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Bevezetés
Magyarországon először 2001-ben alkottak törvényt a felnőttképzésről, amely
szabályrendszer az eltelt húsz esztendőben alapos változáson esett át.
Az ún. akkreditációs időszakot követően komoly mérföldkőnek tekinthető a
felnőttképzési törvény 2013. évi módosítása, amely – az engedélyezési rendszer
bevezetésével – már nagy lépést tett a minőségi felnőttképzés megteremtése
érdekében. A két évtizedes felnőttképzési szabályrendszer azonban számos
oktatási, képzési területet kihagyott a figyelem fókuszából, többek között a
munkavállalók modern kompetenciakészletére legnagyobb hatással és egyre
nagyobb jelentőséggel bíró belső képzéseket, amelynek résztvevői nem csak a
hivatalos statisztikákból hiányoznak, hanem – néhány pályázatot leszámítva – a
szakpolitika intézkedései közül is.
A felnőttképzési törvény 2019. évi változtatását követően – amely gyakorlatilag új
törvényt adott a felnőttképzési ágazatnak –, lehet megállapítani, hogy a modern
szabályrendszer középpontba állította a munkavállalók szociális életképességéhez
szükséges korszerű kompetenciakészlet kialakítását és fejlesztését, és a
felnőttképzés normáit igyekezett pontosan hozzáigazítani a szolgáltatások európai
szabályozásának fősodrához. Elmondható ezek után, hogy – a közérdekre tekintettel
– a felnőttképzési tevékenységet Magyarországon, de a határon átnyúló
szolgáltatások keretében is, csak bejelentés alapján lehet folytatni.
Az egyszerűsödő, a felnőttképzőknek kevesebb adminisztrációt jelentő, a digitális
alapokra helyezett felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerek együttműködnek más
oktatási rendszerekkel, megteremtve az egységes adattartalmakat, és a
pályakövetés, illetve a munkaerő-piaci előrejelzések informatikai bázisát.
A felnőttképzési jogviszony bevezetésével – illeszkedve a tanulói és hallgató
jogviszonyhoz – kialakulhat az egész élten át tartó tanulás átfogó folyamata és
gyakorlata, amelyre az iskolában, a formális keretek között megszerzett tudás egyre
csökkenő felezési ideje, valamint a mindig csak nagyobb kihívást jelentő „zöld és
digitális” átállás okán igencsak nagy szükség van.
A belső képzések látótérbe kerülésével, a pénzügyi ösztönzők (ösztöndíjak, képzési
hitelek) lehetőségének a megteremtésétől várható, hogy egyre több felnőtt kap
kedvet tudáskészletének megújításához, s szerez olyan komplex tudást, s azt
igazoló tanúsítványt, amely birtokában, egy akkreditált, a képzőtől független
vizsgaközpontba bejelentkezve, a sikeres megmérettetést követően – államilag is
elismert – bizonyítványt is kaphat.
A felnőttképzési szabályrendszer finomhangolásának még nincs vége (2021
júniusában is sor kerül néhány pontosító, elsősorban az interaktív és távolléti
kapcsolattal megvalósított foglalkozások „legalizálására”, hivatalosan is rendszerbe
állító módosítására), de az európai szabályrendszerrel és a magyar gyakorlattal
szinergiát mutató normarendszer célrendszere, logikája és megoldásai alapvetően
jók, ezért a figyelmünket a megvalósításra célszerű összpontosítani.
Ehhez kíván segédkezni az Útmutató is, amelynek elkészítéséhez nyújtott szakmai,
módszertani támogatásért köszönetemet fejezem ki a Festo Kft., a NEXON és az
Observans Képzési Szolgáltató Kft segítő munkatársainak, szakértő kollégáimnak és
a Magyar Kereskedelmi Iparkamara Oktatási és Képzési Igazgatóság érintett, mindig
támogató vezető munkatársainak.
Budapest, 2021. június 23.
Dr. Henczi Lajos
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1. A felnőttképzés stratégiai jelentősége
A közelmúltban megszületett elemzések többnyire három trendet emelnek ki, amikor
a felnőttképzés stratégiai jelentőségét taglalják: (1) a munkaerőpiac új technológiák
okozta gyorsuló ütemű átalakulását; (2) a képzett munkaerő iránti kereslet erőteljes
növekedését, illetve (3) a munkaerő hatékonyságának javítását.
A jól látható és szinte kitapintható trendek arra is lehetőséget teremtenek, hogy
felnőttkori tanulást, ezen belül a felnőttképzés jelentőségét a tanulás és a szociális
életképesség kontextusában is megvizsgáljuk.
1.1. Tanulás és szociális életképesség
A felnőttkori tanulás, az ismeretszerző-művelődési aktivitás, a tanuláshoz való
pozitív attitűd (élményszerzés), a személyiség fejlődése, a szocio-morális normák
gazdagítása kitüntetett szereppel bírnak a felnőttek konstruktív életvezetésében, a
kisebb nagyobb, illetve munkahelyi közösségekbe történő beilleszkedésben.
Ugyanakkor az is elmondható, hogy – alapvető sikertényezőnek, szociális felhúzó
erőnek tekinthető – tudás alatt már nem egyszerűen az emlékezetben tárolt
ismeretanyag értendő, mivel a tudás fogalma kitágult, s tartalma a sokféle ismeret
mellett még többféle sajátos kompetenciát is magában foglal. Ezek a kompetenciák
teszik egyrészt motiválttá, másészt képessé az egyént az aktivitásra, tevékenységre,
folyamatos önképzésre, s ezen keresztül sikeres életvezetésre, vagyis biztosítják
szociális életképességét.
A szociális életképesség fókuszából nézve a tanulást, az is egyértelműen
megállapítható, hogy nem elegendő sem társadalom, sem az egyén szempontjából,
ha az egyén szocio-morális értelemben értékes és fejlett („tanult”) személyiség, de
szociálisan életképtelen, mivel a szociális életképességhez szükséges kompetenciái
nem kerültek megfelelő szinten kifejlesztésre.
A szociális életképesség alapját a tanulási és munkavégzési kompetenciák együttese
teremti meg. Ez teszi az egyént egyrészt motiválttá, másészt alkalmassá az
aktivitásra, tevékenységre, folyamatos önképzésre, s ezen keresztül sikeres
életvezetésre, vagyis biztosítják szociális életképességét.
A felnőttképzés irányítói jól ismerték fel, hogy mindkét kompetenciaegyüttesben
egyre nagyobb deficit keletkezik. A pályakezdő, vagy tapasztalt, esetleg reintegrációs
szándékkal munkaerőpiacra lépőket mindjobban hátraveti a szegényes, a
munkaerőpiaci elvárásoknak nem megfelelő „kompetencia-tulajdon”, amit csak
komplex hatásszervezéssel lehet fejleszteni, már nem toldozva-foldozva, hanem a
felnőttképzési rendszert revolúciós módon átszervezve és működtetve.
1.2. A tanulási és munkavégzési kompetenciák kettős dimenziója
Akár a munka világát, akár a nagy sebességgel átalakuló gazdaságot tekintjük
kiinduló pontnak – de ide érthetjük a Covid19-világjárvány okozta helyzetet is –, ma
már evidenciának számít, hogy a múltban gyökerező kompetenciakészletünkkel
nem, vagy csak nagyon nehezen tudunk jó válaszokat adni az új kihívásokra.
Ráadásul
a
felnőttképzés
korábban
–
egyes
célirányos
szociális
kompetenciafejlesztő tréningektől eltekintve – dominánsan a szakmai kompetenciák
fejlesztésére fokuszált, és magára nézve nem tartotta relevánsnak, s ennek
következtében elhanyagolta a személyes és társas kompetenciák fejlesztését.
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Pedig, például az OKJ szerinti képzések esetében, az egyes képzésekhez tartozó
modulleírások – a fejlesztendő szakmai kompetenciák (szakmai ismeretek és
szakmai készségek) mellett – felsorolták
Modulleírás SZEMELVÉNY
azokat
a
személyes,
társas
és
Gázhegesztő feladatok
módszerkompetenciákat, amelyek fejlesztését
követelménymodul (PÉLDA)
a képzés keretében el kellett (volna) végezni.
Tulajdonságprofil
(Lásd a „Modulleírás” című SZEMELVÉNYT!)
Szakmai kompetenciák (szakmai
Nem túlzás azt mondani, hogy ezek a
ismeretek és szakmai készségek)
fejlesztő tevékenységek többnyire elmaradtak.
…
A személyes életünk, a munkahely, a
Személyes kompetenciák:
gazdaság és a társadalom gyorsan átalakuló
Precizitás
világa
szükségessé
teszi,
hogy
a
Önállóság
felnőttképzés a munkavégzéshez szükséges
Kézügyesség
kompetenciák fejlesztésén túl a jövőben
Társas kompetenciák:
helyet adjon – az életvezetés szociális
Irányíthatóság
minőségére és a magatartásra nagy hatással
Közérthetőség
bíró
–
szociális
kompetenciák
Módszerkompetenciák:
kibontakoztatásának is.
Gyakorlatias feladatértelmezés
Amikor
a
felnőttképzésben
A környezet tisztán tartása
kompetenciafejlesztésről beszélünk, akkor a
Körültekintés, elővigyázatosság
tanulási és munkavégzési kompetenciák
együttesének két funkcionális részhalmazára
kell fókuszálni: (1) a motivációs (regulatív) kompetenciákra, valamint (2) a szervezővégrehajtó kompetenciákra:
A motivációs kompetenciák (attitűdök) azokat az ösztönző tényezőket
alkotják, amelyek megteremtik a munka és tanulás folytatására való törekvés,
illetve az autonóm tevékenység személyiségbeli motivációs bázisát. Ezek
hiányában felerősödhetnek az aszociális, destruktív elemek és aktivitások.
A szervező-végrehajtó kompetenciák (ismeretek, jártasságok, készségek,
képességek) pedig az egyént képessé teszik a tevékenység eredményes
végzésére, folytatására.
Amennyiben a két kompetencia-csoport bármelyike hiányzik, vagy deficites, az
egyén nem képes teljes értékű, szociálisan magas értékkel bíró tevékenységre.
A gyakorlatban ez úgy mutatkozik meg, hogy ha a motivációs kompetenciák
deficitesek, de a szervező-végrehajtó kompetenciák megfelelő fejlettségűek, akkor
az egyén ugyan képes a tevékenység elvégzésére, de nem törekszik erre, mivel a
motivációs bázis hiányzik, így tevékenysége leáll, vagy el sem kezdődik, illetve
antiszociális irányba fordulhat.
A fordított esetben, ha a motivációs kompetenciák fejlettek, és a szervező-végrehajtó
kompetenciák kialakulatlanok, akkor az egyén próbálkozik a végrehajtással, a
tevékenységgel, azonban azt nem lesz képes elfogadható minőségben, színvonalon
vagy eredményesen, magas hozzáadott értékkel produkálni.
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Éppen ezért optimizmusra adhat okot, hogy a szakmák és szakképesítések képzési
és kimeneti követelményeit leíró sztenderdek – köszönhetően a tanulási eredmény
alapú (TEA) szabályozás bevezetésének – az ismeretek, készségek és
képességeken túl kellő gondossággal részletezik a szociális képességeket (az elvárt
viselkedésmódokat, attitűdöket; valamint az önállóság és felelősség mértékét).
2. Kihívások a felnőttképzésben
A 21. század elején megjelenő kihívások más megvilágításba helyezték a
felnőttképzést, akár annak jelentőségét, finanszírozását vagy társadalmi hatását
tekintjük. Ennek köszönhetően tanúi lehetünk egy olyan, a felelős gondolkodás
szöveteit egyre inkább átható paradigmaváltásnak, mely arra mutat rá, hogy a
felnőttképzésbe történő befektetés nem csak az egyéni, hanem a társadalmi jólétet is
szolgálja, és egyre inkább ez a vetülete kerül előtérbe. Ez a fajta, napjainkban egy
erőteljesebbé váló teória már évtizedek óta a közgazdaságtan alapvető elméletének
számít, és az emberi képességeket növelő tevékenységnek öt fő kategóriájával
számol ([1] on-the-job training (OJT) munka közbeni képzés/tanulás; [2]
felnőttképzési programok; [3] egészségügyi szolgáltatások; [4], iskolai oktatás,
továbbá [5] a munkaerő mobilitása). A nagy intenzitással és nagy gyakorisággal
megjelenő új kihívások rendkívül időszerűvé tették, hogy ez a közel 40 éves teória
végre gyakorlattá váljon, és a vállalati menedzsment, illetve a szakpolitika
irányítóinak fókuszába kerüljön.
Sok kétség is felmerül a felnőttkori tanulás egyéni, gazdasági és társadalmi
előnyeinek (pl. javuló életminőség, erősödő társadalmi kohézió) mérhetősége
tekintetében. A jogos bizonytalanságot az is okozza, hogy nehéz bizonyító erejű
közvetlen és közvetett pénzügyi megtérülési mutatókat meghatározni, kiszámolni a
felnőttképzés rövid és hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődéséhez való
hozzájárulásának mértékét. De különféle kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek
használatával összegyűjthetők olyan adatok és bizonyítékok, amelyek bemutatják a
felnőttkori tanulás és oktatás értékes hozadékát az egyének, a gazdaság és a
társadalom (a „közjó”) dimenziójában.
Az adatok és bizonyítékok – ha eltérő mértékben is – egyértelműen arra mutatnak rá,
hogy a felnőttképzést nem lehet kizárólag a résztvevők felelősségi körébe tartozó
aktivitásnak tekinteni, hanem úgy kell kezelni, mint befektetés az emberi
erőforrásokba, amely nem csak az egyén termelékenység- és bérnövelő funkcióját
erősíti, hanem gazdasági és társadalmi haszonnal is jár (pozitív externális hatásai is
vannak). Ezt igyekszik bemutatni a 2021 elején napvilágot látott „FINANCING ADULT
LEARNING AND EDUCATION, The way forward: what works, how and why?” című
dokumentum alapján készített SZEMELVÉNY.

10/199

Felnőttképzési útmutató

Dr. Henczi Lajos

FINANCING ADULT LEARNING AND EDUCATION, The way forward: what works, how and
why? SZEMELVÉNY
DVV International, International Council for Adult Education
Bonn, Belgrade, 2021
…
The paradigm shift that happened in educational policy requires ‘hard facts’, measurement,
figures and empirical data that would prove that investments in adult learning and education are
beneficial for the economy and society in the first place, while individual benefits, seen as a
discourse belonging to the welfare state, are less important.
…
Adult education benefits individuals by:
● Increasing their employability, thereby leading to monetary effects;
● Increasing their well-being in terms of better mental and physical health;
● Increasing their self-confidence;
● Providing social benefits such as an increased social circle and civic commitment;
● Improving personal and interpersonal capabilities, such as self-esteem and empathy.
Adult education benefits the economy by:
● Increasing innovative capacity;
● Improving competitiveness through increased productivity and innovation;
● Encouraging growth due to increased employment and innovative capabilities;
● Allowing an increase in tax payments.
Adult education benefits society by:
● Improving health of the population;
● Reducing criminal activity;
● Increasing sustainability and preservation of environment;
● Promoting social cohesion and respect;
● Reinforcing social/political outlook, thus development of democracy;
● Increasing active citizenship;
● Increasing cultural integration.

2.1. Az oktatás két egyenrangú alrendszere
Az emberek – sok tényező együttes hatásának köszönhetően – egyre hosszabb
ideig élnek, így kitolódik az életkor, beleértve az aktív életkor felső határát is. Ebből
az is következik, hogy az iskolai rendszerben töltött évek aránya egyre kisebb
mértékű lesz az életkoron belül, s nagyobb hangsúlyt kap az iskolarendszeren kívüli
felnőttkori tanulás/felnőttképzés, amely alkalmassá teheti az egyént a gazdasági és
társadalmi változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra.
A felnőtt munkavállaló munkavégzési kompetenciáinak élettartama – a korábbi,
generációkat átívelő élettartamhoz képest – a felgyorsult modernizációnak
köszönhetően néhány évtizedre, több foglalkozásban pedig néhány évre rövidült le.
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Ezért a tanulásról, oktatásról és képzésről való – egyéni és társadalmi –
gondolkodásban és gondoskodásban, a koncepciók és intézkedések kialakításában,
a szakpolitikában, a jogszabályalkotásban nem csak a felnőttkor előtti iskolai, hanem
a felnőttkorban végbemenő, iskolán túli tanulással is komolyan, megnövekedett
súlyának megfelelően számolni kell, különös tekintettel az erőforrások, ezen belül is
az állami és munkahelyi finanszírozás megnövelésére.
Amikor tehát az oktatás rendszerét vizsgáljuk, akkor arra úgy kell tekinteni, hogy két
egyenrangú alrendszerből áll: az (1) iskolai, illetve az (2) iskolarendszeren kívüli/túli,
azaz felnőttkori tanulást biztosító szektorból.
2.2. Szükséges a finanszírozási források növelése
Ma már evidenciának számít, hogy a felnőttkori tanulás (felnőttoktatás és -képzés)
előmozdítja a társadalmi kohéziót, és felvértezi a felnőtteket a társadalmunkban
szükséges készségekkel, ismeretekkel és szocio-morális kompetenciákkal. Az állami
és munkahelyi finanszírozásnak mégis csupán kis töredéke fordítódik a felnőttek
oktatására, képzésére.
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a ráfordításokat (állami és
magán/munkahelyi forrásokat) tekintve még az európai fejlet országokban is jelentős
az arányeltolódás, mivel a közkiadásokból 3-4% jut a közoktatásra és alig 0,6-1.1% a
felnőttkori tanulás, képzés finanszírozására.
A két alrendszer egyenrangúságának megteremtése nem nélkülözheti az összes
ráfordítások növelését, és a mainál elfogadhatóbb finanszírozási arányok kialakítását
sem.
2.3. Új emberi jog
Több európai országban előtérbe került az egész életen át tartó tanulás állampolgári
(új emberi) joggá tétele is, azaz legyen minden állampolgárnak alkotmányos joga és
lehetősége az életkor bármely szakaszában hozzáférni a felnőttkori oktatáshoz,
képzéshez.
2.4. Új finanszírozási eszközök
A felnőttképzésben uralkodóvá vált a program-, illetve a projektfinanszírozás. Ezek a
finanszírozási eszközök, módok azonban természetüknél fogva bizonytalanok. A
program- és a projektfinanszírozáshoz hosszas pályázati és jelentéstételi eljárásokra
van szükség, a magas képzési díjak pedig kirekeszthetik a kisebb vásárlóerővel
rendelkező felnőttek csoportját.
A felnőttképzés így könnyen a kvalifikált és anyagilag tehetősebb társadalmi
csoportok privilégiuma lehet. A felnőttképzők és a potenciális résztvevők közös
érdeke, hogy – a projektfinanszírozáson túl – fenntartható és esélyegyenlőséget
biztosító sokszínű (hiteleket, ösztöndíjakat és adókedvezményeket is magában
foglaló) finanszírozási rendszer is kialakuljon a felnőttképzésben, mivel a kutatások
szerint – elsősorban az egzisztenciális és kvalifikációs motivációnak köszönhetően –
magas (egyes felmérések szerint 50%-nál is nagyobb) a felnőttek (a 18-55 éves
korosztály) körében az átképzési hajlandóság.
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2.5. Zöld és digitális átalakulás
Magyarország – más európai országokhoz hasonlóan – komoly társadalmi,
környezeti és gazdasági kihívásokkal néz szembe, a helyzetet pedig tovább
súlyosbítja a koronavírus okozta válság. A helyreállítás folyamata sürgető prioritás,
ugyanakkor a zöld és digitális átállás pedig fontosabbá vált, mint valaha.
A Covid19-világjárvány arra is rámutatott, hogy a természettel való kapcsolatunk
nagyon sebezhető, és előtérbe helyezte az egészségesebb és fenntarthatóbb
életmód igényét, a jövőbeli válságokkal szemben ellenálló képességünk növelését.
De azt is megmutatta, hogy – gazdasági és a társadalmi szempontból egyaránt –
alacsony szintű kompetenciákkal rendelkezünk az erőteljes, meg-megújuló, vagy
akár a sokkszerű külső hatásokkal szemben, illetve az ilyen válságokra adott közös
és gyors reagálások, a piacok és a gazdaság védelme, a mobilitás fenntartása
tekintetében (alacsony a reziliencia-képességünk).
Azzal lehet számolni, hogy következő tíz esztendő a digitalizáció évtizede lesz,
amely a zöld átállás egyik motorját is jelenti. Ez a kettős átállás csak akkor lehet
sikeres, ha – többek között – a felnőtképzésen keresztül sikerül a digitális
technológiák (pl. mesterséges intelligencia, automatizálás, mikroelektronika,
kvantuminformatika,
5G,
akkumulátorok,
megújuló
energia,
hidrogén,
kibocsátásmentesség és intelligens mobilitás stb.) alkalmazásához és
fejlesztéséhez szükséges kompetenciák kialakításában és fejlesztésében
radikálisan előbbre lépni. (Ezt igyekszik érzékeltetni az „Új európai iparstratégia”
SZEMELVÉNY!)
A felnőttképzéssel szembeni kihívások forrását tehát – a gazdaság és oktatás
összefonódásából fakadó – olyan kihívások jelentik, mint a zöld és digitális
átalakulás felgyorsítása, az ország rezilienciájának megerősítése, az esetleges
jövőbeli válságokra való közösségi felkészülés, valamint a gazdaság
versenyképességének tudás- és munkaalapú felgyorsítása.
3. A felnőttképzés, mint szolgáltatás
Már huzamosabb ideje vagyunk szemtanúi, de főleg részesei a szolgáltatások
térnyerésének, amelyek napjainkban már a gazdasági növekedés motorját képezik.
Az európai tagállamok többségében a GDP és a foglalkoztatás 70 %-át is
meghaladja.
Magyarországon is meghatározó a szolgáltató ágazatok súlya. A statisztikák szerint
a piaci szolgáltató ágak 50%-nál is nagyobb arányban járulnak hozzá a bruttó
hozzáadott érték előállításához és a nemzetgazdasági beruházások több mint felét is
a piaci szolgáltató ágak realizálják. A foglalkoztatottak több mint kétötöde is ebben a
piaci szegmensben dolgozik.
A szolgáltatások körébe egymástól nagyon eltérő és igen sokféle szolgáltatási
tevékenység tartozik, mint például kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás,
szórakoztatás, vendéglátás, gépjárműjavítás, kiskereskedelem, információ,
kommunikáció, szállítás, raktározás, tudományos műszaki tevékenység vagy éppen
a felnőttképzés.
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Új európai iparstratégia SZEMELVÉNY
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK,
A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK
BIZOTTSÁGÁNAK
COM/2020/102 final
…
3.6. Képzés és átképzés
Az ipar versenyképességnek előfeltétele a képzett munkaerő felvétele és megtartása. Európának
biztosítania kell, hogy az oktatás és a képzés lépést tartson a kettős átállás gyorsuló ütemével.
Egyre fontosabb, hogy az egész életen át tartó tanulás mindenki számára realitássá váljon: csak
a következő öt évben 120 millió európainak kell majd továbbképzésen vagy átképzésen
részt vennie.
Ez azt tükrözi, hogy a kettős átállás során felértékelődik a készségek fontossága és új
lehetőségek nyílnak az emberek számára. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra
való átállás 2030-ig várhatóan több mint 1 millió munkahelyet teremt, miközben Európában már
jelenleg is 1 millió álláshely áll rendelkezésre digitális technológiai szakértők számára.
Ugyanakkor a vállalatok 70%-a számolt be arról, hogy késleltetik a beruházásokat, mivel nem
találják meg a megfelelő készségekkel rendelkező munkaerőt.
Az ipari dolgozók számára a digitalizáció, az automatizálás és a mesterséges intelligencia
fejlődése példátlan készségváltást tesz szükségessé. Az átképzésnek szociális
piacgazdaságunk jelentős elemét kell képeznie. Felsőoktatási és szakképzési rendszereinknek
is több tudóst, mérnököt és technikust kell biztosítaniuk a munkaerőpiac számára. A készségek és
tehetségek külföldről történő vonzása ugyancsak hozzájárul az EU munkaerőpiaci igényeinek
kielégítéséhez.
A tehetségekért folyó globális versenyben Európának növelnie kell a készségekbe való
beruházást, és az egész életen át tartó tanulásnak valósággá kell válnia. Ehhez az ipar, a
tagállamok, a szociális partnerek és más érdekelt felek közös fellépésére van szükség egy új
„készségfejlesztési paktum” révén, amely hozzájárul a továbbképzéshez és az átképzéshez,
valamint a munkaerőbe történő állami és magánberuházások mozgósításához. A paktum
azokra az ágazatokra összpontosít majd, amelyek nagy növekedési potenciált képviselnek
Európa számára, vagy amelyek a legjelentősebb változáson mennek keresztül. Az európai
oktatási térség szintén támogatni fogja ezeket az erőfeszítéseket.…

3.1. A szolgáltatások jogi szabályozása
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályait a több, mint egy évtizede (2009. VII. 8-án) kihirdetett – európai
gyökerekkel rendelkező – 2009. évi
A szolgáltatói tevékenység nyújtásának
LXXVI. törvény foglalja keretbe. A
lehetséges opciói EMLÉKEZTETŐ
szolgáltatás
szabályozásának
Szabadon
Bejelentéshez Engedélyhez
szükséglete az európai közösségi jogi
megkezdhető, között
között
kötelezettségből ered, célja a belső
és folytatható
szolgáltatói
szolgáltatói
piaci
szolgáltatásokról
szóló
szolgáltatói
tevékenység
tevékenység
2006/123/EK
európai
parlamenti
és
tevékenység
tanácsi irányelvnek a magyar jogba
történő átültetése, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-én
fogadott el, rendelkezéseit a tagállamoknak 2009. december 28-ig kellett átültetniük
nemzeti jogukba.
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A kerettörvény logikája, s bizonyos normaelemei a felnőttképzés
jogszabályrendszerét is erőteljesen dominálja. A felnőttképzés új gyakorlatában
például ez jogszabály szolgáltatta az engedélyre, a bejelentésre és a nyilvántartásra
vonatkozó szabályozás alapjait. (Lásd „A szolgáltatói tevékenység nyújtásának
lehetséges opciói”, valamint „A törvény indoklása” című EMLÉKEZTZETŐKET!)
A törvény indoklása EMLÉKEZTETŐ
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény
…
A 3. § garanciális jelleggel előírja, hogy a szolgáltatók tevékenységének megkezdését, illetve
folytatását engedélyezéshez vagy bejelentéshez kötni csak törvényben vagy eredeti
jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeletben, meghatározott közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján lehet. Ellenkező esetben a tevékenység szabadon megkezdhető,
és folytatható - természetesen az egyéb vonatkozó jogszabályi követelmények betartásával.
Az engedélyezés és a bejelentés között az érdemi különbség az arányosság tekintetében
lehet, vagy is ott, ahol az adott közérdeken alapuló kényszerítő indok érvényesítése és az adott
közérdek sérelmének megakadályozása hatósági ellenőrzés keretében is biztosítható, az
engedélyezés aránytalan. Ahol ilyen kényszerítő indok nem áll fenn, ott a bejelentés is
indokolatlan lehet. A törvényi vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeleti szint
biztosíthatja egyrészt, hogy a szolgáltatási tevékenység ilyenfajta korlátozása mindig az adott
tevékenységre való jogosultságot szabályozó legmagasabb szintű jogszabályban történjen,
másrészt, hogy a törvény kerettörvény jellege kellő súllyal érvényesüljön a jogrendszeren belül.

