
Felnőttképzési változások 2020

A felnőttképzés bejelentés alapján
történő működése



Főbb változások a 
felnőttképzés 
szabályozásában
2020 az átalakulás éve – a háttér és főbb elemek



A felnőttképzés főbb szabályozói
Régi rendszer Új rendszer

A képzések tartalmára ható felnőttképzési jogszabályok
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
393/2013. (XI.12.) Kormányrendelet (végrehajtás) 11/2020. (II.7.) Kormányrendelet (végrehajtás)

58/2013 (XII.13.) NGM rendelet (MIR) 30/2020 (VII.23.) ITM rend., (csak eljárási díjak)

A képzések tartalmára ható szakképzési jogszabályok

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet – OKJ 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet (végrehajtás)

217/2012. (VIII.9.) Kormányrendelet – modulrendelet Követelmények – miniszteri közzététel –
https://szakkepesites.ikk.hu/

315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet – vizsgarendelet … (MSZ EN ISO/ICE 17025:2018)
akkreditált vizsgaközpontok

További jogszabályok is vannak a végrehajtással kapcsolatban!

https://szakkepesites.ikk.hu/


A felnőttképzés főbb területei
Régi rendszer Új rendszer

A képzés területei

Engedély alapján: Engedély alapján:

„A” kör – OKJ szerinti képzések (szakképzés) Szakmajegyzék szerinti képzések (KKK részszakma)

„B” kör – szakmai képzések, ha támogatott 
(programkövetelmény - MKIK)

Minden, ami támogatott
• a szakmai programkövetelmény alapján (PK),
• belső képzésekre nem kell.

„C” kör – nyelvi képzések. ha támogatott Bejelentés alapján:

„D” kör – egyéb képzések (legfeljebb 30 óra és 
általános kompetencia), ha támogatott

Bármilyen képzés
• nem szabályozott képzések,
• más jogszabály által szabályozott képzések,
• belső képzések.



A felnőttképzés időbeli változásai
Régi rendszer Új rendszer

A képzés területei

Engedély alapján: Engedély alapján:

„A” kör – 2020.12.31-ig (vizsga: 2022.12.31.) Szakmajegyzék szerinti képzések – 2020. 09.01-től
„B” kör – 2022.12.31-ig (lezárása is 2022.12.31.) Minden, ami támogatott (szakmai képzés, ha van 

programkövetelmény) – 2020.09.01-től
„C” kör – 2022.12.31-ig  (lezárása is 2022.12.31.; 

2020.01.01-től áfamentes)
Bejelentés alapján:

„D” kör – 2022.12.31-ig  (lezárása is 2022.12.31.) Bármilyen, más jogszabály által szabályozott vagy 
nem szabályozott program – 2020.09.01-től

Már csak meglévő engedéllyel rendelkező képzők és 
saját hatáskörben (!) módosíthatják az engedélyüket.

Az új eljárásban, a bejelentés és az engedély iránti 
kérelem 2020. 07.01-től indítható.



A felnőttképzése 
értelmezése
Értelmezések



A törvény hatálya

Kire vonatkozik?

• jogi személyre,

• személyes joga szerint jogképes szervezetre,

• egyéni vállalkozóra vagy

• gazdasági tevékenységet folytató más természetes személyre

(a továbbiakban együtt: felnőttképző).



A törvény hatálya

Mire vonatkozik? (érdemes elolvasni: http://educert.hu/kepzes/)

• a szakképzésről szóló törvény alapján szervezett – szakképzésre,

• a szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-

fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló – a köznevelési

intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény

alapfeladatába és az előző alpontba nem tartozó – oktatásra és

képzésre (felnőttképzési tevékenység),

• b) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra.

http://educert.hu/kepzes/


Kompetencia (Fktv. 2. §)

7. kompetencia: olyan

• ismeretek,

• készségek és

• képességek összessége,

amely által a személy egy adott területen képes

• meghatározott döntésen és

• a megvalósításon

alapuló eredmény elérésére, 



Engedély alapján végezhető
Ha a felnőttképző
a) a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzést vagy – nem szakképző

intézményként – részszakmára felkészítő szakmai oktatást vagy

b) – a belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével –
részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési
támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést

szervez, e felnőttképzési tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti engedély alapján
végezheti.

Minden más esetben bejelentés alapján végezhető a tevékenység!



A képzések 
megvalósítása
Alapvető kötelezettségek és adatszolgáltatás



Bejelentés
Eljárás és kötelezettségek



Mikor kell bejelenteni? (Fktv.)

2/A. § (1) Felnőttképzési tevékenység a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint
bejelentés alapján végezhető.

- minden esetben, amikor nem kötelező az engedély, vagy nem szerez,
szerzett valaki engedélyt (de végezhető engedély nélkül a tevékenység),

- 2020. szeptember 1-től legalább e szerint lehet képezni (engedély
magasabb).

- Az eljárás a hatóság tájékoztatása szerint 8 nap.

- Kérdés: Van-e határon átnyúló tevékenység?



Hol lehet bejelenteni? (Fktv.)

3. § (1) A bejelentés, illetve az engedély megadására irányuló kérelem a

felnőttképzési államigazgatási szervnél tehető meg.

(2) A bejelentés, (illetve az engedély) megadására irányuló kérelem

benyújtásával egyidejűleg a felnőttképző igazgatási szolgáltatási díjat

fizet.

(3) –

(4) Az eljárásban elektronikus úton kell kapcsolatot tartani a

felnőttképzési államigazgatási szervvel. (https://far.nive.hu/kezdolap)

https://far.nive.hu/kezdolap


A bejelentés tartalma (Korm.rend.)

