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1 .  ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

A BUDO -  Spor t  Akadémia  Alap í tvány  m inőség i rány í tás i  

rendsze rének  k ié p í tése  so rán  b iz tos í to t tuk  az  a l ább iaka t :   

 átfogó minőségpolitikát és ehhez kapcsolódó stratégiát alakítottunk ki képzési 

tevékenységünk minőségének biztosítása érdekében; 

 formális belső mechanizmusokat alakítottunk ki képzési programjaink indításának       

jóváhagyására, követésére és rendszeres belső értékelésére vonatkozóan;  

 eljárásokat alakítottunk ki az oktatók folyamatos továbbképzésének és minősítésének 

biztosítására;  

 minden képzési programunkhoz biztosítottunk annak megvalósításához szükséges 

erőforrásokat;  

 gondoskodtunk képzési tevékenységünk hatékonyságát biztosító információk         

gyűjtéséről, elemzéséről és felhasználásáról, és a 

 honlapon rendszeresen közzétesszük a képzési tevékenységünkre vonatkozó naprakész, 

objektív mennyiségi és minőségi információkat.  

A BUDO-  Spor t  Akadémia A lap í tvány m inőség i rány í tás i  

a lape lve inek é rvényes í t éséve l  b i z t os í t juk ,  hogy  

minőségb iz tos í tá s i  r endsze rünk   

 tükrözze azt, hogy irányítási folyamatainak középpontjában a képzés minőségének 

növelése áll,  

 a képzés feltételeinek folyamatos fejlesztésére irányul,  

 önértékelésre épüljön,  

 a személyi feltételek folyamatos fejlesztésére irányuló szemléletünket tükrözze és    

segítse elő az oktatók továbbképzését és önképzését a képzés minőségének javítása  

érdekében,  

 járuljon hozzá ahhoz, hogy az alapítványunk képzési tevékenységével kapcsolatos 
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változtatások a szolgáltatások minőségének javítása adatokon és visszajelzéseken 

alapuljon,  

 a képzési tevékenység külső és belső résztvevőinek bevonására épüljön, és  

  legyen összhangban az alapítványunk méretével és képzéseinek összetettségével.  

 

2 .  M INŐSÉGIRÁNY ÍTÁS I  RENDSZERÜNK A  KÖVETKEZŐ  FŐBB 

MUNKATERÜLETEK SZABÁLYOZÁSÁRA TERJED  K I :  

2.1. Stratégiánk és minőségpolitikánk  

2.2. Képzési programjainkkal kapcsolatos eljárások minőségbiztosítása  

2.3. Az oktatók felkészültségével, oktatói kompetenciáik folyamatos fejlesztésével 

kapcsolatos minőségbiztosítási eljárások és módszerek  

2.4. Alapítványunk minőségbiztosítási tevékenységét támogató információs 

rendszere  

2.5. A panaszok bejelentésének, kivizsgálásának, kezelésének módja  

2.6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek menete  

2.7. Az alapítványunk önértékelésére vonatkozó eljárás 
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2 .1  S t ra tég iánk  és  m inőségpo l i t i kánk 

 

A BUDO- Sport Akadémia Alapítvány célja az egészségmegőrzés a helyes életmód, a 

képességfejlesztés kibontakoztatása oktatás-nevelés, képzés, képességfejlesztés útján a 

rendszeres testedzésre való igény kialakításában. 

Az alapítvány létrehozásában közreműködő sportszakemberek tudták, hogy céljaikat 

elsődlegesen a sport oktatására, a sportolók edzésére hivatott szakemberek kinevelése, képzése 

továbbképzése útján fogják tudni megvalósítani. 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 

393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet szelleme és írott szabályai megerősítettek bennünket, de arra 

vonatkozóan is irányt mutatnak, hogy mely területeken és milyen minőségi jellemzők mentén 

kell a további fejlesztéseket végrehajtanunk, eljárásainkat kiegészítenünk, pontosítanunk.  

2 .1 .1  M inőségpo l i t i kánka t  a  köve tkezőkben  

i smer te t jük :  

A BUDO- Sport Akadémia Alapítvány az általa folytatott szakképzési tevékenység minőségét, 

illetve e minőség biztosításának hosszú távú garanciáit működése lényegének és fejlődése 

zálogának vallja. Az Alapítvány vezetése elkötelezett a hatályos jogszabályok 

végrehajtásában, illetve a szakmai követelmények teljesítésében és a szakmai munka 

eredményességének folyamatos fejlesztése iránt.  

A BUDO- Sport Akadémia Alapítvány szakképzési filozófiájának és célrendszerének 

középpontjában áll: 

 az elégedett, azaz a képzés eredményeként korszerű és teljesítményképes tudással, fejlett 

önismerettel, gazdag önkifejezési, kommunikációs és kapcsolatteremtési készségekkel 

rendelkező tanfolyami résztvevő,  

 az alkalmazni kívánt munkaerő szakképzettségének mélységével es terjedelmével 



 

 

6 

 

kapcsolatos várakozásait: visszaigazolva látó munkáltató illetve munkaerőpiaci szervezet, 

 a szakképzés irányításában és ellenőrzésében finanszírozásában és támogatásában 

érdekelt állami szervek, kamarák, szakmai és társadalmi szervezetek elismerése. 

 

 

 

 

Az Alapítvány célja, hogy eredményes működésével, a szakképzés rendszerében, illetve a 

szakképzési piacon elnyerhető pozícióit erősítse. Az elmúlt évben a rendelkezésére álló személyi 

tárgyi és technikai feltételek minőségi szempontból mind magasabb színvonalú kihasználása útján 

piacképes szakképesítéssel, elméletileg szélesen alapozott és praxis-orientált szakmai tudással 

felvértezett munkavállalókat bocsásson ki a munkaerőpiacra,  

A BUDO- Sport Akadémia Alapítvány minőségcélokat tűz ki maga elé; olyanokat, amelyek 

megfelelő módon támogatják minőségpolitikája megvalósítását.  

Az Alapítvány a permanens minőségfejlesztés és - biztosítás garanciáit abban látja, hogy teljes 

tevékenységét érintően minőségi szakképzési kínálattal (minden egyes általa, gondozott, 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek magas színvonalú érvényesítését szolgáló 

képzési dokumentumokkal felszerelt, a szükséges feltételeket minden téren kielégítő oktató-

gárdával és tárgyi eszközökkel bíró képzésekkel és továbbképzésekkel) lép, a szakképzési piacra. 

A szakképzést a tudatosság, tervszerűség és szervezettség messzemenő szem előtt tartásával 

megszervezi, irányítja, illetve lefolytatja. A magas minőségi követelményszint állításával és 

folyamatos ellenőrzésével a résztvevőket a szakképzés és továbbképzés alkotórészeseivé teszi. 

A minőségpolitikát rendszeresen felülvizsgálja és szükség szerint aktualizálja. 

A minőségpolitikáját a vele, munkaviszonyban, munkaviszonyon kívüli egyéb jogviszonyban 

vagy megbízási/vállalkozási, illetve felnőttképzési szerződésen alapuló jogviszonyban állókkal 

megismerteti és annak végrehajtását következetesen számon kéri. 

A minőségi munkavégzés irányítási, szervezési és finanszírozási feltételeit folyamatosan 

biztosítja.  

A BUDO- Sport Akadémia Alapítvány minden munkatársának felelőssége és kötelessége 

minőség szolgálata. Valamennyien résztvevői, a minőség szisztematikus és rendszeres 

javításának. Ennek megvalósulása érdekében aktív szerepet vállalnak a minőségbiztosítási 

rendszer bevezetésében és működtetésében. Munkájukat folyamatosan fejlesztik a 

tapasztalatok elemzése és értékelése útján. Törekszenek a hibák megelőzésére, illetve a hibák 

mielőbbi megszüntetésére. Folyamatosan fejlesztik tájékozottságukat, ismereteiket; 
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tudásukat. Maradéktalanul betartják az alapítványi minőségirányítási és - biztosítási 

szabályokat.  

A BUDO- Sport Akadémia Alapítvány minőségpolitikája megvalósításán keresztül kívánja 

növelni elismertségét, tekintélyét, szakmai hírnevét. 

 

 

 

2 .1 .2 .  A  képzésben  rész tvevők  bevonásának  mód ja i  a  m inőségb iz tos í tás  

megva lós í tásába   

 

Minőségbiztosítási célkitűzéseink megvalósításának részesei a képzéseinken résztvevők. Az ő 

munkájuk, viselkedéskultúrájuk, fegyelmük, szorgalmuk, pontosságuk és kitartásuk nélkül a 

képzés minősége nem fejleszthető, nem javítható.  

