tanácsa 2017).  
8 A Magyar Képesítési Keretrendszer táblázata elérhető az SZTE T.E.A.M. Coospace színterén: http://www.coosp.etr.u-
szeged.hu/Scene-486670 illetve a Farkas Éva (2017): A tanulási eredmény alapú tanterv- és tantárgyfejlesztés a 
felsőoktatásban c. könyv (Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó) 1. számú mellékletében 

http://www.coosp.etr.u-szeged.hu/Scene-486670
http://www.coosp.etr.u-szeged.hu/Scene-486670
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           Hasznos videofilmek a világhálón 
 

 

 

Animációs film a Magyar Képesítési Keretrendszerről (időtartam: 3 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=clTl6rYtD2g 

 
 

A Magyar Képesítési Keretrendszer köznevelési elemeinek kifejlesztése 

(időtartam: 5 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=l_WwcLuLo-E 

 

 
 

Az MKKR előnnyel jár a tanuló, a képző intézmény és a munkahely számára is, mivel átlátható, 

rugalmas, könnyen érthető rendszerbe sorolja a hazai képesítéseket, függetlenül attól, hogy az a 

köznevelésben, a szakképzésben, a felnőttképzésben vagy a felsőoktatásban szerezhető meg. Az 

MKKR nem ír le egyedi képesítéseket vagy egyéni kompetenciákat, így az egyes szintek 

önmagukban nem alkalmasak egy képzés kimeneti követelményeinek megfogalmazására. 

Ugyanakkor könnyebbé teszi a képesítések összehasonlítását azáltal, hogy a tanulás eredményei 

szerint rendszerezi azokat. A megszerzett 

tudás, képesség, attitűd, valamint az 

autonómia és felelősség láthatóvá tétele 

megkönnyíti az egyéni és szakmai 

továbbfejlődést, valamint a munka világában 

való boldogulást.  

https://www.youtube.com/watch?v=clTl6rYtD2g
https://www.youtube.com/watch?v=l_WwcLuLo-E
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A szervezett képzésben megszerezhető képesítések jelentős részét már besorolták az MKKR 

különböző szintjeibe (2. táblázat). Először az iskolai végzettségek besorolása történt meg. A 

köznevelésben megszerezhető végzettségeket az MKKR alsó négy szintjébe, a felsőoktatásban 

megszerezhető szakképzettségeket9 az MKKR felső négy szintjébe sorolták be.  

 

2. táblázat: A magyar képesítések helye az MKKR-ben 

 
EKKR/ 
MKKR 
szint 

Képzési kimenetek 
 

Iskolai végzettség/ 
Iskolarendszerű képzés 

OKJ szakképesítés 
Felnőttképzési szakmai 
végzettség 
 

Idegen nyelvi 
szint/tanulási 
eredmény 

Informatikai szint/ 
tanulási eredmény 

1. Általános iskola befejezett 6. 
osztály  

 

Szakmai végzettség10 
(felnőttképzési szakmai 
programkövetelmény) 

 

- Infokommunikációs 
Egységes 
Referenciakeret11 
szerinti 1. szint 

2. Általános iskola befejezett 8. 
osztály 
 
HÍD programban szerzett 
bizonyítvány/tanúsítvány12 

 

Alapfokú OKJ 
részszakképesítés13 
(szintkód14: 21) 
 
Szakmai végzettség 
(felnőttképzési szakmai 
programkövetelmény) 
 
 
 
 

Közös Európai 
Nyelvi 
Referenciakeret 
szerinti A1 
szintű 
nyelvtudás 

 

Infokommunikációs 
Egységes 
Referenciakeret 
szerinti 2. szint 
 
ECDL Base 

                                                 
9 A felsőoktatásban megszerezhető szakképzettségek MKKR szintjeit a felsőoktatásban megszerezhető képesítések 
jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) kormányrendelet tartalmazza. 
10 Iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, egyéb szakmai képzés keretében megszerezhető államilag el nem ismert 
szakmai végzettség, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia 
megszerzésére, fejlesztésére irányul. 
11 A digitális kompetencia önértékelését és fejlesztését támogató referenciakeret. 
12

