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Előzmények

Értekezés: 

A SZERBIAI ÉLELMISZERIPARI KIS- ÉS 

KÖZÉPVÁLLALATOK MINŐSÉGÜGYI ÉS 

ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI 

FELKÉSZÜLTSÉGE AZ EU KÜSZÖBÉN

- A vizsgált cégek HACCP vezetői közül 90 fő  a 

HACCP ismereteit a tanácsadótól szerezte, 2 fő az 

iskolarendszeren belülről, 32 pedig a tanfolyamokat 

nevezte meg

- A HACCP vezetők  31,5%-a gazdasági végzettséggel 

rendelkezik
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Forrás: 

https://www.google.rs/search?q=a+j%C3%A9ghegy+cs%C3%BAcsa&rlz=1C1PRFB_enRS494RS494&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=kwF4VN32Fua_ygO9roGgCA&ved=0CAkQ

_AUoAg&biw=1155&bih=611#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Bt9VFeAns2YBiM%253A%3B24hD8zlXRjvmFM%3Bhttp%253A%252F%252Fm.blog.hu%252Fat%252Fatomvakond%252Fimage%252F

2011%252520j%2525C3%2525BAlius%252Fez%252520csak%252520a%252520j%2525C3%2525A9ghegy%252520cs%2525C3%2525BAcsa.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fatomvakond.bl

og.hu%252F2011%252F07%252F19%252Fez_meg_csak_a_jethegy_csucsa%3B480%3B390
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Jogszabályi háttér

 2013 júniusa

Felnőttoktatási Törvény
Zakon o obrazovanju odraslih ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)

 2013 szeptembere

Felsőoktatási Törvény
Zakon o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično

tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013)
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Felnőttoktatási Törvény

Tárgya: 

 formális,és

 nem formális oktatás 

 Informális tanulás

A felnőttoktatás minőségét és annak a fejlesztését 

elsődlegesen a Nemzeti Tanügyi Tanács végzi. http://www.nps.gov.rs/

Az Intézet az oktatás minőségének az értékelésére 

dolgozza  ki a felnőttoktatással kapcsolatos szabványokat 

a közép és alapfokú oktatás tekintetében. (http://www.zuov.gov.rs/)
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Az oktatás megvalósítói

 Alap és középfokú oktatást megvalósító 

intézmény

 Egyéb intézmények (állami szervek, állami 

vállalat,fejvadász cég, felvételi iroda, cég, vállalkozók, 

szakszervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, 

felnőttoktatási szervezetek, Kereskedelmi Kamara).
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Az Egyéb intézmények jóváhagyása
(alap és középfokú oktatást megvalósító 

intézmény is)

Az Oktatási Minisztérium felé kérelem 

benyújtása

 Cégadatok

 Oktatási program és annak megvalósítási módja:

- helység, felszerelés, az oktatás megvalósításához 

szükséges „szak”személyzet.

A kérelmet a Nemzeti Tanügyi Tanács véleményezi.

Pozitív elbírálás esetén a kérelmet a Tanügyi

felügyelőségnek továbbítják, amely keretében a hatóság

elvégzi a helyszíni ellenőrzést amely alapján a

Minisztérium öt évre kiadja a működési engedélyt. 7



Az Egyéb intézmények jóváhagyása

-általános-

 A felnőttkori tanulás megvalósítható: 

előadások, tanfolyamok, szemináriumok, workshopok, 

konferenciák, valamint egyéb tanulási formák oktatás 

révén.

Módja: helyszíni, táv, gyakorlati.

Oktató: tanító, szakmunkatárs, andragógus, stb.
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Az oktatás megvalósítása

 A tantervet meg szükséges hirdetni a 

Tanügyi közlönyben, valamint a médiákban.

 Évente legalább két vizsgaidőszakot meg kell 

hirdetnie.

A Minisztérium nyilvántartást vezet a 

jóváhagyott intézmények státusáról.
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Felsőoktatási Törvény

Diploma elismertetés nem szükséges:

 SFRJ - 1992. április 27. 

 SCG - 2006. június 16.
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Felsőoktatási Törvény

Az értékelés fajtái:

- munkavállalás 

- továbbtanulás.

- Munkavállalás céljából:

Nemzeti Központ a külföldi felsőoktatási dokumentumnok

elismerésére (ENIC/NARIC központ)

Az egy alkalommal már pozitívan értékelt külföldi diploma 

alapján a többit is automatikusan pozitívnak kell értékelnie 

a bizottságnak.
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Megállapítások

Nincs kialakult gyakorlat a felnőttoktatás 

(tanfolyamok)    intézményesített  

megvalósítására, a Törvény és a gyakorlat 

elsősorban az alap és középfokú képzésre 

fókuszál.

A munkavállalás céljából kérelmezett „diploma 

elismertetések” jelentősen leegyszerűsödhetnek.
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Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet

KOVÁCS SÁRKÁNY Hajnalka

Kovács Vilmos                 
hajnalka.kovac@gmail.com
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