A 2020. július 1-től hatályos felnőttképzési törvény hat esetben rendelkezik úgy,
hogy bizonyos tevékenységeket a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvénybe foglaltak
szerint kell végezni:
1. Felnőttképzési tevékenység a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentés alapján
végezhető.
2. Ha a felnőttképző a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzést
vagy – nem szakképző intézményként – részszakmára felkészítő szakmai
oktatást vagy – 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.
3. A felnőttképzési államigazgatási szerv elektronikus nyilvántartást vezet a
felnőttképzőkről. A felnőttképzők nyilvántartása a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben a
felnőttképzőre vonatkozóan meghatározott adatokat … tartalmazza [5. §
(1)].
4. Aki felnőttképzési szakértői tevékenységet kíván végezni, köteles az erre
irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a felnőttképzési
államigazgatási szerv részére bejelenteni.
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5. A felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzési szakértőkről
elektronikus nyilvántartást vezet, amely a felnőttképzési szakértői
tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító
adatait, valamint – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott
adatokon túl – a felnőttképzési szakértő lakcímét, közzétenni kívánt
elérhetőségét és a felnőttképzési szakértő tevékenységével összefüggő
egyéb adatát, ha hozzájárult annak közzétételéhez, szakterülete
megjelölését, engedélye megadásának időpontját, nyilvántartásba vételi
számát és időpontját, valamint nyilvántartásból való törlésének időpontját és
okát tartalmazza.
6. Az 5. pontban szereplő adatokból a felnőttképzési államigazgatási szerv a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl honlapján közzéteszi a
felnőttképzési szakértő lakcímét, közzétenni kívánt elérhetőségét és a
felnőttképzési szakértő tevékenységével összefüggő egyéb adatát, ha
hozzájárult annak közzétételéhez, szakterülete megjelölését, engedélye
megadásának időpontját, nyilvántartásba vételi számát és időpontját,
valamint nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát.
A fenti normaelemek arra is rávilágítanak, hogy a felnőttképzőknek és felnőttképzési
szakértőknek csak a felnőttképzési tevékenység bejelentése, engedélyezése és
a nyilvántartási ügyek kapcsán kell a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglaltak
szerint eljárni. Másképpen fogalmazva: a felsoroltakon kívül a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény
hatálya más felnőttképzési jogügyletekre nem terjed ki.
3.2. A szolgáltatások lényegesebb jellemzői
A szolgáltatást általában olyan értéket teremtő, megfoghatatlan gazdasági
tevékenyégnek, hozzáférésnek, folyamatnak, cselekvéssorozatnak vagy
teljesítésnek/teljesítménynek (és nem produktumnak/terméknek) kell tekinteni,
amelyet a szolgáltató önállóan – túlnyomórészt – üzletszerűen, rendszeresen,
nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett nyújt egy másik,
tőle független ügyfélnek, kivéve a termelő tevékenységet (ideértve a termék első
forgalomba hozatalát is) és a közhatalom gyakorlását.
Bár a szolgáltatási tevékenység lehet fizikai termékhez kötött, a teljesítés alapvetően
kézzel nem fogható és általában nem jár az előállítás semmilyen tényezőjének
birtokba vételével.
(Széles körben ismeretes a következő metaforikus megfogalmazás: „Szolgáltatás
mindaz, amit adhatunk, vehetünk, mégsem tudjuk a lábunkra ejteni.”)
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A szolgáltatásokat – különösen az emberierőfás-alapú megoldásokat – rendszerint
négy fő megkülönböztető jellemzővel lehet felruházni: megfoghatatlanság,
elválaszthatatlanság, ingadozás és illékonyság/nem tárolható jelleg. (HIPI elv –
Heterogeneity, Intangibility, Perishability, Inseparability.) Mindezekkel együtt a
megfoghatatlanság az a legerősebb tulajdonság, amely a szolgáltatásokat
megkülönbözteti a termékektől, és az a körülmény, hogy a szolgáltatás – mivel nem
birtokba vehető – nem okoz változást a tulajdonviszonyokban.
3.3. A felnőttképzési szolgáltatás és főbb jellemzői
A felnőttképzés is szolgáltatás, amely alapvetően tevékenységekből/aktivitásokból,
előnyökből és kisebb kiegészítő fizikai javakból áll. (Figyelem! A felnőttképzési
szolgáltatás nem azonos a felnőttképzési törvényben meghatározott a „felnőttképzési
tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatással”, amely a felnőttképzési tevékenység
keretében szervezett oktatás, képzés egyénre szabott kialakításának elősegítésére,
a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul.)
A
felnőttképzési
szolgáltatás
olyan
megfoghatatlan
értékteremtő
tevékenység/aktivitás/folyamat, amelyet a felnőttképző – célirányosan,
szervezett és interaktív módon – nyújt a résztvevőknek kompetenciakészletük
gazdagítása és/vagy fejlesztése céljából, és ennek során semmilyen
tulajdonosváltozás nem történik.
Főbb komponensei:
oktatási, képzési (konstruktív tanítási és tanulási) tevékenység (pl. előadás,
gyakorlati oktatás, bemutató, tréning),
előny (pl. tartós változás a kompetenciakészletben, esély az elhelyezkedésre,
előmenetel, megfelelőbb kommunikáció, kedvezőbb mentális állapot, kilátás
jobb fizetésre, flow, kapcsolati tőke gyarapodása), továbbá
fizikai komponensek/dologi tényezők/tárgyiasult elemek (pl. könyv, oktatói
jegyzet/vázlat/prezentáció, étkezés).
A felnőttképzési szolgáltatások sok tekintetben hordozzák a szolgáltatások
lényegesebb jellemzőit (pl. megfoghatatlanok, ingadozók), bár fellehetők közöttük
jelentős különbözőségek is, például az elválaszthatatlanság vagy a tárolhatatlanság
tekintetében.
A felnőttképzési szolgáltatásra is igaz a megfoghatatlanság, mivel nem lehet azokat
kézzel megérinteni. A foglalkozásra elsősorban azért a megfoghatatlan és vágyott
tudástartalomért jár a felnőtt, amit az oktató nyújt.
A megfoghatatlanság számos feladatot ró a felnőttképzőre, mert a megfoghatatlant
megfoghatóvá kell tenni. Ezért erőforrásokat kell befektetnie a kulturált, tiszta, vonzó,
digitális eszközökkel jól felszerelt tanulási környezet és tárgyi feltételek
megteremtésébe; a kvalifikált, empatikus és terhelhető személyi állomány
létrehozásába; a kreatív és jól használható kommunikációs eszközök létrehozásába
és működtetésébe; a csalogató arculati kellékek kialakításába (a hívogató intézményi
brand megteremtésébe), és a felnőttek igényeire reflektáló pénzügyi
kedvezményrendszer kidolgozásába.
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A felnőttképzési szolgáltatás is lehet ingadozó, mert annak minősége
nagymértékben függ attól, hogy ki nyújtja, mikor, hol, s kinek. Az oktató és az
oktatásszervező napi teljesítménye ugyanis számos fizikai és pszichés tényező
függvénye. Aktuális teljesítményük komoly hatást gyakorol a felnőttképzés
minőségére.
A minőségingadozás a felnőttképzés velejárója. Mivel a felnőttképzés erősen
emberierőforrás-függő, ezért az egyenletes minőség szinte nem is garantálható,
bármilyen módon is törekednek standardizálni a felnőttképzők az oktatás folyamatát.
Csökkenteni lehet az ingadozás mértékét, ha jól képzett, udvarias, empatikus,
megbízható, rugalmas és jól kommunikáló személyzetet választ ki és foglalkoztat a
felnőtképző, valamint törődik az oktatók és szervező munkatársak önképzésével,
továbbképzésével.
A felnőttképző felelőssége, hogy gondoskodjon az oktatók minősítéséről,
teljesítményükkel kapcsolatos visszacsatolásról, az általuk rendszeresen használt
módszerek szakmai és andragógiai követelményeknek való megfeleltetéséről.
Mindez nem nélkülözheti, hogy a felnőttképző folyamatosan odafigyeljen a képzés
résztvevőinek elégedettségére, a reklamációk és panaszok kezelésére és
kivizsgálására, panaszmenedzsment kialakítására, az ügyfélszolgálati és
panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételek folyamatos
biztosítására, a szükséges megelőző intézkedések gyors meghozatalára.
Ha a tanítási-tanulási folyamat nem is, de a tartalom, a digitális technológiák és
eszközök sokaságának köszönhetően, a tárgyiasult termékekhez hasonlóan, a
tananyagba épített módon raktározható,
A távoktatás 49/51-s szabálya
tárolható, felhalmozható (az oktató a
SZEMELVÉNY
„tananyagban” van).
49% (személyes
51% (személyes
A felnőttképzési szolgáltatás előállítása
jelenlétet igénylő
jelenlétet nem
és fogyasztása időben és térben is
kontaktórás
igénylő, nem
szétválasztható, nem kell, hogy ez a két
képzési rész)
kontaktórás
képzési rész)
esemény egyszerre történjen. A tiszta
A felnőtt a képzési A felnőtt a képzési
vagy a jelenléttel kombinált (blended
idő kevesebb, mint idő
több,
mint
learning) távoktatásos tanulási formában a
felében:
felében
egyedül,
rögzített/megszilárdult
és
tárolható
önállóan,
a
konzultációkon
tudástartalom
teszi
lehetővé,
hogy
a felnőtt
távoktatási
vagy
– a személyes jelenlétet nem igénylő
tananyagba épített
kontaktanórákon
iránymutatás mellett
képzési részben – neki tetsző időben és
vesz részt.
tanul.
térben, interaktív és távolléti kapcsolattal
vagy
zárt
rendszerű
távoktatási
képzésmenedzsment rendszer segítségével tanuljon. (Lásd „A távoktatás 49/51-s
szabálya” című SZEMELVÉNYT!)
A tartalom tárolhatósága, valamint az időben és térben való szétválaszthatóság
lehetővé teszi, hogy a felnőttképző – a jelenléti képzéshez képest – hatékonyabban
és rugalmasabban tudjon alkalmazkodni az ingadozó felnőttképzési kereslethez is.
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3.4. A felnőttképzési szolgáltatás speciális jellemzői
A felnőttképzési szolgáltatások sajátos jellemzői közül két nagyfontosságú
specialitásra rá kell mutatni: (1) a konstruktivizmus tanulási paradigmájára és az (2)
interakcióra.
(1) A konstruktivizmus tanulási paradigmája szerint a tanulás a felnőtt által
irányított aktív folyamat és egy személyes konstrukció. A felnőttképzés során
keletkező értéket – ellentétben más szolgáltatásokkal – valójában a résztvevő
hozza létre, mivel a felnőtt nem egyszerűen befogadja, magába olvasztja
(nem pusztán elszenvedi a külső hatásokat), hanem a korábban kialakított
kognitív rendszere (előzetes tudása) segítségével értelmezi az új ismereteket
és ennek során például problémamentesen átveszi, kreatívan elmenti, kizárja,
meghamisítja, elutasítja, vagy átalakítja kognitív rendszerét.
A tanulást tehát nem tükrözéselméletnek kell tekinteni, mivel a létrehozott
tudás nem a valóság pontos lenyomata vagy tükörképe lesz, hanem – a
korábban megszerzett ismereteken (előzetesen megszerzett tudáson) alapuló
– konstrukció, egy belső világkép kiépítése, korszerűsítése és/vagy újbóli
létrehozása, amely szükséges a munkával és életvitellel összefüggő
feladatok ellátásához, az információk és lehetőségek felderítéséhez, a
környező valóság alakításához, s a tudás megosztásához.
A tanulást tehát individuális, önszervező, reflexív, élettörténetileg
(biográfiailag) meghatározott deduktív gondolkodási folyamatnak lehet
tekinteni, amely során kiemelt jelentőséget kap az életszerűség maximális
biztosítása, mert olyan helyzetbe kell hozni a résztvevőket, amelyek igénylik
meglévő ismeretrendszerük mozgásba hozását.
Lehetőséget kell teremteni a résztvevők találkozására, emberi kapcsolatok
kialakítására, illetve elősegíteni az új tartalmak meglévő tudásstruktúrákhoz
való csatolását, aha-élményeket, nézőpontváltást, esetleg a gondolkodási
rendszer gyökeres átalakulását (konceptuális váltást).
Elengedhetetlen a differencia-érzékelés, a saját konstrukcióktól való eltérések
elfogadása (a tolerancia), a különbségek megnevezése, az ezekre való
reflektálás, a gondolkodási és cselekvési lehetőségek repertoárjának
kiszélesítése. Erre is jó alkalmat nyújt a résztvevők bevonása a tartalmak
meghatározásába és öntevékeny feldolgozásába, mert a szubjektivizálás
elősegíti a tudáselemek saját kognitív rendszerbe való sikeres beillesztését.
Mindehhez a helyzettel adekvát módszerek és munkaformák sokszínű
(frontális oktatás, ismeretközlés, magyarázat, projektmunka, vita, csoportos
tevékenység, kooperatív tanulás stb.) alkalmazása szükséges.
(2) Interakció (kölcsönhatás), amely legalább két – magatartásuk, viselkedésük
megváltoztatására készen álló – felnőtt egymásra ható érintkezését jelenti
motivációs,
illetve
szervező-végrehajtó
kompetenciakészletük
befolyásolása/módosítása érdekében. (Az interakció nem azonos az
interakció eszközéül szolgáló kommunikációval, mivel a kommunikációnak
nem mindenáron szükséges velejárója a kölcsönhatás.)
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Az interakciónál alapvető feltétel a kötelező viszontválasz, olyan cselekvéses
megnyilvánulás, ami a másokkal (legalább kétszemélyes vagy
csoportos/társas szituációban) történő együttműködés során létrehoz
valamilyen karakterisztikusan megalkotott emberi értéket (pl. új ismeretet).
Az interakcióban, az akciók és reakciók folyamatában részt vevők hatást
gyakorolnak egymásra, miközben gondolatok, információk és érzelmek
cseréje, megosztása zajlik, mindig valamilyen meghatározott kontextusban.
A felnőttképzési szolgáltatás során – legyen szó kontakt óráról, távoktatásról
vagy távolléti oktatásról – biztosítani kell a tanításhoz és tanuláshoz
nélkülözhetetlen interakciót a felnőttképző és a képzésben részt vevő felnőtt
között.
Az interakció teszi lehetővé, hogy a felnőttképzőnek legyen lehetősége
beavatkozni az oktatás, képzés folyamatába, és közvetlen befolyása legyen a
képzésben részt vevő személy célirányos kompetenciaalakítására.
Az interakció képes garantálni, hogy a felnőttképző mérni és értékelni tudja a
képzésben részt vevő személy fejlődését. (Interakció hiányában nem is
beszélhetünk felnőttképzésről, s ezért nem minősül felnőttképzési
tevékenységnek például a bemutató előadás, konferencia vagy egy online
videótár használata).
3.5. A felnőttképzési szolgáltatás teljesítése
A felnőttképzési szolgáltatás teljesítése a képzési igények felderítésére és
megvalósítására irányuló tevékenységek összefüggő sorozatát jelenti, amely
lehetővé teszi a szükséges képzési és kimeneti követelmények feltárását, erre
alapozva a kompetenciakészlet kialakításának, gazdagításának és/vagy
fejlesztésének tervezését és biztosítását, azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a felnőtt
hasznosságának,
gazdasági
cselekvőképességének,
vitalitásának
tartós
fenntartásához, ill. eredményességének növeléséhez.
A felnőttképzési szolgáltatás teljesítési folyamata az alábbi releváns
tevékenységeket foglalja magába:
feltárni/megérteni és megfogalmazni (dokumentálni) a képzési igényeket,
a képzési igények alapján – tanulási eredmény alapú megközelítésben –
elkészíteni és egyeztetni a képzési és kimeneti követelmények struktúráját,
azaz a TEA-módszer használatával (készség, képesség + ismeretek + elvárt
viselkedésmódok, attitűd + önállóság és felelősség kontextusában) be kell
mutatni, hogy a tanulással a képzés végére milyen kimeneti követelményeket
kell elérni,
megalkotni a képzési célt,
megtervezni a kompetenciakészlet gazdagításához és/vagy fejlesztéséhez
szükséges képzési programot (a célhoz vezető képzési utat), beleértve a
képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
a minőségi elvárásoknak megfelelően megvalósítani/leszállítani a képzést az
adott helyen és időben,
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mérni és értékelni a kompetenciafejlesztésben résztvevők teljesítményét és
elégedettségét, s elvégezni az esetlegesen szükséges korrekciókat,
tervezési, döntési, szervezési és ellenőrzési tevékenységekkel biztosítani a
képzőintézmény folyamatos működését, ezen belül a személyzet és a
technikai eszközök, valamint az egyes emberi tevékenységek és a
munkafolyamatok összehangolását,
elősegíteni
a
kompetenciafejlesztési
befektetések/beruházások
megtérülésének tényszerű vizsgálatát (releváns teljesítménymutatókat [key
performance indicator: KPI] alkotni).
3.6. A felnőttképzési szolgáltatás teljesítésmodellje
A felnőttképzési szolgáltatás konstruktív és interakciós jellemzői lehetőséget
teremtenek arra, hogy a képzés részvevőinek fókuszából bemutatható legyen a
felnőttképzési szolgáltatás teljesítésének modellje (1. ábra), amelynek 7 fő
összetevője van:
1. A felnőttképzési tevékenységet determináló jogszabályi környezet, amelynek
két alappillére a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a
felnőttképzésről szóló törvény
Az elsődleges (kulcs)folyamathoz kapcsolódó
végrehajtásáról szó 11/2020. (II.
további folyamatok SZEMELVÉNY
7.) Korm. rendelet.
(A) Támogató vagy másodlagos folyamatok,
2. A felnőttképző intézmény,
amelyek a képzési igények felmérését, a képzési
mint rendszerbe szerveződött
programok elkészítését, a szükséges személyi,
tárgyi és információs erőforrások rendelkezésre
szabályok
és
előírások
állását, a felnőttképzési tevékenység bejelentését,
összessége,
amely
–
a
a felnőttképző minőségirányítási rendszerének
résztvevők
általi
láthatóságot
kialakítását és működését, az adatszolgáltatási
alapul véve – két alrendszerből
kötelezettség teljesítését és a képzés
áll: (1) a látható (a képzést
megvalósításával összefüggő dokumentumok
kezelését, a felnőttképző tájékoztatási
végrehajtó,
a
résztvevőkkel
kötelezettségét, illetve a pénzügyi tevékenységek
interakciós kapcsolatban álló
ellátását fogják össze.
[oktatók,
oktatásszervezők,
(B) Kísérő folyamatok, amelyek a képzés résztvevőjét
ügyfélszolgálati
munkatársak
segítik előzetes tudásának megállapításában és
stb.])
és
(2)
a
láthatatlan
(tervező,
beszámításában, illetve a kompetenciafejlesztés
szervező, döntési és ellenőrzési
eredményességének növelésében, valamint a
megszerzett kompetenciakészlet munkaerő-piaci
feladatokat ellátó [szakmai és
hasznosításában.
minőségügyi vezető, pénzügyi
(C) Vezetési folyamatok, amelyek elvégzik az egyes
munkatárs,
adminisztrátor,
folyamatok koordinációját olyan módon, hogy
asszisztens, IT-munkatárs stb.])
valamennyi folyamatban megjelenítik és
szervezetből.
érvényesítik a főbb vezetői funkciók egyes
komponenseit (tervezés, szervezés, ellenőrzés,
3. Az értékek közvetítését
értékelés/minősítés és döntés/utasítás).
(transzformációját), a felnőttképző
(oktató)
és
a
képzés
résztvevőjének egymásra ható kapcsolatát, az értékkonverziót biztosító
interakciós tanítási-tanulási folyamat (elsődleges [kulcs]folyamat).
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4. Az elsődleges folyamathoz kapcsolódó további folyamatok, amelyek három
kategóriát alkotnak: (A) támogató (másodlagos) folyamatok és rendszerek, (B)
kísérő folyamatok, illetve (C) vezetési folyamatok. (Lásd „Az elsődleges
[kulcs]folyamathoz kapcsolódó további folyamatok” című SZEMELVÉNYT!)
5. Az n-tagú képzési célcsoport, amely két részből tevődik össze:
az 1. résztvevő, aki a képzési szolgáltatást aktívan igénybe veszi és létre
hozza, azaz megkonstruálja a tudás- és kompetenciaelemeket (felnőttképzési
szolgáltatást csak természetes személynek lehet nyújtani, szervezetnek nem).
az n-tagú képzési célcsoport többi (n-1). tagja, akik szintén résztvevői a
szolgáltatási folyamatnak, és hatással vannak a folyamat eredményességére
és más résztvevők elégedettségére.
6. A nyújtott felnőttképzési szolgáltatásra és az előzetesen megszerzett tudásra
alapozott, a résztvevő által létrehozott konstrukció.
7. A résztvevői élmény és elégedettség, amely a nyújtott képzési szolgáltatás
átéléséből fakad, illetve a képzéssel szembeni elvárások és az észlelt
teljesítmény közötti rés függvényében alakul ki. Az élményt a résztvevő belső,
szubjektív válaszreakciójának is tekinthetjük, amelyet a felnőttképzővel való
találkozás direkt (tervezett) és/vagy indirekt (nem tervezett) interakciói
generálnak.

1. ábra. A képzési szolgáltatás teljesítésmodellje
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4. Stratégiai célok
A magyar gazdaság versenyképességének egyik kulcsa a „minőségi
szakemberképzés”, amelynek középpontjában a munkavégzéshez és a tanuláshoz
szükséges kompetenciakészlet modernizálása áll. A korszerű munkavállalói
kompetenciarepertoárban olyan szakmai és személyiségbeli sajátosságok
(problémamegoldás, kreativitás, együttműködés, érzelmi intelligencia stb.) jelentek
meg és értékelődnek fel, illetve rendeződnek újfajta foglalkozásokba és
munkakörökbe, amelyek nélkül sem a termelésben, sem a szolgáltatásban nem lehet
hatékony bekapcsolódni és részt venni. A felnőttképzési rendszernek is szolgálnia
kell a minőségi szakemberképzést, a minőségi szaktudás iránt dinamikusan
megnövekedett piaci kereslet kielégítését, a „kompetencia-tulajdon” átalakítását és
megújítását, amely érdekében megfogalmazott szakpolitikai célok az alábbiak szerint
összegezhetők:
a gazdaság, de egy gazdálkodó szervezet életképességét és
versenyképességét is (de akár exportképességét vagy hatékonyságát) is
legfőképpen az dönti el, hogy egy munkavállaló egy adott időszakban
(általában évente), mennyi hozzáadott értéket tud létrehozni. A
termelékenység növeléséből kiindulva lehet a felnőttképzés egyik
legfontosabb célkitűzését is megfogalmazni, amely szerint – a mainál
nagyobb értéktöbblet előállításához, a zöld és digitális átalakulás
felgyorsításához, az ország rezilienciájának megerősítéséhez – szükség van a
munkavállalói kompetenciakészlet modernizálására, gazdagítására és
fejlesztésére;
a felnőttképzőknek erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy
pontosan megismerjék a munkáltatók képzési igényeit, és szellemi,
anyagi erőforrásaikat olyan képzési célok kielégítésére mozgósítsák, amelyek
a jelenleginél nagyobb szinergiát mutatnak a munkaerőpiac elvárásokkal;
a valós képzési igényekre reflektáló realisztikus képzési célokhoz olyan
pontosan
és
körültekintően
definiált
képzési
és
kimeneti
követelményeket kell illeszteni, amelyekben mind a képzésben, mind a
tanulási eredmények értékelésében – a szakmai kompetenciákkal egyenrangú
módon – helyet kapnak az életvezetés minőségére és a magatartásra nagy
hatással bíró szociális kompetenciák is;
a digitalizáció hétköznapi vívmányait felhasználva (online-tananyagok és
példatárak priorizálása; az interaktív és távoktatást/távolléti oktatást szolgáló
képzésmenedzsment rendszerek hatékony használata; a digitális aláírás és
dokumentáció széleskörű elterjesztése; az adatszolgáltatási, nyilvántartási és
statisztikai rendszerek összehangolt működése; a papíralapú dokumentálás
háttérbe szorítása stb.) elősegíteni, hogy a résztvevők élethelyzetéhez és
időgazdálkodásához jól illeszkedő tanítási-tanulási módszerek és
munkaformák honosodjanak meg a felnőttképzésben, illetve érdemben
csökkenjenek a felnőttképzők adminisztrációs terhei;
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minden magyar állampolgárnak alkotmányos joga és lehetősége legyen az
életkor bármely szakaszában hozzáférni a felnőttkori oktatáshoz,
képzéshez. Az egész életen át tartó tanulás hétköznapi valósággá tételével
elérhetővé váljon a munkavállalók nagyobb részének bekapcsolása a szakmai
át- és továbbképzésekbe, valamint az egyéb oktatásokba és képzésekbe;
a felnőttképzésben jól bevált program-, illetve a projektfinanszírozáson
túlmenően, jöjjenek létre közvetlenül az érintett felnőttek ösztönzését
szolgáló finanszírozási eszközök és módszerek is;
a felnőttkori tanuláshoz szükséges egyéni erőfeszítéseket és személyes
erőforrásokat növekvő mértékű, közvetlenül a felnőttképzést szolgáló
állami és munkahelyi finanszírozási forrásokkal (kedvezményekkel) kell
kiegészíteni, támogatni;
az
állami/kormányzati
intézkedésekben,
a
szakpolitikákban,
a
jogszabályalkotásban a felnőttképzést a megnövekedett súlyának megfelelően
kell kezelni, és – externális hatásaira is tekintettel – érvényre kell juttatni a
iskolarendszeren túli tanulást biztosító felnőttképzési szektor érdekeit.
5. A felnőttképzés szereplői
5.1. A felnőttképzés irányítása
INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER
A miniszterek és a minisztériumok közötti
Magyarország minisztériumainak
munkamegosztás
kialakítását
a
felsorolása EMLÉKEZTETŐ
négyévenként
megalakuló
törvényhozás
és
a
2018. évi V. törvény
Kormány első intézkedései között szokta
1. § Magyarország minisztériumai a
végrehajtani. Így történ ez 2018-ban is, mely
következők:
során a Magyarország minisztériumainak
a) Agrárminisztérium,
felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó
b) Belügyminisztérium,
törvények módosításáról szóló 2018. évi V.
c) Emberi Erőforrások Minisztériuma,
törvényben, illetve a Kormány tagjainak
d) Honvédelmi Minisztérium,
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.
e) Igazságügyi Minisztérium,
22.) Korm. rendeletben jelölték ki az irányítási
f) Innovációs és Technológiai
szerepeket.
(Lásd
a
„Magyarország
Minisztérium,
minisztériumainak
felsorolása”
című
g) Külgazdasági és Külügyminisztérium,
EMLÉKEZTETŐT).
h) Miniszterelnöki Kabinetiroda,
Mindezek alapján az innovációért és
i) Miniszterelnökség,
technológiáért felelős miniszter lett a
j) Pénzügyminisztérium.
szakképzésért és felnőttképzésért felelős tag
a Kormányban.
A miniszter szakképzésért való felelőssége keretében:
előkészíti a szakképzésre, a szakképzési hozzájárulásra, a szakképző
intézmények fenntartására, a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat,
kidolgozza a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit, a
szakképzési munkaszerződés alapján a tanulókat, illetve a képzésben részt
vevőket megillető juttatások részletes szabályait,
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kidolgozza a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét,
valamint a szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás
vezetésének szabályait,
meghatározza és rendszeresen felülvizsgálja a szakképzés irányait és a
beiskolázás arányait,
közreműködik a köznevelési és a felsőoktatási rendszer működtetésével és
továbbfejlesztésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában.
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter két – szakképzéssel és
felnőttképzéssel kapcsolatos – központi
Az innovációért és technológiáért felelős
államigazgatási szervet is irányít. (Lásd
miniszter által irányított központi
„Az innovációért és technológiáért felelős
államigazgatási szervek
miniszter
által
irányított
központi
EMLÉKEZTETŐ
államigazgatási
szervek”
című
1. melléklet a 94/2018. (V. 22.) Korm.
EMLÉKEZTETŐT!)
rendelethez
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal A miniszter szakképzéssel kapcsolatos
feladatait a szakképzésről szóló 2019. évi
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
LXXX. törvény részletezi (96. §), mely
szerint feladatai közé tartozik például:
az általa alapított szakképzési centrumok irányítása,
a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével kiadja a képzési
és kimeneti követelményeket és a programtantervet,
vezeti a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítések
programkövetelményeinek nyilvántartását,
a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével gondoskodik a
szakmai
vizsga
központi
vizsgatevékenysége
és
interaktív
vizsgatevékenysége
tartalmának
meghatározásáról,
értékelési
útmutatóinak és egyéb dokumentumainak kidolgozásáról és rendelkezésre
állásáról,
működteti a szakképzési tájékoztatási és információs központot,
A miniszter a felnőttképzésért való felelőssége keretében előkészíti a
felnőttképzésre vonatkozó jogszabályokat, és működteti a pályakövetési rendszert.
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A SZAKKÉPZÉSI INNOVÁCIÓS TANÁCS (SZIT)
A szakképzés országos stratégiai kérdéseinek érdekegyeztetésére 2018-ben
létrejött, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján már törvényi
szabályozással is rendelkező Tanács – „hivatalosan” – 2020. június 11-én alakult
meg és a törvényben azt a feladatot kapta, hogy szakmai döntés-előkészítő,
véleményező és javaslattevő országos testületként segítse az innovációs és
technológiai minisztert a szakképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátásában.
A Tanács működéséhez szükséges feltételek biztosításáról az innovációért és
technológiáért felelős miniszter gondoskodik.
A Tanács tagjait a kormány által delegált, a minisztériumok érintett szakterületeit
képviselők (9 fő), a szakképző intézmények, a felsőoktatási intézmények és ezek
fenntartói (8 fő), a Magyar Rektori Konferencia (1 fő), az országos gazdasági
kamarák, szakmai szervezetek (7 fő), a szakképzés területén működő
szakszervezetek és érdekképviseleti szervezetek (4 fő), a nagyvállalatok (6 fő), az
együttműködési megállapodással rendelkező bevett egyházak (4 fő), a Magyar
Tudományos Akadémia (1 fő), a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek
(1 fő), az oktatók (1 fő) és a nemzetiségek (1 fő) képviselői alkotják, akiknek a
megbízatása három évre szól.
A Tanács jogállását és feladatait a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 98.
§ jelöli ki, amely szerint:
véleményt nyilvánít a szakképzési rendszer fejlesztését érintő stratégiai
kérdésekről, a szakképzési támogatási rendszer elveiről, a szakképzést érintő
jogszabályok tervezetéről, továbbá
javaslatot tesz szakmai követelmények, tananyagok, valamint új eljárások
kifejlesztésére,
értékeli a szakképzés eredményességét, valamint a szakképzési tananyagok
és a szakmai követelmények alkalmazását,
ajánlásokat tesz a szakmát szerzett pályakezdő szakemberek elhelyezkedési
lehetőségeinek tapasztalataival, különös tekintettel az állástalan fiatalok
helyzetével összefüggésben.
FELNŐTTKÉPZÉSI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV/Pest Megyei Kormányhivatal
A Kormány felnőttképzési államigazgatási
szervként a Pest Megyei Kormányhivatalt
Pest Megyei Kormányhivatal
(PMKH
–
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest)
jelölte
E-mail
pest@pest.gov.hu
ki [felnőttképzési törvény 8. § (4) és a
felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
(1) 328-5812
Ügyfélszolgálat
szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 34. §
(1) 485-6957
telefon
(2)], amely felett – az államháztartásról szóló
(1) 485-6926
2011. évi CXCV. törvény 9. § a)-d) pontjában
meghatározott
irányítási
hatáskörök
kivételével – a felnőttképzéssel összefüggő feladatok tekintetében az innovációs és
technológiai miniszter gyakorolja az irányító szervi hatásköröket.
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Feladatai ellátása során:
kezeli a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerét és a felnőttképzési
tevékenység indításához szükséges bejelentéseket;
kiadja a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket;
működteti a szakértői rendszert;
vezeti a felnőttképzők nyilvántartását, illetve a szakértők nyilvántartását.
A hatáskörébe tartozó feladatok ellátására a felnőttképzési adatszolgáltatási
rendszert (FAR) használja, és ezen keresztül történik:
a felnőttképzési tevékenység bejelentése;
a felnőttképzési tevékenység engedélyezése;
a tanúsítványok kiállítása az elvégzett képzésekről (bejelentett képzések
esetében a résztvevő kérésére, engedélyezett képzések esetében
kötelezően);
a képzési hitellel kapcsolatos adatszolgáltatás;
az önkéntes adatszolgáltatás a tervezett képzésekről, továbbá
a résztvevői elégedettségmérés rögzítése.
Figyelem! Az egyes eljárások során elektronikus úton kell kapcsolatot tartani a Pest
Megyei Kormányhivatallal!
SZAKKÉPZÉSI
ÁLLAMIGAZGATÁSI
Felnőttképzési Hivatal

SZERV/Nemzeti

Szakképzési

és

A Kormány szakképzési államigazgatási
szervként [a szakképzésről szóló törvény
Cím
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.)
Korm. rendelet 305. § (1)] – a (2) és (4)
Postafiók 1437 Budapest, Pf: 760.
bekezdésben meghatározott eltéréssel –
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Telefon
(06-1) 477-5600, (06-1) 303-9300
Hivatalt (NSZFH – https://www.nive.hu/)
jelölte ki, amely az innovációs és
WEB
www.nive.hu
technológiai miniszter irányítása alá
tartozó, központi hivatalként működő
E-mail
szakkepzes@nive.hu
központi költségvetési szerv.
A kormányrendelet értelmében a
hivatal működteti a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszert (FAR) és a
pályakövetési rendszert.
A szakképzési államigazgatási szerv a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
97. § szerint:
vezeti a szakképző intézmények nyilvántartását és dönt a működési
engedéllyel kapcsolatos ügyekben,
elektronikus felületet működtet a szakmai vizsgához kapcsolódóan és
elbírálja a szakmai vizsgával összefüggő jogorvoslati kérelmeket,
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vezeti a szakmai vizsgák adatainak, továbbá a kiadott oklevelek, szakmai
bizonyítványok, képesítő bizonyítványok és a vizsgatörzslapok központi
nyilvántartását és az annak részként kezelt személyes adatokat a
keletkezésük évétől számított ötvenedik év utolsó napjáig őrzi,
kezeli a szakképzési tankönyvjegyzéket és végzi a szakképzési tankönyvvé
nyilvánítással és tankönyvjegyzékkel kapcsolatos döntés-előkészítő
feladatokat,
működteti a pedagógiai-szakmai szolgáltatásnyújtási tevékenységet, a
szakképzés információs rendszerét, a nemzeti referencia- és koordináló
központot, melynek keretében közzéteszi az Európai Minőségbiztosítási
Keretrendszert (EQAVET), kidolgozza és gondozza az Európai Szakoktatási
és
Szakképzési
Kreditrendszert
(ECVET)
és
az
Europass
bizonyítványkiegészítőket,
koordinálja az életpálya-tanácsadás és a pályaorientáció ellátásában részt
vevő személyek tevékenységét,
a szakképzés ellenőrzése keretében végzi a szakképző intézmény
minőségirányítási rendszerének külső értékelését, továbbá végzi a
jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.
Középirányítói szervként a Szakképzési Centrumokat támogatja az alapítástól a
működési rend jóváhagyásán keresztül a pénzügyi ellenőrzésig, illetve fenntartói
feladatokat is ellát, mivel a Kormány szakképzési intézményfenntartó központként
az NSZFH-t jelölte ki. E feladatkörében a szakképzésért felelős miniszter által
alapított szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény felett – a
12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben meghatározott fenntartói irányítási hatáskörök
kivételével – gyakorolja a fenntartó jogszabályban meghatározott fenntartói irányítási
hatásköreit és teljesíti a fenntartó jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.
Az NSZFH projektként működteti a hazai EPALE platformot, az európai felnőttképzés
elektronikus platformját (Electronic Platform for Adult Learning in Europe – EPALE,
https://epale.ec.europa.eu/hu).
SZAKKÉPZÉSI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV/IKK Innovatív Képzéstámogató
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Kormány szakképzési államigazgatási szervként az IKK – https://ikk.hu – Innovatív
Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot is kijelölte [A
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
305. § (4) bekezdés].
A kijelölésben az alábbi feladatokat határozták meg az IKK számára:
ellátja a szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének külső
értékelését és
koordinálja az életpálya-tanácsadás és a pályaorientáció ellátásában részt
vevő személyek tevékenységét.
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FELNŐTTKÉPZÉSI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV/IKK Innovatív Képzéstámogató
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Kormány – a felnőttképző minőségirányítási rendszerének külső értékelése
tekintetében – felnőttképzési államigazgatási szervként is kijelölte az IKK Innovatív
Képzéstámogató
Központ
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaságot
([A
felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
34. § (3) bekezdés].
Külső értékelés EMLÉKEZTETŐ
Az IKK (https://ikk.hu) a külső értékelés
2013. évi LXXVII. törvény 14. § A
során vizsgálja, hogy a felnőttképző a
felnőttképző képzési tevékenysége
minőségirányítási
rendszerének
minőségének
folyamatos
javítása
megfelelően
látja-e
el
a
felnőttképzési
céljából a Kormány rendeletében
tevékenységet,
így
az
értékelés
meghatározott
minőségirányítási
rendszert működtet és gondoskodik
fókuszában:
annak külső értékeléséről.
a felnőttképzési tevékenység és az
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 24. § (1) A
oktatók
munkájának
általános
külső
értékelést
a
felnőttképzési
pedagógiai
szempontok
alapján
államigazgatási szerv a felnőttképző
történő
értékelése;
megbízása alapján végzi.
(2) A minőségirányítási rendszer külső
az
általános
pedagógiai
és
értékelését a felnőttképző úgy köteles
vezetéselméleti
szempontok
megszervezni,
hogy
arra
a
értékelése, illetve
minőségirányítási
rendszerének
a felnőttképző saját céljának
megfelelően - négyévenként legalább
egyszer sor kerüljön.
megvalósulása áll.
A külső értékelés módszertanát és az
értékelés során használt eszközöket az IKK az Európai Szakképzési
Minőségbiztosítási
Referencia
Keretrendszer
(https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Materials-Cycle-poster/Quality-CyclePoster-Hungarian.pdf?ext=.pdf) alapján egységesen dolgozza ki, és a honlapján
közzéteszi. A külső értékelés módszerei:
a foglalkozáslátogatás;
a megfigyelés;
az interjú, valamint
a dokumentumvizsgálat.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai irányítása mellett ellátja a
GINOP-6.1.10-19-2020-00002, a GINOP-6.2.5-VEKOP-19-2019-00001, GINOP6.2.6-20-2020-00001 és a GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 Európai Unió által
finanszírozott programok konzorcium vezetői feladatait és részt vesz azok
megvalósításában.
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NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG
A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról a 424/2015. (XII. 23.)
Korm. rendelet rendelkezik. A NAH (https://www.nah.gov.hu/) az innovációs és
technológiai miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi
költségvetési szerv. (Szervezeti és Működési Szabályzatát a 27/2015. (XII. 30.) NGM
utasítás tartalmazza.)
A Kormány akkreditáló szervként a NAH-t jelölte ki.
A jogszabályban meghatározott feladata szerint
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
honlapján közzéteszi:
Cím: 1119 Budapest, Tétényi út 82.
a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi
Postai cím: 1119 Budapest, Tétényi
CXXIV. törvény (Natv.) 2. § (1) bekezdés
út 82.
f)-g)
pontjában
meghatározott
Telefon: +36 (1) 550-1017
akkreditálással összefüggő jogszabályokat,
Email: titkarsag@nah.gov.hu
egyéb dokumentumokat és tájékoztatókat,
Linkedin:
az akkreditált szervezeteknek a Natv. 12. §
https://www.linkedin.com/in/nemzeti
(1) bekezdés szerinti nyilvántartásban
-akkreditáló-hatóság-9373a4163
foglalt nyilvános adatait, tevékenységük
Twitter: https://twitter.com/hatosag
rövid leírását és az akkreditált műszaki
terület megjelölését.
A hatóság a honlapján http://nah.gov.hu/NAR_SZT már közzétette a személytanúsító
szervezetekre, azon belül a vizsgaközpontokra vonatkozó követelményeit. [Az
akkreditációs eljárással és az akkreditált vizsgaközpont témakörével a VI. FEJEZET:
3. Akkreditált vizsgaközpont (sztenderdizálás) című pontja részletesen foglalkozik!]
5.2. Felnőttképzés és felnőttképzők
Felnőttképzőnek kell tekinteni az olyan személyt vagy szervezetet (személyi hatály),
aki vagy amely:
jogi személy,
személyes joga szerint jogképes szervezet,
egyéni vállalkozó, illetve
gazdasági tevékenységet folytató más természetes személy
és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény1. § (1) bekezdése szerint
(tárgyi hatály):
célirányosan,
Kompetencia EMLÉKEZTETŐ
kompetenciakialakításra
vagy
Olyan ismeretek, készségek és
fejlesztésre
irányuló
(Lásd
a
„
képességek összessége, amely
által a személy egy adott területen
„Kompetencia” ELÉKEZTETŐT!) és
képes meghatározott döntésen és a
szervezetten megvalósuló (a köznevelési
megvalósításon alapuló eredmény
intézmény, a szakképző intézmény, illetve
elérésére.
törvényben meghatározott oktatási és
tehetséggondozó intézmény alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény
alaptevékenységébe nem tartozó) oktatást és képzést folytat, amely
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megfeleltethető az alábbi kondícióknak:
üzletszerű gazdasági tevékenység keretében vagy nem üzletszerű
gazdasági tevékenység esetén térítés ellenében vagy – a felnőttképzési
törvény – 2/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti (azaz „részben vagy
egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy
európai uniós forrásból megvalósuló”) felnőttképzési tevékenységként,
ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által a
felnőttképzési 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
belső képzésként végzi. (Lásd még „Az üzletszerű, független, ingyenes,
térítés,
illetve
támogatás
ellenében
szolgáltatásnyújtás”
című
SZEMELVÉNYT!)
Az üzletszerű, független, ingyenes, térítés, illetve támogatás ellenében nyújtott
szolgáltatásnyújtás SZEMELVÉNY
Az üzletszerű
szolgáltatásnyújtás:

a felnőttképző állandó aktivitást folytat, önként vállal bizonytalan kimenetelű,
kockázatos helyzeteket, független felek közötti piaci árakat alkalmaz, és
ellenérték fejében nyújtja a képzési szolgáltatást.