A célkitűzések megvalósításába való bevonásuk fontosabb módszerei, az alapítvány 

minőségbiztosítási rendszere alapjainak megismertetése, a tájékoztatás. Ennek keretében a 

bevezető tanfolyami foglalkozáson felhívjuk a résztvevő figyelmét minőségpolitikánkra és 

annak fontosságára, hogy az abban foglaltaktól való eltérés feltárása, a helyesbítés és javítás 

rendkívül fontos eszköze. A tájékoztatás a minőség biztosítási rendszerek alkalmazásának 

fontosságára is kiterjed. Ennek alapvető érvényesítési területei: a felnőttképzési szerződésben 

foglalt kötelezettségek hiánytalan teljesítése, a házirend minden körülmények közötti 

megtartása, a képzési programjainkban meghatározott követelményeknek való maradéktalan 

megfelelés. Az együttes munka egyensúlyát, harmóniáját a képzésben résztvevők jogainak és 

jogaik érvényesíthetőségének biztosítása révén kell garantálni. A jogérvényesítés 

lehetőségének biztosítása, a résztvevői jogok tiszteletben tartása hozzájárul a résztvevők 

motivációjának és felelősségtudatának megerősítéséhez, a képzés során alkalmazott eljárások 

szükségességének tudatosításához.  
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2 .1 .3 .  A  m inőségpol i t i ka  megva lós í tá sának ,  f igye lemmel k isé résének  és  

fe lü lv i zsgá la tának  módja   

 

Minőségpolitikánk megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérjük, annak átfogó 

felülvizsgálatára évente egyszer az önértékeléshez kapcsolódóan kerül sor.  

A figyelemmel kísérés keretéül minőségi jellemzőket (indikátorokat) határozunk meg, amelyeket 

a felnőtt képző tevékenységünk minden mozzanatát érintően alkalmazunk. Legfontosabb minőségi 

jellemzőink:  

 kiegészítő információk indokolt kérésének gyakorisága, a kiegészítő információk tárgya 

(a tájékoztatás tartalmára vonatkozó hiányok megállapításának indikátora) 

  regisztrált érdeklődők és a beiratkozottak aránya (a tájékoztatás eredményességének 

indikátora) 

  a tanfolyami képzési idő első felében „lemorzsolódottaknak" a beiratkozottak számához 

viszonyított arányszáma (a képzésben csalódottak aránya – korrigálva az elháríthatatlan 

külső okok miatt kimaradók számával)  

  a képzést eredményesen befejezők száma és a szakmai vizsgán (vagy vizsgarészen) nem 

elfogadható teljesítményt nyújtók ehhez viszonyított aránya) 

  a képzési program előírásai szerint modulzáró vizsgákra nem bocsátható résztvevők 

aránya 

 a modulzáró vizsgákon nem elfogadható teljesítményt nyújtó vizsgázók aránya 

 a tanfolyami csoportonként regisztrált panaszok száma és aránya 

  tanulmányi átlageredmények a modulzáró vizsgákon tanfolyami csoportonként 

 a komplex szakmai vizsgák átlageredményei 

 az elégedettségi kérdőívek eredményei (kérdéscsoportonként, tanfolyamonként és a 

tárgyévi átlag)  

  az oktatói kérdőívek eredményei (kérdéscsoportonként, tanfolyamonként és a tárgyévi 
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átlag) 

  a végzett résztvevők „nyomon követése" során szerzett információk elemzésének adatai.  

 

 

 

2 .2 .  Képzés i  p rogram ja inkka l  kapcso la tos  e l j á rások  

minőségb iz tos í tá sa 

 

2 .2 .1 .  A  képzés i  p rogramok  és  t ananyagok  te rvezéséve l  és  ta r ta lmi  

fe lü lv i zsgá la táva l  kapcso la tos  e l já rás  

 

Alapítványunk képzési struktúrájának alapegységei:  

 az állam által elismert szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai képzések 

(OKJ), 

  továbbképző, specializáló un. „egyéb szakmai képzések”.  

Az állam által elismert szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai képzések (OKJ) 

területén alapítványunknak komoly tervei vannak. A 2019. év nagy kihívása az OKJ (150/2012. 

(VII.6.) Korm. rendelet) szerinti szakképesítések bevezetése, a szakmai és 

vizsgakövetelmények (37/2013. (V.28.) EMMI rendelet), továbbá a szakmai 

követelménymodulokról szóló 217/2012. (VIII.9.) EMMI rendelet alkalmazása.  

A legnagyobb érdeklődésre számot tartó OKJ szakképesítések képzési programjai tervezésében 

kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az alapítvány  

 rendelkezik-e a képzési program megvalósításához a megfelelő emberi erőforrásokkal, 

 rendelkezik-e a képzési program megvalósításához szükséges infrastruktúrával, továbbá 

 rendelkezik-e a képzési program megvalósításához szükséges tananyagokkal és 

szemléltető anyagokkal.  

2.2.2. A humánerőforrás biztosításának módjával és a vonatkozó minőségbiztosítási eljárásokkal 
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a 2.3. pont foglalkozik részletesen.  

2.2.3. A képzési program megvalósításához szükséges infrastruktúra elemeit részben saját erőből, 

másrészt középtávú bérleti konstrukciók (terembérlet, eszközök bérlése) útján biztosítjuk.  

Mindkét területen stabil szakmai kapcsolatokkal rendelkezünk, bármely tényező ellehetetlenülése 

esetén rövid időn belül – az összes vonatkozó követelményt kielégítő – megoldást tudunk 

biztosítani.  

2.2.4. A képzési program tervezésének időszakában felmérjük a képzés moduljai szempontjából 

releváns és hozzáférhető tananyagokat. A felmérést a szakmai vezető irányításával a képzésben 

közreműködő oktatók végzik.  

 

Ha a tananyagszükséglet indokolja, úgy a szakmai vezető javaslatot tesz az alapítvány vezetőjének 

arra nézve, hogy a képzés indítására milyen témakörben és milyen információhordozó 

elkészítésével kell megoldani a problémát.  

Az alapítvány vezetője dönt a szükséges információhordozó létrehozásáról és a szakmai vezetővel 

egyetértésben megbízza annak elkészítőjét és annak szakmai lektorát. A megbízás teljesítését a 

szakmai vezető koordinálja, ellenőrzi.  

OKJ képzést indítani akkor lehet, ha a fentiekben részletezett feltételek maradéktalanul 

teljesülnek, illetve az alapítvány a képzés folytatására az erre feljogosított hatóságtól engedélyt 

kapott.  

2 .2 .5 .  A  képzés i  programok  végreha j t ásához  szükséges  szemé ly i  és  tá rgy i  

fe l té te lek ,  pénzügyi  fo r rások  b iz tos í t ására  vona tkozó  e l j árás   

A képzési programok végrehajtásához szükséges személyi feltételek biztosítását a 2.3 pont alatt 

tárgyaljuk  

A tárgyi feltételek biztosítása kérdésében irányadó  

 a felnőttképzésről szóló 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete, továbbá  

 az adott szakképesítés szakmai- és vizsgakövetelményében meghatározott eszköz és 

felszerelési jegyzék  

 egyéb szakmai képzés esetén a képzési programban meghatározott tárgyi feltételek.  

A képzés tervezésének időszakában a szakmai vezető helyszíni szemle útján állapítja meg, hogy 

az adott helyszínen a képzés folytatásához rendelkezésre álló tárgyi feltételek a jogszabályokban 
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illetve a képzési programban meghatározott kritériumoknak megfelelnek-e.  

Az alapítvány tárgyévi bevételeiből, illetve eredménytartaléka terhére finanszírozza 

tevékenységét. A pénzügyi források biztosítására vonatkozóan az alapítvány vezetője - az 

előkalkuláció és a gazdasági helyzet ismeretében - dönt a tanfolyam indításáról.  

Képzési programjaink nyilvánosak: azok engedélyezését követően a képzéseink iránt 

érdeklődők, illetve a képzéseinkre beiratkozott résztvevők akár az ügyfélszolgálati 

helyiségünkben, akár a képzések helyszínén megtekinthetőek, elolvashatóak. Miután a 

programok a  alkotások védelmében részesülnek, másolásuk és soksorosításuk tilos.  

2 .2 .6 .  A  képzésben  rész tvevő fe lnő t tek  e lőreha ladásának  és 

te l jes í tményének  f i gye lemmel  k isé résére  vona tkozó  módszerek   

Meggyőződésünk, hogy a tanfolyami képzés sikerének, a résztvevők eredményes teljesítésének 

kulcsa a folyamatos, jó színvonalú munkavégzés, a tananyag egyenletes elosztása és a résztvevők 

tanulmányi munkájának permanens figyelemmel kísérése, ellenőrzése. Nem szabad azt a 

kockázatot vállalni, hogy több heti vagy havi munka után derüljön ki az oktató és a képzésben 

érdekelt munkatársak számára: a résztvevők az elvárhatónál sokkal gyengébben teljesítenek, 

előrehaladásuk önmagukhoz és a többiekhez képest is egyenetlen, alacsonyszintű.  

Mindezekért rendkívül fontos, hogy valamennyi képzésünkön következetesen megvalósítsuk:  

 a folyamatba épített ellenőrzést,  

 a modulzáró vizsgák által történő ellenőrzést 

 a záróvizsga útján történő ellenőrzést.  

