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A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS A SZAKKÉPZÉS VISZONYA

Szakképzés

Felsőfokú 
szakképzettséget nem 

igénylő munkakör 
betöltéséhez 

Szakmai 
oktatás

Szakmára felkészítő 
szakmai oktatás

Alapszakma
Szakképző 

intézményekben

KKK és PTT alapján

Részszakma
Műhelyiskola, 

Felnőttképző intézmény 
is, KKK alapján

Szakmai 
képzés

Szakképesítésre felkészítő 
szakmai képzés

Felnőttképzés

Szakmai tudást és általános 
kompetenciát 

fejlesztő  képzések

Munkaerőpiaci 
képzés

Vállalatnál, képzőnél, 
szakmai tudást ad

Egyéb képzés

Kompetencia fejlesztő és 
nem szakképesítést adó 

képzések

2021. 11. 10.

• Minden Fktv. alá tartozó oktatás 

vagy képzés (bejelentés vagy 

engedély alapján)

• Nincsen követelmény

• Tanúsítvány adható 

• Fktv. szerinti engedély alapján

• TEA alapú KKK vagy PK

• Szakképző intézményben 1 

szakképesítés ingyenes

• Akkreditált vizsgaközpont

• Tanúsítványt ad

• Szakképesítő bizonyítvány

(részszakma esetén 

szakképzettség )0



FELNŐTTKÉPZÉSI HELYZETEK VÁLLALATI 

SZEMPONTBÓL
SZERVEZET, VÁLLALAT ÉS A KÉPZÉS VISZONYA



FELNŐTTKÉPZÉS A SZERVEZETEK, VÁLLALATOK KÖRÉBEN

A képzési helyzet:

1. A szervezet, a vállalat nem képez, csak igénybe veszi a képzési szolgáltatást

2. A szervezet, a vállalat saját magának képez (belső képzések) – bejelentési 

kötelezettség

3. A szervezet, a vállalat képzővé válik – bejelentési vagy engedélyezési kötelezettség

Kérdés: Melyik esetben mi a tennivaló?



FELNŐTTKÉPZÉS A VÁLLALATOK KÖRÉBEN

1. A szervezet, a vállalat nem képez, csak igénybe veszi a képzési szolgáltatást

 válasszon egy jó képzőt,

 kössön együttműködési szerződést (a jogszabályok figyelembevételével),

 a felnőttképzési felelősség a képzőt terheli.

Lehetnek pályázati kötelezettségek

 megosztott felelősség és dokumentálás.



FELNŐTTKÉPZÉS A VÁLLALATOK KÖRÉBEN

2. A szervezet, a vállalat saját magának képez (belső képzések: saját 

munkavállaló…  és 6+ órás )

 ebben az esetben az Fktv. vonatkozik rá,

 bejelentési kötelezettsége van,

 adatszolgáltatási kötelezettsége van (statisztika egyben),

 felnőttképzési szerződést kell kötni.

Pályázati speciális követelmények

 nem kell engedély, de a pályázat előírásai szerint kell működnie.



FELNŐTTKÉPZÉS A VÁLLALATOK KÖRÉBEN

3. A szervezet, a vállalat képzővé válik, azaz képzési szolgáltatást nyújt

 ebben az esetben az Fktv. vonatkozik rá,

 bejelentési vagy engedélyezési kötelezettsége van,

 adatszolgáltatási kötelezettsége van (statisztika egyben),

 felnőttképzési szerződést kell kötni,

 engedély esetén további feltételeknek is meg kell felelnie (VB, MIR, SZV)

 engedély esetén dokumentálási kötelezettség (program, megvalósítás).

Pályázati speciális követelmények

 engedély kell és a pályázat előírásai szerint kell működnie.



VÁLTOZÁSOK A FELNŐTTKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSÁBAN
2020 AZ ÁTALAKULÁS ÉVE



A FELNŐTTKÉPZÉS FŐBB SZABÁLYOZÓ ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI

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 rendelet (díjak, bírságok)

A képzések tartalmára ható szakképzési jogszabályok

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet – OKJ

Ágazati miniszteri rendeletek - SZVK

12/2020. (II.7.) Kormányrendelet (végrehajtás)

217/2012. (VIII.9.) Kormányrendelet –

modulrendelet

Programkövetelmények miniszteri közzététel („B” 

jellegű) – www.ikk.hu

315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet –

vizsgarendelet

akkreditált vizsgaközpontok

(MSZ EN ISO/ICE 17025:2018) 

http://www.ikk.hu/


A FŐBB SZABÁLYOZOTT TERÜLETEK VÁLTOZÁSAI

Régi rendszer Új rendszer

A képzés területei

Engedély alapján: Engedély alapján:

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

„B” kör – szakmai képzések, ha támogatott 

(programkövetelmény - MKIK)

Minden, ami támogatott

• szakmai programkövetelmény (PK) – miniszteri 

közzététel,

• egyéb (és nyelvi) képzések (követelmény nélkül)

• belső képzésekre és jogszabály szerintire nem 

kell

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

„D” kör – egyéb képzések (legfeljebb 30 óra és 

általános kompetencia), ha támogatott

Bármilyen, más jogszabály által nem szabályozott 

program (belső és jogszabályi képzésekre is)

Ami nem tartozik a törvény hatálya alá, arra ezt nem kell alkalmazni!



A FELNŐTTKÉPZÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI

Régi rendszer Új rendszer

A képzés területei

Engedély alapján: Engedély alapján:

„A” kör – 2020.12.31-ig Szakmajegyzék szerinti képzések – 2020. 09.01-től

„B” kör – 2022.12.31-ig Minden, ami támogatott – 2020.09.01-től

„C” kör – 2022.12.31-ig Bejelentés alapján:

„D” kör – 2022.12.31-ig Bármilyen, belső és  jogszabály által szabályozott 

program – 2020.09.01-től

A képzéseknek a vizsgával együtt kell 2022.12.31-ig 

befejeződniük.

Az új eljárásban, a bejelentés és az engedély iránti 

kérelem 2020.07.01-től indítható a 2009. LXXVI. 

(szolgáltatási) törvény alapján.



A FELNŐTTKÉPZÉSE ÉRTELMEZÉSE
A DÖNTÉST A SZERVEZETNEK, VÁLLALATNAK VAGY A KÉPZŐNEK KELL MEGHOZNI



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?

 a) célirányosan kompetenciakialakításra vagy -fejlesztésre irányuló és

szervezetten megvalósuló – a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény,

illetve törvényben meghatározott oktatási és tehetséggondozó intézmény

alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény alaptevékenységébe nem tartozó

– oktatás és képzés

 b) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra.



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.

Nem definiált:

- szervezett

- célirányos

- oktatás

- képzés



ÉRTELMEZŐ GONDOLAT (1) – OKTATÁS VAGY KÉPZÉS?

 ITM értelmezések (15. o.)

 célirányos vagy nem

 szervezett vagy nem

 kompetencia kialakítás / fejlesztés történik vagy nem

 A felnőttképzés megújulása (ITM) – video

 Érdemes elolvasni: EDUCERT, Dobos Gergely (szakértő kollégák)

ITM_Peldatar.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/7/76/76f/76f2e4bacc5ec1af888c7216127a904b67f8e20a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GwRvX613t9M
http://educert.hu/kepzes/
http://www.dobosgergely.hu/milyen-felnottkepzesi-szabalyok-vonatkoznak-2020-szeptember-1-tol-a-treningekre/


A TÖRVÉNY HATÁLYA

Mely esetekben vonatkozik?

 aa) üzletszerű gazdasági tevékenység keretében vagy nem üzletszerű gazdasági tevékenység
esetén térítés ellenében vagy a 2/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felnőttképzési
tevékenységként [támogatott],

 ab) ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által e törvénnyel
összhangban, – legalább a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adataira
kiterjedően – egyedi azonosításra és annak ellenőrizhetőségére alkalmas módon, bármilyen
formában vezetett nyilvántartás mellett, vagy

 ac) belső képzésként

történő megszervezésére…



ÜZLETSZERŰ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG

Szja. törvény (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról) 3.§ 46.

„gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy

rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul,

vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.”



ÉRTELMEZŐ GONDOLAT (2) - 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 MŰKÖDÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
REGISZTRÁCIÓ ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS



BEJELENTÉS ÉS ENGEDÉLYEZÉS
A REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS FŐBB LÉPÉSEI ÉS TUDNIVALÓK



HOL LEHET ELINDÍTANI AZ ELJÁRÁSOKAT? (FKTV. 3. §)

 A bejelentés, (illetve az engedély) megadására irányuló kérelem a felnőttképzési

államigazgatási szervnél tehető meg (8 ill. 60 nap).