Független felek
közötti
szolgáltatásnyújtás:

a felnőttképző általi képzési szolgáltatásnyújtás kondícióit nem az aláfölérendeltségi viszonyok, hanem a felek (pl. a felnőttképző és a képzésben
résztvevő) között kialakult partneri/üzleti/értékalapú, egyenrangúnak tekinthető
kapcsolatok dominálják.

Ingyenes
szolgáltatásnyújtás:

a nem piaci alapon működő felnőttképző nem számol fel képzési díjat, mivel
nem a haszon- vagy profitszerzés motiválja a képzési szolgáltatásnyújtás
kapcsán.

Térítés ellenében
nyújtott szolgáltatás:

nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, nem piaci alapon kalkulált
árakat, hanem a szolgáltatás teljes költségét magában foglaló díj ellenében
nyújtott képzési szolgáltatás.

Támogatott
felnőttképzési
tevékenység:

részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési
támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatás vagy képzés.

A felnőttképzési tevékenység körébe tartozónak kell tekinteni a felnőttképzési
tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást is, amely a felnőttképzési tevékenység
keretében szervezett oktatás, képzés egyénre szabott kialakításának elősegítésére,
a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul.
A felnőttképzők a szolgáltatásnyújtási stratégiájukban általában kétfajta
modellt követnek: (1) igyekeznek minden valós piaci igényre reflektáló, a
felkészítések gazdag kínálatát tartalmazó, az alfától az ómegáig terjedő képzési
szolgáltatást nyújtani, illetve (2) szűk piaci szegmens(ek)ben mozogva, egyfajta
szakmai (pl. ipari, építőipari, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi) profilt kialakítva
építik fel képzési kínálatukat.
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A felnőttképzők oktatási és képzési szolgáltatásnyújtásának mozgásterét a 2. ábra
szemlélteti.
A tárgyi hatály keretében előforduló kétfajta oktatás, képzés (a belső képzés és a
jogszabály alapján szervezett oktatás) összetettségüknél és specialitásuknál fogva
külön figyelmet is érdemelnek:
(1.) BELSŐ KÉPZÉS: az olyan oktatás és képzés, amelyet a munkáltató:
a) nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében,
b) – a jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés kivételével – összesen hat
óra időtartamot meghaladó mértékben, vagy
c) a saját, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény 4. § (2)–(6) bekezdése szerinti partner- vagy
kapcsolódó vállalkozás, valamint a 2 munkáltató beszállítójának, illetve a
munkáltató által igénybe vett közreműködő foglalkoztatottja (ideértve a
kölcsönzött munkavállalót is, ha a munkaerő-kölcsönzésre kötött
megállapodás tartalmazza az arra vonatkozó kitételt, hogy a kölcsönvevő
vállalja a kölcsönzött munkavállaló oktatását, képzését is) részére szervez.

2. ábra. A felnőttképzők által nyújtható oktatások és képzések
(2.) JOGSZABÁLY ALAPJÁN SZERVEZETT OKTATÁS ÉS KÉPZÉS:
jogszabály által valamely tevékenység folytatásának, munkakör
betöltésének, illetve magasabb fizetési besorolás alkalmazásának
feltételéül meghatározott olyan oktatás és képzés, amelynek legalább
célját, tartalmát és megszervezésének általános feltételeit, továbbá az
oktatás, képzés eredményes elvégzésének igazolási módját vagy ahhoz
kapcsolódóan szervezett vizsga letételére vonatkozó követelményt
jogszabály vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában
közjogi szervezetszabályozó eszköz határozza meg, ide nem értve a
köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve törvényben
meghatározott oktatási és tehetséggondozó intézmény alapfeladatába vagy a

32/199

Felnőttképzési útmutató

Dr. Henczi Lajos

felsőoktatási intézmény alaptevékenységébe nem tartozó, valamint a
szakképzettségre, szakképesítésre felkészítő oktatást és képzést.
Ha a felnőttképző jogszabály alapján szervezett oktatást és képzést („hatósági
képzést”) folytat, akkor ügyelnie kell arra, hogy a (külön) jogszabály által megadott
engedély nem helyettesíti a felnőttképzési törvény szerinti bejelentést.
Egy ágazati jogszabály ugyanis legfeljebb meghatározott konkrét képzés
megszervezésére vonatkozó jogosultságot szabályozhat. A felnőttképzési törvény
pedig, mint kerettörvény, nem konkrét képzést, hanem a felnőttképző szolgáltatási
irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenységét, mint felnőttképzési
tevékenységet vonja a hatálya alá. Ezért a jogszabály alapján a képzés
megszervezésére adott engedély a felnőttképzési törvény szerinti bejelentést
nem pótolja.
Adatszolgáltatási kötelezettségek EMLÉKEZTETŐ
15. § (1) A felnőttképző
a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára
és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével befejezésének tervezett időpontjára,
b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus
levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére,
c) a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési
államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.
…
15/B. § A felnőttképző a közvetlenül a számára rendelkezésére bocsátott képzési hitelhez
kapcsolódóan a képzési hitel folyósítása céljából a fizetési számlájának számát rögzíti a
felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe.

A felnőttképzési törvény viszont lehetővé teszi, hogy a jogszabály alapján szervezett
oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezésére a jogszabály a
törvénytől eltérő szabályokat állapítson meg. Az ilyen jogszabály alapján szervezett
oktatás és képzés esetén – ha jogszabály e törvény más rendelkezésének
alkalmazását kifejezetten elő nem írja – a felnőttképző kizárólag a 2/A. § (1)
bekezdése szerinti bejelentési kötelezettséget és – ha a 15. § (1a) bekezdése
szerinti kivétel alkalmazásának nincs helye – a 15. § (1) bekezdése szerinti
adatszolgáltatási kötelezettséget köteles teljesíteni. Ha a jogszabály alapján
szervezett oktatás és képzés tekintetében jogszabály ekként rendelkezik, e
kötelezettségeket a felnőttképző helyett a jogszabályban meghatározott
hatóság teljesítheti legkésőbb annak a negyedévet követő negyedévnek az utolsó
napjáig, amelyikbe a jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés befejezésének
időpontja esik. A jogszabályban meghatározott hatóság jogosult a felnőttképző 5. §
(1) bekezdés b) pontjában és a képzésben részt vevő személy 15. § (1)
bekezdésében meghatározott személyes adatát a bejelentés, illetve az
adatszolgáltatás általa történő teljesítése céljából az ahhoz elengedhetetlenül
szükséges ideig kezelni. (Lásd az „Adatszolgáltatási kötelezettségek” című
EMLÉKEZTETŐT!)
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A vállalati gyakorlatban is nagyon sokfajta – elnevezésükben is rendkívül színes
képet mutató – oktatás, képzés honosodott meg (Startup Campus/LinkedIn, on the
job, off the job, szeminárium, előadás, konferencia, coaching, tréning, szimuláció,
bemutató, programozott tanulás, Youtube stb.), amelyek mindegyikét nem lehet
felnőttképzésnek tekinteni. Ahhoz, hogy egy oktatás, képzés felnőttképzésnek
minősüljön, több komponensnek együttesen kell érvényesülnie.
Mindezekre tekintettel egy konkrét helyzetben dönteni kell arról, hogy az adott
képzési szolgáltatás vajon a felnőttképzési törvény tárgyi hatálya alá tartozó és
bejelentésköteles képzésnek számít-e vagy sem. Mert, ha nem, akkor, mint „A
szolgáltatások jogi szabályozása” című 3.1. pontban láthattuk, szabadon végezhető,
bejelentéshez és/vagy engedélyhez nem kötött tevékenységnek számít.
A döntés megkönnyítését segíti elő „A
Ki a felnőtt? EMLÉKEZTETŐ
képzési szolgáltatások általános vizsgálati
Az a személy, aki cselekvőképes és a 18.
modellje” elnevezésű 1. táblázat, amely
életévét betöltötte.
következetes használata lehetőséget nyújt
A cselekvőképesség
a helyes álláspont kialakítására. De a
2013.
évi
V.
törvény
a
Polgári
modell alkalmazása arra is felhívja a
Törvénykönyvről, 2:8. §
figyelmet, hogy az igen/nem választást nem
(1) Minden ember cselekvőképes, akinek
befolyásolja
a
szolgáltatásnyújtás
cselekvőképességét a Ptk. vagy a bíróság
módszere,
a
résztvevők
életkora, a
gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete
szolgáltatás egyéni vagy csoportos jellege,
nem korlátozza.
de
a
megvalósítás
jelenléti
vagy
(2) Aki cselekvőképes, maga köthet
távoktatásos formája sem.
szerződést
vagy
tehet
más
jognyilatkozatot.
Különös figyelmet érdemel az a körülmény,
(3) A cselekvőképességet korlátozó
hogy nem csak felnőttek, de 18 év alatti
jognyilatkozat semmis.
fiatalok is részt vehetnek felnőttképzésben.
Ha 18 év alatti személlyel létesít
jogviszonyt a felnőttképző, a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályokon túl tekintetbe
kell vennie a Polgári Törvénykönyv cselekvőképességre, illetve a korlátozott
cselekvőképességre vonatkozó normaelemeit is. (Lásd a „Ki a felnőtt?” című
EMLÉKEZTETŐT!)
Figyelem! Az 1. táblázat soraiban – a példának felhozott Kutyakozmetikus
szakképesítésre, illetve a Logisztikai feldolgozó résszakmára történő felkészítő
szakmai képzéstől eltekintve – csupa kérdőjel szerepel, amely elsősorban arra utal,
hogy kizárólag a képzés megnevezése alapján nem lehet döntést hozni arról, hogy
az adott képzés felnőttképzésnek minősül-e vagy sem. Ezt csak teljeskörű
vizsgálódás, tehát a szervezettség, az interakció, a kompetenciaportfolióra
vonatkozó irányultság és a képzési cél tényleges ismerete, és együttes
mérlegelése alapján lehet eldönteni.
Különösen belső képzések esetében, amikor sor kerül külső erőforrások (pl. oktató
bevonására) okozhat nehézséget eldönteni, hogy ki a felnőttképző. De ez a kérdés
gyakran felmerül más kontextusban is.
Alapvetően azt a személyt (pl. egyéni vállalkozót) vagy szervezetet (pl. korlátolt
felelősségű társaságot) tekinthetjük felnőttképzőnek (https://far.nive.hu/publikusadatok/felnottkepzok-nyilvantartasa) és nyújthat felnőttképzési szolgáltatást,
aki/amely létrehozza a felnőttképzési jogviszonyt a képzés résztvevőjével.
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Legfőképpen ennek a szempontnak a helyes mérlegelése szolgáltathat alapot kétes
helyzetekben a helyes döntés meghozatalához.
Szervezettség

Képzés
megnevezése

Jellemzői:
megvalósítási
paraméterek,
rendszeresség,
megengedett
hiányzás,
azonosítható
célcsoport

Interakció

Kompetenciaportfólió

Célirányosság

Jellemzői:
jelenléti/távollé
ti interakció
alakul ki a
képző és a
résztvevő
között

Jellemzői: elsődleges
cél (és nem
következmény) a
kompetenciaportfólió
kialakítása, kiegészítése
és/vagy gazdagítása

Jellemzői: a
képzési célt a
felnőttképző
határozza meg,
melyet képzési
programba vagy
tematikába
foglal

Felnőttképzés
(igen/nem)

Kutyakozmetikus
szakképesítésre
felkészítő képzés

X

X

X

X

igen

Logisztikai
feldolgozó
résszakmára
felkészítő képzés

X

X

X

X

igen

Applikációk
(Redmenta, Kahoot,
Mentimeter, Word
Cloud stb.)

?

?

?

?

?

Demonstráció

?

?

?

?

?

Előadás/bemutató
előadás

?

?

?

?

?

Coaching

?

?

?

?

?

Edzés

?

?

?

?

?

Fejlesztői órák

?

?

?

?

?

Irányított meetup

?

?

?

?

?

Jelnyelv oktatás

?

?

?

?

?

Klubfoglakozás (pl.
sakk vagy tánc)

?

?

?

?

?

Konferencia

?

?

?

?

?

Konzultáció

?

?

?

?

?

Korrepetálás

?

?

?

?

?

Logopédiai
készségfejlesztés

?

?

?

?

?

Magán nyelvóra

?

?

?

?

?

Mentorálás

?

?

?

?

?

Oktató csomag

?

?

?

?

?

Oktató videó

?

?

?

?

?

Online videótár

?

?

?

?

?

On the job

?

?

?

?

?

Szakkör

?

?

?

?

?

Szakmai
rendezvény

?

?

?

?

?

Szeminárium

?

?

?

?

?

Szemléltetés

?

?

?

?

?

Szimuláció

?

?

?

?

?

Szupervízió

?

?

?

?

?

Tanácsadás

?

?

?

?

?

Termékbemutató

?

?

?

?

?

Tréning

?

?

?

?

?

VR színtér

?

?

?

?

?

Workshop

?

?

?

?

?

1. táblázat. A képzési szolgáltatás általános vizsgálati modellje
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Egy-egy képzési szolgáltatással kapcsolatos vizsgálatot az Observans Képzési
Szolgáltató által ajánlott modellel is el lehet végezni, amelynek struktúráját a 2.
táblázat mutatja be.
Ellenőrző lista – sablon
A tevékenység bemutatása
Tevékenység megnevezése - ahogy a felnőttképző nevezi:
A tevékenység leírása – ahogy a felnőttképző hirdeti:
A tevékenység számlán szereplő megnevezése:
A tevékenység szerződésben szereplő leírása:
A szempontok elemző áttekintése
Srsz.

Szempont megnevezése

Jellemző a
tevékenységre?
igen/nem/részben

1.

Korábban szolgáltatott
OSAP-ban?

2.

Ismereteket, készségeket, képességeket
fejleszt, vagy közülük legalább egyet?

3..

Döntésen és megvalósításon alapuló
eredmény elérésére válik képessé a
kompetenciafejlesztéssel a résztvevő?

4.

Célirányos a kompetenciakialakítás?

5.

Szervezett a kompetenciakialakítás
képzés teljes folyamatában?

6.

Meghatározható az óraszáma?

7.

Meghatározható a kezdete és befejezése?

8.

Meghatározható a képzés - a zárt
rendszerű
elektronikus
távoktatás
kivételével
–
haladásának
tananyagegységekre bontott ütemezése?

9.

A képzés elvégzésével megszerezhető
dokumentum
megjelölése
–
értelmezhető/megállapítható
mikor
tekinthető elvégzettnek a képzés, kap
valamilyen igazoló dokumentumot?

10.

Értelmezhető a megengedett hiányzás
mértéke, és ennek túllépése esetén a
képzésben részt vevő személyt érintő
következmények?

11.

Értelmezhető a képzésben részt vevő
személy
és
a
felnőttképző
szerződésszegésének következményei?

róla

adatot

Megjegyzés

az

a

Felnőttképzési tevékenységnek tekintjük?
Összegzés

2. táblázat. A felnőttképzési szolgáltatás ellenőrző listája
(Forrás: https://moodle.observans.hu/course/view.php?id=316)
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„A képzésbe beiratkozottak száma 2020-ban a képzés jellege szerint” elnevezésű
SZEMELVÉNY azt mutatja, hogy 2020-ban több mint 800 ezer képzést nyújtottak a
képzési szolgáltatók, legtöbbet az ún. „általános felnőttképzésből”, amelyet az „állam
által elismert OKJ szakképesítést adó” képzések követnek.
A képzésbe beiratkozottak száma 2020-ban a képzés jellege szerint SZEMELVÉNY
szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés
állam által elismert OKJ szakképesítést adó
munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges nem OKJ szakképesítést adó
szakmai továbbképző

7225
151565
40365
108514

hátrányos helyzetűek felzárkóztató képzése

10650

elhelyezkedést, vállalkozást segítő képzés

18374

hatósági jellegű képesítésre felkészítő képzés

51659

nyelvi képzés

48604

általános felnőttképzés
megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
informatikai képzések
bemeneti kompetenciára felkészítő
Összesen

258537
122
101754
3049
800418

Van olyan oktatás, képzés is, amelynek megszervezésére a felnőttképzési
törvényt nem kell alkalmazni. Ilyennek tekinthető többek között:
(1.) a bírák, az igazságügyi alkalmazottak, az ügyészek, az alügyészek, az
ügyészségi fogalmazók, az ügyészségi tisztviselők, az ügyészségi
írnokok, a közjegyzők, a közjegyzőhelyettesek, a közjegyzőjelöltek, a
bírósági végrehajtók, a végrehajtó-helyettesek, a végrehajtójelöltek, az
ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak, valamint az igazságügyi
szakértők és szakértőjelöltek részére ilyen minőségükben jogszabály
rendelkezése vagy felhatalmazása alapján történő oktatás, képzés (a
felnőttképzési törvény hatály alól történő kivételt az igazságszolgáltatás
függetlenségének és a köztestületi autonómiának a megőrzése indokolja),
(2.) az egyházi jogi személy, a vallási egyesület által közvetlenül vagy az
általuk fenntartott felnőttképző által a vallási tevékenység folytatásával
összefüggésben történő oktatás, képzés,
(3.) a munkavédelemről szóló törvény és a tűz elleni védekezésről a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény alapján a munkáltató
kötelezettségeként előírt oktatás, képzés, továbbá
(4.) a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény szerinti reintegrációs
program keretében történő oktatás, képzés.
A 2020. évi adatszolgáltatás alapján elkészített helyzetkép azt mutatja, hogy
együttvéve 1.424 szervezet, illetve személy nyújtott képzési szolgáltatást (Lásd „A
képzést folytató intézmények száma” című SZEMELVÉNYT!), s közöttük a következő
gazdálkodási formák voltak a legnépszerűbbek: korlátolt felelősségű társaságok
(687), amelyek a 2020-ban megvalósított 11.243 képzés 76%-át (8.491) nyújtották;
központilag felügyelt költségvetési szervek (129); egyéni vállalkozók (77); betéti
társaságok (76); részvénytársaságok és egyéb alapítványok (54-54).
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A képzést folytató intézmények száma SZEMELVÉNY
GAZDÁLKODÁSI FORMA SZERINT

Adatok

nem meghatározható

30

Adószámmal rendelkező külföldi vállalkozás (GFO2014)

1

Betéti társaság (GFO2014)

34

Egyéb szövetség (GFO2014)

1

Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) (GFO2014)

1

Közkereseti társaság (GFO2014)

1

Szakszervezet (GFO2014)

1

Betéti társaság

76

Egyéb alapítvány

54

Egyéb egyesület

75

Egyéb egyházi szervezet

1

Egyéb köztestület

5

Egyéb munkavállalói érdekképviselet

1

Egyéb piaci termelés

1

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

28

Egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás

1

Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység

1

Egyéni vállalkozó

77

Egyesülés (GFO)

2

Egyház önálló szervezete

1

Egyházi intézmény

13

Erdőbirtokossági társulat

1

Helyi önkormányzat

1

Helyi önkormányzati költségvetési szerv

35

Iskola szövetkezet

2

Kamara

23

Korlátolt felelősségű társaság

687

Közalapítvány

5

Közalapítvány intézménye

5

Közhasznú társaság (GFO10)

3

Közkereseti társaság

3

Közös vállalat (GFO10)

1

Központi felügyeleti költségvetési szerv

1

Központi társadalombiztosítási költségvetési szerv

3

Központilag felügyelt költségvetési szerv

129

Külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe

1

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

46

Nonprofit részvénytársaság

3

Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy

1

Oktatói munkaközösség (GFO10)

1

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár

1

Részvénytársaság

54

Sportegyesület

3

Sportszövetség, országos sportági szakszövetség

2

Szociális szövetkezet

6

Szövetség (kivéve sportszövetség)

2

Összesen

1424
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6. A felnőttképzés szakértői rendszere
Felnőttképzéshez értő személy kétféle úton válhat szakértővé.
Az egyik – „nem hivatalos” – út, ha a „jelöltet” szakmai környezete különleges
szaktudása, speciális kompetenciakészlete, gyakorlata, tájékozottsága, műveltsége
(vagy ezek együttese) alapján „szakértőnek” tekinti. Ilyenkor a köztiszteletben álló
kiválóságot a személyiségéből eredő, több összetevőből álló „kivételes erőforrás”
teszi informális felnőttképzési szakértővé vagy specialistává. Hozzáértését pedig –
kizárólag - piaci vagy önkéntes alapon, szabadon hasznosíthatja.
A felnőttképzési szakértővé válásának másik, hivatalos/formális útja, hogy erre
irányuló szándékát bejelenti a hatóság (felnőttképzési államigazgatási szerv,
PMKH) számára.
Az új szakértői rendszerben – a korábbi felnőttképzési szakértőkből és a
felnőttképzési programszakértőkből álló struktúra helyett – egységes felnőttképzési
szakértői rendszer jön létre. A felnőttképzési szakértő tevékenysége alapvetően a
felnőttképzési tevékenység engedélyezése és a felnőttképzők ellenőrzése keretében
szükséges szakkérdés megállapítására és a képzési program előzetes minősítésére
terjed ki.
6.1. Felnőttképzési szakértői tevékenység
A felnőttképzési szakértői tevékenységre irányuló szándékot a Felnőttképzési
Államigazgatási Szerv (Pest Megyei Kormányhivatal, PMKH) részére kell bejelenteni
elektronikus úton a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (a FAR-ban).
Felnőttképzési szakértői tevékenységet – az igazságügyi szakértőkről szóló törvény
szerint igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő kivételével –
csak az végezhet, aki:
a) cselekvőképes,
b) büntetlen előéletű és nem áll a felnőttképzési szakértői tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
b) rendelkezik a felnőttképzési szakértői tevékenység végzéséhez szükséges
szakképzettséggel, illetve szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal, és
c) megfelel a felnőttképzésről szóló törvény
PMKH határozata (példa) SZEMELVÉNY
végrehajtásáról
szóló
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
kormányrendeletben
meghatározott
törvény 6. § (1) bekezdése, valamint a 7. §
(1) bekezdése alapján a Hatóság
egyéb feltételeknek.
…………….
-t
FSZ/2020/000153
A bejelentési eljárás ügyintézési határideje
nyilvántartási számon bejegyezte
a
a bejelentés beérkezését követő nyolc nap.
felnőttképzési szakértők nyilvántartásába.
Szakterület megnevezése:
Az eljárás díjköteles. Az illeték megfizetését
igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni
0119 - Oktatás, m.n.s.
kell.
0715 - Gépgyártás, műszer- és
fémipar
A bejelentési tárgyában a PMKH a
0719 - Általános műszaki (mérnöki)
jogszabályi
feltételek
maradéktalan
képzés, m.n.s.
fennállása esetén egyszerűsített döntést
0413 - Menedzsment és igazgatás
hoz, amely az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
82.§ (1) bekezdés alapján a közléssel véglegessé válik.
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A felnőttképzési szakértők nyilvántartásában a felnőttképzési szakértő szakterületét
a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerint tartják nyilván.
(Lásd a „PMKH határozata (példa)” című SZEMELVÉNYT!)
Bejelentésnek tartalmaznia kell:
A BEJELENTŐ
természetes személyazonosító adatait (4T = családi és utóneve; születési
családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és
utóneve)
közzétenni kívánt elérhetőségét, szakértői tevékenységével összefüggő
egyéb adatot,
végzettségét és szakképzettségét, az oktatási intézmény és a végzettséget
és szakképzettséget igazoló dokumentum számának és keltének
megjelölésével.
Bejelentéshez mellékelni kell:
a végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolatát,
a szakmai gyakorlat igazolásáról szóló okirat másolatát (a kérelmező
természetes személyazonosító adataival, munkakör vagy végzett tevékenység
megjelölésével, munkakör vagy tevékenység feltüntetése, jogviszony
megnevezésével, jogviszony időtartalmával),
amennyiben előminősítői tevékenységet is kíván folytatni, ennek feltételeit
igazoló dokumentumok másolatát,
általános tételű eljárási illeték megfizetését igazoló bizonylat másolatát.
Szakértői tevékenység folytatásának jogszabályi feltételei:
felsőfokú végzettség,
a szakmajegyzékben meghatározott ágazathoz igazodó szakirányú
szakképzettség, vagy jogász, vagy felsőoktatásban közigazgatási,
rendészeti vagy katonai képzési terület közigazgatási képzési ágában szerzett
szakképzettség, vagy andragógiai, pedagógiai jellegű szakképzettség,
nyelvi képzés esetén az adott nyelvből szerzett nyelvtanári végzettséggel,
vagy – ha az adott nyelvből nincs felsőfokú végzettségi szintű nyelvtanári vagy
nyelv- és irodalomtanári képzés – az adott nyelvből az idegennyelv-tudást
igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított,
idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon
történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletében meghatározott Közös Európai Referenciakeret szerinti C1
szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel,
oktatási,
oktatásszervezési
vagy
-irányítási,
minőségirányítási,
programkészítési, lektorálási, mérési-értékelési vagy felnőttképzési szakértői
szakterületen szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat. (Szakmai
gyakorlatnak minősül a munkavégzésre irányuló bármely jogviszony
keretében vagy egyéni vállalkozóként folytatott tevékenység.)
Az előzetes minősítési tevékenység folytatására irányuló szándékról a bejelentés
megtételekor nyilatkozni szükséges (a nyilatkozat utólag is, adatváltozási eljárás
keretében megtehető).
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6.2. Felnőttképzési szakértők továbbképzési kötelezettsége
A felnőttképzési szakértő első alkalommal a felnőttképzési szakértők
nyilvántartásába történő felvételétől számított hat hónapon belül, ezt követően
kétévenként köteles továbbképzésen részt venni, és eredményes vizsgát tenni.
Egy szakértői továbbképzés konkrét gyakorlati kondíciói SZEMELVÉNY
Szervező: A Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály (Hivatal),
A képzésre történő bejelentkezés a szakértői nyilvántartásba történő regisztráció, valamint a
képzési díj befizetésének időpontjától függ.
A gyakorlati alkalmakra történő becsatlakozás az elméleti tananyag elsajátítása után
folyamatos.
A képzés időkerete 20 óra, melyből 12 óra időtartamban a – képzéshez tartozó elméleti
tananyag – egy képzésmenedzsment rendszer segítségével online formában sajátítható el.
A 12 órás elméleti tananyag egyéni elsajátítását követően, a Hivatal által felajánlott, adott
időpontra vonatkozó 8 órás gyakorlati (jelenléti) képzés kezdődik meg, rangsorolásos
csoportbeosztás alapján.
Képzés díja: 30. 000,- Ft., amelyet a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál
vezetett 10023002-00299671-38500002 bankszámla számára kell befizetni.
A komplett képzést írásbeli vizsga zárja le, amelynek időtartama 50 perc (maximum 1 óra).
A vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlati képzésen való aktívrészvétel.
A szakértői továbbképzés sikertelen elvégzése esetén a szakértő részére a Hivatal
pótvizsgáztatási lehetőséget biztosít, melynek díja 10.000.- Ft.
Amennyiben a szakértő két, egymást követően sikertelen pótvizsgát tett, a képzést meg kell
ismételnie, melynek értelmében a 30. 000,- Ft képzési díj ismételt befizetése válik esedékessé.

A továbbképzést és vizsgát a PMKH szervezi, melynek felügyeletét a
felnőttképzésért felelős miniszter látja el.
A felnőttképzési szakértő továbbképzéséhez szükséges, legalább húsz óra
időtartamú továbbképzési programot a PMKH úgy állítja össze, hogy tartalmazzon
legalább nyolc, legfeljebb tíz óra időtartamú komplex felnőttképzési szakértői
gyakorlatot. (Lásd az „Egy szakértői továbbképzés konkrét gyakorlati kondíciói” című
SZEMELVÉNYT!) A továbbképzés a továbbképzési program elméleti képzési részét
érintő óraszámban távoktatási formában is megvalósítható.
A vizsga eredményes teljesítéséről tanúsítványt állítanak ki.
Ha a felnőttképzési szakértő továbbképzési kötelezettségét – a PMKH felhívására az
abban meghatározott határidőn belül önhibájából – nem teljesíti, akkor megtiltják
számára a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg
törlik a felnőttképzési szakértők nyilvántartásból, továbbá három évig
bejelentését sem fogadja be a PMKH.
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6.3. Felnőttképzési szakértők nyilvántartása
A felnőttképzésről szól törvény 7. § (1) bekezdés szerint a felnőttképzési
államigazgatási szerv (PMKH) a felnőttképzési szakértőkről elektronikus
nyilvántartást vezet.
A felnőttképzési szakértők nyilvántartása tartalmazza a felnőttképzési szakértői
tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait,
valamint a felnőttképzési szakértő
lakcímét
közzétenni kívánt elérhetőségét és a felnőttképzési szakértő
tevékenységével összefüggő egyéb adatát (ha hozzájárult annak
közzétételéhez),
szakterülete megjelölését
engedélye megadásának időpontját,
nyilvántartásba vételi számát és időpontját,
nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát.
A nyilvántartás tartalmazza továbbá:
amennyiben a szakértő előzetes minősítésre is jogosult az erre vonatkozó
tájékoztatást,
a továbbképzési kötelezettség teljesítésre vonatkozó információkat,
a tevékenysége felfüggesztésének vagy szünetelésének tényét és annak
kezdő és befejező időpontját.
A felnőttképzési szakértők nyilvántartása – a természetes személyazonosító,
valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével –- közhiteles hatósági
nyilvántartásnak minősül.
A felnőttképzési szakértők nyilvántartását a PMKH honlapján közzéteszi
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest).
A felnőttképzési szakértő a felnőttképzési szakértők nyilvántartásában szereplő
adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenysége végzéséhez
meghatározott feltételek esetleges hiányát az adatváltozás keletkezésétől számított
nyolc napon belül köteles bejelenteni a felnőttképzési államigazgatási szervnek
(PMKH-nak).
6.4. Felnőttképzési szakértők által ellátható szerepek
A szakértőkre több területen lehet szükség:
a) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárásban,
b) a hatóság által végzett ellenőrzésekben,
c) engedélyköteles képzések esetében képzési program előzetes minősítésekor,
és/vagy
d) az üzleti életben.