A folyamatba épített ellenőrzés spontán formája a foglalkozásokon a szóbeli ellenőrző kérdések 

alkalmazása. A szóbeli kérdések természetesen a foglalkozásokra való felkészülés során 

tervezhetőek: ilyenkor a tananyag olyan csomópontjaira vonatkozzanak, amelyeknek 

tisztázatlansága, meg nem értése akadálya lehet a továbbhaladásnak. A gyakorlati foglalkozásokon 

a kérdéseket gyakorlatok elemeinek bemutatására való felhívás helyettesítheti. Ez az ellenőrzési 

forma természetesen nem érinti a tanfolyami csoport minden egyes tagját, azonban hasznosítható 

tapasztalatokat nyújt arra nézve, hogy kik azok, akik szívesen vállalják a feladatok megoldását és 

kik azok, akik vissza húzódnak vagy akik nagyfokú felkészületlenséget tanúsítanak.  

A folyamatba épített ellenőrzés - a tanfolyami csoportot átfogó - formájaként alkalmazzuk a 

teszteket. Ezek néhány kérdést tartalmazó, 10-15 perc időkeretben lebonyolítható feladatlapok, 

amelyek megoldásából viszonylag pontos információ nyerhető a résztvevők haladásáról.  

Az otthon elvégzendő írásos feladatok (házi feladatok) ugyancsak pontos képet adnak a 

résztvevők időarányos felkészültségéről. Arra törekszünk, hogy az OKJ tanfolyamokon minden 
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tananyagegység anyagából legalább egy alkalommal írjanak a résztvevők házi feladatot.  

A házi feladatokat és a teszteket %-osan értékeljük, meghatározva, hogy mi az a minimális 

teljesítmény, aminek elérése esetén a munka még elfogadható.  

A modulzáró vizsgára bocsájtás feltétele: - a résztvevő a felnőttképzési szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek időarányos teljesítése, ide értve a megengedett mértéket nem meghaladó 

hiányzással összefüggő előírások teljesítését is, - az előírt házi dolgozatok és felmérők (tesztek) 

határidőre és minimum 70%-os színvonalú teljesítése. Nem teljesítés, illetve eredménytelen 

teljesítés esetén a képzési programban ismertetett módon kell eljárni. A modulzáró vizsgák 

tárgyát, formáját, időpontját az egyes képzési programok tartalmazzák. A vizsgák tartalmát: a 

tételeket, feladatlapokat és a gyakorlatokat alapítványunk oktatói állítják össze és a szakmai 

vezető hagyja jóvá.  

 

2 .3 .  Az  ok ta tók  fe lkészü l tségéve l ,  ok ta tó i  kompe tenc iá ik  

fo lyamatos  fe j l esz téséve l  kapcso la tos  m inőségb iz tos í tás i  

e l já rások  és  módsze rek   

A BUDO- Sport Akadémia Alapítvány tevékenységének - az egyes tanfolyami képzések – sikere 

vagy sikertelensége, szakmai színvonala és minősége függ attól, hogy milyen humán 

erőforrásokat tud mozgósítani a képzési célok megvalósításához. Éppen ezért az alapítvány 

vezetése különös súlyt fektet: 

 a munkatársak kiválasztására, tevékenységük folyamatos ellenőrzésére és értékelésére 

 a kiválasztott munkatársak rendelkezésre állására  

 a munkatársak rendszeres továbbképzésére  

2 .3 .1 .  A  munka tá rsak  k ivá lasz tásának  szempont ja i   

A megfe le lő  isko l a i  végze t tség  

meglé te   

Államilag elismert szakképesítés megszerzésére felkészítő (OKJ) tanfolyamainkon tanító 

tanárainktól egyetemi vagy főiskolai végzettséget követelünk, az elméleti képzést folytatók 

esetében a szakirányú felsőfokú mellett pedagógiai végzettséget is.  

Az egyéb szakmai képzési körben szervezett -- és így egyértelműen gyakorlat-orientált - 

tanfolyamainkat vezető oktatóink kiválasztásakor a felsőfokú iskolai végzettség nem kötelező, 

azonban a minimálisan 3 éves gyakorlati idő megléte kötelező előírás. Ettől függetlenül: a 
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felsőfokú végzettség itt is előnyt jelent. 

Nye lv tudás   

A hazai munkavégzéshez nem szükséges ugyan, de a szakmai továbbképzés, nemzetközi 

internetes oldalak megértése és a nemzetközi kapcsolatrendszerünk építése és fenntartása során 

szükségesnek látjuk, hogy valamennyi oktatónk legalább társalgási szinten beszéljen németül 

vagy angolul. Ezért a kiválasztás során szem előtt tartjuk jelelöltek nyelvtudását is.  

Prax is   

Alapítványunknál az oktatóktól alap-elvárás, hogy az általuk tanított témában legalább a hatályos 

jogszabályokban előírt éves gyakorlati tapasztalattal kell rendelkezniük. Speciálisnak tekinthető 

az a kiválasztási szempontunk, mely szerint valamennyi gyakorlati oktatónknak napi 

rendszerességgel kell dolgoznia a szakmában azon a területen, amelyet tanít. Így garantálhatjuk 

az elmélet és gyakorlat oktatásának egységét és tanfolyamaink naprakész piacképességét.  

Személy iség   

Fontos szempont a munkatársak kiválasztásánál a személyiség. A kimagasló kommunikációs 

képesség, pedagógusi kvalitások, motiváltság, pozitív kisugárzás, optimista, alkotó hozzáállás. 

Közösségalkotó profikat keresünk, mert a csapat egysége és a munkatársak egymás irányában 

megmutatkozó kölcsönös értékelése rendkívül fontos szempont a csapatépítés során.  

Az  ok ta tó i  kö te lezet tségek  és  jogok  vál l a lása   

Minden munkatársunkkal – a vele való megállapodás írásba foglalását megelőzően - ismertetjük 

az Alapítvány elvárásait.  

Az oktatók kötelezettségei a következők:  

 a megállapodás szerinti időben, helyen és időtartamban végezzék oktató munkájukat: arra 

alkalmas fizikai, szellemi, illetve pszichés állapotban 

  fejlesszék minőségszemléletüket, legyenek készek az oktatás színvonalának állandó 

javítására, kérjenek és adjanak visszajelzéseket a résztvevőknek, továbbá az arra alkalmas 

visszajelzéseket hasznosítsák oktató munkájukban 

  munkájukat a vonatkozó képzési program előírásai szerint végezzék  

 tartsák be az Alapítvány minőségirányítási előírásait, úgy az effektív oktatói munkában, 

mint az adminisztratív kötelezettségek terén 
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 eszközök rendeltetésszerű használata és védelme  

 magatartásukkal – az alapítványon belül és azon kívül – járuljanak hozzá a jó hírnév 

kialakításához, megőrzéséhez, növeléséhez.  

Az  ok ta tók  jogosu l t ak :   

 az alkalmazott oktatási és képzési módszerek megválasztására és a tananyag fejlesztésére 

a képesítési követelmények és a tanfolyami programok keretei között 

  a javaslattételre az alapítvány életével kapcsolatos bármely kérdésben 

 az őket érintő döntések meghozatalában való részvételre  

 az alapítvány létesítményeinek, eszközeinek és berendezéseinek használatára 

 észrevétellel, illetőleg panasszal fordulni az alapítvány vezetőihez.  

 

 

2 .3 .2 .  Munka tá rsa ink  e l lenőrzése  és  é r téke lése   

Minőségirányítási rendszerünkben az oktatókat alvállalkozóként, illetve beszállítóként definiáljuk.  

Az Alapítvány - mint már a fentiekben is érzékeltettük - a beszállítóit, alvállalkozóit tudatosan 

választja ki, ezzel is biztosítva „vevői” maradéktalan kiszolgálását, illetve a termékek/ szolgálta-

tások megfelelőségét.  

A BUDO- Sport Akadémia Alapítvány- nál alvállalkozón/beszállítón azokat a beszerzési 

forrásokat értjük, amelyeknek/akiknek a termékei, szolgáltatásai közvetlenül vagy közvetetten 

beépülnek a szolgáltatásaink minőségébe, azaz vevőink rólunk alkotott értékítéletét közvetlenül 

befolyásolják. Beszállítókon olyan partnereket értünk például, akik helyszínt biztosítanak az 

alapítvány működéséhez vagy a résztvevőknek óralátogatási (hospitálási) lehetőséget biztosítanak. 

Alvállalkozónak tekintjük az alapítvány külsős, óraadó tanárait, külső szakértőit, lektorait. Az 

óraadóként működő beszállítók/alvállalkozók minősítésében, illetve a Társaságnál munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban álló tanárok minősítésében egységes kritériumokat, követelményrendszert 

érvényesítünk.  