3. § (1) A bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a felnőttképző
aa) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. tv.) 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
adatait,

ab) levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,

ac) képviseletére jogosult személy családi és utónevét,

ad) adószámát, (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító számát),

b) a Szolg. tv. 22. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak tekintetében a
felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölését.

(1a) A bejelentéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló
bizonylatot.



Működés a bejelentés alapján (Fktv.)

• a) a képzésben részt vevő személlyel a 12/A–13/B. § szerint felnőttképzési 
szerződést kell kötnie,
• gondoskodnia kell a személyes adatok 21. §-ban foglaltaknak megfelelő 

kezeléséről,
• b) eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a 15. §

alapján történő adatszolgáltatási kötelezettségnek, 
• a 17. § a) és c) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének és 

jogszabályban meghatározott tartalommal 

• a 21. § (4) bekezdése szerinti statisztikai célú adatszolgáltatásnak.



Szerződés (Fktv. 12/A-13/B. §)

• nem kell írásban, de célszerű,
• a személyes adatokat rögzíteni és tárolni kell:

• piaci képzés esetén rendelkezésre állnak (a jelentkező résztvevők adják meg),
• külső szolgáltatás esetén is kellenek a személyes adatok!



Szerződés [Korm.rend. 21. § (1)]

A felnőttképzési szerződés tartalma:

a) a képzés megnevezése és óraszáma,

b) a képzés

ba) év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontja (figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás

beszámítását),

bb) haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése (a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével),

c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése,

d) a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja, (valamint ha a képzéshez
jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltétele),

e) a megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő
következmények,



Szerződés [Korm.rend.: 21. § (1)]

A felnőttképzési szerződés tartalma:

f) a képzési díj – ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga
megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga
díjának – mértéke és fizetésének módja (figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,
valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését),

g) a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő
feltüntetése,

h) a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltételei,

i) a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményei.

(2) A felnőttképző a képzési díjat egy összegben köteles meghatározni a felnőttképzési szerződésben,
továbbá a felnőttképzési szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen további díjat vagy
költséget nem állapíthat meg a képzésben részt vevő személy terhére.



Adatkezelés (Fktv. 21.§)

(1) A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli

a) a képzésben részt vevő személy
aa) természetes személyazonosító adatait,

ab) nemét,

ac) állampolgárságát (nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának 

jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát),

ad) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,

ae) társadalombiztosítási azonosító jelét,

af) adóazonosító jelét,



Adatkezelés (Fktv. 21.§)

b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő 
személy

ba) végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-

ismeretével,

bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés 
elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési 
hitellel kapcsolatosak.



Adatszolgáltatás (Fktv. 15.§)

aa) a képzés 

- megnevezésére,

- jellegére,

- helyére,

- óraszámára,

- első képzési napjára és

- befejezésének tervezett időpontjára (a zárt rendszerű elektronikus távoktatás 
keretében megvalósuló képzés kivételével),



Adatszolgáltatás (Fktv. 15.§)

ab) a személyes adatok szolgáltatása a hatóság felé:

– ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) 

bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem 

tiltotta meg – a képzésben részt vevő személyek
• természetes személyazonosító adatai,

• elektronikus levelezési címe,

• adóazonosító jele.



Tájékoztatási kötelezettség
[Fktv. 17. § a) és c)]
A felnőttképző köteles
• a) a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát a 

felnőttképzési tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, 
a felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos dokumentumokon és a 
felnőttképzési tevékenysége keretében kiállított számlán és más számviteli 
bizonylaton feltüntetni, továbbá arról ügyfeleit és a képzésben részt vevő 
személyeket tájékoztatni,

• c) a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzésben részt 
vevő személyt kifejezetten tájékoztatni a 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja 
szerinti adatai továbbításának megtiltására vonatkozó lehetőségről.



Statisztikai kötelezettség [Fktv. 21. § (4)]

Az OSAP

• A felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai

Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra

kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján

teljesít.

• Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén – a hivatalos statisztikáról

szóló 2016. évi CLV. törvény 32–34. §-a helyett – kizárólag e törvény

alapján a felnőttképzési államigazgatási szerv által szabható ki bírság.



Statisztikai kötelezettség [Fktv. 21. § (4)]

Az OSAP tartalma:

• az intézmény és a képzés adatai (egyszeri adatrögzítés),

• a résztvevő (ahány résztvevő, annyi adatlap)

• születési éve,

• lakhely irányítószáma,

• munkaerőpiaci státusza,

• legmagasabb iskolai végzettsége,

• a képzés elvégzésének és költségének adatai)



További kötelezettség

• Tanúsítvány (Fktv. 13/B. § [1])

• adható, de nem kötelező.
• a résztvevő kérésére ki kell adni.
• a tanúsítványt  A FAR rendszeréből kell kiállítani.

A tájékoztatás és a panaszkezelés 

a szolgáltatási törvény értelmében kötelező!
(2009. évi LXXVI. tv. 34-38. §)



Ami nem kötelező
Jogszabályban meghatározott dokumentálás, DE

• a tanúsítvány kiadásához,

• a megvalósulás bizonyításához (ellenőrzéskor),
• az esetleges viták tisztázásához

szükséges dokumentáció jó ha van!

Ezek lehetnek:

• haladási napló, jelenléti ív, hiányzás összesítő, feljegyzések (pl. bejelentés, 
panasz, észrevétel), .



Köszönöm a figyelmet!
Sulyok Tamás

felnőttképzési szakértő
F0289, A-256/2014, P-124/2014

FSZ/2020/000040

Elérhetőségeim:
tsulyok@gmail.com

+ 36 20 924 7992

mailto:tsulyok@gmail.com