42/199

Felnőttképzési útmutató

Dr. Henczi Lajos

a) A hivatal felkérése alapján szakértői bizottság tagjaként jár el a
felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárásban,
tekintettel arra, hogy ha a felnőttképző szakmai képzést vagy részszakmára
felkészítő szakmai oktatást, illetve részben vagy egészben az államháztartás
terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból
megvalósuló oktatást vagy képzést szervez, akkor felnőttképzési tevékenységét
csak engedély alapján végezheti. Ilyen esetekben a PMKH szakértői bizottság
közreműködését veheti igénybe. A szakértőként eljáró szakértői bizottság
tagjait a felnőttképzési szakértők nyilvántartásában szereplő szakértők
közül rendeli ki a PMKH.
Amikor a szakértői bizottság az engedélyezési eljárásban szakértőként jár el, a
szakértői vizsgálat keretében megvizsgálja a felnőttképzési tevékenység
folytatásának feltételeit, továbbá a kérelem és mellékletei valóságtartalmát.
A szakértői bizottság munkájáról annak vezetője – a szakértői bizottság
valamennyi tagja által aláírt – szakértői véleményt készít, amelyet megküld a
PMKH részére.
b) Szakértői minőségében előminősítést végez, mert ha a felnőttképző
felnőttképzési tevékenysége engedélyhez kötött, akkor a felnőttképző által
folytatott szakképzés esetén a képzési és kimeneti követelményekre, illetve a
programkövetelményekre is figyelemmel kidolgozott és felnőttképzési szakértő
által előzetesen minősített képzési programnak megfelelően kell folytatnia
az általa szervezett képzést.
A felnőttképző kérésére, illetve megbízása alapján a szakértő elvégzi a képzési
program előzetes minősítését, arról írásos szakértői véleményt ad.
A felnőttképzési szakértő a képzési program előzetes minősítése során vizsgálja,
hogy:
a képzési program tartalma megfelel-e a felnőttképzési törvénynek és
szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a szakképzésről szóló
törvénynek és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendeletnek,
a képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon,
valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetők-e a
képzési programban megjelölt kompetenciák.
A felnőttképzési szakértő megállapításait tartalmazó szakértői véleményt írásban
közli a felnőttképzővel.
c) Közreműködik a hatóság által végzett ellenőrzésekben, mivel a PMKH –
szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén – a felnőttképzési
szakértők közül rendeli ki annak tagjait.
d) A felnőttképzési szakértő különlegesnek számító szakértelmét, speciális
kompetenciakészletét használhatja a felnőttképző intézmények vagy a
munkaadók segítésére is. Mivel az üzleti alapon nyújtott szakértői
tevékenységek nem kötődnek állami, hatósági feladatokhoz – szabadon
végezhető szolgáltatásnak számítanak –, ezért ellátásuknak nem feltétele a
szakértői engedély, bár a megbízók előszeretettel választanak olyan szakértőt,
aki szerepel a hatósági nyilvántartásban.
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Az üzleti alapon végzett, és leggyakrabban előforduló szakértői feladatok az alábbiak
lehetnek:
képzési program készítése,
információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési és minőségirányítási
rendszer kiépítése,
tanulási egységet/modult lezáró mérő és értékelő (szummatív) vizsgák
rendszerének kialakítása,
előzetes tudásmérés elvi és gyakorlati megalapozása,
képzés
megvalósításával
összefüggő
dokumentációs
rendszer
létrehozása, egyes elemeinek (pl. felnőttképzési szerződés sablonjának)
kidolgozása.
emberierőforrás fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatok összeállítása,
vállalati oktatók felkészítése, andragógiai továbbképzése,
felnőttképzési támogatások elszámolása,
minőségügyi belső auditok segítése, elvégzése.
vállalati belső képzési tervek kialakítása, értékelése.
6.5. A felnőttképzési szakértő ellenőrzése
A felnőttképzési államigazgatási szerv (PMKH) hatósági ellenőrzés keretében
ellenőrzi a felnőttképzési szakértőre és az általa végzett tevékenységre
vonatkozóan a jogszabályban meghatározott rendelkezések betartását, valamint a
PMKH végrehajtható döntésében foglaltak teljesítését.
A felnőttképzési szakértőt eltiltják a tevékenység folytatásától és törlik a
felnőttképzési szakértők nyilvántartásából, ha:
a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásával összefüggő,
jogszabályban meghatározott (pl. továbbképzési) kötelezettségét a PMKH
felhívására az abban meghatározott határidőn belül sem teljesíti, vagy
a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának feltételei a
felnőttképzési szakértő felnőttképzési szakértők nyilvántartásába vételekor
nem álltak fenn vagy utóbb megszűntek.
A PMKH a fenti jogkövetkezmények alkalmazását megelőzően a felnőttképzési
szakértőt figyelmeztetheti, aminek keretében a jogszerű állapot helyreállítására
hívja fel.
Ha a PMKH a szakértői tevékenység folytatását megtiltja és a felnőttképzési
szakértőt ezzel egyidejűleg törli a felnőttképzési szakértők nyilvántartásából, a
felnőttképzési szakértő a felnőttképzési szakértői tevékenység megtiltásáról
rendelkező határozat véglegessé válásától számított három évig felnőttképzési
szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentés alapján nem vehető
nyilvántartásba.
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6.6. Felnőttképzési szakértők által esetlegesen elkövetett vétségek és azok
következményei
A felnőttképzési szakértők által adott szakértői véleménynek – több szakmai
elváráson túl – két fontos, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvényben foglalt kritériumot is ki kell elégítenie:
jogszabályi megalapozottság és
az igazmondás.
JOGSZABÁLYI MEGALAPOZOTTSÁG
A szakértőtől elvárható, hogy ténymegállapításait, következtetéseit és indoklásait
jogszabályi normaelemekkel támassza alá!
IGAZMONDÁS
Hamis szakvéleményt adni bűncselekmény. (Lásd a „Hamis tanúzás” című
EMLÉKEZTETŐT!) A szakértőkkel szembeni elsődleges elvárás az igazmondás,
amely a bíróságok és más hatóságok zavartalan, befolyásolástól mentes
működéséhez fűződő társadalmi érdek.
A hamis szakvélemény hamis tanúzásnak számít, és akár több éves
szabadságvesztéssel is büntethetik.
Egy adott eljárásba bevont (a hatóság előtt) a pozícióban lévő szakértő
szakvéleménye hamisnak számít, ha:
lényeges körülmény valótlan állítása, vagy
lényeges körülmény elhallgatása.
Bűncselekmény elkövetési magatartásai lehetnek még – többek között –, a
hamis szakvélemény vagy hamis szaktanácsadói felvilágosítás adása; az
üggyel kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli anyagok idegen nyelvről – ideértve a
jelnyelvet is – magyar nyelvre, illetőleg magyar nyelvről idegen nyelvre való hamis
tolmácsolása, vagy hamis fordítása; büntető vagy polgári ügyben hamis okirat, vagy
hamis tárgyi bizonyítási eszköz szolgáltatása.
HAMIS TANÚZÁSRA FELHÍVÁS
Egy felnőttképzési szakértőtől elvárható, hogy mást se akarjon rábírni hamis
tanúzásra, mert az is komoly büntetést von maga után:
büntető ügyben történő elkövetés esetén bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztéssel, polgári ügyben történő elkövetés esetén vétség miatt
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő;
aki a fenti bűncselekményt szabálysértési vagy egyéb hatóság, illetve a
fegyelmi jogkör gyakorlója előtt folyamatban lévő ügyben követi el, vétség
miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
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Hamis tanúzás EMLÉKEZTETŐ
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
…
272. § (1) A tanú, aki hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a
valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el.
(2) A hamis tanúzásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni arra, aki
a) mint szakértő hamis szakvéleményt, vagy mint szaktanácsadó hamis felvilágosítást
ad,
b) mint tolmács vagy fordító hamisan fordít,
c) a 268. § (1) bekezdésének b) pontja esetén kívül büntető- vagy polgári ügyben hamis
okiratot vagy hamis tárgyi bizonyítási eszközt szolgáltat.
(3) A (2) bekezdés c) pontja alapján nem büntethető a büntetőügy terheltje.
(4) Aki a hamis tanúzást büntetőügyben követi el, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő. Ha a hamis tanúzás olyan bűncselekményre
vonatkozik, amely életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, a büntetés két
évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.
(5) Aki a hamis tanúzást polgári ügyben követi el, három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő. Ha a polgári ügy tárgya különösen nagy vagyoni
érték vagy különösen jelentős egyéb érdek, a büntetés egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztés.
(6) Aki a hamis tanúzást gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
273. § Aki a hamis tanúzást szabálysértési vagy egyéb hatósági eljárásban, illetve fegyelmi
eljárásban követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
274. § Hamis tanúzás miatt mindaddig, amíg az az alapügy, amelyben a hamis tanúzást
elkövették, nem fejeződik be, büntetőeljárás csak az alapügyben eljáró hatóság feljelentése
alapján indítható. Az ilyen feljelentés esetét kivéve a hamis tanúzás büntethetőségének
elévülése az alapügy befejezésének napján kezdődik.
275. § (1) Nem büntethető hamis tanúzásért,
a) aki a valóság feltárása esetén önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekmény
elkövetésével vádolná,
b) aki a vallomástételt egyéb okból megtagadhatja, de erre kihallgatása előtt nem
figyelmeztették, vagy
c) akinek a kihallgatása törvény alapján kizárt.
(2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető azzal
szemben, aki az alapügy jogerős vagy végleges befejezése előtt az eljáró hatóságnak az
általa szolgáltatott bizonyítási eszköz hamis voltát bejelenti.
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6.7. Vizsgaközpontok akkreditálását végző szakértők
A szakképzésről szóló törvény 14. § szerint szakma megszerzésére irányuló
szakmai vizsgát, a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető
szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról
szóló törvény szerinti akkreditáló szerv (azaz a Nemzeti Akkreditáló Hatóság [NAH])
által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.
A NAH hozzálátott ahhoz, hogy felkészülten fogadja és bírálja el a leendő
vizsgaközpontok akkreditációs kérelmeit.
A hatóság a felkészülési folyamatban több fontos mérföldkövet határozott meg,
amelyek
közül
az
egyik
legfontosabb
a
minősítő
szakértők
kompetenciaportfóliójának kialakítása, és felkészítésük az akkreditálási eljárás
értékelési és döntéshozatali szakaszában való szakszerű és felelős részvételre.
(A NAH 2021 februárjában „A személytanúsítás akkreditálási alapjai” címmel
megrendezett tájékoztatóval megkezdte az akkreditálási eljárásban közreműködő
szakértő jelöltek felkészítését erre a vadonatújnak számító szerepkörre, amelyet
további gyakorlatias és interakciót is biztosító felkészítők követnek.)
A vizsgaközpontok akkreditálása ugyanis nagyszámú akkreditálásban jártas
szakember/szakértő összetett, jól megszervezett, összehangolt munkáját igényli,
akiknek alaposan ismerniük kell – többek között – a nemzetközi szabályozást, a
hazai jogszabályi környezetet, a tanúsítási rendszerkövetelményeket, a hatóság NAR
szabályzatait (közte a NAR-06 dokumentumot, amely a szakértők feladatát,
hatáskörét írja le, https://nah.gov.hu/NAR_Dokumentumok), és a vizsgaközpontok
akkreditálásának alapját adó MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabványt.
A hatóság az elmúlt időszakban komoly
Akkreditációs
szakértői
pályázat
erőfeszítéseket tett azért, hogy a
benyújtásához
szükséges
vizsgaközpontok akkreditálásába felkészült
dokumentumok EMLÉKEZTETŐ
szakértőket vonjon be.
1.
NAD-176
Minősítői
összeférhetetlenségi nyilatkozat
A megfelelő számú és minőségű szakértő
2. NAD-204 Szakmai életrajz
rendelkezésre állása érdekében közvetlenül
is megszólította az MKIK adatbázisában
3. NAD-204M6_01_Szemtan.
szereplő felnőttképzési programszakértőket,
4. NAD-533 Pályázó Adatlap
akik – más kompetens szakemberekhez
5. Adatkezelési nyilatkozat
hasonlóan, saját döntésük alapján –
6. Adóelőleg nyilatkozat
pályázatot nyújthattak be a hatósághoz.
7. Nyugdíjjárulék nyilatkozat
(Lásd az „Akkreditációs szakértői pályázat
8.
Egyéni
vállalkozó
adóelőleg
benyújtásához szükséges dokumentumok”
nyilatkozat
című EMLÉKEZTETŐT!)
9. Társas vállalkozó nyilatkozat
10. NAD-313 Gépkocsi használati
A VI. FEJEZET: 3. pontjában lesz szó az
engedély
akkreditált vizsgaközpontokról, amelynek
1-5. számú dokumentumokat minden
keretében bemutatjuk, hogy az akkreditálási
esetben ki kell tölteni.
eljárás értékelési és döntéshozatali
A megfelelő kompetencia igazolása
szakaszból áll, amely során a NAH speciális
elengedhetetlen, emiatt a szakmai
szakértelmemmel
rendelkező
szakértőkből
álló akkreditáló bizottságot rendeli ki.
önéletrajz mellékleteként a vonatkozó
képzettséget és végzettséget igazoló
dokumentumokra is szükség lesz.
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A vizsgaközpontok akkreditálásába bevont szakértő feladata:
a szervezetek által beadott dokumentumok értékelése, írásos jelentés
készítése.
A helyszíni szemléken a vezető minősítő és az értékelő csoport
tevékenységének
segítése,
közreműködés
az
értékelő
csoport
megállapításainak összegzésében, megfogalmazásában.
A helyszíni szemle tervében meghatározott értékelési feladatok elvégzése,
amelynek során a vonatkozó szabványok, jogszabályok és egyéb kötelező
dokumentumokban megfogalmazott követelmények teljesülését vizsgálja.
Az eljárásban a saját területére vonatkozóan feltárt nem-megfelelőségek
szakszerű megfogalmazása, a kiküszöbölésére tett helyesbítő intézkedések
és azok hatékonyságának ellenőrzése.
Közreműködés a vezető minősítő javaslattételében az akkreditált státusz
odaítélésére, bővítésére és fenntartására, illetve részleges vagy teljeskörű
felfüggesztésére vagy visszavonására.
A NAH folyamatosan végzi az akkreditálási eljárás értékelési és döntéshozatali
szakaszába bevonható – több száz – szakértői pályázat (még személyes interjút is
tartalmazó) elbírálását, amelynek eredményét, a vizsgaközpontok akkreditálásának
szakértői listáját szakterület – KEOR kód szerinti – jelölésével már közzé is tette
(https://nah.gov.hu/uploads/attachment/file/9461/Minositok_szakertok_adatbazisa_21
0513_VK_HU.pdf). A pályázatok elbírálásának függvényében a lista egyre
bővül/alakul.
6.8. Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ minősített szakértői
AZ IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
bemutató részben rámutattunk arra, hogy a Kormány az IKK-t, a felnőttképző
minőségirányítási rendszerének külső értékelése tekintetében felnőttképzési
államigazgatási szervként jelölte ki.
Az IKK az értékelő és más szakmai területekkel kapcsolatos feladatait minősített
szakértők bevonásával kívánja ellátni, ezért – folyamatosan benyújtható – pályázat
keretében várja a felnőttképzési szakértők és szakemberek jelentkezését az IKK
Minősített Szakértői Nyilvántartásába az alábbiakban felsorolt szakképzési
területekkel kapcsolatos szakértői feladatok ellátásához:
szakképzéssel összefüggő regionális és országos kutatások végzése,
elemzése és értékelése,
fejlesztő-szolgáltató feladatok ellátása,
hazai és nemzetközi szakképzési kutatásokban történő részvétel, valamint
nemzetközi fejlesztési projektek lebonyolításában történő részvétel.
Pályázatot nyújthat be:
1. Aki az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel és
szakképzettséggel, vagy szakirányú középfokú végzettséggel és
mestervizsgával rendelkezik.
2. Aki adott szakterülettel kapcsolatos ismereteit legalább öt éve, és a pályázat
benyújtása idején is magas színvonalon tevőlegesen alkalmazza.
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3. Aki vállalja, hogy kétévente részt vesz az IKK által szakértőknek szervezett
kötelező továbbképzésén, amelynek részvételi költségét vállalja.
4. Nyilatkozik az alábbiakról:
büntetlen előéletű,
nem áll a szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt,
vállalja, hogy legalább kétévenként részt vesz az IKK által szervezett
ismeretmegújító továbbképzéseken, annak költségét vállalja, és az ott
megszerzett tudásáról számot ad,
hozzájárul személyes adatai IKK által Minősített Szakértői Nyilvántartás
céljából történő kezeléséhez.
7. Határon átnyúló felnőttképzési szolgáltatás
Ismeretes, hogy a globalizáció napjaink egyik meghatározó jelensége, amelynek
eredményeként komplex üzleti hálózatok jelentek meg Magyarországon is. A
multinacionális vállalatok – nagyon jellemző módon – intenzív képzési aktivitást
generálnak, amelynek gyakori érintettjei a Magyarországra települt leányvállalatok is.
Ezért is merül fel a felnőttképzők körében egyre gyakrabban a kérdés, hogyan is kell
kezelni a külföldi „anyavállalatok” magyarországi képzéseit? Ha külföldi képzést
nyújtó szolgáltatók belépnek a hazai felnőttképzési piacra, akkor rájuk is
vonatkoznak a felnőttképzés magyarországi szabályai? Bejelentésköteles
kategóriába tartoznak-e külföldi szolgáltatók képzései, vagy csak a Magyarországon
honos felnőttképzőkre vonatkoznak a szolgáltatásnyújtás hazai normaelemei?
A válasz megtalálható a felnőttképzési törvény 1. § (3) bekezdésében, amely a
következőképpen rendelkezik: „E törvény felnőttképzőre vonatkozó szabályait a
szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására is alkalmazni kell”.
A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás alapvető szabályait a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény jelöli ki. Ebben a jogszabályban az a felfogás érvényesül, hogy az
Európai Unió egységes belső piacán a szolgáltatások nyújtása (beleértve a
felnőttképzési szolgáltatást is) kétféle módon történhet: (1) letelepedés útján, illetve
(2) határon átnyúló szolgáltatásként (Lásd „A szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI.
törvény indoklás (részlet)” című EMLÉKEZTETŐT!)
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény indoklás (részlet) EMLÉKEZTETŐ
I. A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
A törvény tárgya a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános és keret
jellegű törvényi szintű szabályozása. A szabályozási szükséglet európai közösségi jogi
kötelezettségből ered, célja a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a magyar jogba történő átültetése.
Az Irányelv alapvető célja, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződésben (EKSz.)
meghatározott négy gazdasági szabadság egyikének, a szolgáltatásnyújtás szabadságának
érvényesülését közösségi szintű másodlagos jogforrás útján segítse elő. Az EKSz. alapvető
célkitűzése ugyanis egy olyan egységes belső piac létrehozása, melyben megvalósul az áruk, a
személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását gátló akadályok eltörlése. A
szolgáltatások nyújtása az EKSz. alapján kétféle módon történhet: letelepedés útján, illetve
határon átnyúló szolgáltatásként.
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7.1. A letelepedett és a honos szolgáltatók
A képzési szolgáltatók (így a képzési szolgáltatás nyújtó személyek és szervezetek)
területi illetőségüket tekintve szolgáltatásaikat nyújthatják:
Magyarországon honos vállalkozásként,
Magyarországon letelepedettként vagy
határon átnyúló jelleggel.
Azt, hogy egy adott szolgáltató
Honos vállalkozás EMLÉKEZTETŐ
letelepedés vagy határon átnyúló
2009. évi LXXVI. törvény 2. § c)
szolgáltatásnyújtás keretében folytatja-e
EGT-államban honos vállalkozás: valamely
tevékenységét,
mindig
esetenként,
EGT-állam
állampolgára,
mint
önálló
elsősorban a szolgáltatási tevékenység
vállalkozó, továbbá valamely EGT-állam joga
folytatásának időtartama, gyakorisága,
szerint létrejött olyan jogi személy vagy jogi
rendszeressége
és
folytonossága
személyiséggel
nem
rendelkező
egyéb
alapján ítélhető meg.
jogalany, amelynek létesítő okirat szerinti
székhelye, központi ügyvezetése vagy
üzletszerű gazdasági tevékenységének fő
helye valamely EGT-államban van. (EGTállam: az Európai Unió tagállama és az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más állam.)

MAGYARORSZÁGON
HONOS
SZOLGÁLTATÓK
A
honos
vállalkozások
alatt
Magyarország területén, az ország
állampolgára, mint önálló vállalkozó,
továbbá a magyar jog szerint létrejött, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb jogalanyokat kell érteni. (Lásd a „Honos vállalkozás” című
EMLÉKEZTETŐT!)
A felnőttképzésben honos szolgáltatónak számít a felnőttképzési törvény szerint a
jogi személy, a személyes joga szerint jogképes szervezet, az egyéni vállalkozó vagy
a gazdasági tevékenységet folytató más természetes személy, amelynek létesítő
okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése Magyarországon van, és a
felnőttképzési törvényben meghatározott felnőttképzési tevékenységet folytat.
LETELEPEDÉS KERETÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS
Magyarországon kívüli (EGT-államban honos) szolgáltatók letelepedés keretében is
nyújthatnak nálunk képzési szolgáltatást (de a Közösség más tagállamában is).
Ilyen esetben a letelepedett és a Magyarországon honos szolgáltatókat azonos
feltételek illetik meg, azaz egyenlő feltételek mellett kezdhetik meg és folytathatják
szolgáltatási tevékenységüket (a honos, magyarországi felnőttképzőkkel azonos
módon vonatkoznak rájuk a felnőttképzési jogszabályok is).
A letelepedés keretében nyújtott képzési szolgáltatás alatt a felnőttképzési
tevékenység ténylegesen és tartósan, huzamos jelleggel történő folytatását kell
érteni, az erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet
vagy egyéb hely, rögzített felszerelés vagy berendezés útján.
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A letelepedés tehát két lényeges tényezőhöz köthető:
egyrészt a tevékenység tényleges és tartós – előre meg nem határozható
ideig való – folytatásához,
másrészt a tevékenység folytatásához valamilyen állandó jellegű
infrastruktúra meglétéhez.
E két tényező együttes fennállása esetén egy szolgáltató letelepedettként folytatja
felnőttképzési tevékenységét Magyarországon (de más EGT-államban is).
A fentiek arra is rámutatnak, hogy határon átnyúló szolgáltatást csak EGT-államban
honos szolgáltatók végezhetnek, azon kívüliek (pl. egy amerikai szolgáltató) viszont
nem.
7.2. Határon átnyúló jellegű szolgáltatás
Abban az esetben, ha a szolgáltató nem letelepedettként nyújtja képzési
szolgáltatását, akkor a tevékenységet minden esetben határon átnyúló jellegűnek
kell tekinteni, még akkor is, ha a szolgáltató a tevékenysége folytatásához bizonyos
infrastruktúrát igénybe vesz, mivel a tevékenység folytatása csak átmeneti vagy
alkalmi jellegű, és nem állandó gazdasági jelenlétet valósít meg.
Határon átnyúló szolgáltatásnyújtásnak tehát az tekinthető, ha a szolgáltatási
tevékenység folytatása letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel
történik.
A szolgáltatási tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében való
folytatásának joga csak azokat a szolgáltatókat illeti meg, amelyek az adott
szolgáltatási tevékenységet valamely más EGT-államban már letelepedettként
ténylegesen és jogszerűen folytatják. E feltételek hiányában az adott vállalkozás
határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra nem jogosult.
A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében a Magyarország területén
szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltatóra alkalmazhatók azok a
szabályok, amelyeket az adott szolgáltatási tevékenység folytatására
vonatkozóan külön törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott
kormányrendelet határoz meg.
Erre tekintettel tartalmazza a felnőttképzési törvényünk azt a – fentiekben már idézett
– normaelemet, hogy „E törvény felnőttképzőre vonatkozó szabályait a szabad
szolgáltatásnyújtás
jogával
rendelkező
szolgáltató
határon
átnyúló
szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására is alkalmazni kell”. Ami a
gyakorlatban azt jelenti, hogy ha például egy EU tagországban honos külföldi
„anyavállalat” magyarországi leányvállalatánál kíván képzést tartani a dolgozóknak,
akkor vonatkozik rá a bejelentési kötelezettség. (Persze egyszerűsíthető a helyzet,
ha a leányvállalat veszi át a felnőttképzői szerepkört!)
Természetesen nem kell anyavállalat-leányvállalat kontextusban állni a külföldi
szolgáltatónak, mert bármely EGT-állambeli szolgáltató végezhet Magyarországon
határon átnyúló szolgáltatásnyújtást.
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7.3. Szolgáltatás igénybevételének szabadsága
A szolgáltatás igénybevételének szabadsága a képzés alanyát megillető jog,
amely szerint minden képzés iránt érdeklődő személynek saját döntési joga, hogy –
a képzés kondícióinak, illetve a képzést nyújtó intézmény brandjének ismeretében –
egy határon átnyúló szolgáltatást végző intézmény vagy egy hazai szolgáltató
hasonló kínálatából választja ki a számára szükséges képzést.
A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató (felnőttképző)
szolgáltatásai szabadon, az adott esetben Magyarország területén letelepedett
szolgáltatók (felnőttképzők) szolgáltatásainak igénybevételére előírtakkal azonos
feltételek szerint vehetők igénybe.
Ha jogszabály valamely meghatározott szolgáltatás igénybevételéhez az igénybe
vevőnek bármilyen támogatást biztosít, a támogatásra való jogosultság
tekintetében a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató
szolgáltatásainak igénybevétele az igénybe vevő számára nem lehet
hátrányosabb,
mint
Magyarország
területén
letelepedett
szolgáltató
szolgáltatásának igénybevétele.
Egy felnőttképzőnek viszont arra is ügyelni kell, hogy nem tehet önkényes
különbséget az igénybe vevők között sem, ezért a szolgáltatási tevékenység
keretében nyújtott szolgáltatások igénybevétele tekintetében tilos bármilyen, az
igénybe vevő állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye szerinti
megkülönböztetés, ide nem értve a szolgáltatás jellegével és az igénybevétel
körülményeivel közvetlenül összefüggő, tárgyilagos mérlegelés szerint észszerűen
indokolt eltérő feltételeket.
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II. FEJEZET: A szak- és felnőttképzés rendszere
1. Szakképzés és duális képzés
2. Kamarák szerepe a szak- és felnőttképzésben
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1. Szakképzés és duális képzés
A Kormány szakképzés 4.0 témájú – revolúciósnak tekinthető – stratégiát két éve
alkotta meg, s tette mindenki számára hozzáférhetővé. Koncepcionális alapja az a
meglátás, mely szerint a magyar gazdaság versenyképességének egyik kulcsa a
„minőségi szakemberképzés”.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) javaslatára a Kormány a
„Szakképzés 4.0 - a szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú
szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari
forradalom kihívásaira” című [1168/2019. (III. 28.) számú] határozatban foglalta
össze a szakképzés és felnőttképzés rendszerszintű megújítását és
továbbfejlesztését.
A Kormány deklarálta azon törekvését, hogy minden magyar fiatal úgy kerüljön ki
az iskolarendszerből, hogy az alapkompetenciákon túl, rendelkezik olyan – a
szociális életképesség alapját jelentő
– szakmai és személyes
kompetenciákkal, amelyek megalapozzák a gazdaság által igényelt képzettség
elsajátítását és az egész életen át tartó tanulást.
A céltételezést követő intézkedések között meg kell említeni, hogy új szakképzési
törvény született 2019-ben, és a felnőttképzési törvényt is megreformálták 2020-ban,
amelyet nyugodtan nevezhetünk új felnőttképzési törvénynek, hisz a korábbitól
alapvetően eltérő filozófiai lábakon áll, s szakított a „második szakképzési törvény”
jellegével.
1.1. Az új képzési szerkezet
Az új képzési szerkezet egyik ágát a
szakmai
oktatásban
elsajátítható
szakmák, a másikat pedig a szakmai
képzés
keretében
megszerezhető
szakképesítések alkotják
A korábbi Országos Képzési Jegyzék
(OKJ) helyébe a szakmajegyzék lép,
amelyen
szereplő
175
szakma
bármelyike
kizárólag
szakképző
intézményben,
szakmai
oktatás
keretében lesz elsajátítható.
2020. szeptemberétől már csak ezek
közül választhattak a tanulók. (A 175
valójában jóval több, mert sok szakma –
például
Közlekedésüzemvitel-ellátó
technikus – több szakirányt is tartalmaz
[az említett technikusi szakma például
négyet: vasúti, hajózási, közúti és légi
szakirányt]). (Lásd a „KÉPZÉSI ÉS
KIMENETI KÖVETELMÉNYEK, Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus szakma” című
SZEMELVÉNYT!)
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK,
Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus
szakma SZEMELVÉNY
(Forrás: https://api.ikk.hu/)
A szakma alapadatai
Az ágazat megnevezése: Közlekedés és
szállítmányozás
A szakma megnevezése: Közlekedésüzemvitelellátó technikus
A szakma azonosító száma: 5 1041 15 05
A szakma szakmairányai: Hajózási, Közúti,
Vasúti, Légi
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer
szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer
szerinti szintje: 5
Ágazati
alapoktatás
megnevezése:
Kereskedelmi ágazati alapoktatás
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Az új szakképzési rendszerben a szakmák megszerzése csak iskolai rendszerű
szakmai oktatásban valósulhat meg, amely dokumentációs rendszerének három
pillére van (3. ábra):
a képzési és kimeneti követelmények (KKK), amelyek a szakképzésben
kötelező jelleggel megadják az egyes szakmák kereteit, illetve a
szakmai oktatás és vizsgáztatás követelményeit,
a programtanterv (PTT), amelyet a szakképző intézmény – a szakmai
oktatás kötelező foglalkozásai összesített számának kivételével –, az
általa elkészítendő szakmai programokhoz ajánlásként használhat fel,
és
a szakmai program (amelynek része a képzési program).

3. ábra. A szakmai oktatás dokumentumrendszerének pillérei
1.2. Képzési és kimeneti követelmények (KKK)
A magyar szakképzésben (és felnőttképzésben) kimenetszabályozás érvényesül,
ezért a szakmajegyzékben szereplő szakmákhoz – az ellenőrzési, a mérési és az
értékelési rendszer kialakítását és működését biztosító, a szakképzésben
kötelezően alkalmazandó – képzési és kimeneti követelményeket (KKK-t) írnak
elő (első pillér).
A szakmai oktatás dokumentumrendszerében elsődleges szereppel bíró KKK
azokat a részletes követelményeket állapítja meg, amelyek alapján a szakképzés és
a szakmai vizsgáztatás folyhat.
A KKK-k nem jogszabályban jelennek meg, hanem azt hivatalos kiadványként a
szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon
teszik közzé az ágazati készségtanács (ÁKT) által kidolgozott javaslat alapján
(https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt).
A KKK-kat elektronikus aláírással és időbélyegzővel látják el.
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A KKK-ban a közzététel időpontját és az alkalmazás kezdő dátumát is feltüntetik. [Pl.
a 20 oldal terjedelmű Hegesztő szakma KKK-jának utolsó oldalán az olvasható:
„Elektronikusan aláírta: Prof. Dr. Palkovics László (2020.05.18.15:21:08)”] Ez a
tényközlés azért nagyon fontos, mert lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a
képzés résztvevője azon követelményrendszer és feltételek szerint fejezze be a
szakmai oktatását, amely alapján megkezdte azt.
A KKK-k az alábbiak szerint épülnek fel:
a szakma munkaterületének leírása;
a szakma képesség deszkriptorainak megfogalmazása;
az ágazati alapoktatás munkaterületének leírása;
az ágazati alapoktatás tanulási eredményeinek megfogalmazása;
az ágazati alapoktatás vizsgakövetelményeinek megfogalmazása;
az ágazati alapoktatás, alapvizsga tárgyi feltételeinek definiálása;
a szakma teljes tanulási eredményeinek kidolgozása;
a szakmairányok teljes tanulási eredményeinek kidolgozása:
• a szakmairányok közös követelményeinek meghatározása;
• a szakmairányok speciális követelményeinek meghatározása;
a szakma/szakmairány szakmai vizsga követelményeinek meghatározása;
a szakmai vizsgához szükséges humán és tárgyi feltételek meghatározása;
a részszakmák követelményeinek meghatározása.
1.3. Programtanterv (PTT)
A szakképzés tartalmi dokumentumrendszerének második pillérét a
programtanterv (PTT) alkotja, amelyet – a Kormány adott ágazatért felelős tagjának
egyetértésével – a szakképzésért felelős miniszter dolgozza ki és teszi közzé
(https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt).
A jogalkotó első körben úgy határozott, hogy a szakirányú oktatásban – a
foglalkozások összesített kötelező számának túlmenően – a tantárgyakra
meghatározott időkeret és tartalom is kötelező érvényű lesz, csak a témakörökre
kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának
évfolyamonkénti megoszlása és sorrendje tekinthető – a szakmai vizsga
követelményeire tekintettel – ajánlásnak.
Azért, hogy a szakképző iskolák rugalmas, a helyi gazdasági környezet igényeihez
jobban igazodni tudó szakmai programot tudjanak kialakítani, a jogalkotó változtatott
álláspontján, és a szakképzési törvény 2021. júniusában történt módosítása kapcsán
új normaelemet alkotott, amely szerint a szakképző intézményben a nevelő és oktató
munka:
a) a szakképzésben kötelezően alkalmazandó képzési és kimeneti
követelmények és
b) a programtantervben – a szakmai oktatás kötelező foglalkozásai összesített
számának kivételével – ajánlásként megfogalmazottak figyelembevételével
kidolgozott szakmai program szerint folyik.
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A jogalkotó ezzel – nagyon helyesen – kimondta a PTT-nek a KKK-hoz viszonyított
másodlagos (alárendelt) szerepét is, mivel a PTT-ben a foglalkozások összesített
kötelező számának kivételével a többi elem csak ajánlásként használható fel a
szakképző intézmények által készítendő szakmai programhoz.
A PTT az alábbiak szerint épül fel:
a szakma alapadatai;
a tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma,
megoszlása évfolyamonként;
a tanulási területek részletes szakmai tartalmának leírása;
a részszakmák szakmai tartalma és
a szakképző intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi
elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható időkeret.
1.4. Szakmai program
A szakképzési dokumentumrendszer harmadik pillére a szakképző intézményre
konkretizált szakmai program.
A szakképző intézmény valamennyi évfolyamát átfogó szakmai programot a
szakképző intézmény, illetve az általa szervezett részszakmára történő
felkészítés tekintetében a felnőttképző dolgozza ki, és a szakképző intézmény,
illetve a felnőttképző honlapján teszi közzé.
A szakképző intézmény szakmai programja meghatározza:
a) a szakképző intézmény nevelési programját,
b) a szakképző intézmény oktatási programját
c) a képzési és kimeneti követelmények és a programtanterv alapján a
szakképző intézményre konkretizált képzési programot és
d) az egészségfejlesztési programot.
(Az egyházi jogi személy, illetve a vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott
szakképző intézmény szakmai programjába beépíthető az adott vallás hitelveinek
megfelelő ismeret.)
A nyilvánosan elérhető „Útmutató a szakmai program készítéséhez” című
dokumentum sorvezetőként használható a szakmai program készítéséhez, s
letölthető a:
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/utmutato_szakmai_program_keszite
sehezpdf-1593797478843.pdf oldalról.
1.5. A szakképző intézményekben – technikumban és szakképző iskolában – folyó
szakmai oktatás
Az új iskolai rendszerű szakmai képzésben két iskolatípus van:
az 5 vagy 6 éves, érettségire és szakmai vizsgára felkészítő technikum és
a 3 éves, szakmára felkészítő szakképző iskola.
Mindkét iskolatípusban – a szakmajegyzéken szereplő szakmák elsajátítására
irányuló – szakmai oktatás folyik, amely államilag elismert középfokú végzettséget
és szakképzettséget ad.
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A KKK-k alapján folyó szakmai oktatás magában foglalja:
az ágazati alapoktatást és
a szakirányú oktatást.
Az ágazati alapoktatás a szakképzési rendszer új intézménye, amelyre kizárólag
a szakképző intézményben kerülhet sor. Az ágazati alapoktatás keretében a tanuló,
illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzés első részében – technikumban
az első két évben, a szakképző iskolában az első egy évben – az adott ágazat közös
szakmai tartalmait tanulja. Az ágazati alapoktatással várhatóan megvalósul az
azonos ágazatba tartozó szakmák megszerzésére irányuló szakmai oktatások közötti
rugalmas átjárhatóság, beleértve a technikum és a szakképző iskola közötti átjárást
is.
A széles alapozású ágazati ismeretek elsajátítását követően a tanulók ágazati
alapvizsgát tesznek, a szakképző iskolában a 9., technikumban pedig a 10.
évfolyam végén.
A tanuló sikeres vizsga esetén jogosult lesz belépni a duális képzésbe. (Az ágazati
alapvizsga eredménye a szakmai vizsga eredményébe beszámít. Ez azt jelenti,
hogy ha valaki egy szakma megszerzését követően az adott ágazathoz tartozó
további szakmát kíván szerezni, az ágazati alapvizsgát nem kell megismételnie.)
A 9. évfolyam végén, illetve a technikumban a 10. évfolyam végén – ágazaton belül –
szakmát választanak és lehetőség szerint duális képzésben folytatják
tanulmányaikat.
A tanulmányok végén – szakmai vizsgát téve – szakmát szereznek a tanulók.
A szakképző iskolában a szakmai vizsga után további két év alatt érettségire való
felkészítésben vehet részt a tanuló.
Felnőttek, akik szakmát szeretnének tanulni, kétéves szakképző iskolai vagy
technikumi képzésekre jelentkezhetnek, 25. életév alatt akár nappali rendszerben is.
2020 szeptemberétől a szakgimnáziumok öt éves technikumokként működnek
tovább, a szakmákra specializálódott szakközépiskolák pedig szakképző
iskolákként, amelyekben a képzési idő továbbra is három év.
1.6. Felnőttek részvétele a szakképző intézményben folyó szakmai oktatásban
A 25 év felettiek szakmai oktatása – a szakképző intézmény és a képzésben részt
vevő személy között létrejött – felnőttképzési jogviszonyban történik, amely
kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben (szakmai oktatás keretei között)
valósítható meg, de az iskolapadban töltendő képzési út hossza lerövidíthető,
mivel – a 25 évnél idősebb felnőttek esetében – a szakmai oktatás általában esti
képzés formájában, csökkentett időtartamban történik.
A 25 év felettiek szakmai oktatása tehát csak felnőttképzési jogviszonyban törtéhet,
amelyre a felnőttképzési törvény előírásait kell alkalmazni. Ilyenkor viszont a
szakmai oktatás időtartama akár a negyedére, az óraszám pedig a nappali
rendszerű szakmai oktatás óraszámának negyven százalékáig is csökkenthető.
Ez azt jelenti, hogy egy három év alatt tanulói jogviszonyban megszerezhető szakma
felnőttképzési jogviszony keretében egy éven belül is elsajátíthatóvá válik.
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A felnőttképzési jogviszony keretében is lesz lehetőség bizonyos tananyagelemek
– direkt személyes jelenlét nem igénylő – interaktív és távolléti kapcsolattal vagy
zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel történő
elsajátítására. (A zárt rendszerű elektronikus távoktatás és távoktatási
képzésmenedzsment rendszer értelmezését az EMLÉKEZTETŐ illusztrálja!)
Zárt rendszerű elektronikus távoktatás és távoktatási képzésmenedzsment
rendszer EMLÉKEZTETŐ
Zárt rendszerű
Elméleti képzési ismeretanyag oktatását digitális tananyag
elektronikus
formájában informatikai hálózaton (internet, intranet) keresztül
távoktatás:
zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel
megvalósító távoktatási forma, ahol az oktató, az
oktatásszervező és a képzésben részt vevő személy közös
kommunikációs eszköze a számítógép és az informatikai
hálózat,
továbbá
a
zárt
rendszerű
távoktatási
képzésmenedzsment rendszer.
Zárt rendszerű
A képzésben részt vevő személy képzését tervező, szervező
távoktatási
és ellenőrző, a képzéshez szükséges digitális tananyagot,
képzésmenedzsment valamint kiegészítő ismeretanyagot a képzési program szerint
rendszer:
számára eljuttató (webböngészőben megjelenítő), minősített
és tanúsított zárt informatikai rendszer, amely a
képzésszervezésen túl adatbázisában manipulálhatatlanul
rögzíti, értékeli, valamint a regisztrációs és tanulmányi
alaprendszer számára közvetíti a képzésben részt vevő
személy képzési programban rögzített előrehaladását,
ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit,
tevékenységét, végrehajtja – a képzésben részt vevő személy
teljesítményének értékelése alapján – a képzési program
szerint lehetséges navigációs kéréseit, továbbá biztosítja az
oktató, az oktatásszervező és a képzésben részt vevő
személy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló,
teljes értékű együttműködését.