 A Köznevelési Híd programok azoknak a fiataloknak adnak lehetőséget és esélyt akik az általános iskola elvégzése után 
nem jutottak be középfokú iskolába (HÍD 1) illetve akik nem tudták befejezni az általános iskolát, de már betöltötték a 16. 
életévüket (HÍD 2). Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat 
általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytathatja. A 
Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés megszerzésére 
irányuló komplex szakmai vizsgával zárul.   
13 Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, államilag elismert szakképesítés, amely legalább egy munkakör ellátására 
képesít.   
14 Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, állam által elismert szakképesítések azonosító számának első két 
számjegye, amely a szakképesítés szintjére utal.  
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EKKR/ 
MKKR 
szint 

Iskolai végzettség/ 
Iskolarendszerű képzés 

OKJ szakképesítés 
Felnőttképzési szakmai 
végzettség 

Idegen nyelvi 
szint/tanulási 
eredmény 

Informatikai szint/ 
tanulási eredmény 

3. 
 
 
 

Középiskola befejezett 10. 
osztály 
 
Speciális szakiskolai 
záróbizonyítvány és 
szakképesítés 

 

Alsóközépfokú OKJ 
részszakképesítés 
(szintkód: 31) 
Alsóközépfokú 
szakképesítés (szintkód: 
32)  
Alsóközépfokú 
szakképesítés ráépülés15 
(szintkód 33)  
Szakmai végzettség 
(felnőttképzési szakmai 
programkövetelmény) 

Közös Európai 
Nyelvi 
Referenciakeret 
szerinti A2 
szintű 
nyelvtudás 

Infokommunikációs 
Egységes 
Referenciakeret 
szerinti 3. szint 
 
ECDL Standard 

4. Gimnáziumi, 
szakgimnáziumi, 
szakközépiskolai érettségi 
(közép- és emelt szintű) 

 

Középfokú OKJ 
szakképesítés (szintkód: 
34)  
Középfokú OKJ 
szakképesítés-ráépülés 
(szintkód: 35) 
Felső középfokú OKJ 
részszakképesítés 
(szintkód: 51) 
Felső középfokú OKJ 
szakképesítés (szintkód: 
52) 
Felső középfokú 
szakképesítés-ráépülés 
(szintkód: 53) 
 
Szakmai végzettség 
(felnőttképzési szakmai 
programkövetelmény) 

 
 
 
 
 

Közös Európai 
Nyelvi 
Referenciakeret 
szerinti B1 
szintű 
nyelvtudás 

 

Infokommunikációs 
Egységes 
Referenciakeret 
szerinti 4. szint 
 
ECDL Advanced / 
Expert 

                                                 
15 Adott tevékenység magasabb szintű ellátását biztosító, újabb munkakör betöltésére jogosító szakképesítés.  
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EKKR/ 
MKKR 
szint 

Iskolai végzettség/ 
Iskolarendszerű képzés 

OKJ szakképesítés 
Felnőttképzési szakmai 
végzettség 

Idegen nyelvi 
szint/tanulási 
eredmény 

Informatikai szint/ 
tanulási eredmény 

5. Felsőoktatási szakképzés16 
 

Emelt szintű OKJ 
szakképesítés (szintkód: 
54) 
Emelt szintű 
szakképesítés-ráépülés 
(szintkód: 55) 
 
Szakmai végzettség 
(felnőttképzési szakmai 
programkövetelmény) 

 

Közös Európai 
Nyelvi 
Referenciakeret 
szerinti B2 
szintű 
nyelvtudás 

- 

6. Felsőoktatási alapképzés 
(BA, BsC) 
 
Szakirányú továbbképzés17 
 

 