A beszállítókat/alvállalkozókat azon az alapon mérjük fel, hogy milyen mértékben képesek az 

előírt követelményeket - beleértve a minőségi követelményeket - kielégíteni.  

Régebbi szállítóinknál figyelembe vesszük a korábban tanúsított alkalmasságukat, 

felkészültségüket.  
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Beszá l l í tó  ny i l ván tar tás   

Attól függően, hogy a milyen jellegű oktatási formáról, illetve szolgáltatásról van szó, különböző 

minősítési szempontok, illetve módszerek léteznek. Minden alvállalkozó, beszállító esetében egy 

dossziét kell nyitni a partnernek. Ebbe a dossziéba kell elhelyezni a beszállítóval kapcsolatos 

lényeges iratokat (pl. végzettséget és/vagy gyakorlatot igazoló papírok másolata, 

keretszerződések, stb.), továbbá a beszállító lényeges adatait és minősítésével kapcsolatos 

előírásokat. A nyilvántartás az Alapítványnál megtalálható: az elnöknél.  

A beszá l l í tó i  m inősí t és  gyakor isága   

A beszállítók besorolása, a minősítés gyakorisága a beszerzett terméktől/szolgáltatástól függően 

változó. Rendkívül fontos, hogy az új beszállítók/alvállalkozók minősítését a beszerzés 

időpontjától számított 1 hónapon belül el kell végezni. Ezt követően a minősítés gyakorisága 

félévente (szezononként) indokolt.  

(Ettől eltérő ütemezést az elnök írhat elő.)  

Beszá l l í tó i  ka tegóri ák   

A beszállítókat/alvállalkozókat az alábbi kategóriákba lehet besorolni a korábbi tapasztalatok vagy 

a termékeik, illetve szolgáltatásaik megfelelősége alapján: 

E:  E l fogadot t  beszál l í tó   

Azon partnerek, akiknek a termékei/szolgáltatásai jók, megfelelőek. A megfelelőségen a 

termék/szolgáltatás szakmai megfelelőségein felül figyelembe kell venni a határidők betartását, a 

szükséges írott anyagok (bizonylatok, igazolások, naplóvezetés, stb.) megfelelőségét és az 

együttműködés rugalmasságát. A fentieken felül az alábbi egyedi értékelési szempontokat is 

figyelembe kell venni:  

Okta tók  / e lőadók  ese tében: az Alapítvány minőségbiztosítási rendszerének érvénybe 

léptetését követően a listára kerülés a korábbi teljesítési tapasztalatok alapján történik. Az oktatók 

mindaddig ideiglenes kategóriába sorolandók, amíg nem történik meg az első minősítésük. A 

későbbiek során újonnan felkerült oktató esetében elfogadott” minősítés csak a rendelkezésre álló 

iratanyag, illetve a szakmai tapasztalatok (tanulói kérdőívek, nyilvántartások ellenőrzése, 

óralátogatások) alapján lehetséges. 

Szerző ,  l ek to r: Az igénybe vett külsős szerzőkkel és lektorokkal szemben minimális 

követelmény az általános elvárásokon felül, hogy felsőfokú szakirányú végzettséggel és megfelelő 

mértékű szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkezzenek.  
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I :  Ide ig lenes  beszál l í tók   

Azon partnerek, akiktől előzetes tapasztalat nélkül rendelünk forgalmazandó terméket, vagy 

vesszük igénybe szolgáltatását. Amennyiben a későbbi tapasztalatok alapján a beszállító 

alvállalkozó termékei, illetve a beszállítás/szolgáltatás (az előzőekben leírt szempontok szerint) 

megfelelő, a beszállító/alvállalkozó besorolását "E"-re kell változtatni. Elképzelhető, hogy az adott 

beszállító/alvállalkozó nem megfelelő. Ebben az esetben "T" besorolást kap. Amennyiben a 

későbbiekben a beszállítótól/alvállalkozótól nem valószínű, hogy rendszeresen vásárolunk, a 

megfelelés ellenére a besorolása maradhat "I" (vagy törölhető is nyilvántartásból). Ugyancsak 

Ideiglenes beszállítónak kell tekinteni a képesítési követelményeknek nem megfelelő oktatót 

mindaddig, amíg nem igazolja hitelt érdemlő módon, hogy az előírt képesítés megszerzése 

folyamatban van. Ha ez a foglalkoztatás kezdetétől számított 1 (egy) tanéven belül nem történik 

meg, úgy a képesítési követelményeknek nem megfelelő beszállító besorolását ,,T: Nem megfelelő 

beszállító”-ra kell módosítani.  

 

 

 

T: Nem megfelelő ("Tiltott") beszállítók Azon partnerek, akiknek termékei/szolgáltatásai a 

tapasztalatok alapján nem feleltek meg az Alapítvány elvárásainak. Nem megfelelő beszállítótól 

vásárolni kizárólag abban az esetben szabad, ha hasonló termék/szolgáltatás mástól nem 

szerezhető be. Ebben az esetben az elnök vagy a minőségbiztosítási vezető előzetes írásbeli 

jóváhagyása szükséges. Ezt a teljesítés megtörténtéig meg kell őrizni. A teljesítést követően az 

"I" kategóriához hasonlóan lehetőség van a beszállító újbóli besorolására. Az engedély kizárólag 

egy beszerzésre (pl. adott tanév, tréning, stb.) vonatkozik; a "T" besorolás esetleges végleges 

feloldása csak a teljesítés megfelelősége után lehetséges.  

 

P:  P r iv i leg izá l t  beszá l l í tó   

Azon partnerek, akiknek termékei/szolgáltatásai más forrásból nem szerezhetők be, azaz a 

beszállító különleges helyzetben van. Az ő minősítésüknek, besorolásuknak a felülvizsgálatát 

legfeljebb évente egyszer kell megismételni.  

2 .3 .3  Munka tá rsak  t ovábbképzésének  rendszere   

 Nemzetközi kongresszusokon való részvétel  

 Hazai kongresszusok  
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 Nyelvtanulás: a nyelvtanulás nem központilag szervezett, hanem mindenki az egyéni 

lehetőségeinek megfelelően vesz részt kurzusokon.  

 Általános szervezői képességek fejlesztése: törekszünk arra, hogy valamennyi 

munkatársunk képes legyen a kor kihívásainak megfelelő eszközrendszer alkalmazására. 

 Belső képzés és továbbképzés  

 Külföldi és magyar szakanyagok beszerzése és használata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .4 .  A lap í tványunk  in fo rmác iós  r endszere  

Alapítványunk információs rendszere biztosítja, hogy  

 naprakészen tudjunk eleget tenni nyilvántartási és adat bejelentési kötelezettségeinknek 

  tanfolyamaink résztvevői a teljes képzési folyamatban elektronikus úton tudjanak 

kommunikálni alapítványunkkal 

 a tanulmányi eseményekről (foglalkozások megtartása, mulasztási adatok, haladási 

napló vezetése) elektronikus úton megkapjuk a szükséges tájékoztatást 

 

A kimenő és bejövő információk központja alapítványunk honlapja. A honlap megfelelő 

linkjeinek felhasználásával. 

 az érdeklődő teljes körű információhoz juthat induló tanfolyamainkról, az egyes képzések 
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bemeneti feltételeiről, az előzetes tudás beszámíthatóságáról 

 ha az érdeklődő úgy döntött, hogy igénybe veszi szolgáltatásunkat, akkor ugyancsak a 

honlapunkon megtalálható link segítségével leadhatja jelentkezését 

 a beiskolázott résztvevő e-mail-ben kap tájékoztatást a további teendőkről és a teljes 

képzési idő alatt minden szükséges információt megad a résztvevőnek  

 a szakmai vizsgára történhet bejelentkezés is elektronikus formában történik.  

Az Alapítvány csoportonként és személyenként gyűjti és tárolja az adatokat. A csoportonkénti 

adatgyűjtést egészíti ki az oktatói és a résztvevői elégedettségmérés eredménye. Az 

elégedettségmérő lapok eredményeinek összesítése a minőségirányítási rendszer leírásakor még 

manuálisan történik. Tervezzük, hogy ezek értékelése is számítógép segítségével történ jen meg  

Ugyancsak nem rendelkezünk szoftverrel a képzésekkel megszerzett kompetenciák munka erő-

piaci hasznosulásával kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére,  

Amint az a fentiekből is kitűnik, az alapítvány tevékenységével összefüggő információk 

nyilvánosak (kivéve a szerzői jogokkal védett, illetve a személyes adatok védelme alatt álló 

információkat.  