Amennyiben a képzésben részt vevő az adott területen dolgozik, az őt
foglalkoztató személy/szervezet is részt vehet a képzésben, tekintet nélkül arra,
hogy az duális képzőhelynek minősül-e, így a képzés rugalmasan megszervezhető
válik. Ehhez a munkáltató által elkészített képzési programra van szükség, a
képzésben részt vevő személy munkaszerződését pedig úgy kell módosítani, hogy
abban – az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett vagy helyett – szerepeltetni
kell a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit. Ha a képzésben részt vevő
személy az eredeti munkaköri feladatait is ellátja, a munkaszerződésben meg kell
határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható
munkaidő arányát, és ehhez igazodóan a képzésben részt vevő személyt megillető
munkabér mértékét. A felek ebben az esetben úgy is rendelkezhetnek, hogy a
képzésben részt vevő személyt szerződéses munkaideje teljes időtartamára
továbbra is az eredeti munkabére illeti meg.
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A korábbi tanulmányok, előzetesen megszerzett tudás és szakmai tapasztalat
beszámításával a szakmára előírt képzési út hossza még tovább rövidíthető,
mivel a szakképző intézményben, a köznevelési intézményben és a felsőoktatási
intézményben folytatott tanulmányokat, valamint a szakképzés megkezdése előtti
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban eltöltött szakirányú gyakorlati időt az adott
szakmára előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe be kell
számítani.
1.7. A felnőttképzésben folytatható szakképzés
Szakképzés nem csak szakképző intézményben, hanem – részszakmára és
szakképesítésre felkészítő – oktatás, képzés tekintetében szakképző intézményen
kívül is folytatható. Ennek köszönhetően a felnőttképzési tevékenység folytatására
engedéllyel rendelkező felnőttképző is bekapcsolódhat a szakképzésbe, méghozzá
két területen:
részszakmára felkészítő szakmai oktatás és
szakképesítésre felkészítő szakmai képzés keretében.
(A felnőttképző duális képzésben való részvételi lehetőségével a II. FEJEZET: 1.8.
pontja foglalkozik!)
SZAKMAI OKTATÁS
Ha egy felnőttképző rendelkezik a felnőttképzési törvény szerint a felnőttképzési
tevékenység folytatására szóló engedéllyel, akkor szervezhet részszakmára történő
felkészítést is.
A részszakmák megszerzésére irányuló képzéseket is képzési program alapján kell
megszervezni, amit a vonatkozó KKK-nak kell megfeleltetni, mivel a részszakma
kimeneti követelményeit a vonatkozó KKK tartalmazza.
Figyelem! A részszakmára történő felkészítéskor is kell a képzési programot
felnőttképzési szakértővel előzetesen minősíttetni.
SZAKMAI KÉPZÉS
A felnőttképzés keretei között folytatható szakképzés másik halmazát a szakmai
képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják.
A szakképesítés olyan szakmai konstrukció, ami nem tartozik a szakmák és
részszakmák körébe, illetve azok kompetenciái közé. A szakképesítéssel
megszerezhető kompetenciákkal szakmai tevékenység végezhető és/vagy
munkaterület ellátható.
Szakmai képzést is az a felnőttképző végezhet, amelyik a felnőttképzési
tevékenység folytatására szóló engedélyét megszerezte.
Figyelem! Szakképesítésre történő felkészítést szakképző intézmény is
folytathat, amelyet szintén szakmai képzésnek kell tekinteni, így azt főszabályként a
felnőttképzési törvény szerint kell megszervezni a szakképzési jogszabályokban
meghatározott eltérésekkel. A szakképző intézmény azonban szakmai képzést
vagy – nem szakképző intézményként – részszakmára felkészítő szakmai oktatást
engedély nélkül is végezhet.
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1.8. A felnőttképzésben folyó szakképzés dokumentációs rendszere
A felnőttképzés keretei között folyó szakképzés dokumentációs rendszere négy lábra
(4. ábra) támaszkodik:
a részszakmához kapcsolódó képzési és kimeneti követelményre,
a programkövetelményre,
a szakmai programra és
a képzési programra.

4. ábra. A felnőttképzésben folyó szakképzés dokumentációs rendszere
RÉSZSZAKMA KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI
Ha a felnőttképző részszakmára történő
Részszakma EMLÉKEZTETŐ
felkészítést kíván folytatni, akkor
A részszakma a szakmának olyan önállóan
képzési programja kidolgozásakor a
elkülöníthető része, amely legalább egy
KKK-ból kell kiindulnia, mert a
munkakör betöltéséhez szükséges
kimeneti követelményeket ebben az
kompetenciák
megszerzését
teszi
esetben a vonatkozó KKK tartalmazza.
lehetővé.
(Részszakma megszerzésére irányuló
A
KKK-ban
–
részszakmaként
–
képzést szakképző intézmény és
meghatározható a szakmának olyan
önállóan elkülöníthető része, amely
felnőttképző is indíthat.)
legalább egy munkakör betöltéséhez
Ismeretes, hogy kimeneti követelmények
szükséges kompetenciák megszerzését
tekintetében
a
jogszabályok
a
teszi lehetővé.
szakmákhoz
(beleértve
a
Figyelem! A részszakmáknak nem lesz önálló
részszakmákat
is)
KKK-t,
a
jegyzéke!
szakképesítéshez pedig PK-t írnak elő.
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A részszakmákat az eddigi OKJ-től eltérően a szakmajegyzék már nem sorolja fel,
mivel azok nem tekinthetők önálló szakmának. (Lásd a „Részszakma” című
EMLÉKEZTETŐT!) Ha például egy felnőttképző a Raktáros megnevezésű
részszakmára történő felkészítést kívánja folytatni, akkor a kimeneti követelményeket
a
Logisztikai
technikus
KKK-ban
(https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_kozlekedes_logisztikai_tech_2020pdf1589879772999.pdf), a „10.11 Részszakma alapadatai” címszó alatt találja megPROGRAMKÖVETELMÉNY (PK)
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés képzési és
kimeneti – ideértve a kapcsolódó képesítő vizsga – követelményeit (mivel a
megszerezhető szakképesítés állam által elismert szakképesítést tanúsít)
programkövetelményben (PK-ban) kell meghatározni.
A PK-k – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 16.
§-a értelmében – tartalmazzák tehát egyrészt a PK alapján szervezhető szakmai
képzés tartalmi (kimeneti) követelményeit, másrészt pedig a szakmai képzéshez
kapcsolódó – a szakmai képzéstől elváló és függetlenül szervezett – képesítő
vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga
vizsgatevékenységeinek részletes leírását az alábbi részletezettséggel:
a szakmai képzés megnevezését és a képzési területek egységes
osztályozási rendszere szerinti olyan kódját, amelybe a szakmai képzés
besorolható, valamint a szakmai képzéshez kapcsolódóan
megszerezhető
szakképesítésnek
az
Európai
Képesítési
Keretrendszer, a Magyar Képesítési Keretrendszer és a Digitális
Kompetencia Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására
vonatkozó megjelölését,
a szakmai képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai
előképzettséget, egészségügyi alkalmassági követelményt és
gyakorlatot,
a szakmai képzés elvégzéséhez szükséges minimális és maximális
foglalkozások számát,
a képesítő vizsga követelményeinek leírását és a megszervezéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint
a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel
ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület rövid leírását.
A PK-ra vonatkozó javaslatot 2020. július 1-jétől lehet benyújtani a
szakképzésért felelős miniszterhez.
PK-ra, annak módosítására és törlésére a szakképzésért felelős miniszternek bárki
javaslatot tehet.
Egy új PK szakmai tartalma nem lehet azonos a szakmajegyzékben szereplő szakma
képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tartalmával.
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A nyilvántartásba vett PK-k között vannak speciális esetek. Ezek egyik
csoportját az ún. szabályozott tevékenységhez kapcsolódó szakmai képzések
alkotják, melyek programkövetelményét a szakképesítés ágazatáért felelős miniszter
által meghatározott tartalommal veszik nyilvántartásba.
A másik csoportba a régi szakképzési törvény alapján kiadott Országos
Képzési
Jegyzék
szerinti
szakképesítések,
szakképesítés-ráépülések
megszerzésére történő felkészítések egy része tartozik, amelyek a jövőben
szakmai képzések keretében lesznek elérhetők. Ezeknek az új típusú és szemléletű
szakképesítéseknek
a
programkövetelménye
központilag,
szakértők
közreműködésével készült el, figyelembe véve az illetékes gazdálkodó szervezetek,
az ágazatért felelős minisztériumok és az érdekelt ágazati készségtanácsok
véleményét is.
SZAKMAI PROGRAM
Ezen FEJEZET: 1.4. Szakmai program című pont alatt szó volt róla, hogy a
szakképző intézménynek – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet 14. §-ban meghatározottak szerint – valamennyi évfolyamát átfogó
szakmai programot kell kidolgozni.
Ezt a feladatot – az általa szervezett részszakmára történő felkészítésre
vonatkozóan – a felnőttképzőknek is el kell végezni, ha nem is olyan
részletezettséggel és tartalommal, mint a szakképző intézményeknek. A
kormányrendelet értelmében a felnőttképzőnek – ha engedélye birtokában folytat
részszakmára történő felkészítést – akkor szakmai programot kell megalkotnia,
mely tartalmazza:
a képzési és kimeneti követelmények és a programtanterv alapján az
intézményre konkretizált képzési programot,
az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek
számonkérésének rendjét, továbbá
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a sajátos nevelési
igényű, illetve a képzésben részt vevő fogyatékkal élő személy tekintetében a
fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot.
Látható, hogy a jogszabályi normák csak a részszakmára történő felkészítés
esetében követelik meg, hogy fogyatékosság típusához és fokához igazodó
fejlesztő programot készítsen a felnőttképző. A felnőttképzőnek tanácsos
azonban más felkészítések esetében is rendelkezni a képzésben részt vevő,
fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos képzési tennivalókról, s olyan
módszereket és munkaformákat alkalmazni, amely lehetővé teszik teljes értékű
részvételüket a tanítási-tanulási folyamatokban (pl. szakképesítésre felkészítő
szakmai képzés esetén is).
A rendelkezésnek két tipikus esete lehet: (1) a képzési programban, a célcsoport
függvényében egyedileg, illetve (2) átfogóan, intézményi szinten megfogalmazott
képzési/magatartási kódexben.
A felnőttképzőkre is vonatkozik az a szabály, hogy a kidolgozott szakmai programot
(beleértve az intézményre konkretizált képzési programot is) a felnőttképző
honlapján közzé kell tenni.
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KÉPZÉSI PROGRAM
A felnőttképzőnek – az általa folytatott szakképzés esetén – a képzési és kimeneti
követelményekre, illetve a programkövetelményekre is figyelemmel kidolgozott
és felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési programnak
megfelelően, továbbá a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott feltételek biztosításával kell folytatnia
felnőttképzési tevékenységét.
A szakképzés keretében folytatott felkészítés valamennyi képzési programjára
vonatkozik a felnőttképző honlapján való közzétételi kötelezettség!
Figyelem! A képzési program részleteivel a III. FEJEZET: 4. pontja foglalkozik!
1.9. A felnőttképző részvételi lehetősége a duális képzésben
A felnőttképző számára is fennáll a lehetőség, hogy duális képzőhelyként részt
vegyen a szakirányú oktatásban, amire a szakmai, személyi és tárgyi feltételei
nagyon sok esetben kiválóan alkalmasak, talán még jobban, mint egy egyéni
vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet hasonló kondíciói.
Arról nem is beszélve, hogy egy felnőttképzőnek bőséges tapasztalatai vannak nem
csak az oktatásban vagy a képzési dokumentumok/programok készítésében, hanem
képzést kísérő és támogató folyamatok szervezésében, illetve a szükséges
erőforrások biztosításában, különös tekintettel a személyi feltételekre (gondolhatunk
például a tekintélyes szakirányú szakmai gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel
rendelkező
műszaki
oktatókra,
okleveles
mérnöktanárokra,
szakoktatói
oklevéllel/bizonyítvánnyal rendelkezőkre vagy kamarai gyakorlati oktató vizsgával,
illetve mestervizsgával rendelkező szakemberekre).
A felnőttképző akkor lehet duális képzőhely (hasonlóan más gazdálkodó
szervezetekhez), ha:
a szakirányú oktatás folytatásának előírt feltételei biztosítottak,
a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és
gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat,
rendelkezik az általa vállalt szakma oktatásához szükséges eszközzel és
felszereléssel és
minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara
által
kidolgozott
szempontrendszerben
meghatározott
minőségi
követelményeknek megfelel.
A feltételek konjunktívak, tehát egyidejűleg kell fennállniuk.
A duális képzőhelyekről a gazdasági kamara vezet nyilvántartást, amely
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
KAMARAI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
A nyilvántartásba vételt a felnőttképző attól a gazdasági kamarától kérheti, amelynek
területén székhelye vagy telephelye van. A helyszíni szemlével párosuló ún.
bevezető ellenőrzés célja a feltételek rendelkezésre állásának vizsgálata. (Lásd „A
duális képzőhelyek ellenőrzések két formája” című EMLÉKEZTETŐT!) A
nyilvántartásba vételi eljárás ingyenes.
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Ha a felnőttképző 2020. január 1-jén – a régi (2011. évi CLXXXVII.) szakképzésről
szóló törvény szerint már gyakorlati képzést folytató szervezetként szerepelt a
kamara nyilvántartásában –, akkor 2022. augusztus 31-éig duális képzőhelyként,
nyilvántartásba vétel nélkül is részt vehet a szakirányú oktatásban.
Azért eddig az időpontig, mert a kamarának 2022. augusztus 31-éig – az új
követelményeknek való megfelelés szempontjából – felül kell vizsgálni valamennyi
gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet alkalmasságát.
A duális képzőhelyek minősítésének és ellenőrzések két formája EMLÉKEZTETŐ
Forrás: https://mkik.hu/kepzohelyek-ellenorzese
Bevezető ellenőrzés: A tanulók fogadása, illetve a képzés megkezdése előtt folytatják le a
képzőhellyé minősítési eljárást, melynek során a személyi és tárgyi feltételek biztosítását, a
tanügyi dokumentációk rendelkezésre állását, valamint a képzés helyszínének tanulói kapacitását
vizsgálják. A helyszíni ellenőrzést követően határozat formájában kap engedélyt a cég a
tanulóképzésre és ezzel egy időben bekerül a gyakorlati képzésre jogosultak nyilvántartásába.
Köztes ellenőrzés: Folyamatközi ellenőrzés, mely a képzés ideje alatt vizsgálja a személyi és
tárgyi feltételek folyamatos fenntartását, a képzés jogszabály szerinti dokumentálását, a tanulói
juttatások biztosítását, összességében a képzésre vonatkozó rendelkezések megtartását. A
helyszíni ellenőrzés kiterjed még az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség fenntartására is.
Az ellenőrzéseket a gyakorlati képzés helyszíne szerint illetékes területi kamara folytatja le.

AZ ELSŐ LÉPÉSEK
Ha a felnőttképző – megfontolva a rövid és hosszú távú stratégiai törekvéseit,
különösen a pénzügyi szempontokat és – döntött a duális képzésbe való
bekapcsolódásáról, akkor célszerű, ha első útja az általa vállalt szakmák szerinti
szakképzési centrumhoz, annak is a kancellárjához vezet, és közösen
feltérképezik az együttműködési lehetőségeket. Ez azért lehet praktikus lépés,
mert a duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakképző intézménnyel
közösen elkészített képzési programmal, amely szakmánként tartalmazza a duális
képzőhely által oktatott tananyagelemeket és ehhez kapcsolódó gyakorlati
feladatokat, továbbá a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait. (A képzési
program elkészítéséhez segítséget nyújt – jelen útmutató szerzője által szerkesztett
és az MKIK honlapján elérhető – „Útmutató képzési program készítéséhez a duális
képzők
számára”
című
összeállítás:
https://tanuloszerzodes.hu/wpcontent/uploads/2020/10/utmutato_kepzesi_program_web2.pdf)
A FELNŐTTKÉPZŐ FELADATAI
A felnőttképzőnek duális képzőhelyként számos feladatot kell ellátnia, de
mindenekelőtt tisztába kell lenni azzal a felelősséggel, amely az érintett tanulók
szakmai vizsgára való felkészítésével jár, még akkor is, ha ez a felelősséget a
szakképző intézménnyel közösen viseli. További releváns feladatok:
a szakirányú oktatásban való részvétel arányának tisztázása szakmák
szerint (a szakirányú oktatás időtartamára vagy a törvényben biztosított
részidőszakra);
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a duális képzőhely képzési programjának elkészítése a szakképző
intézménnyel közösen;
szakképzési munkaszerződés megkötése a tanulóval (képzésben részt
vevő személlyel) a szakirányú oktatás teljes vagy nem teljes idős
időtartamára;
a tanulót megillető munkabér (a tárgyév első hónapjának első napján
érvényes kötelező legkisebb havi munkabér [minimálbér] legalább hatvan
százaléka) és egyéb juttatások szakképzési munkaszerződés szerinti
fizetése;
a munka- és pihenőidő, illetve vizsgák előtt felkészülési idő biztosítása;
a szakirányú oktatás megszervezése tanműhelyben vagy munkahelyi
körülmények között;
az előírt normák szerint gondoskodás a személyi és tárgyi feltételekről
(felelős személyről, gyakorlati oktatókról stb.), a tűz-, baleset-, munka- és
környezetvédelmi előírások betartásáról;
a regisztrációs és tanulmányi rendszer (KRÉTA) folyamatos vezetése
(idősáv, jelenlét, mulasztás, értékelés);
értékelési és minősítési kritériumrendszer kidolgozása és alkalmazása (a
szakképző intézménnyel közösen).
LÉTSZÁM
A felnőttképzők átlagos statisztikai állományát figyelembe véve – főszabályként –
azzal számolhatnak, hogy duális képzőhelyként legfeljebb tizenkettő tanulóval
(képzésben részt vevő személlyel) köthetnek szakképzési munkaszerződést.
Léteznek további lehetőségek a nagyobb létszámot foglalkoztató szervezetekre vagy
kis- és középvállalkozásoknak nem minősülő vállalkozásokra, de – a tapasztalatok
szerint – azok a felnőttképzők nagyon nagy arányát tekintve nem relevánsak.
A felnőttképző duális képzőhelyként való működése azt is lehetővé teszi – ahogy
erről az „1.6. Felnőttek részvétele a – technikumban és szakképző iskolában folyó –
szakmai oktatásban” című pontban már szóltunk –, hogy új szakma megszerzése
céljából saját dolgozóját is bevonja a szakképzésbe. Ehhez elsősorban a
munkavállaló munkaszerződésének módosítására van szükség, hogy szerepeltjenek
benne a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemei is.
A felnőttképzőnek nem kötelessége, hogy minden hozzá jelentkezővel szakképzési
munkaszerződést kössön, mivel a duális képzőhely a szakképzési munkaszerződés
megkötését megelőzően a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek
számára – jogszabályban foglalt rendelkezések megtartásával – kiválasztási eljárást
folytathat le.
Szakképzési munkaszerződést azzal a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő
személlyel célszerű kötni, aki a szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelésen túlmenően a felnőttképző
számára potenciális lehetőségeket hordoz.
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KÖLTSÉGEK
A duális képzőhelyként működő, szakképzési hozzájárulásra kötelezett felnőttképző
– a szociális hozzájárulásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a
szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján jogosult adókedvezmény
érvényesítésére, ha a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel
szakképzési munkaszerződést kötött. A fizetendő szociális hozzájárulási adót
meghaladó, illetve a szociális hozzájárulás adófizetésre törvény alapján nem köteles
adóalanyok az adókedvezményt visszaigénylés keretében érvényesíthetik.
2. Kamarák szerepe a szak- és felnőttképzésben
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) tekinthető a szakképzés megújítására
irányuló intézkedések motorjának. A kamarai erőfeszítések eredményeként 2018
májusában publikálták „A fenntartható növekedés feltételei – Tézisek egy új
gazdaságpolitikai stratégiához” című koncepciót, amelyben megfogalmazták, hogy a
gazdaság fejlődés meghatározó területei között kiemelt figyelmet kell fordítani –
többek között – a szakképzés rendszerszintű átalakítására, az ehhez szükséges
szemléletváltásra, a duális képzés erősítésére.
A kamara tézisei közt leszögezte, hogy „a digitalizáció alapvető versenyképességi
tényező lett a gazdaság és társadalom minden alrendszerében. Célkitűzés, hogy
Magyarország digitális fejlettségben 2030-ra az Európai Unió tíz legfejlettebb
államához tartozzon”. Éppen ezért nagyon fontos szakmapolitikai törekvés, hogy a
digitális tartalmak beépüljenek a szakképzésbe és a felnőttképzésbe, továbbá a
szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés – a gazdaság igényeit figyelembe
véve – kereslet alapúvá váljon.
A kamara azonban nem csak a kormányzati döntéseket megalapozó célok
kialakításában vesz részt nagy intenzitással, hanem számos feladat megoldásának
is kiemelkedő részese. Az aktuális kihívások középpontjában a duális képzés
modernizációja áll, amely a legtöbb tennivalót is generálja a kamara számára.
2.1. A kamara közjogi feladatai
A kamara szakképzési feladatait a kormányzattól átruházott, jogszabályban rögzített
közjogi feladatként végzi. A szakképzésben betöltött feladatait a szakképzésről szóló
2019. évi LXXX. törvény szabályozza, melynek értelmében:
a) véleményt nyilvánít a szakképzési alapfeladat nem állami szakképző
intézmény általi végzésének indokoltságára vonatkozóan,
b) javaslatot tesz a szakképzésért felelős miniszter számára a szakképző
intézménybe történő beiskolázás irányaira,
c) a szakirányú oktatással összefüggésben
ca) kidolgozza a duális képzőhely nyilvántartásba vételére vonatkozó
minőségi feltételeket,
cb) vezeti a duális képzőhelyek nyilvántartását,
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cc) elősegíti a szakképzési munkaszerződések megkötését, ennek
érdekében ösztönzi a gazdálkodó szervezeteket a szakképzésben való
részvételre,
cd) minősíti és ellenőrzi a duális képzőhelyek szakirányú oktatási
tevékenységét,
d) a tényleges feladatellátási helye szerinti területi gazdasági kamara delegálja
az ágazati alapvizsga elnökét és a szakmai vizsga vizsgabizottság
ellenőrzési feladatokat ellátó tagját,
e) a szakképzésért felelős miniszter jóváhagyásával kialakítja a kamarai
gyakorlati oktatói képzés és vizsga képzési és vizsgakövetelményeit és
szervezi a kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát,
f) az országos gazdasági érdekképviseleti szervekkel együttműködve szervezi a
mestervizsgára felkészítő, a szakmai tevékenység mesterszintű
gyakorlásához szükséges mesterképzést és -vizsgáztatást,
g) a tanulmányi versenyekkel összefüggésben:
ga) – a Kormány adott ágazatért felelős tagja által szervezett tanulmányi
versenyek kivételével – gondoskodik az országos tanulmányi
versenyek szervezéséről, kidolgozza a versenyszabályzatot és
versenyfelhívást,
gb) ellátja a nemzetközi tanulmányi versenyek, így különösen a WorldSkills
és az EuroSkills versenyre történő előkészítéssel, felkészítéssel és
az azon való részvétellel kapcsolatos feladatokat, továbbá megszervezi
és koordinálja azok előválogató versenyét,
h) ellátja az ágazati készségtanács titkársági feladatait, ennek keretében az
ágazati készségtanács működésének koordinálását és a működés
feltételeinek biztosítását,
i) közreműködik az életpálya-tanácsadási és a pályaorientációs feladatok
ellátásában,
j) végzi a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.
A KAMARA KULCSSZEREPE A SZAKIRÁNYÚ OKTATÁSBAN
A szakképzési törvény főszabályként kimondja, hogy a tanuló, illetve a képzésben
részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképző intézményben vagy
szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen vehet részt. Fontos
körülmény, hogy tanulót duális képzésben való részvételre nem lehet kötelezni!
A duális rendszer lényege, hogy a szakirányú oktatást lehetőség szerint a duális
képzőhely valósítsa meg. Ennek a dominanciának az érvényesítését szolgálja az a
kamarát illető törvényi felhatalmazás, mely szerint a szakképző intézményben a
szakirányú oktatás csak akkor teljesíthető, ha a tanuló, illetve a képzésben részt
vevő személy duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban a
gazdasági kamara közreműködése mellett sem biztosítható.
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KÁRTÉRÍTÉS, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A duális képzés szervezése során felmerülhet akár a tanuló, illetve a képzésben
részt vevő személy, akár a duális képzőhely kártérítési felelőssége, hisz a szakirányú
oktató-nevelő munka során – gondatlanul vagy szándékosan – okozhat kárt
bármelyik fél. Az ilyen helyzetekre a szakképző intézményre vonatkozó alábbi
gyakorlatot kell a duális képzőhelynek is alkalmazni:
Ha a tanuló okoz jogellenesen kárt a szakképző intézménynek, akkor a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint köteles azt
megtéríteni. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a – károkozás napján
érvényes – kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének ötven százalékát
gondatlan károkozás esetén, illetve öthavi összegét szándékos károkozás
esetén.
A szakképző intézményt kártérítési felelősség terheli a tanulónak okozott
kárért. A szakképzési törvényben megfogalmazott kivételtől eltekintve,
vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel a tanulónak okozott kárért.
A kártérítésre a Ptk.-t kell alkalmazni azzal, hogy a szakképző intézmény
felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt akkor sem, ha
azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.
A törvény kötelezi a szakképző intézményt, hogy a tanuló javára felelősségbiztosítást
kössön, amely kötelezettség a duális képzőhelyre is vonatkozik.
A törvényi kötelezettség értelmében a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy
részére a duális képzőhelynek – a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy
által okozott, de a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy által meg nem
térített károk fedezetére – felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
Amennyiben kártérítési vagy a szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatos
nézeteltérés alakul ki a felek között, akkor a párbeszéd, illetve együttműködés
megteremtése érdekében kötelezően igénybe kell venni a gazdasági kamara
mellett szervezett békéltető testület közvetítését. Kártérítési per csak ennek
eredménytelensége esetén indítható.
A DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCSADÓI HÁLÓZAT
A kamara egyik fontos célja, hogy minél több tanuló sajátítsa el a szakmai
ismereteket vállalati környezetben. Ehhez arra is szükség van, hogy növekedjen a
duális képzésben részt vevő gazdálkodó szervezetek száma. A kapcsolódó feladatok
ellátása érdekében a kamara mintegy 150 fős duális képzési tanácsadói hálózatot
működtet, országosan koordinálva a vonatkozó tevékenységi kört.
A partneri kapcsolatban szervezésében kiemelt fontosságú szakmai erőforrást
képvisel a duális képzési tanácsadói hálózat. Éppen ezért a duális képzésbe
bekapcsolódni kívánó egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek és felnőttképzők
számára a legfőbb javaslat úgy szól, hogy a kétoldalú iskolai kapcsolatok (duális
képzőhely és iskola) helyett törekedjenek az együttműködés hármasának a
kialakítására (duális képzőhely, iskola és kamara), mert ennek keretében
hasznosítani lehet a tanácsadói hálózatban felhalmozódott gazdag tapasztalatokat.
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A duális tanácsadók valamennyi területi gazdasági kamaránál könnyen elérhetőek,
név szerint megtalálhatók az illetékes kamara honlapján. Feladatuk, hogy
felkeressék és egy asztalhoz ültessék a duális képzésben érdekelt partnereket,
legyen szó akár szakképző intézményekről, szakképzési centrumokról vagy a
hatóságok képviselőiről.
TANULMÁNYI VERSENYEK
A kamara neve szinte összeforrt a hazai (pl. „Szakma Sztár Fesztivál) és a
nemzetközi tanulmányi versenyekkel (WorldSkills és EuroSkills), amelyek már
komoly múlttal is rendelkeznek.
A kamara, amelynek elsődleges feladat a versenyzők felkészítésének koordinálása,
helyszínre juttatása és ellátása, 2008 óta rendezi meg a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV), melyek
döntője a „Szakma Sztár Fesztivál”.
Az első években még 15 szakma versengett, mára ez a szám meghaladta a 60-at,
amely mintegy 300 fős népes mezőnyt eredményez évről-évre. A „szakmát a kézbe”
szlogennel meghirdetett hazai verseny legjobbjai lehetőséget kapnak arra, hogy
Európa, illetve a világ legnívósabb szakmai versenyén, a EuroSkills-en és
WorldSkills-en részt vegyenek, amely megmérettetéseknek minden évben más-más
ország ad helyet.
2.2. Ágazati készségtanácsok (ÁKT) működtetése
A kamara egyik fontos közjogi feladata az
Az alábbi ágazatokban működnek
ágazati
készségtanácsok
(ÁKT-k)
készségtanácsok EMLÉKEZTETŐ
működtetése, amely keretében ellátja az
1. Bányászat és kohászat
ágazati készségtanácsok titkársági feladatait,
2. Egészségügyi technika
működésük koordinálását és a működésükhöz
3. Elektronika és elektrotechnika
szükséges feltételek biztosítását.
4. Élelmiszeripar
Az MKIK 2021-ben 19 ágazatban működtet
5. Építőipar
ágazati
készségtanácsot,
amelyek
6. Épületgépészet
létrehozásának előkészületei 2017 júliusában
7. Fa-és bútoripar
kezdődtek meg, s – a szakképzésről szóló
8. Gazdálkodás és menedzsment
2011. évi CLXXXVII törvény alapján – 2018.
9. Gépészet
július 1-től kezdték meg érdemi működésüket
10. Informatika és távközlés
(https://akt.mkik.hu/) és képviselik az egyes
11. Kereskedelem
gazdasági
ágazatok
gazdálkodó
szervezeteinek
a
szakképzés
tartalmi
12. Környezetvédelem és vízügy
szerkezetének folyamatos fejlesztésére és
13. Közlekedés és szállítmányozás
korszerűsítésére, a munkaerő-piaci igények és
14. Kreatív
a képzési kínálat összehangolására irányuló
15. Mezőgazdaság és erdészet
szakmai
javaslatait.
Folyamatosan
16. Specializált gép- és járműgyártás
figyelemmel kísérik a saját ágazatukban a
17. Szépészet
szakképzési
szerkezet
fejlesztését,
a
18. Turizmus és vendéglátás
gazdasági,
munkaerő-piaci,
technikai19. Vegyipar
technológiai folyamatok alakulását.
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Tapasztalataik és információik birtokában:
szakvéleményt adnak a szakmai képzés programkövetelményének
nyilvántartásba vételével összefüggésben,
kidolgozott javaslatot tesznek a szakmai oktatás időtartamára, a képzési és
kimeneti követelményekre, a tankönyvek és egyéb tanulmányi segédletek
tartalmára; a szakképzés képzési rendszerének működtetésére; az ágazati
alapoktatás szakmai tartalmának meghatározására és
előrejelzést készítenek a szakképzés rövid és középtávú fejlesztése
irányainak, céljainak tervezése, meghatározása érdekében.
Az ágazati készségtanácsok tesznek javaslatot a szakmajegyzék meghatározására
is.
Az ÁKT-k mellett szakértők működnek közre az egyes szakképesítésekhez tartozó
szakmai tartalmak átdolgozásában, frissítésében, a tanügyi dokumentumok
aktualizálásában.
2.3. A felnőttképzéshez kapcsolódó kamarai feladatok a felnőttképzés kifutó
rendszerében
A kamara mindig sok szálon kapcsolódott a felnőttképzéshez. A kifutó felnőttképzési
rendszerben több nagyon fontos feladatot is ellátott.
Az egyik a szakértői nyilvántartáshoz kötődött, s ebben a szerepkörében vezette
és frissítette a felnőttképzési programszakértői nyilvántartást, ellenőrizte a szakértők
munkáját.
A
kamarai
nyilvántartásban
szereplő
programszakértők
(https://mkik.hu/felnottkepzesi-programszakertoi-nyilvantartas) 2022. december 31éig – a felnőttképzési törvény 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerint
– még folytathatnak felnőttképzési programszakértő tevékenységét, de 2022.
december 31-én mindenképpen lejár a mandátumuk.
A másik, rendkívül szerteágazó, felnőttképzéshez kapcsolódó feladata – a
képzésekre vonatkozó egységes követelményrendszer kialakítását célzó –
felnőttképzési szakmai programkövetelményekhez kötődött, amelynek
elektronikus
nyilvántartását
a
kamara
vezette/vezeti
(https://szpk.mkik.hu/_frontend/index.php?module=page&id=1&mid=7).
A nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásba vétel módosításáról, valamint a
nyilvántartásból történő törlésről öttagú – ún. „kamarai” – Program Bizottság döntött,
amelybe a felnőttképzési programszakértők közül három tagot a kamara, egy tagot
az agrárkamara, egy tagot pedig az illetékes miniszter delegált. (A bizottságnak a
kamara és az agrárkamara által delegált tagjait és elnökét a miniszter nevezte ki és
mentette fel.)
Felnőttképzési szakmai programkövetelmény módosítására irányuló kérelmet 2020.
június 30-áig lehetett benyújtani, amelyre az egyéb szakmai képzések esetén a
képzési programot építeni lehetett. A szabályok ugyanis egyértelművé tették, hogy
egyéb szakmai képzés megvalósítására engedélyt csak akkor kapott a
felnőttképző,
ha
a
felnőttképzési
szakmai
programkövetelmények
nyilvántartásában szereplő program alapján kidolgozott képzési programot
tudott felmutatni.
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Annak a felnőttképzőnek, akinek van – a nyilvántartásban szereplő szakmai
programkövetelmény alapján készült képzési program megvalósítására – engedélye,
az a felnőttképzési törvény 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerint
2022. december 31-éig jogosult ilyen képzés folytatására (például Smink és maszk,
Légiutas- kísérő, Bérügyviteli munkatárs, Minősített hegesztő vagy éppen
Fejőgépkezelő).
2.4. A felnőttképzéshez kapcsolódó kamarai feladatok a felnőttképzés új
rendszerében
A szak- és felnőttképzés új rendszerében is számos tevékenység került a kamara
feladatkörébe. Ezek közül kiemelkedik – a szak- és felnőttképzés egész rendszerére
komoly hatást gyakorló – programkövetelmények minőségi kialakításában az
ÁKT-on keresztül ellátott szerepe.
Többször kitértünk már rá, hogy a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető
szakképesítés képzési és kimeneti – ideértve a kapcsolódó képesítő vizsga –
követelményeit programkövetelményben (PK-ban) kell meghatározni, amelyre bárki
javaslatot tehet.
A benyújtott PK-javaslat hosszú utat jár be, amig megszületik a nyilvántartásba
vételről szóló döntés. Ebben a folyamatban az MKIK és az általa működtetett ÁKT-k
sokirányú feladatot látnak el és felelős szerepet visznek, mivel törvényben
meghatározott feladatuk szerint szakvéleményt adnak a szakmai képzés
programkövetelményének nyilvántartásba vételével összefüggésben.
A PROGRAMKÖVETELMÉNY BENYÚJTÁSÁNAK ÉS ELFOGADÁSÁNAK
FOLYAMATA
Aki („bárki”) PK-javaslatot kíván benyújtani, annak két körülménnyel számolnia kell:
a benyújtáshoz szükséges dokumentumok jegyzékével és
a programkövetelmény nyilvántartásba vételének eljárásrendjével.
A PK-javaslat benyújtáshoz szükséges dokumentumegyüttes elérhető az
Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK) honlapján, az ikk.hu oldalon. A nem
könnyen elkészíthető PK-javaslat megalkotásához az „Útmutató a szakképesítés
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelményjavaslat fejlesztéshez” című dokumentum nagyon hasznos támogatást nyújt, amely
letölthető
a
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/pk_utmutatopdf1593587254530.pdf oldalról.
Figyelem! Aki/„bárki” nem érzi magát elég jártasnak a PK-javaslat elkészítésében, az
jobban teszi, ha kéri tapasztalt felnőttképzési szakértő(k) segítségét!
A PK-javaslat benyújtásának fontosabb mérföldkövei az alábbiak:
a
PK
javaslatot
az
IKK-hoz
kell
beküldeni
a
programkovetelmenybenyujtasa@ikk.hu e-mail címre;
az elektronikus levélhez mellékelni kell az aláírt adatlapot szkennelve, pdf
formátumban, továbbá a PK-javaslatot a megadott sablon szerinti formában, a
kitöltési útmutató alapján és tanulási eredmény alapú (TEA) módszertan
szerint kidolgozva, word és pdf formátumban;
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a beérkező dokumentumokat az IKK formai követelményeknek való
megfelelés szempontjából ellenőrzi. Amennyiben a PK-javaslat a formai
követelményeknek nem felel meg (pl. hiányos vagy értelmezhetetlen a sablon
kitöltése), az IKK hiánypótlásra visszaküldi a benyújtó számára;
amennyiben a formai elvárásoknak megfelelő PK javaslat szabályozott
szakmához előírt szakképesítéshez kapcsolódik (a PK-ben megjelölésre
kerül a megszerezhető szakképesítéssel betölthető munkakör képesítési
követelményeit meghatározó jogszabály), vagy az egészségügy, a szociális, a
művészet, a pedagógia, a közművelődés, a honvédelem, a rendészet és
közszolgálat, vagy a sport és szociális ágazathoz tartozik, úgy IKK továbbítja
az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szakképzésért Felelős Helyettes
Államtitkári Titkárság (ITM SZFHÁT) felé;
amennyiben a PK-javaslat valamely Ágazati Készségtanács (ÁKT) által
képviselt gazdasági ágazathoz köthető, akkor az IKK továbbítja a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) felé;
a beérkezett PK-javaslat az MKIK koordinátorán keresztül az ÁKT által
javasolt, ITM által jóváhagyott szakértői listából kiválasztott két független –
szakmai szempontokat és módszertani szempontokat vizsgáló – szakértőhöz
kerül véleményezésre.
A két szakértőnek – előre rögzített feladatmegosztás szerint – feladata lesz a
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 18. §-a
szerinti követelményeknek való megfelelés vizsgálata, beleértve a
munkaerőpiaci relevancia, a szakmai tartalom, a szakmai vizsgaleírás, a
Tanulási eredmény alapú (TEA) módszertani szempontrendszernek való
megfelelést, a belső koherencia vizsgálatát, valamint a nyelvi lektorálást (alaki,
formai kialakítás és a megfogalmazások ellenőrzését) is. A független szakértő
a vizsgálat eredményéről kialakítja és írásban rögzíti szakmai véleményét,
amelynek tartalmaznia kell a vélemény részletes indoklását, valamint a
nyilvántartásba vételre vonatkozó javaslatát (igen/nem). Elutasító javaslat
esetén és amennyiben a vélemény pontosító, módosító, kiegészítő javaslatot
tartalmaz, úgy a véleménynek tartalmaznia kell a PK változtatására javasolt
részének pontos megjelölését, a javasolt változtatás jellegét, illetve lehetőség
szerint konkrét szövegszerű javaslatot és a változtatási javaslat indoklását is;
a szakmai véleményeket az MKIK koordinátorán keresztül továbbítják az
illetékes ÁKT-hoz;
az ÁKT megtárgyalja a PK-javaslatot és a szakvéleményeket, melyet követően
kialakítja a PK javaslattal kapcsolatos szakmai álláspontját;
az MKIK – a dokumentumokkal együtt – megküldi az ITM SZFHÁT részére az
ÁKT szakmai állásfoglalását;
az ITM-en belül, a felnőttképzési szakterület véleményének megismerését
követően, valamennyi korábbi szakvéleményre alapozva az SZFHÁT kialakítja
a PK-javaslattal kapcsolatos álláspontját, melyet előterjeszt a szakképzésért
felelős miniszternek;
a szakmai vélemények ismeretében a szakképzésért felelős miniszter dönt a
programkövetelmény nyilvántartásba vételére vonatkozóan.
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A programkövetelményt nem veszik nyilvántartásba, ha a programkövetelmény
alapján megszerezhető szakképesítés szakmai kompetenciái a szakmajegyzékben
már szereplő szakma képzési és kimeneti követelményekben meghatározott
kompetenciáinak több mint harminc százalékával azonos vagy hasonló, kivéve, ha
az a szakmához kapcsolódó szakmai kompetenciák magasabb szintű elsajátítására
vagy speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.
Az IKK tájékoztatja a PK benyújtóját a miniszteri döntésről, a PK elfogadásáról
vagy elutasításáról.
A nyilvántartásba vett programkövetelménnyel rendelkező szakképesítések listája
az IKK „Szakképesítés” aloldalán érhető el (https://szakkepesites.ikk.hu/),
folyamatosan bővülő közzététellel.
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III. FEJEZET: A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó
eljárásrendszer és tartalmi követelmények
1. A felnőttképzési tevékenység bejelentése, engedélyezése és a felnőttképzők
nyilvántartása
2. Tanulói és felnőttképzési jogviszony
3. Felnőttképzési szerződés
4. A képzési program
5. Minőségirányítási rendszer
6. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
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1. A felnőttképzési tevékenység bejelentése, engedélyezése és a felnőttképzők
nyilvántartása
Az I. FEJEZET: 5.2. Felnőttképzés és felnőttképzők című pontjában bemutattuk,
hogy egy oktatás, képzés csak akkor minősül felnőttképzésnek, ha a képzés
szolgáltatója felnőttképző, és a nyújtott képzési szolgáltatás szervezett keretek
között valósul meg, és interakció alakul ki a felnőttképző és a képzésben részt vevő
felnőtt között, és a képzés a kompetenciaportfólió kialakítására, kiegészítésére
és/vagy gazdagítására irányul, és a képzés a felnőttképző által – az érdekeltek
képzési igényei és előzetesen megszerzett tudásuk szerint – kialakított képzési cél
megvalósítását szolgálja.
1.1. Bejelentés alapján folytatott felnőttképzési tevékenység
Az I. FEJEZET: 3.1. A szolgáltatások jogi szabályozása címszó alatt utaltunk arra is,
hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv, valamint annak gyakorlatát a 2009. évi LXXVI. törvénybe átültetett
normaelemei szerint lehetséges egy szolgáltató tevékenységének megkezdését,
illetve folytatását – törvényi keretek között – bejelentéshez kötni. Ezt tette a
magyar jogalkotó is a felnőttképzési törvény szabályrendszerének megalkotása
során.
Ezért, ha a felnőttképző a fenti körülmények együttes fennállása alapján úgy döntött,
hogy az általa nyújtott szolgáltatás felnőttképzésnek minősül, akkor a felnőttképzési
tevékenység
–
a
szolgáltatási
2013. évi LXXVII. törvény a
tevékenység
megkezdésének
és
felnőttképzésről EMLÉKEZTETŐ
folytatásának általános szabályairól szóló
2/A. § (1) Felnőttképzési tevékenység a
törvény szerint – bejelentés alapján
szolgáltatási tevékenység megkezdésének
végezhető. (Lásd a „2013. évi LXXVII.
és folytatásának általános szabályairól szóló
törvény
a
felnőttképzésről”
című
törvény
szerint
bejelentés
alapján
EMLÉKEZTETŐT!)
végezhető. (Hatályos: 2020. VII. 1-től.)
Figyelem!
A
kifutó
felnőttképzési
rendszerben a képzési program állt a fókuszban, az új rendszerben pedig a
felnőttképzési tevékenység került a középpontba. Ezért a felnőttképzési
tevékenységet, s nem a képzés programot kell bejelenteni.
A felnőttképzőnek, mint a képzési
2009. évi LXXVI. törvény EMLÉKEZTETŐ
szolgáltatás nyújtójának a bejelentése
22. § (1) A bejelentés tartalmazza
egyszeri (és egyszerűnek is mondható)
a) a szolgáltató nevét,
esemény, a felnőttképző alapadatainak
b) a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén
megadásán
keresztül
egy
székhelyét,
tartalomvizsgálat
nélküli
szimpla
c)
a
folytatni
kívánt
szolgáltatási
„regisztrációs”
eljárás,
amelynek
eljárási
tevékenység megjelölését,
díját is (15.000 Ft.) csak egyszer kell
d) az adott szolgáltatási tevékenység
megfizetni, függetlenül a későbbiekben
megkezdésére és folytatására való
megvalósított képzések jellegétől és
jogosultságot
szabályozó
külön
jogszabályban meghatározott adatokat.
számától.