Felsőfokú végzettséghez 
kötött OKJ szakképesítés 
(szintkód: 62) 
 
Szakmai végzettség 
(felnőttképzési szakmai 
programkövetelmény) 

 

Közös Európai 
Nyelvi 
Referenciakeret 
szerinti C1 
szintű 
nyelvtudás 

- 

7. Felsőoktatási mesterképzés 
(MA, MsC) 
 
Osztatlan képzés  
 
Szakirányú továbbképzés 

 

- Közös Európai 
Nyelvi 
Referenciakeret 
szerinti C2 
szintű 
nyelvtudás 

- 

8. Doktori képzés (PhD, DLA) - - - 
 

Az iskolai végzettségek MKKR szinteknek történő megfeleltetését követte az Országos Képzési 

Jegyzékben szereplő, állam által elismert szakképesítések besorolása. A 25/2016. (II. 25.) 

kormányrendelettel módosított, 2016. március 4-től hatályos OKJ szakképesítésenként 

tartalmazza azok MKKR szerinti szintjének meghatározását. Az állam által elismert 

szakképesítéseket a 2-es szinttől a 6-os 

szintig sorolták be18.  

                                                 
16 A felsőoktatási szakképzés 2 éves, felsőoktatási intézmény által folytatott, felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító 

képzés. A felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, amelyet oklevél tanúsít. A felsőoktatási 
szakképzések tanulási eredmény alapú képzési és kimeneti követelményeit a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 
tartalmazza.  

17 A szakirányú továbbképzés felsőoktatási intézmény által folytatott, felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító 
képzés, amely során szakirányú szakképzettség szerezhető. Megkezdése felsőfokú végzettséghez kötött, időtartama – a 
képzés jellegétől függően – 2, 3 vagy 4 félév.  
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Nem csak a formális, hanem a nem formális, iskolán kívüli környezetben – jellemzően 

felőttképzésben – szerzett képesítések is helyet kaptak az MKKR-ben. Az állam által el nem ismert, 

egyéb szakmai képzések tartalmi követelményeit meghatározó szakmai programkövetelmények 

(szakmai végzettségek)19 2016 őszén kapták meg MKKR20 szintbesorolásukat21. 

 

A szakmai végzettségeken túl a nyelvi és informatikai képesítések és tanulási eredmények is 

megtalálhatóak az MKKR-ben. A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (továbbiakban: KER) és 

az EKKR szintjeinek összevetését az Ír Nemzeti Képesítési Hivatal végezte el 2007-ben22. Mivel az 

EKKR és az MKKR azonos szintjei egymásnak megfeleltethetőek, a nyelvi szintek MKKR szintjei 

azonosak azok EKKR szintjeivel.   

 

A 2013-ban megújított három European Computer Driving Licence23 (Európai Számítógép-használói 

Jogosítvány, továbbiakban: ECDL) képesítést a Máltai Képesítés-elismerési Információs Központ24 

feleltette meg az EKKR 2-4. szintjeinek.  

A 2012-ben kidolgozott, majd 2015-ben átdolgozott Infokommunikációs Egységes Referenciakeret 

2015 (továbbiakban: IKER25) négy szintjének MKKR besorolása is megtörtént.  