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

egyidejűleg a felnőttképző igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

 bejelentés 15.000,- Ft (csak belső képzés esetén ingyenes),

 engedélyezés 214.000,- Ft,

 adatmódosítás bejelentése 6.000,- Ft (ingyenes eljárás esetén szintén ingyenes).

 Az eljárásban elektronikus úton kell kapcsolatot tartani a felnőttképzési

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

https://far.nive.hu/kezdolap


A BEJELENTÉS ÉS ENGEDÉLY KÉRÉSÉNEK FONTOSABB ELEMEI

 Ügyfélkapuval történő belépés, adatkitöltés (tevékenységi kör)

 Eljárási illetéket az adatok megadása után kell megfizetni (eljárásszám) és

feltölteni (pl. pdf)

 Digitálisan aláírni, hitelesíteni és beküldeni (AVDH),

 Ügyfélkapun, cégkapun keresztül értesítés a befogadásról és a határozatról,

 Hiánypótlás (csak egyszer lehet),

 Határozat a FAR-ban is elérhető, letölthető lesz.



A KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA
MŰKÖDÉS BEJELENTÉS ALAPJÁN



MŰKÖDÉS A BEJELENTÉS ALAPJÁN (FKTV.)

1. A képzésben részt vevő személlyel a 12/A–13/B. § szerint felnőttképzési szerződést 
kell kötnie – nem kell írásban.

2. Gondoskodnia kell a személyes adatok 21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről.

3. Eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a 15. § alapján történő 
adatszolgáltatási kötelezettségnek.

4. A 17. § a) és c) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének és 
jogszabályban meghatározott tartalommal.

– A statisztikai célú adatszolgáltatás már nem kötelezettség (FAR „végzi”).

+ Tanúsítványt állít ki a résztvevő kérésére.



A KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA
MŰKÖDÉS AZ ENGEDÉLYEZÉS ALAPJÁN



AZ ENGEDÉLY (FOLYAMATOS) FELTÉTELE (FKTV. 2/B. §)

Az engedélyhez szükséges feltételek:

 Kidolgozott minőségirányítási rendszer (MIR),

 Ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer,

Ezt csak nyilatkozatban kell megtenni.



AZ ENGEDÉLY (FOLYAMATOS) FELTÉTELE (FKTV. 2/B. §)

Az engedélyhez szükséges feltételek:

 Vagyoni biztosíték (1.000.000,- Ft és Korm.rend 1. és 2. §),

 bankgarancia – banki letét,

 felelősségbiztosítás,

 a kettő vegyesen.

 A tevékenységei között az oktatás vagy képzés szerepel.

 A képviseletre jogosult személy megfelelő

 nem vonták vissza máshol az intézmény engedélyét.



AZ ENGEDÉLY (FOLYAMATOS) FELTÉTELE (FKTV. 2/B. §)

Az engedélyhez szükséges feltételek:

 Szakmai vezetőt alkalmaz (Korm.rend. 19.§), aki lehet:

 andragógiai szakképzettséggel rendelkező,

 pedagógiai szakképzettséggel és három év felnőttképzési szakmai gyakorlattal rendelkező, 

 pedagógiai szakképzettséggel rendelkező, aki a felsőoktatási alapképzésben vagy 
mesterképzésben az adott szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott 
felnőttképzési ismeretekből legalább öt kreditpontot szerzett.

 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatják.



MŰKÖDÉS A ENGEDÉLY ALAPJÁN (FKTV.)

1. A képzésben részt vevő személlyel a 12/A–13/B. § szerint felnőttképzési szerződést 
kell kötnie – írásban!

2. Gondoskodnia kell a személyes adatok 21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről,

3. Eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a 15. § alapján történő 
adatszolgáltatási kötelezettségnek, 

4. A 17. § a) és b) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének és 
jogszabályban meghatározott tartalommal,

5. Képzési program alapján végzi a képzést (KKK vagy PK alapján kidolgozott és 
felnőttképzési szakértő által előminősített).



MŰKÖDÉS A ENGEDÉLY ALAPJÁN (FKTV.)

6. A képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést kell biztosítania.

7. MIR-t, panaszkezelési és oktatói minősítési rendszert működtet

 külső értékelés négy évente – FÁSZ: Innovatív Képzéstámogató Központ.

8. Vezeti a jogszabályban meghatározott dokumentumokat.

9. A képzés elvégzéséről tanúsítványt állít ki (FAR rendszeréből).

10. Biztosítja az elégedettségmérést a FAR rendszerében (anonim, 30. napig).



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
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