76/199

Felnőttképzési útmutató

Dr. Henczi Lajos

A felnőttképző bejelentésköteles alapadatainak körét a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény (Lásd a „2009.
évi LXXVI. törvény” című EMLÉKEZTETŐT) írja elő. Az abban foglaltakon túlmenően
a felnőttképzőnek meg kell még adni levelezési címét, telefonszámát és elektronikus
levelezési címét, a képviseletére jogosult személy családi és utónevét, valamint
adószámát is (oktatási intézmény esetén az oktatási azonosító számát).
A folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése tekintetében pedig a
felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló konkrét szándékot is meg kell
nevezni. (Például képzési tevékenység(ek): 8559 – M.n.s. egyéb oktatás; kapcsolódó
szolgáltatás(ok):
előzetesen
megszerzett
tudás
mérése,
bemeneti
kompetenciamérés, felnőttképzési tanácsadás, képzési igények felmérése).
Fontos elvárás, hogy a felnőttképző a bejelentéshez csatolja az igazgatási
szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.)
Figyelem! A felnőttképzőre irányadó szabályozás alapján a felnőttképző létesítő
okiratában a tevékenységei között szerepelnie kell az oktatási/képzési
tevékenységnek.
A bejelentést – a nyitóoldalon található tájékoztató alapján – kizárólag
elektronikusan lehet intézni a FAR-ban (https://far.nive.hu/kezdolap). A belépéshez
regisztráció nem, csak ügyfélkapu hozzáférés szükséges. Az ügyfélkapus
azonosítás után az ügyintéző beléphet a FAR-ba és megteheti a bejelentést.
Az első beadványt benyújtó ügyintéző további ügyintézőket generálhat a
rendszerben, melynek során nagy figyelmet kell szentelni az ügyfélkapu által is
használt természetes személyazonosító adatok helyes/pontos megadására, mert a
legkisebb eltérés is meghiúsítja a hozzárendelést a felnőttképzőhöz. (Egy
felnőttképző csak egyszer szerepelhet a rendszerben!)
A bejelentési eljárás ügyintézési határideje 8 nap. A kizárólag belső képzést folytató,
és erről nyilatkozó munkáltató díjmentesen bejelentheti a felnőttképzési
tevékenységét.
MILYEN KÖTELEZETTSÉGEI LESZNEK A FELNŐTTKÉPZŐNEK A BEJELENTÉST
KÖVETŐEN
A felnőttképző és a képzésben részt vevő személy között létre kell hoznia a
felnőttképzési jogviszonyt, amihez felnőttképzési szerződést kell kötni, de az
írásbeliség nem követelmény;
A felnőttképzőnek ügyfeleit és a képzésben részt vevő személyeket tájékoztatni
kell a – nyilvántartásba vételről kapott határozatban szereplő – nyilvántartási
számáról, amelyet minden, a tevékenység során keletkező dokumentumon is fel
kell tüntetni;
Adatot kell szolgáltatni a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerbe (a FAR-ba);
A képzés lebonyolítása érdekében – a felnőttképzési szerződés megkötésétől
számított nyolcadik év utolsó napjáig – kezelni kell a képzésben részt vevő
személy természetes személyazonosító adatait és oktatási azonosító számát,
elektronikus levelezési címét és legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó
adatát, továbbá a képzéssel összefüggő adatokat.
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MI AZ, AMIT BEJELENTÉST KÖVETŐEN NEM KELL TELJESÍTENI
Nincs szükség képzési programra, mivel bejelentés alapján folytatott képzések
esetén még a képzési programot sem követeli meg a felnőttképzési törvény.
(Viszont ajánlani lehet, hogy a képzések mögött álljon mindig valamilyen –
lehetőség szerint írásos formában elkészített – felkészítési program vagy
tematika!)
A személyi és tárgyi feltételek kapcsán nem kell igazodni semmilyen
jogszabályhoz, azokról a felnőttképző a képzési igények alapján saját maga
dönt, mert nincsenek kötelezően előírt, a képzés lebonyolításához szükséges
személyi, tárgyi és kimeneti követelmények.
JOGSZABÁLY ALAPJÁN SZERVEZETT OKTATÁS ÉS KÉPZÉS BEJELENTÉSE
Esetenként bizonytalanságot okozhat, hogy a jogszabály alapján szervezett
oktatás és képzés szervezőjét is terheli-e bejelentési kötelezettség. A válasz
egyértelműen igen, mivel a szolgáltatásnyújtás alapelvei és konkrétan a
felnőttképzési törvény is úgy rendelkezik, hogy jogszabály a bejelentési
kötelezettséget nem zárhatja ki.
1.2. Engedély alapján folytatott felnőttképzési tevékenység
Az I. FEJEZET: 3.1. A szolgáltatások jogi szabályozása címszó alatt láthattuk, hogy a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló (2009. évi LXXVI.) törvény értelmében magas szintű jogszabály kimondhatja
egy szolgáltatásról, hogy annak megkezdését és folytatását engedélyhez köti.
Az állam a szabályozott és/vagy támogatott – felnőttképzési törvény 2/A. § (1)
bekezdésében megnevezett – felnőttképzési tevékenység megkezdését és
folytatását tette engedélykötelessé, amellyel kifejezte azt a szándékát, hogy
felelősséget vállal az azokba tartozó képzések minőségéért.
Az engedély célja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési
tevékenységét a jogszabályokban meghatározott minőségi követelményeknek
megfelelően végezze.
Az engedély megszerzése is egyszeri feladat, amelyet a felnőttképzési tevékenység
megkezdése előtt megtenni.
Engedély alapján folytatható az a felnőttképzési tevékenység, amelynek
keretében szakmai képzés, részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy – a
belső képzés és a jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével –
részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési
támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatás vagy képzés
megszervezésére kerül sor.
A belső képzés egyedül abban az esetben engedélyköteles, ha az szakmai
képzést vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatást valósít meg, minden egyéb
esetben elegendő a képzési tevékenység bejelentése.
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AZ ENGEDÉLY MEGSZERZÉSÉNEK FELÉTELEI
Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, amely – a bejelentéshez hasonlóan –
elektronikus úton, a felnőttképzési államigazgatási szervnél (PMKH), a FAR-on
keresztül tehető meg, amelyért 214.000 Ft összegű – egyszeri - igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni. Ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő 60.
nap.
Az engedélyezési kérelmek tárgyában a
Közigazgatási per lehetősége
PMKH szakértők bevonása nélkül vagy
EMLÉKEZTETŐ
kéttagú szakértői bizottság bevonásával
2016. évi CL. törvény az általános
dönt,
a
jogszabályi
feltételek
közigazgatási rendtartásról
maradéktalan
fennállása
esetén
…
elsőfokú
döntést
hoz.
A
PMKH
114. § (1) Az ügyfél - az önálló jogorvoslattal
határozata ellen az Ákr. 114. § (1)
nem támadható végzések kivételével - a
bekezdésében
meghatározott
véglegessé vált döntés ellen
közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel
jogorvoslatnak van helye, tehát az ügyfél
támadható döntés esetén közigazgatási per
a
véglegessé
vált
döntés
ellen
akkor indítható, ha az arra jogosultak
közigazgatási pert indíthat. (Lásd a
valamelyike fellebbezett és a fellebbezést
„Közigazgatási per lehetősége” című
elbírálták.
EMLÉKEZTETŐT!)
A felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 3. § (1) bekezdése
tartalmazza a kérelem kötelező elemeit:
a felnőttképző megnevezése,
székhely,
levelezési cím, telefonszám és elektronikus levelezési cím,
a képviseletre jogosult személy alapadatai,
cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv
megnevezése, cégjegyzékszám vagy nyilvántartásba vételi szám, egyéni
vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartását vezető hatóság
megnevezése és a nyilvántartásba vétel szám,
adószám (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám – OM
azonosító),
a felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét
megjelölése,
a szakmai vezetőre vonatkozó alapadatok,
a csatolandó dokumentumok (igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló
bizonylat, a szakmai vezető végzettségét és pedagógiai vagy andragógiai
szakképzettségét bizonyító oklevél másolata, a vagyoni biztosítékkal való
rendelkezést bizonyító szerződés másolata, és a felnőttképző nyilatkozata
arról, hogy nincs vele szemben az engedély megszerzését kizáró ok, továbbá
rendelkezik a kormányrendeletben meghatározott minőségirányítási
rendszerrel, és biztosítja az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer
működtetéséhez szükséges feltételeket).
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Az engedélyezési eljárás során – az
Ákr. 44. §-a értelmében – egy
alkalommal
van
lehetőség
hiánypótlásra. (Lásd a „Hiánypótlás”
című EMLÉKEZTETŐT!)
Ha a PMKH hiánypótlást kér, azt 5
napon
belül
teljesíteni
kell.
Amennyiben
a
hiánypótlásra
rendelkezésre
álló
határidő
eredménytelenül telik el, a PMKH
elutasítja a kérelmet és egyben a
nyilvántartásba vételt.
Figyelem! A megadott adatok tekintetében ügyelni kell az adategyezésre a
működési nyilvántartásban szereplő adatokkal (például: Cégjegyzék, Civil
Szervezetek Névjegyzéke, Törzskönyvi Nyilvántartás).
A PMKH elsőfokú döntését (határozatát az engedélyezésről) elektronikus úton
kézbesíti a FAR-on keresztül, ezért a felületet érdemes nagy gyakorisággal
megnézni, mert ha esetleg a PMKH hiánypótlást kér, azt – a már említett – 5 napon
belül teljesíteni kell.
A hatóság annak ad felnőttképzési tevékenység folytatására engedélyt:
a) aki rendelkezik az általa folytatott felnőttképzési tevékenységre vonatkozóan
kidolgozott minőségirányítási rendszerrel és ügyfélszolgálati és
panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,
b) aki – a felnőttképzési törvényhez kapcsolódó – kormányrendeletben
meghatározott vagyoni biztosítékkal rendelkezik (ezt a feltételt a
költségvetési szervként működő felnőttképzőnek nem kell teljesítenie);
c) akinek a létesítő okiratában, működési engedélyében vagy az egyéni
vállalkozói nyilvántartásban a tevékenységei között az oktatás vagy képzés
szerepel.
Hiánypótlás EMLÉKEZTETŐ
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási
rendtartásról
…
44. § Ha a kérelem a jogszabályban foglalt
követelményeknek nem felel meg, az eljáró
hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés
mellett – ha törvény vagy kormányrendelet
másként nem rendelkezik – egy ízben
hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

AZ
ENGEDÉLLYEL
REDELEKEZŐ
FELNŐTTKÉPZŐ
MŰKÖDÉSÉVEL
KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
He egy felnőttképző megkapta az engedélyt szakmai képzés, szakmai oktatás és
támogatott képzés folytatására, akkor működése során 10 lényeges
követelménynek kell megfelelnie.
1. Felnőttképzési tevékenységét olyan képzési program alapján folytatja, amelyet
felnőttképzési szakértő előzetesen minősített. Ha szakképzésről van szó,
akkor a képzési programot a képzési és kimeneti követelmények, illetve a
programkövetelmények elvárásai szerint dolgozza ki. (Lásd a III. FEJEZET: 4.
pontját!)
2. A felnőttképzési tevékenységért felelős szakmai vezetőt foglalkoztat.
3. A képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést biztosít.
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4. A felnőttképzési jogviszonyt létesítése érdekében a képzésben részt vevő
személlyel felnőttképzési szerződést köt, amely során az írásbeliség kötelező.
(Lásd a III. FEJEZET: 3. pontját!)
5. Gondoskodik a személyes adatok felnőttképzési törvényben előírtak szerinti
kezeléséről.
6. Megfelelő minőségirányítási rendszert és annak részeként ügyfélszolgálati,
panaszkezelési és oktatói minősítési rendszert működtet. (Lásd a III.
FEJEZET: 5. pontját!)
7. Az Innovatív Képzéstámogató Központtal (IKK-val) elvégezteti minőségirányítási
rendszerének külső értékelését.
8. Eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének.
9.
Vezeti,
nyilvántartja
a
képzés
megvalósításával
összefüggő
dokumentumokat, amelyeket a hatóság jogköre gyakorlásának biztosítása
érdekében, annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig meg is
őriz.
10. Eleget tesz a FAR-ba történő adatszolgáltatási kötelezettségnek.
A felnőttképzőnek nincs szabad keze bizonyos tevékenységek kiszervezése
során, mert törvényi előírás, hogy a felnőttképzési tevékenység végzésére – a
képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével – más jogalannyal nem állapodhat
meg.
ELŐZETES TUDÁSMÉRÉS
Annak felmérésére szolgál, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem
igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a
képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére,
amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a
tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel
kell menteni.
Az előzetes tudáselemek mérésére-értékelésére az írásos, szóbeli és/vagy
gyakorlati/projektfeladatok egyaránt alkalmasak lehetnek:
írásbeli forma: például teszt, feladatlap, esettanulmány, esszé, házi dolgozat,
záródolgozat. Az írásbeli forma – bár tartalmazhat képesség és attitűd jellegű
feladatokat is – elsősorban tudás jellegű elemek felmérésre alkalmas;
szóbeli forma: önálló vagy kérdésekkel, tételsorral irányított felelet, beszámoló,
beszélgetés (munkaszituációban vagy azon kívül), magyarázat, tanulói
kiselőadás/prezentáció;
gyakorlati/projektfeladat: szimulált vagy valós helyzetgyakorlat, szerepjáték,
tényleges munkavégzés közbeni megfigyelés [az értékelő személy(ek) előre
kidolgozott szempontok szerinti végzi(k) az értékelést, a feladathoz értékelési
szempontrendszer, értékelő lap és értékelési útmutató készül], vizsgaremek,
valamilyen produktum/alkotás létrehozása és bemutatása/elemzése egy „zsűri”
jelenlétében, egyéni vagy csoportos kutatási vagy probléma/tevékenység alapú
munka, projektmunka.
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A felnőttképzők előszeretettel alkalmazzák – többek között – írásbeli feladatlapot,
a tételsorra alapozott szóbeli feleletet, illetve a projektfeladat elkészítését,
prezentálását és megvédését, illetve az önálló munkadarab elkészítését
tanműhelyben, szakoktatói felügyelet mellett.
ELŐZETESEN MEGSZERZETT TUDÁS BESZÁMÍTÁSA
Az egyes tananyagegységek elsajátítására irányuló képzési folyamatban a képzésre
jelentkező – dokumentummal igazolt – tanulmányai beszámítására is van mód,
amelynek eredményeként a felnőttképző – saját döntése alapján – a releváns
tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt
felmentheti.
KETTŐS MŰKÖDÉS
Gyakran előfordul, hogy a felnőttképző bejelentés és engedély alapján is folytat
felnőttképzési tevékenységet. Ilyen esetekben a felnőttképzőnek mindkét
nyilvántartási számát használnia kell működése során. A hatóság is úgy vezeti a
nyilvántartását, hogy külön nyilvántartásba vételi számon szerepel a felnőttképző
bejelentés és engedély alapján folytatott tevékenysége.
A hatóság az esetleges törlést is differenciáltan kezeli és a felnőttképzőnek –
jogszabálysértés esetén – csak azt a nyilvántartásba vételi számát törli, amelyik
tekintetében a törlés jogszabályban meghatározott feltételei bekövetkeznek.
ELENŐRZÉS
A felnőttképzési államigazgatási szerv (PMKH) ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy
a felnőttképző betartja-e a működésre vonatkozó előírásokat. Ennek során
kontrollálja a nyilvántartásában szereplő adatok valódiságát is.
A PMKH minden év november elsejéig ellenőrzési tervet készít és
nyilvánosságra is hozza, hogy mely intézményeknél tervez ellenőrzést. A
hatoság internetes oldalán publikált dokumentumból – az ellenőrzés időpontját
kivéve – megtudható többek között a felnőttképzési tevékenységet folytató
intézmények neve, az ellenőrzés típusa, az ellenőrzést végző szakértői bizottság
létszáma, illetve az ellenőrzés módja.
A hatóság azonban nem csak tervszerű ellenőrzést végezhet, hanem olyankor is,
amikor valamilyen ellenőrzésre okot adó körülmény jut a tudomására vagy
életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről szerez tudomást. Sőt!
Bizonyos esetekben még az értesítés mellőzésével is megindíthatja az eljárást.
(Például olyan esetben, ha az értesítés az ellenőrzési eljárás sikerét meghiúsítaná.)
Mivel nagyon gyakori, hogy egy felnőttképző felnőttképzési tevékenységet bejelentés
és engedély alapján is folytat, ilyenkor az ellenőrzésre mindkét felnőttképzési
tevékenységre kiterjedően, egyszerre kerül sor. (A bejelentés, illetve engedély
nélkül végzett felnőttképzési tevékenység esetén a PMKH megtiltja a tevékenység
végzését és bírságot szab ki.)
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Amennyiben a felnőttképző működése jogszabálysértő, akkor az ellenőrzés
keretében alkalmazható legenyhébb intézkedés a figyelmeztetés, amelynek
keretében a PMKH a megállapított jogsértés orvoslására hívja fel a felnőttképzőt.
Súlyosabban minősülő jogsértés esetén figyelmeztetés nem alkalmazható. (Lásd a
„Súlyosabban minősülő jogsértések” című EMLÉKEZTETŐT!)
Súlyosabban minősülő jogsértések EMLÉKEZTETŐ
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
…
30. § (1) A felnőttképző jogszabálysértő tevékenysége súlyosabban minősül, ha az
engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a felnőttképző:
a) nem rendelkezik képzési programmal, vagy felnőttképzési tevékenységét nem a képzési
programnak megfelelően folytatja,
b) nem köt felnőttképzési szerződést, vagy annak feltételei, tartalma nem felel meg a
jogszabályban és a képzési programban foglaltaknak,
c) a képzés befejezését követően és a képzés díjának teljes körű megfizetése ellenére hatvan
napot meghaladó késedelemmel adja ki a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt,
d) a felnőttképzési törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti,
vagy
e) a felnőttképzési törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségeinek nem tesz eleget.