                                                                                                                                                                     
18 A korábban szerzett, a jelenleg hatályos OKJ-ban már nem szereplő szakképesítések MKKR szinteknek történő 
megfeleltetését az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó miniszteri rendelet mellékletében található, 
az egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetési táblázata teszi lehetővé. 
19 Iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, egyéb szakmai képzés keretében megszerezhető államilag el nem ismert 
szakmai végzettség, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia 
megszerzésére, fejlesztésére irányul. A támogatott egyéb szakmai képzéseket – az egységes követelményrendszer 
biztosítása érdekében – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásában elérhető felnőttképzési szakmai 
programkövetelmények alapján lehet indítani. 
https://szpk.mkik.hu/_frontend/index.php?module=programkovetelmeny&mid=4&order=&turn=&page=4&pager_limit= 
20 A hatályos felnőttképzési törvény szerint az MKKR szintbe sorolást a szakmai programkövetelmény javaslat 
benyújtójának kell megtennie, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Program Bizottsága a szakmai 
programkövetelmények bírálatakor megvizsgál. A már nyilvántartott szakmai programkövetelmények esetében a 
felnőttképzési törvény felhatalmazása alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végezte el 2016 őszén „a szakmai 
programkövetelmények az Európai Képesítési Keretrendszerhez kapcsolódó Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti 
szintjének meghatározását és besorolását” (2013. évi LXXVII. törvény 18 § (7) bekezdés). 
21 A szakmai végzettségek (felnőttképzési szakmai programkövetelmények) Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti 
szintjének meghatározására, besorolására vonatkozó módszertani útmutató elérhető a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara honlapján: 
http://www.mkik.hu/upload/mkik/felnottkepzes/utmutato_mkkr_besorolas_vegleges_20161006_fe.pdf 
22 National Qualifications Authority of Ireland (2007), Towards the establishment of a relationship between the Common 
European Framework of Reference for Languages and the National Framework of Qualifications 
23 A European Computer Driving Licence egy, az ECDL Alapítvány által kidolgozott és gondozott egységes számítógép-
használói képesítés. Az 1995 óta használt, 3 szintre kidolgozott, modulokból építkező képzések elsősorban a felhasználói 
ismeretek átadására fókuszálnak.  
24 Malta Qualifications Recognition Information Centre http://ncfhe.gov.mt/en/services/Pages/All%20Services/mqric.aspx 

https://szpk.mkik.hu/_frontend/index.php?module=programkovetelmeny&mid=4&order=&turn=&page=4&pager_limit
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A 2017. május-júniusi vizsgaidőszakban érettségiző tanulók bizonyítványa és záróvizsgázó hallgatók 

oklevele26 már tartalmazza az adott végzettség EKKR/MKKR szintjét.  

A hallgató számára az MKKR szintek tanulási eredményei azt 

mutatják meg, hogy mit kell tudnia az egyes képzési szakaszok végén, a képzés eredményes 

befejezésével milyen mélységű és szintű kompetenciákat fog elsajátítani, és mit lesz képes jövendő 

munkahelyén különböző szintű önállósággal elvégezni egy adott szakképzettség birtokában.  

A munkáltató számára az MKKR szint világosabbá teszi, hogy milyen tudással, képességekkel és 

attitűdökkel rendelkezhet a leendő munkatárs, jobban megérti, mit várhatnak el az adott 

szakképzettséget igazoló oklevelet birtokló egyéntől.  

A felsőoktatási intézmény képzésfejlesztői és oktatói számára azt határozza meg az MKKR szám, 

hogy milyen szintre kell eljuttatni a képzésben résztvevőt, az adott (szak)területen a hallgatónak 

milyen összetettségű tudással kell rendelkeznie, a tudás birtokában milyen feladatok, 

tevékenységek önálló elvégzésére kell képessé válnia és milyen attitűdökkel rendelkezzen ahhoz, 

hogy a munkavégzése eredményes legyen.  

 
 

                                                                                                                                                                     
25 Az IKER a TÁMOP 2.1.2/12-1 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című kiemelt projektben 
került kidolgozásra 2012-ben, ennek felülvizsgálata és átdolgozása történt meg 2015-ben.  
26 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51. § (5) bekezdése, illetve a 87/2015. (IV. 9.) 
kormányrendelet 9. mellékletének vonatkozó pontjai értelmében a 2015. augusztus 15-e után kiadott képesítést igazoló 
dokumentumokban már szerepelnie kell a képesítés MKKR és EKKR szintjének. 
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