 

 

2 .5 .  A  panaszok  be je len tésének ,  k iv i zsgá l ásának  és  

keze lésének  mód ja 

A Budo-Sport Akadémia Alapítvány messzemenően tiszteletben tartja tanfolyamai résztvevőinek 

azt a jogát, hogy a képzések és továbbképzések szervezésével, az oktatás tartalmával és 

módszereivel, valamint a résztvevőkkel való bánásmód tekintetében kifogásai és panaszai 

legyenek. Az Alapítvány szakképzési filozófiájának és célrendszerének középpontjában az 

elégedett, azaz a képzés eredményeként korszerű és teljesítményképes tudással, fejlett 

önismerettel, gazdag önkifejezési, kommunikációs és kapcsolatteremtési készségekkel rendelkező 

tanfolyami résztvevő áll. A megalapozott kifogások és panaszok hozzásegítik alapítványunkat 

minőségirányítási rendszere tökéletesítéséhez, a résztvevőkkel közösen feltárt hiányosságok 

felszámolásához.  

Ha a résztvevőnek olyan kifogása vagy panasza van, amelynek orvoslása a BUDO-Sport 

Akadémia Alapítvány hatáskörébe tartozik, úgy azt első fokon szóban hozza tudomására a 

tanfolyamvezető oktatónak.  
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Amennyiben a tanfolyamvezető oktató a felszólamlás tárgyát képező gondot megoldani nem tudja, 

vagy a szóban lévő panasz az ő munkáját érinti, a panaszosnak írásban az Alapítvány elnökéhez 

kell fordulnia. Az igazgató a panaszt haladéktalanul kivizsgálja és annak eredményéről a panaszost 

30 napon belül írásban tájékoztatja. Egyben gondoskodik arról, hogy a felszólamlást tevő 

résztvevő érdek- vagy személyiségét érintő sérelme a lehető legrövidebb idő alatt megszűnjön.  

Ha a panaszost a kivizsgálás, illetve az annak nyomán tett intézkedések nem elégítik ki, úgy 

panaszával az Alapítvány felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervekhez fordulhat.  

 

 

 

 

2 .6 .  He lyesb í tő  és /vagy  mege lőző in tézkedések 

A BUDO- Sport Akadémia Alapítvány által megfogalmazott és működtetett minőségirányítási 

rendszer biztosítja, hogy az Alapítvány folyamatai szabályozott keretek között működjenek, 

ezzel küszöbölve ki az esetleges rendszerbeli hibákat. Ugyanakkor folyamatosan kell végezni 

helyesbítő, megelőző tevékenységet a minél magasabb működési színvonalat célzó megelőzés, 

tökéletesítés, fejlődés érdekében.  

A minőségi hiányosságok megelőzése érdekében az Alapítvány minden munkatársa felelős saját 

munkájáért. Köteles rámutatni a hibákra, részt venni a hiba okának felderítésében és a hiba 

megszüntetésében. A minőségbiztosítási vezető és az érintett vezetője felelős minden 

minőségromlást előidéző tevékenység kivizsgálásáért, a szükséges javító intézkedés 

kezdeményezéséért, azok megvalósításáért és ellenőrzéséért.  

2 .6 .1 .He lyesb í tő  

tevékenység   

Amennyiben az Alapítványnál rendszeresen előforduló működésbeli, folyamatbeli hibákat, 

eltéréseket észlelünk, helyesbítő tevékenységet kell indítani. Ilyen tevékenységet kell indítani 
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a belső auditokon feltárt jelentősebb rendszerhibák, illetve a vevői reklamációk, panaszok 

kivizsgálása során felmerült hibák esetében is. A belső auditokon feltárt eltérések kezelésekor 

a jelen eljárás szerint kell megoldást találni. 

A felmerült probléma jellegétől függően elképzelhető, hogy az adott probléma helyben 

megoldható kérdésről van szó, de az is lehetséges, hogy általánosítható, az alapítványon belül más 

egységeket is érintő problémáról van szó, vagy más területeken is felmerülhet hasonló kérdés. (A 

probléma azonosítását követően jelölni kell, hogy milyen esetről van szó.)  

Általános érvényű (több területet érintő problémák esetén célszerű az elnök koordinálását kérni az 

alapítványszintű, minden érintett által elfogadható megoldás eléréséhez. Ellenkező esetben az 

érintett felettes határozhatja meg a hibajavító / helyesbítő tevékenység végrehajtásáért felelős 

személyt.  A hibajavító tevékenység megkezdéséről döntést kell hozni, a vonatkozó bizonylat 

kiállításával. A felelős vezető döntése alapján az alapítvány munkatársainak közös 

helyzetelemzésére, problémafeltárására, a felmerülő ötletek megvitatására kerülhet sor. Szükség 

esetén - az érintett területek bevonásával - célszerű összehívni egy problémamegoldó csoportot.  

Azonosítani kell az észlelt nem megfelelőségeket, majd lehetőség szerint fel kell tárni azok 

lehetséges okait. A lehetséges okok közül szakmai megfontolások alapján ki kell választani azt, 

amelyről legvalószínűbb, hogy a probléma kiváltásáért felelős. Ennek alapján meg kell határozni, 

hogy milyen beavatkozó, javító, fejlesztő lépés(ek)re van szükség.  Szükség esetén oktatásokat 

kell tartani cégen belül, hogy minden munkatárs számára ismertek és alkalmazhatók legyenek a 

hozott intézkedések.  

Az egyes javító lépések elvégzéséről feljegyzéseket kell készítenie a felelősnek. A beavatkozás, 

javítás eredményét nyomon kell követnie, át kell vizsgálnia. Meg kell győződnie arról, hogy a 

hozott intézkedés hosszú távon képes megszüntetni az adott folyamatban bekövetkezett hibát és 

tartós minőségnövekedést eredményez. Rendelkeznie kell a feljegyzésekben, hogy a bevezetett 

lépések hatékonyságát mikor, milyen formában kell felülvizsgálni, hogy biztosítható legyen a 

folyamatos minőségjavítás és a fejlesztés hatékonysága, és megelőzhető legyen a hiba újra-

előfordulása.  

A helyesbítő, megelőző tevékenységek eredményéről tájékoztatni kell a megbízó vezetőt. A 

kitöltött, lezárt jegyzőkönyveket (legalább azok egy másolati példányát) a minőségbiztosítási 

vezetőnél kell tárolni.  

A helyesbítő, megelőző tevékenységek általánosítható eredményeiről a minőségbiztosítási 

vezetőnek a Vezetői felülvizsgálat során be kell számolnia az Alapítvány vezetőinek; szükség 

esetén módosítva a minőségcélokat.  

 

2 .6 .2 .Mege lőző  
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tevékenység   

A helyesbítő tevékenységeken felül a még elő nem fordult, de potenciálisan felmerülő 

eltérések esetében is, a hibák újra-előfordulását megelőző tevékenységet kell indítani 

A megelőző tevékenységek kezelése a helyesbítő tevékenységeknél leírt formalap és módszertan 

alkalmazásával történik. A feladat végrehajtása közben az alábbiakat érdemes meg fontolni:  

 Van-e olyan tevékenység, amely hasonló ahhoz, amelyre a megelőző tevékenységet 

kidolgozzuk, vagy kidolgoztuk? Ki kell-e erre is terjeszteni a már kidolgozott módszert? 

 Egyszerűsíthető-e a kapcsolódó adminisztráció?  

 Automatizálható-e, illetve érdemes-e automatizálni az adott tevékenységet? 

 Szükséges-e új, hatékonyabb ellenőrzési módszer kidolgozása?  

 Kellenek-e új, vagy pontosabb utasítások? 

 Megfelelőek-e az erőforrások?  

 

 

 

2 .7 .  Az  a lap í tványunk  önér téke lésére  vona tkozó  e l j á rás 

 

A BUDO- Sport Akadémia Alapítvány minőség politikájának és tárgyévi minőségcéljainak, 

valamint a jelen minőségirányítási rendszer működésének és megvalósulásának mérése-

ellenőrzése, továbbá a helyesbítő és megelőző eljárásainak időben történő elvégzése érdekében 

 kétévente értékelteti tevékenységét az erre feljogosított külső jogi személyiségű 

társasággal 

 és ugyancsak kétévente önértékelést végez az alábbi eljárások végrehajtásával.  

 

2 .7 .1 .  SWOT 

ana l í z is   

Önértékelési rendszerünkben fontos helyet foglal el a rendszeresen elvégzett SWOT analízis, 

amely megítélésünk szerint több, mint egyszerű módszer, hiszen alkalmazása során sűrűsödik és 
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kicsapódik minden tapasztalat és elgondolás, ami később fejlődésünk motorjává válhat.  

2 .7 .2 .  A  képzésben  rész t  vevők  é r téke lése ,  va lamin t  munkatá rsa ink  

vé leménye  az  a lap í t ványró l  és  annak  te l j es í tménye i rő l   

Mint arra másutt is utaltunk, rendszeresen kikérjük majd a tanfolyamok résztvevőinek 

véleményét szakmai munkánkról, a tanfolyamok szervezettségéről, az egyes oktatók 

munkájának megfelelőségéről. A véleményeket a résztvevők írásban rögzítik - név nélkül - az 

alapítványunk által rendszeresített kérdőíveken. A szakképesítés megszerzésére való 

felkészítést célzó tanfolyamainkon többnyire a szakmai vizsgát követően kerül sor erre a 

mérésre.  