A jogsértés jogkövetkezménye egyebekben a PMKH által kiszabható bírság,
amelynek mértéke – különösen a súlyosabb esetekben, például a felnőttképző nem
rendelkezik képzési programmal, a felnőttképzési tevékenységét nem a képzési
programnak megfelelően folytatja, vagy nem köt felnőttképzési szerződést – a
kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegétől annak ötvenszereséig is terjedhet.
(Az ötvenszeres mértéket akkor szabják ki, ha a felnőttképző a feltárt
jogszabálysértést a felnőttképzési államigazgatási szerv határozata alapján nem
szünteti meg vagy ismételten jogszabálysértést követ el.) De a PMKH-nak lehetőség
van a felnőttképző adószámának törlése iránt is intézkedni, ha a felnőttképző a
felnőttképzési tevékenységet az eltiltás és a kiszabott közigazgatási bírság ellenére
tovább folytatja.
2. Tanulói és felnőttképzési jogviszony
A szak- és felnőttképzés új szabályai különbséget tesznek a tanuló és képzésben
részt vevő személy között.
2.1. Tanulói jogviszony létrehozása
Tanulói jogviszony főszabály szerint tanköteles kiskorúval és a nappali rendszerű
szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a tanévnek az
utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét betölti.
A tanulói jogviszony az iskolai felvétellel vagy átvétellel keletkezik. A felvétel és az
átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről a szakképző
intézmény igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, a tanulót
a tanulói jogviszonyon alapuló jogok és kötelességek ettől az időponttól kezdve illetik
meg és terhelik.
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2.2. Felnőttképzési jogviszony létrehozása
A képzés megkezdésének feltétele, hogy a felnőttképző és a képzésben résztvevő
személy között – a felnőttképzési szerződés megkötésével, még a felkészítés
megkezdése előtt – létrejöjjön a felnőttképzési jogviszony.
A felnőttképzési jogviszony felnőttképzési szerződés alapján szervezett:
oktatás és képzés nyújtására irányuló szolgáltatásra, illetve
felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra és abban való
részvételre
a felnőttképző és a képzésben részt vevő személy között létrejött jogviszony,
amelyben a képzés a képzésben részt vevő személy sajátos elfoglaltságához,
egyedi életkörülményeihez igazodóan valósul meg.
Szakmai képzés – alapesetben – kizárólag felnőttképzési jogviszonyban
szervezhető. (A felnőttképzési jogviszony alapját jelentő felnőttképzési szerződés
részleteit ezen FEJEZET következő, 3. pontja mutatja be.)
Szakképző intézményre is vonatkozik az általános szabály, hogy szakmai
képzést – a szakképzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletben
meghatározott eltérésekkel – a felnőttképzési törvény szerint szervezhet. Viszont,
ha a tanuló szakmai képzésére a szakképző intézményben a szakmai oktatással
vagy a köznevelési intézményben a szakgimnáziumi vagy a szakiskolai nevelésoktatással párhuzamosan kerül sor, a szakmai képzés, illetve szakiskolában a
szakmai oktatás tanulói jogviszony keretében is megszervezhető.
FELNŐTTKÉPZÉSI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE MINDEN FELNŐTTKÉPZÉSI
TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA ESETÉN SZÜKSÉG VAN
A felnőttképzési jogviszonyt nem csak – engedélyhez kötött – szakmai képzés vagy
szakmai oktatás, hanem minden oktatás és képzés, tehát bejelentés alapján
folytatott képzések esetén is létre kell hozni a felnőttképző és a képzés
résztvevője között. Még abban az esetben is, ha nem a résztvevő a képzési díj
költségviselője. Ilyenkor a költségviselő és felnőttképző – általában, de nem
kötelezően – szolgáltatási szerződést köt, amely nem azonos a résztvevő és a
felnőttképző között megkötött felnőttképzési szerződéssel.
SZÜNETELTETÉS
Szüneteltethető is a felnőttképzési jogviszony, ha erről a felek egybehangzóan
megállapodnak. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a
felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.
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2.3. A tanulói jogviszony és a felnőttképzési jogviszony közös szabályai
A szakképzésben a tanuló tanulói jogviszonyban, a képzésben részt vevő
személy felnőttképzési jogviszonyban áll.
A tanulói jogviszony a szakképző intézmény és a tanuló között, a felnőttképzési
jogviszony a szakképző intézmény, illetve a felnőttképző és a képzésben részt vevő
személy között jön létre.
A tanulói jogviszonyra a szakképzési törvényt (54-72. §-t), a felnőttképzési
jogviszonyra a felnőttképzési törvényt (12/A. §-13/A. §-t) és a kapcsolódó
kormányrendeletet (21. §-t) kell alkalmazni.
Utaltunk már rá (II. FEJEZET: 1.6. pont), hogy a felnőttképzési jogviszony keretében
folyó szakmai oktatásban a szakmai oktatás időtartama legfeljebb a negyedére, az
óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának negyven
százalékáig csökkenthető.
3. Felnőttképzési szerződés
A polgári jog szerint jogszabály kötelezővé teheti szerződés kötését,
meghatározhatja a szerződés egyes tartalmi elemeit, és kimondhatja, hogy ezek a
szerződésnek akkor is részei, ha a felek eltérően rendelkeznek. Ezzel összhangban
a felnőttképzési törvény is úgy rendelkezik, hogy: „A felnőttképző és a képzésben
részt vevő személy egymással – a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal
– felnőttképzési szerződést köt” [2013. évi LXXVII. törvény 13. § (1) bekezdés].
Alapvető kérdés, hogy a felnőttképzési jogviszony alapját képező felnőttképzési
szerződést milyen formában – szóban vagy írásban – kell megkötni, ugyanis
szerződést, mint jognyilatkozatot akár szóban vagy akár ráutaló magatartással is
létre lehet hozni.
3.1. Felnőttképzési szerződés bejelentés alapján folytatott képzések esetén
Bejelentés alapján folytatott képzések esetén nem kell írásban megkötni a
felnőttképzési szerződést. Pontosabban fogalmazva, a felnőttképzési törvény nem
ír elő írásbeliséget. De ha a felnőttképző úgy látja helyesnek – mert például az
érdekelt felek valamilyen okból ragaszkodnak hozzá –, minden további nélkül írásba
foglalható a felnőttképzési szerződés.
Bejelentés alapján folytatott képzések esetén a felnőttképzési szerződés szóban
vagy ráutaló magatartással is megköthető! Erre már számos jó gyakorlat
született: vannak felnőttképzők, akik honlapjuk kommunikációs felületén oldják ezt
meg, mások a jelenléti ívet vagy a jelentkezési lapot használják fel a jognyilatkozat
megtételére.
A felnőttképzési jogviszony létrejöttének ténye független attól, hogy írásban,
szóban vagy ráutaló magatartással hozzák létre a jognyilatkozatot.
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Azzal viszont számolni kell, hogy egy hatósági ellenőrzés során – utólagosan – a
felnőttképzőnek tudni kell bizonyítani az írásbeliség mellőzésével megkötött
megállapodás létrejöttét. (Magáért beszélő bizonyíték lehet ilyenkor a képzésben
résztvevő személy részéről történő nyilatkozattétel a megállapodás megtörténtéről,
de – a jóhiszeműség elvére és a bizalmi elvre alapozóan – elegendő lehet a képzési
díj megfizetéséről szóló igazolás, a felnőttképző által – a FAR-on keresztül kiállított –
tanúsítvány, vagy a felnőttképző nyilatkozata a szóbeli megállapodás
megtörténtéről.)
3.2. Felnőttképzési szerződés engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén
A felnőttképzési szerződést írásban csak az engedélyhez kötött felnőttképzési
tevékenység esetén kell megkötni.
A zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén – ha a felnőttképzési szerződést
írásban kell megkötni – a felnőttképzési szerződés megköthető a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.) az elektronikus úton történő
szerződéskötésre vonatkozó különös szabályai szerint is, ha a felnőttképző az ehhez
szükséges elektronikus utat biztosítja (2. Melléklet).
Az írásban megkötött felnőttképzési szerződésben fel kell tüntetni, hogy a
felnőttképzési szerződés a felnőttképzési törvény alapján megkötött felnőttképzési
szerződés. (Egy mintának tekinthető felnőttképzési szerződést az 1. Mellékletben
mutatunk be!)
3.3. A felnőttképzési szerződés elkészítése
A szerződés (mint amilyen a felnőttképzési szerződés is) a felek kölcsönös és
egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás
teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.
A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által
lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges.
A felek a szerződés megkötésénél kötelesek együttműködni, és figyelemmel
kell lenniük egymás jogos érdekeire. A szerződéskötést megelőzően is
tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges
körülményről.
A felnőttképzési szerződés tervezetét az intézmény készíti el, s képviselője hagyja
jóvá aláírásával, melyet – az aláírási címpéldány rendelkezéseitől függően –
pecséttel is el kell látni. A szerződést a képzésen résztvevőnek, a szolgáltatás
megrendelőjének – ha egyetért annak tartalmával – legkésőbb az első képzési
napon alá kell írnia. (Ha elállási jog is szerepel a felnőttképzési szerződésben –
nem kötelező –, akkor megfelelő számú munkanapot kell hagyni a megállapított
elállási jog érvényesítésére!)
A felnőttképzési szerződés megkötésekor a Ptk. általános szabályai szerint kell
eljárni, mivel a felnőttképzési törvény – a duplikáció megelőzése okán – nem
tartalmaz minden szabályt, csak néhány kötelező elemet.
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3.4. A felnőttképzési szerződés tartalma
Az új rendszerű felnőttképzési szerződés rövidebb, egyszerűbb és életszerűbb lett a
korábbinál, ráadásul a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékének és
folyósításának feltételei beemelésével újszerű elemeket is tartalmaz. (A képzésben
részt vevő személy által igénybe vehető képzési hitel feltételeit az V. FEJEZET: 4.
pontjában mutatjuk be).
A felnőttképzési jogviszony (de egy képzési hitel igénybevételének) alapját is jelentő
felnőttképzési szerződés tartalmát a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdése írja elő, amelynek egyes normaelemei lényegesen eltérnek a 2019.
december 31-ig hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott tartalomtól. (Lásd
a „Felnőttképzési szerződés” című EMLÉKEZTETŐT!)
Éppen ezért a felnőttképzési szerződés megkötésekor nem szabad rutin szerint, a
régi szerződésmintákat felhasználva eljárni, mert lényegesen egyszerűbbé vált a
tartalom, mivel itt is a képzési tevékenység egésze került a középpontba.
Például nem szükséges a foglalkozásokat elméleti és gyakorlati tanórákra
bontani; nem kell a felnőtt számára a gyakorlati foglalkozással összefüggésben
esetlegesen biztosított juttatásokat meghatározni.
Nem lesz szükség a képzési csoport haladásának óraszám és helyszín szerinti
ütemezésére. Az új rendszerben elegendő csupán a képzés haladását
tananyagegységekre bontott ütemezés szerint meghatározni. Zárt rendszerű
elektronikus távoktatás esetén pedig nem is várja el a jogszabály ezt a tartalmi
elemet.
A vizsgáztatási rendszer változásának okán a felnőttképzőnek nem kell
megnevezni a vizsga szervezésének módját, formáját, továbbá a
vizsgaszervező intézményt, így a vizsgázni vágyó személy szabadon választhat az
akkreditált központok között. Ez a lehetőség persze sok esetben inkább hátrányt,
mint előnyt jelent(het) azok számára, akik nem járatosak a felnőttképzés világában.
Hisz nem lesz könnyű megtalálni az adott régióban, a lakóhelyhez közel az olyan
akkreditált vizsgaközpontot, amely az adott szakma vagy szakképesítés képzési
területére akkreditációval rendelkezik.
Előfordulhat, hogy az adott szakma vagy szakképesítés tekintetében nincs is a
vizsgára jelentkező számára alkalmas akkreditált vizsgaközpont, ami tovább
nehezítheti a helyzetét, mert ilyen esetben, illetve az átmeneti időszakban csak a
szakképzésért felelős miniszter által kijelölt IKK (Innovatív Képzéstámogató Központ
Zrt.) jöhet csak szóba. Az IKK akkor is szervezhet szakmai vizsgát vagy képesítő
vizsgát, ha nincs a képzés helyszíne szerinti vagy azzal közvetlenül szomszédos
megyében vizsgaközpont, illetve, ha előreláthatólag nem várható, hogy a szakmai
képzés befejezésének időpontját követő három hónapon belül más vizsgaközpont
szervez vizsgát a környéken.
Elsősorban a képzés résztvevőjének szemszögéből fontos, hogy a
szerződésben a továbbiakban is rögzíteni kell a képzési díjra vonatkozó
szabályokat, beleértve azt is, hogy a képzési díj megfizetését a képzés
megvalósítása teljesítésével arányosan kell megtenni, továbbá a képzési díjat egy
összegben kell meghatározni, s azon felül más jogcímen további díjat vagy
költséget nem lehet megállapítani.
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Felnőttképzési szerződés EMLÉKEZTETŐ
Új felnőttképzési rendszer

Régi felnőttképzési rendszer

A felnőttképzési szerződés tartalmazza:
a) a képzés megnevezését és óraszámát,
b) a képzés
ba) év, hónap, nap szerinti kezdési és
befejezésének
tervezett
időpontját, figyelembe véve az
előzetesen megszerzett tudás
beszámítását,
bb) - a zárt rendszerű elektronikus
távoktatás
kivételével
haladásának
tananyagegységekre bontott
ütemezését,
c) a képzés elvégzésével megszerezhető
dokumentum megjelölését,
d) a képzés során nyújtott teljesítmény
ellenőrzésének,
értékelésének
módját, valamint, ha a képzéshez
jogszabályban
meghatározottak
szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára
bocsátás feltételeit,
e) a megengedett hiányzás mértékét és
ennek túllépése esetén a képzésben
részt
vevő
személyt
érintő
következményeket,
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 - mértékét és
fizetésének módját, 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
feltüntetését,
h) a képzés keretében nyújtott
ösztöndíj
mértékét
és
folyósításának feltételeit,
i) a képzésben részt vevő személy és a
felnőttképző
szerződésszegésének
következményeit.

A felnőttképzési szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a képzésnek az engedéllyel rendelkező képző
intézmények
nyilvántartásában
szereplő
megnevezését, nyilvántartásba-vételi számát, OKJ
szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló
képzés esetén a szakképesítés OKJ számát,
b) a képzési csoport
ba) képzésének év, hónap, nap szerinti kezdési
időpontját,
bb) haladásának tananyagegységekre bontott,
óraszám és helyszín szerinti ütemezését,
bc) képzése befejezésének tervezett időpontjára
vonatkozó adatokat, figyelembe véve az
előzetesen
megszerzett
tudás
beszámítását,
c)
a
képzés
elvégzésével
megszerezhető
dokumentum megjelölését,
d) a résztvevőnek a képzés során nyújtott
teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének
módját, a vizsgára történő bocsátás feltételeit,
e) az elméleti tanórákról, a gyakorlati képzésről,
illetve a konzultációkról való megengedett
hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a
képzésben részt vevőt érintő következményeket,
f) a gyakorlati képzés helyét, időtartamát,
ütemezését, valamint a felnőtt számára a
gyakorlati foglalkozással összefüggésben
esetlegesen biztosított juttatásokat,
g) a vizsga szervezésének módját, formáját, OKJ
szerinti szakképesítés, esetén az előírt vagy
javasolt
vizsgaszervező
intézmény
megnevezését,
h) a képzési díj - külön a g) pont szerinti
vizsgaszervező intézmény által megjelölt
vizsgadíj és az esetlegesen szükséges
javítóvizsga díjának - mértékét és fizetésének
módját, figyelembe véve az előzetesen
megszerzett tudás beszámítását, valamint a
képzési
díj
megfizetésének
a
képzés
megvalósítása teljesítésével arányban álló
ütemezését,
i) a képzéshez nyújtott támogatás összegének
költségvetési és európai uniós források szerint
történő feltüntetését,
j) a képzésben részt vevő felnőtt, illetve a
felnőttképzést
folytató
intézmény
szerződésszegésének következményeit.
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Természetesen a felnőttképzési törvényben előírt kötelező elemeken túl egyéb
kérdések szabályozását is tartalmazhatja a szerződés. Nem kell viszont a feleknek
megállapodniuk olyan kérdésekben sem, amelyeket jogszabály rendez.
3.5. A felnőttképzési szerződés = megbízási szerződés
A felnőttképzési szerződést megbízási szerződésnek kell tekinteni, amely
alapján a megbízott (felnőttképző) köteles a rábízott ügyet ellátni (gondossági
kötelem). Ez nem azt jelenti, hogy a felnőttképző – képzési díj fejében –
kötelezettséget vállal a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány kiállítására,
vagy ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik,
akkor a sikeres vizsga letételére, hanem csak annyit jelent, hogy a képzőintézmény
gondosan jár el a képzésszervezés során (a képzést a képzési programban
meghatározott tartalmi, módszertani, tárgyi és személyi feltételeknek
megfelelően folytatja), és ha a résztvevő teljesíti együttműködési és tanulmányi
kötelezettségeit, akkor képes lesz a teljesítményének mérése és értékelése során a
meghatározott szint fölött teljesíteni. (A felek természetesen a megbízási szerződés
esetén is valamely eredményt várnak, de tisztában vannak azzal, hogy az eredmény
– a feleken kívül álló, esetleg éppen a megbízó oldalán felmerülő okból – a megbízott
gondos eljárása esetén is elmaradhat!)
3.6. Felmondás
A felnőttképzési szerződést a képzésben részt vevő személy felmondhatja. A
felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis.
A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) a képzésben részt vevő személy az oktatásban, képzésben való részvételre
egészségileg alkalmatlanná vált,
b) a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző
felszólítása ellenére sem teljesíti vagy
c) a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a képzési programban
meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.
3.7. A felnőttképzési szerződés megőrzése
A hatóság egy esetleges ellenőrzés során – az engedélyhez kötött felnőttképzési
tevékenység esetén – különös figyelmet szentel a felnőttképzési szerződés
tartalmi elemeinek, s alaposan megvizsgálja, hogy annak feltételei, tartalma
megfelel-e a jogszabályban és a képzési programban foglaltaknak. Éppen ezért, a
felnőttképzési törvény előírja, hogy a felnőttképzési államigazgatási szerv (PMKH)
ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében a felnőttképzési
szerződést – annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig – a
felnőttképzőnek, a képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok között (az
egységes dokumentumban) meg kell őriznie.
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4. A képzési program
A képzési program az engedélyezett képzési tevékenység alapdokumentuma.
Amint arra már utaltunk is, bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység folytatása
esetén nem kötelező előminősített képzési program alapján folytatni a
tevékenységet, mivel a felnőttképzés új rendszerében a felnőttképző szerezheti meg
– bejelentés és/vagy engedély alapján – a képzésre való jogosultságot (egyszeri
eljárás), nem képzési programonként kell engedélyezési eljárást indítania, ahogyan
arra korábban szükség volt. (Természetesen semmi nem zárja ki, hogy
bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység folytatása esetén is készítsen a
felnőttképző képzési programot, amelyet akár előminősíttethet is egy felnőttképzési
szakértővel!)
4.1. Képzési program engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén
Ha a felnőttképző engedély alapján működik, akkor felnőttképzési
tevékenységének folytatásához:
az általa szervezett oktatásra, képzésre vonatkozóan kidolgozott és
felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített saját képzési programmal
kell rendelkeznie, illetve
az oktatást, képzést a képzési programnak megfelelően kell folytatnia.
Engedély birtokában működő felnőttképzőnek képzési programot három esetben
mindenképpen készítenie kell:
ha részszakmára történő felkészítést folytat,
ha szakképesítésre felkészítő szakmai képzést végez, illetve
bármely célirányos kompetenciafejlesztésre, kompetenciakialakításra irányuló
oktatás vagy képzés esetén, ha annak finanszírozása – részben vagy
egészben – az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból
vagy európai uniós forrásból valósul meg.
A képzési program képezi a megvalósítás és a hatósági ellenőrzés alapját, melyet
összhangba kell hozni a felnőttképzési szerződés tartalmával és a képzési
dokumentációval is.
4.2. A képzési program tartalma
Egy konkrét és rugalmas képzési programnak meg kell felelnie a jogszabályi,
szakmai,
koherencia
és
A kontaktóra értelmezése EMLÉKEZTETŐ
megvalósíthatósági
követelményeknek.
A képzésben részt vevő személyes
jelenlétét vagy – az olyan tanóra kivételével,
A
képzési
program
kötelező
amely olyan kompetencia átadására irányul,
jogszabályi elemeit a felnőttképzési
amely kizárólag személyes jelenlét mellett
törvény 12. § (1) bekezdése sorolja
sajátítható el – interaktív és távolléti
fel. Ez köti a felnőttképző kezét, mely
kapcsolattal
vagy
zárt
rendszerű
jogszabályi
normaelemekre,
mint
távoktatási
képzésmenedzsment
kötelezően
alkalmazandó
rendszerrel
megvalósuló
jelenlétét
komponensekre kell tekinteni.
igénylő tanóra.
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A felnőttképző saját képzési programjának mindenképpen tartalmaznia kell:
a) a képzés megnevezését,
b) a képzés során megszerezhető kompetenciát,
c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés célját és
célcsoportját,
d) a tervezett képzési időt,
e)
a
képzés
tananyagegységeit,
azok
célját,
tartalmát,
a
tananyagegységekhez óraszámot és a tananyagegység megvalósítása
során alkalmazott képzési módszereket és munkaformákat, valamint a
kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés
óraszámába beszámítható, a beszámítható óraszámot is (Lásd „A kontaktóra
értelmezése” című EMLÉKEZTETŐT!),
f) a maximális csoportlétszámot (zárt rendszerű elektronikus távoktatás
kivételével),
g) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírását,
h) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának feltételeit,
i) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és
ezek biztosításának módját.
A felnőttképzési törvény előírásain túlmenően a képzési program tartalmazhat
minden olyan szakmai és szervezési elemet is, amit a képzés eredményes
megvalósítása szempontjából fontosnak tart a felnőttképző. Éppen ezért, amikor
a felnőttképző nekilát saját képzési programjának kidolgozásához, akkor – a
felnőttképzési törvény előírásain túlmenően – számításba kell venni azokat a
dokumentumokat is, illetve a képzést szponzoráló személy/szervezet elvárásait,
amelyek érdemben befolyásolják a képzési program tartalmát és felépítését.
SZAKKÉPZÉSNEK NEM MINŐSÜLŐ EGYÉB OKTATÁS, KÉPZÉS KÉPZÉSI
PROGRAMJA
Ha a felnőttképző az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy
európai uniós forrásból finanszírozott egyéb oktatáshoz, képzéshez készít képzési
programot, akkor a képzési program felépítésére alapvetően a felnőttképzési
törvényben foglaltak az irányadók. (Lásd a 4. Mellékletben bemutatott,
szakképzésnek nem minősülő egyéb képzéshez készített képzési program
sablonját!) Azonban, számolni kell azzal, hogy ilyen esetekben a képzés
finanszírozójának is lehetnek – például a pályázati kiírásban megfogalmazott –
egyedi, a vonatkozó jogszabályokon túlmutató elvárásai a képzési programra
vonatkozóan.
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4.3. A szakmai képzés képzési programja
Amennyiben a felnőttképző szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai
képzést folytat, akkor a szakmai képzés képzési programját kell elkészítenie.
(Amelyet a felnőttképzőnek saját honlapján közzé is kell tennie.)
A szakmai képzés képzési programja a felnőttképzési törvényben a képzési
programra vonatkozó tartalmi elvárásokhoz képest többletinformációkat hordoz,
amelyeket a szakképzési törvényhez kapcsolódó kormányrendelet 20. § (1)
bekezdése ír elő. Ennek értelmében szakmai képzés képzési programjának – a 4.2.
pontban ismertetett tartalmi elemeken túlmenően – tartalmaznia kell:
a) a megtanítandó és elsajátítandó témaköröket, az ehhez szükséges
foglalkozások megnevezését, számát, valamint
b) a képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának írásban, szóban
vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módját,
diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit.
Amikor a felnőttképző szakképesítésre felkészítő szakmai képzést szervez, akkor a
képzési
program
készítésekor
a
szakképesítéshez
kapcsolódó
programkövetelményre (PK) is figyelemmel kidolgozott képzési programot kell
elkészítenie. Ilyen esetben ugyanis alapvető elvárás, hogy a szakképesítéshez
kapcsolódó programkövetelmény alapján dolgozza ki a felnőttképző a saját, a
képzési célcsoportjára alakított és igényeikre szabott szakmai képzés képzési
programját, az akkreditált vizsgaközpont pedig majd ennek alapján méri és értékeli
a képesítő vizsgán a szakmai képzésen részt vett vizsgázó megszerzett szakmai
kompetenciáit.
(A szakmai képzés képzési programjának elkészítését segítheti a 3. Mellékletben
található SABLON!) Bár nem jogszabályi elvárás, de a felnőttképző helyesen jár el,
ha a szakképesítésre felkészítő szakmai képzés képzési programjában definiálja
azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy fogyatékos felnőtt is –
állapotának megfelelő önállósággal – részt vehessen a képzésben.
RÉSZSZAKMÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA
A részszakmára történő felkészítés képzési programjának kialakításakor elsősorban
a kapcsolódó – és kötelezően alkalmazandó – képzési és kimeneti követelményre
(KKK) és másodsorban az ajánlásokat tartalmazó programtantervre (PTT) kell
támaszkodni.
Figyelem! A részszakmára történő felkészítés képzési programjának elkészítése
során figyelemmel kell lenni a II. FEJEZET: 1.8. A felnőttképzésben folyó szakképzés
dokumentációs rendszere címszó alatt, a szakmai program kapcsán írtakra is!
4.4. A képzési program a minőségbiztosítás és a felnőttképzési tevékenység
alapdokumentuma
A felnőttképzési tevékenység központi elemének tekinthető – a célcsoport igényeit
figyelembe vevő – képzési program alapvető célja a minőségbiztosítás, az adott
képzés tartalmára, a személyi és tárgyi feltételek megszervezésére és
megvalósítására vonatkozó valamennyi releváns információ bemutatása.
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A jogszabályok a felnőttképző kötelességévé teszik, hogy a képzés
megvalósítását a kidolgozott és felnőttképzési szakértő által előzetesen
minősített képzési programnak megfelelően végezze el.
A képzési program következetes, minőségorientált kivitelezése azért is fontos,
mert – az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén – az utólagos
ellenőrzés során megvizsgálhatják, hogy a felnőttképző a képzést a képzési
programnak megfelelően valósította-e meg.
4.5. A képzés megnevezése
Amennyiben részszakmára, illetve szakképesítésre történő felkészítés képzési
programjáról van szó, akkor a képzés
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK
megnevezés tekintetében a helyzet
LOGISZTIKAI TECHNIKUS SZAKMA
egyértelmű,
mert
a
kapcsolódó
1 A szakma alapadatai
háttérdokumentum, amelyre a képzési
1.1 Az ágazat megnevezése: Közlekedés és
programot alapozni kell (KKK, illetve PK)
szállítmányozás
tartalmazza – többek között – a
1.2 A szakma megnevezése: Logisztikai
részszakma,
illetve
szakképesítés
technikus
megnevezését is (KKK 1., illetve PK 2.
1.8 Kapcsolódó részszakmák
és 3. pontok).
megnevezése: Logisztikai feldolgozó,
Mivel a KKK-ban foglaltakat kötelezően
Raktáros
alkalmazni kell, ezért a képzési program
megnevezésének meg kell egyeznie részszakma, illetve szakképesítés
megnevezésével.
Ha bármilyen más célirányos kompetenciafejlesztésre, kompetenciakialakításra
irányuló – szakképzésnek nem minősülő – egyéb oktatásról vagy képzésről van szó
(például az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai
uniós forrásból támogatott esetekben), akkor a képzési program alkotójának kell
annak megnevezéséről is döntenie. Ennek során célszerű ügyelni arra, hogy a
képzés megnevezése:
feleljen meg a tisztességes tájékoztatás követelményeinek,
ne legyen megtévesztő, továbbá
alkalmas legyen a képzéssel megszerezhető kompetenciák alapján a
legjellemzőbb tevékenység (esetleg munkaterület) azonosítására,
leírására.
4.6. A képzés során megszerezhető kompetenciák
A felnőttképzésben szervezetten és célirányosan megvalósuló kompetenciakialakítás
és/vagy -fejlesztés történik, amelyet kétféleképpen lehet megfogalmazni a képzési
programban:
a feladatprofil és tulajdonságkompetencia-profil, illetve
tanulási eredmény alapú (TEA) kompetenciák segítségével.
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KOMPETENCIAPROFILOK
Minden szakma/szakképesítés kompetenciaprofilja két dimenzióból tevődik
össze:
1.
A
foglakozáshoz/munkakörhöz
kapcsolódó
kompetenciaelvárásból
(FELADATPROFIL), valamint
2.
A
munkavállaló
személyéhez
kötődő
kompetenciakészletből
(TULAJDONSÁGKOMPETENCIA-PROFIL).
A feladatprofil a kompetenciakövetelményeket rögzíti. A feladatprofilban az
fogalmazódik
meg,
hogy
–
a
FEOR-ból
kiindulva
–
az
adott
foglakozásban/munkakörben Mit kell csinálni? a dolgozónak.
A szakmai szokások, szabványok, ill. jogszabályok alapul vételével – konkrét
munkakörelemzés elvégzése után – a feladatprofil azoknak a munkafeladatoknak
(feladatcsoportoknak, tevékenységeknek, műveleteknek) a rendezett felsorolását
tartalmazza, amelyek megfelelő szintű elvégzése joggal elvárható az adott
munkakört betöltő, az adott foglalkozást űző munkavállalótól.
A tulajdonságkompetencia-profil a munkavállalótól elvárható kompetenciákat, a
tanulás eredményeként kialakított erőforrás-képződmények strukturált
halmazát mutatja be, melyek birtokában a dolgozó képessé válik a foglalkozás
gyakorlására, a munkakör betöltésére, tevékenység ellátására (feladatcsoportok,
tevékenységek és/vagy műveletek elvégzésére).
A tulajdonságprofil tartalmát alapvetően – team-munkában végzett – szakértői
munkával lehet kialakítani. A tulajdonságprofilt alkotó – motivációs (regulatív),
valamint a szervező-végrehajtó – kompetenciákat az alábbiak szerint lehet
csoportosítani:
szakmai kompetenciák
készségek, képességek)

(alkalmazott

szakmai

ismeretek

és

szakmai

személyes,
társas és
módszerkompetenciák.
TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ (TEA) KOMPETENCIÁK
A tanulási eredmények egy adott szakma/szakképesítés eredményes és autonóm
műveléséhez szükséges kimeneti követelményeket/kompetenciákat határozzák
meg.
A TEA-módszer alkalmazása során a készség, képesség + ismeretek + elvárt
viselkedésmódok, attitűd + önállóság és felelősség kontextusában meghatározott
cselekvő szintű kompetencialeírást kell elvégezni.
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PÉLDA: Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő szakképesítés TEAmódszer szerinti kimeneti követelményei (részlet)
A programkövetelményben meghatározott tanulási eredmények
Készségek,
Ismeretek
Elvárt
Önállóság és
képességek
viselkedésmódok,
felelősség mértéke
attitűdök
Villamos
kapcsolási Ismeri
a
villamos Figyelembe veszi a Betartja az előírásokat,
rajzok és utasítások kötéseket,
jogszabályi előírásokat. szabványokat.
alapján elkészíti az szerelvényeket,
egyenáramú,
túláram-, túlfeszültségváltakozóáramú körök védelmi kapcsolásokat.
és
hálózatok
kapcsolását
Elkészíti a villamos Érti a forgó gépek Belátja
a
fizikai Önállóan elvégzi a
forgógépek bekötését, működését, ismeri az törvényszerűségeket.
villamos
forgógépek
elmagyarázza
a aszinkronmotorokat,
beüzemelését.
működtetését.
egyenáramú
forgógépeket,
léptetőmotorokat.
Alkalmazza a villamos Meghatározza
az Szem előtt tartja a Felelősséget vállal a
mérések
alkalmazandó
biztonsági előírásokat a mérések
mérőműszereit.
mérőműszert, és annak mérőműszer
hitelességéért.
mérési
paramétereit, alkalmazási
területeit
tartományát.
és tartományát.
Mérési dokumentációt Felhasználói
szinten Hajlandó
a Önállóan
kezeli
a
állít ki.
tudja használni az IKT dokumentumok
dokumentumokat és a
eszközöket.
kitöltésére.
dokumentációs
feladatokat.
Elvégzi a vezérlés, Megérti
a
logikai Érdeklődik a szabályzó- Ellenőrzi a vezérlés
szabályzók, érzékelők hálózatok,
erősítő és
vezérlőkörök bekötéseit, működését.
bekötését.
áramkörök, elektronikai szerelése
és
alapáramkörök
beszabályozása iránt.
működését.
…
…
…
…

A kimeneti követelményekben azokat a kompetenciákat kell összegezni,
amelyek meghatározzák, hogy a képzésben résztvevő a képzés elvégzésével:
milyen feladatok/tevékenységek ellátására lesz képes;
ezeket a feladatokat/tevékenységeket milyen önállósági és felelősségi
szinten képes ellátni;
ezeknek a feladatnak/tevékenységeknek az eredményes és hatékony
ellátásához milyen szintű és összetettségű ismeretekkel rendelkezik;
milyen – az eredményes munkavégzéshez szükséges – viselkedésmódok,
attitűdök jellemzik
függetlenül attól, hogy hol, hogyan, és mikor szerezte meg ezeket a kompetenciákat.
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A TEA-módszer használatával arra kell rávilágítani, hogy a tanulással a tanulási
szakasz (foglalkozás, tantárgy, modul, tananyagegység, képzési rész, tanulási
terület, teljes képzés) végére milyen kimeneti követelményt kell elérni. Lényege a
következőképp foglalható össze:
be kell mutatni, hogy a képzésben résztvevő egy meghatározott képzési
vagy tanulási szakasz (amely lehet egy tananyagegység/tanulási terület, egy
modul vagy egy teljes képzés is) befejezésekor milyen szintű ismeretekkel
rendelkezik, mennyire érti, és milyen mértékben képes értelmezni ezeket
az ismereteket, miként tudja a megszerzett tudást alkalmazni, illetve, hogy
szert tett-e egy adott terület eredményes és autonóm műveléséhez szükséges
kompetenciákra.
A képzési tartalom jellegének és minőségi összetettségének tekintetében négy
paraméter szerint kell rendszerezni és tagolni a képzés szakmai tartalmát leíró
kimeneti követelményeket:
készségek, képességek;
ismeretek;
elvárt viselkedésmódok, attitűdök, illetve
önállóság és felelősség mértéke
4.7. A képzési program néhány releváns eleme
BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
A bekapcsolódási feltételek meghatározásakor elsősorban az iskolai és a szakmai
előképzettségről, szakmai gyakorlatról, az egészségügyi alkalmasságról kell döntést
hozni.
Hasonlóan a „A képzés megnevezése” pontban írtakhoz, részszakma, illetve
szakképesítés esetében egyszerű a helyzet, mert erről a KKK, illetve PK rendelkezik
(KKK 4., illetve PK. 7. pontok). Az abban foglaltakon túlmenően lehetnek a
felnőttképzőnek is saját, az elsajátítandó kompetenciák által indokolt egyéb
követelményei, amelyeket rögzíteni kell a képzési programban.
A bemeneti feltételek meghatározása során célszerű megfontolni az alábbi
szempontokat:
ténylegesen szükségesek legyenek a képzési programban megnevezett
kompetenciák elsajátításához,
csak azokat a feltételeket írjuk elő, amelyek a képzés megkezdéséhez
minimálisan szükségesek.
A képzési programban a szükséges iskolai előképzettséget az alábbiak szerint
lehet meghatározni:
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolcnál kevesebb
elvégzett évfolyama,
alapfokú iskolai végzettség,
érettségi végzettség,
középfokú végzettség,
felsőfokú végzettség.
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Szakmai előképzettségként – ha szakmai előképzettség szükséges – általában
valamilyen
államilag
elismert
szakképzettséget,
illetve
(rész)szakmát/(rész)szakképesítést célszerű előírni.
PÉLDA: Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő szakképesítés képzési
programjában előírt bekapcsolódási feltételek:
A
képzésbe
való
bekapcsolódás
feltételei

Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
Szakmai előképzettség: 0732 07 02 Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő (34 582
05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő)
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –
Egyéb feltételek: felnőttképzési jogviszony létesítése, illetve a felnőttképzési
szerződés megkötése; a képzés megkezdéséhez és az abban való
részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumok
bemutatása; továbbá a természetes személyazonosító adatok, továbbá az
elektronikus levelezési cím és a legmagasabb iskolai végzettség megadása a
felnőttképző számára.

