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A Kormány 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozata a Magyar Képesítési Keretrendszer 

bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer 

létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról 

 

 

 

1. A Kormány 

 

a) egyetért azzal, hogy a nemzeti képesítési keretrendszer az Országos Képesítési 

Keretrendszer elnevezés helyett Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) 

elnevezéssel kerüljön bevezetésre, továbbá elrendeli, hogy a korábban az Országos Képesítési 

Keretrendszerrel kapcsolatosan általa meghatározott feladatok teljesítésére az MKKR 

bevezetésével összefüggésben változatlan tartalommal kerüljön sor,  

 

b) egyetért – a melléklet szerint – az Európai Képesítési Keretrendszer elveivel és 

szerkezetével, összhangban az MKKR szintjeivel és az egyes szintek leíró jellemzőivel, 

 

Felelős: emberi erőforrások minisztere, 

  nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2013. október 30. 

 

c) felhívja az érintett minisztereket, hogy készítsenek javaslatot a Kormány számára a magyar 

képesítések besorolásáról az MKKR szintjeinek megfelelően, valamint készítsék elő az 

MKKR-nek az Európai Képesítési Keretrendszer szintjeivel történő megfeleltetésére 

vonatkozó javaslatot, 

 

Felelős: emberi erőforrások minisztere, 

  nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2013. október 30. 

 

d) felhívja az érintett minisztereket, hogy a folyamat megfeleltetési szakaszának lezárásaként 

gondoskodjanak az MKKR szintjeinek az Európai Képesítési Keretrendszer szintjeivel való 

megfeleltetéséről szóló európai uniós jelentés elkészítéséről, valamint annak az Európai 

Képesítési Keretrendszer Tanácsadó Testületéhez való benyújtásáról. 

 

Felelős: emberi erőforrások minisztere, 

  nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2013. november 30. 
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2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak az Új Széchenyi Terv 

keretében az MKKR fejlesztési feladatait tartalmazó TÁMOP kiemelt projektek soron kívüli 

elindításáról és nevesítéséről, az alábbi szerződések megkötéséről: 

 

Konstrukció neve Kedvezményezett Határidő 

 

TÁMOP 2.2.1 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2012. július 31. 

 

TÁMOP 4.1.3 Kiemelt kedvezményezett: 

Educatio Társadalmi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Konzorciumi partner: 

Oktatási Hivatal 

2012. július 31. 

 

 

 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, 

  emberi erőforrások minisztere, 

  nemzetgazdasági miniszter 

 

 

3. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1–2. pontokban szereplő feladatok 

elvégzéséhez szükséges egyeztetéseket az MKKR Szakmai Munkacsoport keretei között 

folytassák le. 

 

Felelős: emberi erőforrások minisztere, 

  nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: folyamatos 

 

 

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

 

 

5. Az Országos Képesítési Keretrendszer bevezetéséről és létrehozásáról szóló 1004/2011. (I. 

14.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában az „OKKR Szakmai Munkacsoportot” szövegrész 

helyébe az „MKKR Szakmai Munkacsoportot” szöveg lép. 

 

 

 

Orbán Viktor s. k., 

    miniszterelnök 