Oktatónktól is rendszeresen kérünk majd visszacsatolásokat: 

 az éves munkabeosztás egyeztetésekor (általában az év legelején) 

 illetve a tanfolyam indítása előtti aktuális kérdések megbeszélése okán.  

Annak érdekében, hogy ezeken a megbeszéléseken minél kevesebb formális elem akadályozza 

az eszmecserét, a megbeszéléseket szűkebb értelemben vett szakmai körben szervezzük, azaz a 

résztvevők egy adott szakterület képviselői. 

 

 

2 .7 .3 .  A  veze tés  szerepe  a  m inőség i  kul tú ra  fe j l esz tésében 

A minőségbiztosítási rendszer folyamatos és megfelelő működésének érdekében az Alapítvány 

vezetője évente legalább egyszer vezetői felülvizsgálatot tart. A felülvizsgálat minőségbiztosítási 

rendszer működését, meggyőződik annak hatékonyságáról. A felülvizsgálatnak ki kell terjednie a 

fejlesztési lehetőségek értékelésére és a minőségirányítási rendszerben végrehajtandó 

változtatások szükségességére, beleértve a minőségpolitikát és a minőségcélokat. A felülvizsgálat 

irányítása, vezetése át nem ruházható kötelesség. A minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos 

vezetői áttekintés napirendjén szerepelniük kell a következőknek (amennyiben az adott időszakban 

értelmezhetők): 

 az előző vezetői áttekintésből adódó ügyek, (a megfogalmazott tennivalók megvalósulási 

/végrehajtási/ helyzetének vizsgálata) 

 a külső és belső auditok eredményeinek vizsgálata, tapasztalatai 

 ügyfelektől érkezett panaszok, reklamációk 

  egyéb vevői visszajelzések értékelése 
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 a partnereknek nyújtott szolgáltatások szintje: a folyamatok működése és a 

termékek/szolgáltatások megfelelősége 

 a helyesbítő és megelőző tevékenységek tapasztalatai  

 jövőbeni fejlemények, változások - ezek vonatkozásai a minőségirányítási rendszerre 

 fejlesztési, fejlődési ajánlások, lehetőségek. 

 

A teendőkről, döntésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely bizonyítékul szolgál a vizsgálat 

tényére és a megállapított intézkedésekre vonatkozóan. A jegyzőkönyvet legalább 2 évig meg kell 

őrizni. A jegyzőkönyvben mindenképpen rögzíteni kell az alábbiakat (amennyiben az adott 

átvizsgálás során értelmezhetők):  

 a minőségirányítási rendszer és a folyamatok fejlesztésével kapcsolatos döntések  

 a vevői követelményekkel összhangban történő termékfejlesztési lépésekre vonatkozó 

döntések  

 a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások meghatározása.  

A BUDO-Sport Akadémia Alapítvány vezetősége elkötelezett a minőségirányítási rendszer 

folyamatos működtetése iránt, és folyamatosan fejleszti annak eredményességét. Ennek 

keretében: 

 tudatosítja minden munkatársával a vevők elvárásainak, valamint a jogszabályi 

követelmények teljesítésének fontosságát 

 meghatározza az alapítvány minőségpolitikáját és minőségcéljait, 

 rendszeres időközönként átvizsgálja a minőségirányítási rendszer működését 

 biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges erőforrások rendelkezésre 

állását.  

Az Alapítvány vezetősége gondoskodik arról, hogy az intézménnyel szemben megfogalmazott 

vevői igények, elvárások egyértelmű formában meghatározásra kerüljenek és belső 

követelményekké alakuljanak át a megfelelő teljesítés és a vevők elégedettségének elérésére és 

fokozása céljából. Ennek során a szervezet figyelembe veszi a tevékenységével kapcsolatos ható 

sági kötelezettségeket, jogszabályi előírásokat, valamint a „vevői elégedettség vizsgálatból” 

származó információkat.  

A minőségirányítási rendszer keretein belül biztosítjuk, hogy:  

 csak a minőségi követelményeit kielégítő anyagok, eszközök, dokumentumok 

kerülhessenek a szolgáltató tevékenység során felhasználásra 

  megfelelően képzett, és gyakorlattal rendelkező munkatársak végezzék a tevékenységet 

 a tevékenység végén az elkészült iratok a szakma szabályainak és a jogszabályi 

előírásoknak mindenben megfeleljenek.  

2 .7 .4 .  Pa r tne rkapcso la tok  és  a  pa r tne r i  igények  f igye lembevé te le   
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Az évek során a ,,szakmában” rendkívül kiterjedt kapcsolati rendszert alakítottunk ki.  

E kapcsolati rendszerben kiemelt jelentősége van testnevelés-tudományi felsőfokú képzést 

folytató főiskoláknak, egyetemeknek. Alapítványi szintű együttműködésről nem beszélhetünk, 

azonban a személyes természetű kapcsolatok révén a képzéseink során kamatoztatható friss 

információkat szerzünk a legújabb kutatási eredményekről, új megközelítésekről, eljárásokról, 

módszerekről. Ugyancsak szoros kapcsolatokat ápolunk a tevékenységünk irányai szerinti 

sportszövetségekkel, illetve a Budapesti Sportszövetségek Uniójával.                                       

Nemzetközi kapcsolatrendszerünk is széles körben kiépített. 

2 .7 .5 .  

Fo lyamatszabá lyozás  

Önértékelési rendszerünk egyik legfontosabb iránymutatója, a viszonyítások és értékelések 

alapja a minőségirányítási rendszer szerves részét képező folyamatszabályozás. Ennek 

kialakítása, működtetése és fejlesztése során „folyamatszemléletű megközelítést” alkalmazunk 

annak érdekében, hogy:  

 a követelmények megértése és teljesíthetősége/teljesítése megfelelő legyen 

 olyan folyamatokat működtessünk, amelyek hozzáadott értéket biztosítanak szak mai 

és üzleti tevékenységeinkhez 

 biztosítható legyen a folyamatok működésére és eredményességére vonatkozó adatok 

megismerése, valamint  

 lehetőségünk legyen a folyamataink objektív mérés alapján történő folyamatos 

fejlesztésére.  

 

Tevékenységeink működtetése, illetve folyamatos javulásunk érdekében feladataink tudatos 

átgondolására, tervezésére törekszünk a PDCA- ciklus logikája szerint:  

 

Plan: (tervezés): azoknak a céloknak és folyamatoknak a megállapítása, amelyek a vevői 

követelményeknek és a szervezet politikájának megfelelő eredmények eléréséhez szükségesek 

Do: (végrehajtás): a folyamatok bevezetése 

Chesk: (ellenőrzés): a folyamatok és a termékek figyelemmel kísérése és összehasonlítása a 

politikával, a célokkal és a termékekre vonatkozó követelményekkel, az eredmények 

bemutatása 

Act: (intézkedés): intézkedések megtétele a folyamat működésének folyamatos fejlesztésére.  
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A felnőttképzés irányításával kapcsolatos tevékenységeket az elnök, a szakmai vezető és a 

tanfolyamvezetők látják el. Az alapítvány részéről a teljes szakmai felügyeletet az elnök 

gyakorolja.  

Az Alapítvány a felnőttképzés rendszerében OKJ-s tanfolyamokat, valamint továbbképzéseket 

szervez.  

A képzések és továbbképzések általános folyamatai megegyezőek a minőségbiztosítás elveinek 

és gyakorlatának messzemenő érvényesítése érdekében. 

 

2.7.5.1. Hirdetés, tájékoztatás („ajánlatadás”)  

Képzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatos igények közvetlen (csoportos, támogatott vagy egyéni, 

stb.) „Vevői” megkeresés formájában, oktatói, képzési vállalkozások jelzései és az alapítvány 

dolgozóinak szakmai tapasztalataira támaszkodva merülhetnek fel.  

Az Alapítvány elnökének és szakmai vezetőjének feladata a keresleti és kínálati felnőtt képzési 

piac figyelemmel kísérése; ezek alapján a lehetséges tanfolyami képzések feltérképezése. 

Ugyanúgy figyelemmel kísérik a képzéseket meghatározó jogszabályi változásokat és 

lehetőség szerint a konkurencia tanfolyamait, képzéseit, piaci megjelenését, hirdetéseit is.  

A potenciális ügyfelek tájékoztatása, az információk eljuttatásának biztosítása különböző 

módokon történhet:  

Az elnök koordinálásával hozzávetőlegesen félévente (tavasz-ősz) tájékoztató anyagot kell 

készíteni, amely tartalmazza az aktuális tanfolyami és képzési kínálatot, illetve a 

tervezett/igénybe vehető szolgáltatási kört. A Tájékoztatót az Alapítvány honlapján 

(www.budosportakademia.hu) a nyomtatott anyag nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg - a 

képzési sajátosságoknak megfelelő eltérések kel – meg kell jelentetni. A honlap látogatóinak 

lehetősége van arra is, hogy feliratkozzanak a Hírlevél megrendelőinek listájára. „A Budo-Sport 

Akadémia Hírlevél”, negyedévente megjelenő kiadványunk funkciója, hogy egy más, 

kedvcsináló formában is felhívja a figyelmet képzéseinkre, tanfolyamainkra, illetve olyan 

közhasznú ismereteket is közreadjunk, amelyekkel az érdeklődők szakmai és ahhoz kapcsolódó 

tudástárát tudjuk gazdagítani.  A képzésekről és a továbbképzésekről a rendszeresen visszatérő 

vagy más okok folytán (PR!) jelentős ügyfeleinknek külön értesítést célszerű küldeni; 

mellékelve a Tájékoztatót.  A hirdetések, mint „ajánlatok” megjelentetésével kapcsolatban az 

alábbi követelményeket kell szem előtt tartani:  

2.7.5.2. GDPR  
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Feleljen meg az érvényben lévő európai általános adatvédelmi rendeletnek. 

(GDPR) Uniós rendelet lévén a GDPR az EU-hoz valamilyen oknál fogva kapcsolódó 

adatkezelésekre állapít meg rendelkezéseket.  

Minden, a közönség tájékoztatását szolgáló anyagunkkal kapcsolatos követelmény, hogy 

azoknak egyértelműeknek, nem félreérthetőknek kell lenniük. A Tájékoztatónak, illetve 

internetes változatának olyan mélységű és terjedelmű információkat kell szolgál tatnia a 

meghirdetett képzésekről és továbbképzésekről, aminek alapján az érdeklődő akár kiegészítő 

információforrás ( telefon, fax, e-mail, személyes érdeklődés) igénybe vétele nélkül is el tudja 

dönteni, hogy résztvevővé válik, avagy sem. A fenti követelményeket csak abban az esetben 

nem kell teljesíteni, ha a hirdetés csak „marketing-jellegű”, cégbemutatást jelentő, de konkrét 

szakmai ajánlatnak nem minősülő anyag.  

2.7.5.3. Kapcsolattartás a partnerekkel  

Valamennyi tanfolyamunkon és képzésünkön érvényes, hogy a kijelölt tanfolyam vagy 

képzésvezető egyben kapcsolattartója is a tanfolyam vagy a képzés résztvevőinek. Amennyiben 

az érintett tanfolyam vagy képzésvezető nem elérhető, tájékoztató jelleggel az igazgató vagy a 

szakmai vezető adhat felvilágosítást az érintetteknek. A nemzetközi, illetve a külső állami 

szervekkel, hatóságokkal, szakmai partnerekkel, továbbá civil szervezetekkel (egyesületek, 

szövetségek) való kapcsolattartásért az alapítvány vezetője, vagy az általa esetenként megbízott 

képviselője felelős.   

 

2.7.5.4. Tanfolyamok, képzések szervezésének, lebonyolításának menete  

Az egyes tanfolyamoknak vagy képzéseknek kijelölt tanfolyamvezetője van. Az ő feladata a 

tanfolyammal kapcsolatos valamennyi lépés koordinálása, a résztvevők informálása.  

 

Minden egyes szervezés alatt álló tanfolyamnak kétféle tanfolyami dossziét kell nyitni: 

Az egyikbe kerülnek a tanfolyami résztvevőkkel kapcsolatos:  

jelentkezési lapok, személyi lapok, hallgatók végzettségét igazoló iratok (pl. bizonyítvány 

másolatok), a hallgatók tanfolyami befizetéseit igazoló csekk- és átutalási megbízás másolatok, 

befizetések számlái, felmentések, felnőttképzési szerződések, 

míg a másikba a tanfolyam lebonyolításával kapcsolatos:  

tanfolyamok, képzések programja és órarendje, jelenléti ívek, (az elektronikus nyilvántartás 

papíralapon) levelezések  
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A hallgató jelentkezését személyesen, levélben vagy faxon, illetve e-mail-ben is benyújthatja. 

Amennyiben telefonon jelentkezik, mindenképpen meg kell kérni, hogy jelentkezését erősítse 

meg írásos formában is. A Jelentkezési lap biztosítása a Vevőszolgálat feladata. A kitöltött 

lapokat tanfolyamonként (képzésenként) kell összegyűjteni és nyilvántartásba venni.  

A beadott jelentkezési lap sem a jelentkező, sem az Alapítvány részéről nem jelent 

(szerződéses) kötelezettséget. A jelentkezés akkor válik véglegessé, ha a felvételi beszélgetés 

eredményes (amely a formális követelmények: az előírt előképzettség és más, a tanfolyami 

programban rögzített feltételek meglétének ellenőrzése mellett kitér a már megszerzett 

kompetenciák felmérésére, értéke lésére és beszámításának lehetőségeire, esetleges 

pályaorientációs és korrekciós tanácsadásra), és ezt a tényt a tanfolyamvezető, és/vagy 

tanácsadó aláírásával is igazolja, továbbá létrejön a résztvevő és az Alapítvány közötti 

felnőttképzési szerződés.  

Amennyiben nincs elegendő jelentkező, úgy az alapítványvezető felelőssége eldönteni, hogy a 

jelentkezőket érdemes-e (lehetséges-e) még nyilvántartani és egy esetlegesen később induló 

tanfolyamra átirányítani, vagy sem. Utóbbi esetben a tanfolyami dossziét le lehet zárni. Az ilyen 

módon lezárt dosszié megőrzéséről nem kell gondoskodni.  

Elképzelhető, hogy csak néhány résztvevő hiányzik ahhoz, hogy indítható legyen a tanfolyam. 

Ilyenkor az elnök dönti el, hogy a megváltozott körülmények figyelembe vételével - az 

Alapítvány és a jelentkezettek érdekeinek szem előtt tartásával - el lehet-e indítani alacsonyabb 

létszámmal is a képzést. A döntést írásba kell foglalni és csatolni kell a tanfolyam anyagához. 

(Ilyenkor célszerű utólagos (módosított) kalkulációt készíteni.)  

Amennyiben a kitűzött határidőig elegendő jelentkező gyűlt össze, az Alapítványnak tájékoztató 

levelet kell kiküldenie valamennyi jelentkezőnek, melyben értesítenie kell őket a felvételi 

beszélgetés, illetve a tanfolyam vagy képzés indítás helyéről és időpontjáról.  

Minden induló tanfolyamhoz, vagy képzéshez azonosító kódot kell rendelni, mely a tanfolyam 

teljes menete során ellenőrizhetővé, visszakereshetővé, megkülönböztethetővé teszi az 

adminisztrációs és szakmai lépéseket. Az azonosító kód első karakterei a képzés rövid neve, az 

ezt követő „per” jel után a tanfolyami csoport száma (futósorszám: 1, 2, 3 ...), majd egy ismétel 

„per” jel után az évszám. A futósorszám minden év január 1-vel újraindul. (Tehát egy azonosító 

kód pl. SPINR/3/2005.)  

A tanfolyam vagy képzés indítás előtt egyeztetni kell a képzésben résztvevő (a minősített 

beszállítói/ alvállalkozói listán szereplő) oktatókkal a tanfolyam kezdéséről. Az oktató 

kötelezettsége, hogy az éves beosztás szerinti tanfolyamindítás előtt 1 (egy) héttel telefonon 

bejelentkezzék az Intézménynél. Az ezt követő 3 (három) napon belül személyes egyeztetés 

során zárjuk le a még nyitott kérdéseket. Az oktatók a Képzési program alapján végzik 

munkájukat. A képzési program bármilyen jellegű változtatásáért (frissítéséért) a képzésért 
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felelős vezető felel. A képzési programtól a tan folyamvezető nem térhet el, annak alapján kell 

megszerveznie a tanfolyam menetét.  

A tanfolyam/képzés (tervezett) időtartamára termet kell biztosítani a saját erőforrások igénybe 

vételével. (Külső helyszínek esetében előzetesen meg kell győződni arról, hogy a képzési prog-

ramban esetlegesen szereplő tárgyi és/vagy helyszíni feltételek teljesülnek-e. A helyszínt biz-

tosító alapítvány vezetőjével írásos megállapodást kell kötni, amelyben egyértelműen rögzíteni 

kell az együttműködés szakmai feltételeit, a biztosítandó helyszín és felügyelet megfelelő-

ségének szempontjait, az együttműködés időtartamát/határidejét (amennyiben értelmezhető).  

A felvételi megbeszélésen megjelent és változatlan részvételi szándékukat kinyilvánító jelent-

kezőkkel felnőttképzési szerződést kell kötni. (A felnőttképzési szerződést az Alapítvány 

részéről az elnök írja alá.)  

A tanfolyamon /képzésen oktató tanárokkal az éves beosztásnak az oktató által történő 

elfogadását követően szerződést kell kötni. A keretszerződés tartalmazza az általános 

munkavégzési feltételeket, az Alapítvány által az óraadó tanártól elvárt szakmai 

követelményeket, illetve a munka végzés üzleti és jogi szempontjait. A konkrét dátumokat, 

óraszámokat, szakmai feladatokat tartalmazó megbízási szerződést a későbbiekben az adott 

tanfolyam indulását megelőzően kell megkötni. Ennek formája a mindenkor érvényes pénzügyi 

előírásoknak és a partner igényeinek megfelelően történik.  

A szakmai tanfolyam előrehaladtával az oktatásra való felkérés esetleges aktualizálása, illetve 

a folyamatosan felmerülő erőforrásigények biztosítása az igazgató feladata.  

A tanfolyami/ képzési programot betekintésre, feldolgozásra, értelmezésre biztosítani kell a 

képzésben résztvevő oktatók számára. (Előfordulhat, hogy az adott (óraadó) oktató más in- 

tézménynél is tanítja az adott tárgyat. Nyomatékosan fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a 

BUDO-Sport Akadémia Alapítványnál az érvényes dokumentumként kiadott képzési program 

alapján kell a tárgyat oktatnia (függetlenül a tanár máshol szerzett esetlegesen eltérő 

gyakorlatától, tapasztalataitól.)  

Az oktatás folyamatában is érvényesíteni kell az Alapítvány felnőttképzést kiegészítő 

(szolgáltató) tevékenységét, amennyiben az oktatók a résztvevők tanfolyami teljesítményeivel, 

terhelhetőségükkel, emberi magatartásukkal kapcsolatos tapasztalataik alapján a felvételi 

beszélgetések alkalmával megkezdett pályaorientációs és korrekciós tanácsadási munkájukat itt 

is folytatják. Ez természetesen a vonatkozó motívumoknak nem csak a megváltoztatására, hanem 

megerősítésére is irányulhat.  

A szakmai munka igazolására, ellenőrzésére az elektronikus formában vezetett tanulmányi napló 

szolgál. A naplót a tanfolyamvezető köteles megnyitni, feltüntetve a tanfolyam alap adatait. A 

napló egyik munkalapja tartalmazza a résztvevők jelenlétére vonatkozó feljegyzéseket, 

amelyeket az oktató az adott foglalkozást követő 3 napon belül elektronikus úton eljut tat az 



 

 

29 

 

Alapítvány székhelyére. Az eljárás biztosítja, hogy az igazgató, a szakmai vezető és a tan 

folyamvezető oktató bármely időpontban ellenőrizni tudja a tanfolyami részvétel alakulását.  

A napló (és a jelenléti ívek) rendszeres vezetése az oktatók kötelessége.  

Amennyiben a tanfolyam vagy képzés során a hallgató igazolást kér a részvételéről, a 

tanfolyamvezető jogosult azt számára a résztvevő által igényelt formátumban kiadni.  

A szakmai munka ellenőrzése az alábbi módokon valósul meg:  

A tanfolyamvezető kötelessége az oktatók kötelező adminisztrációs feladatainak (naplóvezetés, 

jelenléti ívek) elvégzését ellenőrizni. Az ellenőrzést tanfolyamonként leg alább kétszer köteles 

elvégezni és ezt a naplóban aláírásával és dátummal igazolni.  

 

Tanfolyam/képzés értékelési lapok kiértékelésével kell felmérni a hallgatók elégedettségét, a 

tanfolyam esetleges hiányosságait. Az érintett oktatókkal a tanfolyamzárást követően szóban 

meg kell konzultálni az elégedettségvizsgálat eredményét, az esetleges változtatási 

lehetőségeket.  

Az elnök kötelessége biztosítani, hogy ún. óralátogatások során ellenőrzésre kerüljön az oktatók 

munkája. Az ellenőrzés alapja a Képzési program és a tematika. Az óralátogatások minden 

tanfolyamon minden tárgyra kiterjedő gyakorisága az erőforrások figyelembe vételével nem 

megoldható, szakmailag pedig nem is indokolt. Az elvégzendő ellenőrzésekről az igazgató dönt 

szakmai megítélése és tapasztalata alapján, az alábbi szempontok figyelembe vételével:  

Biztosítani kell, hogy tanfolyamonként/képzésenként minden érintett vezető legalább egy 

tárgyat (témát) és legalább egy szaktanárt ellenőrizzen.  

Amennyiben új, az Alapítványnál korábban munkát még nem végző tanár tanít valamely 

tanfolyamon/képzésen, nála az oktatás megkezdésétől számított egy hónapon belül kötelező 

óralátogatást szervezni.  

Az óralátogatások ellenőrzéséhez az igazgató által kiadott szempontrend szert és 

jegyzőkönyvet kell vezetni. A megállapításokat mind az óralátogatást végző(k)nek, mind az 

érintett szaktanárnak alá kell írnia.  

Óralátogatást végezhet az elnök és a szakmai vezető vagy igény esetén az elnök által megbízott 

képviselő (pl. szaktanár) is.  

A tanfolyam lezárásakor a tanfolyamvezetőnek végre kell hajtania alábbi feladatokat:  

Az utolsó foglalkozáson Tanfolyam értékelő lapot kell a hallgatókkal kitöltetni, arra vonatkozóan, 

hogy a résztvevő elégedett volt-e a szervezéssel, a helyszínnel, a tananyaggal és az oktatás 

színvonalával, továbbá, hogy teljesültek-e a tanfolyammal kapcsolatos elvárásai. (A kérdőív 

névtelen; kitöltése a résztvevők részéről nem kötelező.) Az értékelő lapokat a tanfolyamvezetőnek 
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kell összesítenie (feltüntetve a kiértékelésen a tanfolyam/képzés azonosító kódját is). Rögzíteni 

kell azt is, hogy a tanfolyam/képzés teljes létszámához képest hányan adtak választ. Amennyiben 

egy-egy oktató munkájával vagy a tanfolyammal szemben kifogások merültek fel, a 

tanfolyamvezető jelezze ezt a tényt az igazgatónak. Amennyiben indokolt, helyesbítő, megelőző 

tevékenységet kell indítani. (Nem-megfelelés esetén az igazgatóval közösen kell írásban 

javítási/módosítási lépéseket meghatározniuk.) Szükség esetén gondoskodnia kell az 

érintetteknek az oktató besorolásának/minősítésének megváltoztatásáról is. A kiértékelést 

követően a kérdőíveket megőrizni nem kell, viszont az összesítéseket az elnök köteles tárolni 

legalább az oktató következő minősítéséig.  

A tanfolyamon/képzésen oktatók munkájának értékelését elő kell készítenie és az elnökkel 

egyeztetni. Amennyiben az adott oktató munkájával szemben kifogások merültek fel, úgy ez 

alapján - az igazgató döntése szerint - gondoskodni kell az oktató besorolásának/minősítésének 

megváltoztatásáról a (be)szállítói/alvállalkozói listán.  

A tanfolyam során létrejött valamennyi feljegyzést tartalmazó dossziét irattárban kell elhelyezni, 

és legkevesebb 3 évig megőrizni.  

2.7.5.5. A vizsga, illetve a vizsgaeredmények dokumentálása  

Valamennyi tanfolyamunk/képzésünk esetében a résztvevő – ha a képzési programokban 

részletezett követelınényeket teljesítette – a tanfolyam elvégzéséről igazolást, tanúsítványt, 

vagy (16/X. sz. melléklet), az OKJ-ban jegyzett szakképesítések vonatkozásában 

bizonyítványt kap.  

A továbbképző jellegű tanfolyamok közül a rövidebb időtartamúak (1-3 nap) nem adnak lehe- 

tőséget a számonkérésre, vizsga megszervezésére. Itt a tanfolyamon való 100%-os részvétel a 

meghatározó; ha a résztvevő valamennyi foglalkozáson jelen volt, úgy az igazolás kiadható.  

Az 1-3 napnál jelentősebb időtartamú specializáló képzések, továbbképzések elméleti és 

gyakorlati vizsgával zárulnak. A számonkérések anyagát a tanfolyamvezető oktatók állítják 

össze. A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll: az elméleti megmérettetés tesztlap kitöltése 

formában történik, a gyakorlati rész valamely konkrét feladat gyakorlati megoldását jelenti. 

Ahhoz, hogy a résztvevő igazolást kapjon a tanfolyam elvégzéséről, mindkét feladatát legalább 

elégséges szinten /"megfelelt"/ kell megoldania. 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő tanfolya- 

maink és képzéseink a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott szakmai 

vizsgával zárulnak, melyek lebonyolítására a 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet az irányadó. 

Szakmai vizsgára csak azt a résztvevőt bocsátjuk, aki a képzési programban foglalt 

követelményeknek teljes egészében eleget tett.  

Szakmai vizsgáinkat- mint erre felkért vizsgaszervező jogosultsággal rendelkező képző 



 

 

31 

 

intézménnyel együtt szervezzük. 

 

Készült: Budapest, 2018. január 03. 

                                                    

……………………………………………….. 

BUDO-SPORT AKADÉMIA ALAPÍTVÁNY 

képviselője 