Az egészségügyi alkalmassági követelmény előírását csak akkor kell megtenni,
ha valamilyen jogszabály ezt tartalmazza, illetve a gyakorlati idő és más feltétel
előírását pedig a kimeneti követelményként a megfogalmazott kompetenciák
indokolhatják.
BEMENETI KOMPETENCIAMÉRÉS
Ha – szakmai képzés, oktatás esetén – hiányoznak a képzés megkezdéséhez
szükséges kompetenciával való rendelkezést igazoló dokumentumok, akkor
bemeneti kompetenciamérést lehet végezni.
A felmérés azt hivatott eldönteni, hogy a képzésre jelentkező birtokában van-e
azoknak a (olvasási, írási, számolási és finommotoros) kompetenciáknak, amelyek a
képzés megkezdéséhez és annak sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükségesek,
Ennek során a felnőttképzők a következő mérési-értékelési módszereket
preferálják: olvasási, írási és számolási készségeket mérő írásbeli feladatlap;
finommotoros készségeket mérő gyakorlati feladat. (A finommotoros
képességek olyan mozgásokat jelölnek, amelyek viszonylag kis erőfeszítést
igényelnek, szűk határok között mennek végbe, ám igen nagyfokú pontosságot
és gyorsaságot igénylenek.)
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A kontaktórás képzési részben való részvétel dokumentálására a foglalkozásokon
vezetett napi jelenléti ívet célszerű a képzési programban előírni. Amennyiben –
az alkalmazott módszerekkel összhangban álló – vegyes képzési munkaforma
alkalmazására kerül sor (kontaktórás képzés és a távoktatás módszereinek
kombinált alkalmazása esetén), akkor például az interaktív és távolléti kapcsolattal,
zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszeren keresztül megvalósuló
foglalkozások során a rendszer rögzíti és értékeli a képzésben részt vevő személy
előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit, tevékenységét.
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Az interaktív és távolléti kapcsolatra alkalmas rendszer végrehajtja – a képzésben
részt vevő személy teljesítményének értékelése alapján – a képzési program szerint
lehetséges navigációs kéréseit is. Egyúttal rögzíti a résztvevő csatlakozásának és
távozásuk idejét is, ezért zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetében nincs
szükség jelenléti ívre sem.
A részvétel feltételének tekinthető a hiányzás keretek között tartása, azaz a
képzés résztvevője ne lépje túl a megengedett hiányzás mértékét. (Figyelem!
Lehetnek olyan képzések, pl. zárt rendszerű távoktatás esetén, amikor nem
értelmezhető a megengedett hiányzás.)
A felnőttképző természetesen a részvételi feltételek között kiköthet számos
intézményspecifikus feltételt is, például a személyes jelenlétet igénylő foglalkozások
során a képzésben részt vevő személy:
köteles betartani a felnőttképző tűz-, munka- és környezetvédelmi
előírásait;
nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit,
illetve a felnőttképző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná;
a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól
számított három napon belül a felnőttképzőnek bejelenti, és a felnőttképző
kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatja.
KÉPZÉS CÉLJA
Minden képzési program kapcsán gondosan és egyértelműen tisztázni kell a képzés
célját, amely a képzési program valamennyi elemével kapcsolatban áll.
Megfogalmazása akkor megfelelő, ha pontos, konkrétan kijelöli a képzés
elvégzésével megszerezhető kompetenciatöbbletet, informatív és motiváló,
valamint a képzési célból levezethető a képzés minden egyes tartalmi eleme.
Ennek megfelelően kell a képzési programban bemutatni a felnőttek
kompetenciakészletében
(tudásában,
teljesítményében,
tevékenységében,
magatartásában, tanulásszeretetében, ill. személyiségében) bekövetkező – tervezett
– korszerű, szociálisan értékes változást, amely a képzési (tanítási-tanulási) folyamat
eredményeként, a tartalmi és módszertani anyagok feldolgozása révén valósul meg.
A képzés célja mindig a felnőtt kompetenciakészletének fejlesztésére (a
kompetenciadeficit mérséklésére) vonatkozik.
A képzési program készítésekor világosan és egyértelműen rögzíteni kell, hogy a
felnőttképző miért hozza létre a programot. A képzési cél definiálása során – kerülve
az általános és közhelyszerű megközelítéseket – meg kell fogalmazni azokat a
szakmai, műveltségbeli többletsajátosságokat, hozzáadott értékeket, melyeket a
résztvevő felnőttek számára át kíván adni a képzési programot szervező intézmény
(a résztvevőket hová kívánja eljuttatni a program végéig).
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A képzési célok:
az ismeretek kialakítására, elsajátítására,
a tevékenységrepertoár fejlesztésére, ezen belül a tevékenységekben
gyakorlottság szerzésére, azaz a jártasság és készség tökéletesítésére,
a képességek fejlesztésére, valamint
alkalmazható, teljesítményképes, az új szituációkban is bevethető tudás,
stratégiák,
beállítódások/attitűdök,
motivációs-szükségleti
jellemzők
fejlesztésére irányul(hat)nak.
A képzési célok meghatározására
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezéstöbbféle
praktikus
gyakorlat
szerelő szakképesítés SZEMELVÉNY
alakult
ki.
A
kompetenciára
A
tananyagegység
megnevezése:
alapozott képzések programjaiban a
Épületgépészeti elektromos szerelések és
leggyakrabban
alkalmazott
irányítástechnika
mondatszerkezet a „képzési sikeres
A képzési sikeres elvégzésével a résztvevő
elvégzésével a résztvevő képes…”
képes legyen:
nyitó szöveg folytatása.
megérteni a logikai hálózatok, erősítő
áramkörök, elektronikai alapáramkörök
(Lásd a példaként felhozott „Hűtő-,
működését;
klíma- és hőszivattyú berendezéselkészíteni
a
villamos
forgógépek
szerelő
szakképesítés”
című
bekötését, elmagyarázni a működtetését;
SZEMELVÉNYT!)
alkalmazni
a
villamos
mérések
Részszakma, illetve szakképesítés
mérőműszereit;
elsajátítására irányuló képzés esetén
mérési dokumentációt kiállítani;
a képzési célok megfogalmazásához
elvégezni
a
vezérlés,
szabályzók,
a KKK 2., illetve a PK. 5. pontja
érzékelők bekötését.
nyújthat alapvető támpontokat.
HIÁNYZÁS
A hiányzás mértékének meghatározását – direkt módon – nem várják el a képzési
programtól a vonatkozó jogszabályok. Ennek a kérdéskörnek a rendezését a
felnőttképzési szerződésre bízza. Úgy rendelkezik a felnőttképzési törvényhez
kapcsolódó kormányrendelet [21. § (1) e) pont], hogy a felnőttképzési
szerződésnek kell tartalmaznia a megengedett hiányzás mértékét (és ennek
túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket).
Azonban a felnőttképzési törvényben is található [13/A. § (2) c)] egy – III. FEJEZET:
3.6. Felmondás címszó alatt már említett – utalás arra, hogy a képzési programnak is
tartalmaznia kell a megengedett hiányzás mértékét, mivel a „felnőttképzési
szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha … a képzésben részt
vevő személy a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél
igazolatlanul többet mulasztott”.
Ezért a szakértők egy része azt a gyakorlatot alakította ki, hogy a képzési
programban rögzítik a megengedett hiányzás mértékét (amelyet többnyire a
személyes jelenlétet igénylő kontaktórás képzési rész óraszámának 10, maximum
20-30%-ban szoktak meghatározni).
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De a felnőttképző úgy is dönthet, hogy az adott képzés esetében nem releváns
a megengedett hiányzás előírása. Például olyan esetekben, amikor a képzések
végén nincs semmilyen teljesítményértékelés vagy vizsga, azaz a felnőttképző nem
kéri számon a megszerzett tudást, vagy egy rövid, 8 órás képzésről van szó.
Ezekben az esetekben sem indokolt megkerülni vagy kihagyni képzési programból a
„megengedett hiányzási” kategóriát, de jelezni szükséges, hogy az adott képzés
esetében nem releváns.
4.8. A képzés tananyagegységei, azok célja és tartalma
TANANYAGEGYSÉG
A tananyagegység a képzés fő szerkezeti eleme, a képzési program felépítését
adó, önálló tartalommal bíró képzési egysége, amelynek kialakítása többféle logika
segítségével hajtható végre, például:
tartalmi szempontok szerint, tanulási területek létrehozásával, ezen belül
tantárgyak, illetve tantárgyi témakörök kialakításával (ezt a megoldást
alkalmazzák a szakmákhoz kapcsolódó programtantervek);
tartalmi szempontok szerint, amikor egy vagy több tanulási eredmény
(kimeneti követelmény sor) képvisel egy önálló tananyagegységet (ezt a
megoldást használja az ún. TEA-módszer, amely esetében az MKKR-hez
illeszkedő készség, képesség + ismeretek + elvárt viselkedésmódok, attitűd +
önállóság és felelősség kontextusában meghatározott cselekvő szintű
kompetencialeírást alkalmaznak);
tartalmi szempontok szerinti tematikai egység, és ezen belül témakörök
megalkotása;
szakmai követelménymodulok segítségével, amely keretében a
Tulajdonságprofil alapján határozták meg a szakmai (szakmai ismereteket,
illetve
készségeket),
valamint
a
személyes,
társas,
illetve
módszerkompetenciákat (ezt a megoldást alkalmazta az OKJ rendszere);
elméleti képzési részre (tudás/ismeret, attitűd) valamint gyakorlati képzési
részre (képesség, autonómia-felelősség, attitűd) való bontás szerint;
praktikus képzésszervezési szempontok választásával (pl. 4, 8, 12, 20, 40,
60 stb. órás tananyagegységek létrehozásával).
Óraszámokat – szakmai képzés képzési programja kivételével – alapvetően csak
a tananyagegységekhez indokolt rendelni, a tematikai egységekhez, illetve a
témakörökhöz már nem feltétlen szükséges, mert akkor a képzés kivitelezőjének a
megvalósítás során – a résztvevők tudáskészletének ismeretében – szabad keze
lesz az egyes tematikai egységek és témakörök feldolgozása során.
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TANANYAGEGYSÉG CÉLJA ÉS TARTALMA
A tananyagegység célját – a képzésben résztvevő fókuszából – tevékenység alapú,
cselekvő szintű kompetencia-leírással, tanulási eredmény alapon indokolt
megfogalmazni. Ezért a képzési program tartalmát – a tanulási eredményekből
(részszakmánál a kapcsolódó képzési és kimeneti követelményekből,
szakképesítések esetén a kapcsolódó programkövetelményből) kiindulva –
tananyagegységekre kell bontani.
Az egyes tananyagegységekben egyértelműen, pontosan és célcsoportra szabottan
meg kell határozni a megszerezhető kompetenciatöbbletet (a képzés résztvevője mit
tud, mit ért és önállóan mire lesz képes az egyes tananyagegység végén) a
„készségek, képességek + ismeretek + elvárt viselkedésmódok, attitűdök + önállóság
és felelősség mértéke” formájában, illetve ezeken belül definiálni kell a tanulási
eredményekhez vezető utat.
A képzési program elkészítése során arra kell törekedni, hogy az egyes
tananyagegységek maximális mértékben lefedjék a „készségek, képességek +
ismeretek + elvárt viselkedésmódok, attitűdök + önállóság és felelősség mértéke”
kontextusában megfogalmazott tanulási eredmények egy csoportját, de a tanulási
eredményeket összefoglaló táblázat legalább egy sorát. Ennek során ügyelni kell
arra, hogy egy konkrét tanulási eredmény (a táblázat egy sora) jellemzően csak
egy tananyagegységhez tartozhat.
A képzési programban sorra kell venni az egyes tanulási eredményeket (1-től nig) és be kell mutatni a tananyagegységek keretében elérni kívánt
kompetenciákat (az adott tananyagegységhez rendelt tanulási eredményeke), a
tananyag- és tematikai egységeket (esetleg azok óraszámát), az oktatási
módszereket, munkaformákat, az értékelést, a személyi és tárgyi feltételeket.
A TANANYAGEGYSÉGEKHEZ TARTOZÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (KIMENETI
KÖVETELMÉNYEK) FELSOROLÁSA
TEAs.sz:

Készségek,
képességek

Ismeretek

Elvárt
Önállóság
viselkedésmódok, és
attitűdök
felelősség
mértéke

Általános és
szakmához
kötődő
digitális
kompetenciák

1.
…
n.
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4.9. A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek és
munkaformák
KÉPZÉSI MÓDSZEREK
A „hogyan” kérdésre válaszolnak és az ismeret- és kompetenciafejlesztés módját
mutatják be.
A tapasztalatok szerint a felnőttképzésben különösen a beszélgetést, az előadást,
konzultációt, a kooperatív – az együttműködési kompetenciákat fejlesztő –
csoportmunkát, a magyarázatot, a projektmódszert, a szituációs problémák
megoldását, illetve a vitát tartják a tartalom átadásának leghatékonyabb
módszereinek.
Meg kell említeni, hogy – a kontaktóra értelmezésével összhangban – változott a
konzultáció jogszabályozási meghatározása is, amely alatt az elsajátítandó ismeret
átadását, megerősítését elősegítő, a képzésben részt vevő személy vagy csoport
és az oktató, tutor közötti megbeszélést kell érteni, amely megvalósulhat interaktív
és
távolléti
kapcsolattal,
továbbá
zárt
rendszerű
távoktatási
képzésmenedzsment rendszerrel is.
A képzés során nagyon fontos a módszertudatosság alkalmazása, mivel a sokszínű
és változatos módszerek – más-más szükségleti komponenst megmozgatva – ébren
tartják a felnőttek figyelmét, segítik, motiválják a tanulását, a tartalmi követelmények
elsajátítását, egy-egy téma optimális feldolgozását, az alkalmazott taneszközök és
segédeszközök használatát.
Önmagában egyetlen módszert sem lehet jónak vagy rossznak nevezni! A
célravezető módszerek megválasztását a képzési tartalom, a csoportlétszám, a
felnőttek összetétele, személyisége és előzetes tudása, a felnőttoktató
személyisége, a tárgyi feltételek és eszközök, az adottságok, a rendelkezésre álló
idő, a szervezeti forma és a képzési célok befolyásolják.
KÉPZÉSI MUNKAFORMÁK
A „milyen keretben” kérdésre válaszoló munkaformák a képzés szervezési
kereteit határozzák meg.
A felnőttképzésben számos kedvelt munkaformával (szervezési móddal/kerettel)
lehet találkozni, mint például: csoportos, frontális, illetve páros munkaforma;
személyes jelenlétet igényló kontaktóra, távoktatás; valós idejű online
munkaforma, továbbá zárt rendszerű elektronikus távoktatás.
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(A módszerek és munkaformák szélesebb választékát „Az alkalmazott képzési
módszerek és munkaformák” című SZEMELVÉNY mutatja be.)
Az alkalmazott képzési módszerek és munkaformák SZEMELVÉNY
Módszerek:
Akciótanulás,
applikációk,
beszélgetés,
bemutatás,
megbeszélés,
demonstráció/szemléltetés, digitális alkalmazások, elbeszélés, előadás,
esettanulmány, élőmunka, fordított osztályterem, gyakorlat, házi feladat,
megfigyelés, játék (vetélkedő), készséggyakorlatok, kiselőadás, konzultáció,
kooperatív
–
az
együttműködési
kompetenciákat
fejlesztő
–
csoportmunka, magyarázat, moderáció, műhelymunka, oktató videó,
olvasás/tanulmányozás, ötletroham/brainstorming/ötletbörze, ötletírás, portfólió,
problémamegoldás, projektmódszer, szerepjáték, szimuláció, szituációs
problémák
megoldása,
tanácskozás,
terepkirándulás
(intézménylátogatás/tanulmányi kirándulás), tréning, tutorálás, vita, VR (Virtual
Reality) szintér, a felhasználóban a valóság érzetét keltő, interakcióra épülő,
háromdimenziós szimulált világ.
Munkaformák Blended learning munkaforma, csoportos munkaforma (általában 3-8 felnőtt
hajt végre kijelölt vagy önként vállalt feladatot), egyéni/önálló tanulási
munkaforma (a felnőtt önállóan elvégzendő feladatot old meg), e-learning
munkaforma, frontális csoportos munkaforma (tanfolyamon, osztályban,
tankörben, csoportban vagy az oktatás bármely szervezeti formájában együtt
tanuló/tanított felnőttek képzését biztosítja), irányított egyéni tanulási
munkaforma, páros munkaforma (két felnőtt dolgozik együtt a végrehajtandó
feladat teljesítésén), személyes jelenléti munkaforma, távoktatás, valós
idejű online munkaforma, zárt rendszerű elektronikus távoktatás
munkaforma.

A korábban hatályos szabályozáshoz képest megszűnt a képzési programhoz
rendelt munkaformák kötelező 3 kategóriába sorolása:
csoportos,
egyéni felkészítés és
távoktatás.
Az új szabályozás szerint – mivel megszűnt a képzési programban a képzés
formájának megjelölésére vonatkozó kötelezettség – a képzési program készítője
tananyagegységenként és a saját elgondolása szerint nevesítheti a
munkaformákat és módszereket, támogatva a rugalmas képzéstervezést, a
munkaformák és a korszerű képzési módszerek mixelését, beleértve az interaktív és
távolléti kapcsolattal megvalósuló, valamint a kizárólag személyes jelenlét igénylő
kontaktórás foglalkozások óraszámának, azok arányának meghatározását.
Ezt a kontaktórás és nem kontaktórás felosztást a szakképzés keretében
megvalósuló képzési programoknál is alkalmazni lehet, amennyiben a képzési és
kimeneti követelményekben, illetve a programkövetelményekben nincs tiltva a nem
kontaktórás (az interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló) képzési
tevékenység, akkor a képző saját maga döntheti el (és rögzítheti a képzési
programjában), hogy hogyan valósítja meg a képzést.
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4.10. A maximális csoportlétszám,
Az új jogszabályok már nem rendelkeznek a csoportlétszámról. Nagysága a képzés
jellegétől, a választott módszerektől, munkaformáktól és a rendelkezésre álló
tárgyi feltételektől függ. Ennek értelmében a felnőttképző döntési kompetenciájába
tartozik a csoportlétszám meghatározása, amelyet a képzési programban – a
felnőttképzési törvény előírása szerint –, mint maximális csoportlétszám, fel is kell
tüntetni.
(A zárt rendszerű elektronikus távoktatásnál nem is kell erről rendelkezni!)
4.11. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
A képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése
írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati feladatok segítségével történhet.
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszerben az értékelésnek
legalább két körét lehet működtetni:
a
részteljesítéseket
mérő
formatív
értékelést
(folyamatközi
visszacsatolást), a tanítási-tanulási folyamat közben, fejlesztő céllal, amely
alkalmas a képzési folyamat korrigálására is, továbbá
az elvárt tanulási eredmény mérésére és értékelésére szolgáló, a
végteljesítést minősítő záró/szummatív értékelést.
A minősítő, szelektáló, tájékoztató és a képzésben résztvevő személyiségének
fejlődését is befolyásoló szummatív értékelést elvégezhetjük:
képzési szakaszonként (tananyagegységenként) és/vagy
a tanítási-tanulási folyamat végén.
A folyamatközi formatív értékelésre alkalmasak például:
önellenőrző tesztek,
egyéni és csoportos visszajelzések,
egyéni munkák vagy
házi feladatok.
A minősítő célú szummatív értékelésre leggyakrabban az alábbi megoldásokat
használják:
ÍRÁSBELI
feleletválasztás (alternatív választás, többszörös választás, válaszok
illesztése),
feleletalkotás (kiegészítés, rövid válasz),
egymáshoz rendelés,
igaz-hamis állítások,
táblázat kitöltése vagy kiegészítése,
hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése,
számítási feladatok,
Redmenta feladatlap;
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PROJEKT
portfólió és annak szóbeli bemutatása,
gyakorlati munka (pl. berendezés összeszerelése, üzembehelyezése,
beállítása, karbantartása és javítása vagy berendezésben, gépben,
gépsoron hibaok meghatározása, szisztematikus hibakeresés).
SZÓBELI
A szummatív értékelés szóbeli formája alapvetően kétféle módon történhet:
a hagyományos módon, amikor a tartalom egyes témaköreiből
összeállított tételsorból húzott kérdésre kell szóbeli választ adni, illetve
a projekt/gyakorlati feladat megoldásába ágyazottan kell az aktuálisan
elvégzett/bemutatott feladathoz szóbeli választ/magyarázatot adni
(innovatív megoldás).
Amennyiben a képzést követően – szakmai oktatás/képzés esetében – van mód
államilag elismert bizonyítványt szerezni, akkor célszerű a tanítási és tanulási
folyamatot lezáró szummatív értékelés és a vizsga között szinergiát teremteni, azaz a
minősítő szummatív értékelés (írásbeli + projektfeladat) lehetőség szerint modelezze
a szakmai/képesítő vizsgát.
4.12. A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek
A felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabályok – a szakmai vezetőre vonatkozó
előírások kivételével – nem fogalmaznak meg semmilyen elvárást a személyi
feltételekre vagy az oktatók végzettségére. A tárgyi feltételeket és a képzési
helyszínre vonatkozó kondíciókat is – a képzési program alapján – a
felnőttképző alakítja ki.
Az oktatók tekintetében általános gyakorlatnak tekinthető, hogy – alapesetben – a
képzést olyan oktató végezheti, aki:
a
képzési
tartalomnak
megfelelő
felsőfokú
végzettséggel
és
szakképzettséggel és
legalább 3-5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A szakmai vezetőre vonatkozóan a felnőttképzési törvényhez kapcsolódó
kormányrendelt fogalmaz meg elvárásokat [11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § (2)],
mely szerint szakmai vezető az lehet egy felnőttképzőnél, akinek szakképzettsége,
gyakorlata és foglalkoztatása megfelel a felnőttképzési törvényhez kapcsolódó
kormányrendelet elvárásainak:
szakképzettsége: pedagógiai vagy andragógiai,
gyakorlata: legalább 3 év felnőttképzési szakmai gyakorlat, vagy felsőoktatási
alapképzésben vagy mesterképzésben az adott szak képzési és kimeneti
követelményében meghatározott felnőttképzési ismeretekből legalább öt
kreditpont (felnőttképzési szakmai gyakorlatnak minősül a felnőttképzési
tevékenységgel összefüggő munkakör ellátására létesített foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban eltöltött tevékenység),
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foglalkoztatási
jogviszonya:
munkaviszony,
honvédelmi
alkalmazotti
jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, igazságügyi
alkalmazotti
szolgálati
jogviszony,
hivatásos
szolgálati
jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati
jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony, egyházi szolgálati viszony
vagy gazdasági társasággal tagsági jogviszony.
Figyelem! A szakmai vezető megbízási jogviszonyban – a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű képzéseket folytató intézményektől eltekintve –
nem foglalkoztatható!
4.13. A képzési program kezelése és előminősítése
Engedély alapján folytatott képzési tevékenységet csak minősített képzési
program alapján lehet elkezdeni, amely minősítést csak felnőttképzési szakértő
végezheti el.
A felnőttképzési törvényhez kapcsolódó kormányrendelet [18. § (2-6)] szerint a
felnőttképzési szakértő a – minden oldalon folyamatos oldalszámozással ellátott és
összefűzött, papíralapú – képzési programot előzetesen minősíti és mindegyik
oldalát a szignójával, utolsó oldalát pedig az aláírásával látja el.
A képzési program utolsó oldalán fel kell tüntetnie az előzetes minősítés tényét,
helyét, időpontját, a felnőttképzési szakértő nyilvántartásában szereplő nyilvántartási
számát.
Az előzetesen minősített képzési programot a felnőttképző képviseletére jogosult
személynek – a képzési program utolsó oldalán – alá kell írnia.
A felnőttképzőnek az előzetes minősítés alapját képező szakértői véleményt a
képzési programhoz mellékelnie kell.
A felnőttképzési szakértővel előzetesen minősített képzési programot a képzési
adatszolgáltatással egyidőben fel kell tölteni a FAR-ba. A részszakmára és a
szakképesítésre felkészítő képzési programot nem csak a szakképzési tájékoztatási
és információs központ keretében működtetett honlapon, hanem a felnőttképzőnek
a saját honlapján is közzé kell tenni.
A képzési programban történő bármilyen változás esetén a programot újra kell
minősíteni.
5. Minőségmenedzsment és minőségirányítási rendszer
A felnőttképző akkor nyújt kiváló minőséget, ha szolgáltatásai (1) megfelelnek a
jogszabályi elvárásoknak, illetve a szolgáltatással a képzés résztvevői elégedettek.
A minőségmenedzsment lényege a minőségi szolgáltatás nyújtásában és a magas
elégedettség elérésében rejlik.
Amikor a felnőttképző megvalósítja képzési programját, akkor az érintett felnőttek, ill.
más érintett partnerek észlelik, hogy a nyújtott szolgáltatás milyen mértékben
elégítette ki igényeiket és elvárásaikat Az elégedettségük a képzéssel szembeni
elvárások és az észlelt teljesítmény közötti rés függvényében alakul.
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A felnőttképzésben a minőség meghatározása és tartalma sokat változott az elmúlt
években. Míg a korábbi értelmezések a képzés résztvevőinek kifejezett és rejtett
igényeinek minél teljesebb kielégítését tekintették elsődlegesnek, a mai, modern
minőségfelfogás a képzésben résztvevők mellett, figyelemmel tekint a felnőttképző
munkatársainak, oktatóinak, oktatásszervezőinek, szakértőknek és más érdekelt
feleknek (pl. a képzést szponzoráló vállalatnak) az elvárásaira, és ezek együttes
kielégítését helyezi a középpontba.
5.1. A felnőttképzési szolgáltatás minőségmodellje
A felnőttképzés tapasztalati minőséggel rendelkező szolgáltatás, amelynek
minőségét a képzés befejeztével a résztvevők egész pontosan meg tudják ítélni, hisz
a tanítási-tanulási folyamatban interakcióban álltak az oktatókkal/trénerekkel,
ügyfélszolgálati munkatársakkal és oktatásszervezőkkel. Az átélt, megtapasztalt
értékítéletüket össze tudják vetni az elvárt szolgáltatással. Ha a kapott képzési
szolgáltatás – egy tűrési tartományon túl – elmarad várakozásaiktól, csalódottak
lesznek, ha meghaladja azt, akkor örülnek, elégedettek lesznek.
A nyújtott képzési szolgáltatásnak két dimenziója van: technika, illetve funkcionális
dimenzió.
A technika dimenzió ahhoz a képzési tartalomhoz kötődik (mit nyújt a felnőttképző
a résztvevőknek), amit a képzés során kap a résztvevő. Ezt alapvetően – a képzési
igényekre épülő – képzési program, egyszerűbb képzések esetén a tematika
determinálja.
A funkcionális dimenzió nem a mit, hanem a hogyan kérdésre adott válaszokat
fejezi ki, azt, hogy milyen frontszemélyzettel, milyen oktatókkal, milyen tanulási
környezetben, hogyan/milyen módszerekkel és munkaformákkal, milyen technikai
eszközök és digitális platform segítségével, milyen pénzügyi kondíciók közepette
valósította meg az intézmény a képzést.
Mivel a képzési tartalmak (képzési és kimeneti követelmények) sok esetben,
különösen a részszakmák és/vagy a szakképesítések megszerzésére irányuló
képzések esetében közel azonosak, a résztvevők szemében – jogosan – a
funkcionális dimenzió lesz a meghatározó örömük vagy éppen bánatuk
kifejezésekor.
A funkcionális dimenzió pozitív elemei beépül(het)nek a szolgáltatói márkába is, így
az intézményi brand, mint egy világítótorony sok potenciális érdeklődőt képes
bevonzani a felnőttképző partneri körébe és a jó hírnév/presztízs alkalmas
versenyelőnyt is biztosítani az intézménynek.
Minden felnőttképző álma a hibamentesen nyújtott képzési szolgáltatás. Ennek az
ideális állapotnak az elérését/megközelítését segíti a szolgáltatásminőség-modell,
amely bemutatja, hogy hol keletkezhetnek lényeges eltérések, rések az elvárt és a
kapott képzési szolgáltatás, azaz a felnőttképző és az érdekeltek
elképzelései/tapasztalatai között:
1. RÉS (a képzési igények felnőttképző általi észlelése): A felnőttképző hibát követ el
a képzési igények feltárása/megértése és/vagy megfogalmazása során.
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2. RÉS (az észlelt képzési igények alapján a képzési és kimeneti követelmények
meghatározása): Mivel a felnőttképző helytelenül érzékeli a képzési igényeket,
hiányosan, pontatlanul fogalmazza meg a képzési és kimeneti követelményeket
(készség, képesség + ismeretek + elvárt viselkedésmódok, attitűd + önállóság és
felelősség kontextusában).
3. RÉS. (a képzési és kimeneti követelmények elérését szolgáló képzési út
kialakítása): A felnőttképző eltéveszti a képzési és kimeneti követelmények
elérését szolgáló képzési út kijelölését (rossz képzési programot/tematikát
készít).
4. RÉS (helyesen megválasztott módszerekkel és munkaformákkal képzést nyújtani
a résztvevőknek): Az oktatók által alkalmazott módszerekkel és munkaformákkal
nem lehet a képzés célt megvalósítani.
5. RÉS (a képzési tartalommal és kondíciókkal szinergiát mutató külső
kommunikáció): A felnőttképző nyilatkozataiban, reklámjaiban, hirdetéseiben,
honlapján, a közösségi médiában nem a valóságnak megfelelően kommunikál,
azaz nem azt ígéri, amit nyújtani tud (csillogó oktatási környezetet, könnyen
használható interaktív tananyagot stb.).
A szolgáltatásminőség 5. ábrán látható modellje segítségével a felnőttképző
megállapíthatja a fontosabb tényezőket, amelyek az elvárt és a megtapasztalt
képzési szolgáltatás közötti réseket okozhatják.

5. ábra. A képzési szolgáltatás minőségmodellje
A tényezők összegyűjtésével és elemzésével, a szükséges intézkedések
meghozatalával a felnőttképző képes lesz az elvárt és a kapott képzési szolgáltatás
közötti különbségeket egy – mindenki által elfogadható – tűrési tartományba terelni.
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Ha egy intézmény sokáig a piacon akar maradni, akkor nincs más választása, mint
állandóan magas szinten teljesíteni (magas fokú elégedettséget elérni), és igyekezni
kell felülmúlni, túlteljesíteni még a képzés résztvevőinek elvárásait is. Ez az állapot
akkor érhető el, ha az intézmény képes minőségi képzési szolgáltatások
előállítására, melynek jellemzői találkoznak a képzés résztvevőinek kinyilvánított
igényeivel. A minőségre koncentráló következetes magatartás vezethet el a
résztvevők elégedettségének növeléséhez, az intézmény jövedelmező piaci
helyzetének a kialakításához, ill. a minőség folyamatos tökéletesítéséhez.
5.2. Partnerközpontú minőségértelmezés
A felnőttképzésben érvényesíthető minőségfelfogás lényegében nem különbözik a
más szolgáltatásterületen érvényes minőségfilozófiáktól. A széles körben elfogadott
meghatározás szerint a minőség a képzési szolgáltatás saját, elválaszthatatlan
jellemzői együttesének az a képessége, hogy kielégítse a jogszabályokban
megfogalmazott követelményeket és a képzés résztvevőinek elvárásait..
A minőség megteremtésére irányuló erőfeszítések akkor lehetnek eredményesek, ha
a felnőttképző olyan minőségirányítási rendszert működtet, amely keretében:
gondoskodik a képzési programra épülő tanítási és tanulási folyamat és a vele
kapcsolatos kiegészítő, illetve támogató folyamatok megtervezéséről és
működtetéséről,
a képzés minden fázisában képes biztosítani a szükséges erőforrásokat és
el tudja érni, hogy a minőség ne csak egy vagy néhány munkatársának
személyes ügye legyen, hanem a képzés tervezésén és kivitelezésén
fáradozó valamennyi csapattagé.
5.3. A minőséget meghatározó tényezők a felnőttképzésben
A felnőttképzés minőségét, a résztvevők elégedettségét és lojalitását számos
tényező befolyásolja. Többen tartják úgy, hogy a felnőttképzésben a minőség
elsődleges kritériuma a „jó felnőttoktató”. E mellet szerepet játszik még a résztvevői
elégedettségben pl. az oktatásszervezők munkája, udvariassága, rugalmassága,
gyorsasága, felkészültsége, attitűdje és lehetne még hosszan sorolni azokat a
pozitív-negatív magatartáselemeket, amelyek vonzóvá teszik az intézményt a
partnerek számára vagy éppen taszítják őket.
De nem csak az oktatók és oktatásszervezők munkája befolyásolja minőséget és az
intézmény reputációját, hanem pl. a menedzsment hozzáértése, minőség iránti
elkötelezettsége, partnerekkel való kapcsolata, alkalmazkodóképessége, a
változások menedzselése, a csapatmunka ösztönzése; továbbá a résztvevőknek
nyújtott tájékoztatás; az ügyfélszolgálat elérhetősége; a panaszkezelés színvonala
vagy éppen az oktatótermek állapota vagy az ellátás milyensége. (Lásd „A
képzésminőség javítását szolgáló tényezők” című SZEMELVÉNYT!)
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A képzésminőség javítását szolgáló tényezők SZEMELVÉNY
Andragógiailag és szakmailag képzett oktató. A képzés résztvevői alapvetően arra vágynak, hogy a
képzési tartalom átadását (a képzési alapszolgáltatást) emberséges, rátermett, felkészült,
gyakorlatias és reflektív oktatótó végezze. Ezért az intézménynek kiemelt és folyamatos figyelmet
kell szentelnie a résztvevők oktatóval kapcsolatos elvárásaira és véleményére.
Hozzáértő oktatásszervező. A frontszemélyzet kiemelkedő szereplője a jól felkészült és empatikus
oktatásszervező, aki tevékenységével és magatartásával – közvetlenül az oktató után – a
legnagyobb mértékben befolyásolja a képzés résztvevőinek elégedettségét; elkötelezett híve az
értékközvetítésnek; képes a résztvevőkre odafigyelni; egyénre szabottan gyors tájékoztatást
nyújtani; a reklamációkat, a váratlan helyzeteket kezelni és azonnali intézkedéseket tenni; kedvesen
és udvariasan bánni a képzés résztvevőivel.
Meglepetés. A résztvevők rendkívül hálásak azért, ha az elvárt (alap)képzési szolgáltatáson túl
képes az intézmény tartós élményt nyújtó és örömet okozó meglepő tettekre/produkcióra, amelyek a
későbbiekben pozitív gondolattársítást eredményeznek.
Elfogadható ár-értékarány. A képzés résztvevői többnyire ár érzékenyek, ezért elégedettségükre
komoly befolyással bír a jó és helyes ár-érték arány. A résztvevők ezen a téren nem szeretik a
meglepetéseket, azaz az intézmény kötelessége, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtson a
költségekről, ne a képzés közben jelentsen be újabb és újabb befizetni valókat, tudván tudva, hogy
a képzési díjon felül más jogcímen – kivéve a vizsgadíjat és a javítóvizsga díját – további díjat vagy
költséget nem állapíthat meg a képzésben részt vevő terhére.
Koherens képzési program. A képzés alapját jelenti, a képzési út bejárását teszi lehetővé az olyan –
előminősített és engedéllyel bíró – képzési program, amelyet világos képzési cél, továbbá a
fejlesztendő kompetenciákkal összhangban álló tartalmi és módszertani elemek jellemeznek. Az
intézmény kiemelt felelőssége, hogy betartsa a képzési programban megfogalmazottakat és a
felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségeit.
Tananyag. A képzés résztvevői – konstruktív módon – az oktatóktól hallottakból és a tananyagból
építik fel kognitív rendszerüket és belső világképüket. Éppen ezért a résztvevők csalódottak
lesznek, ha az intézmény nem biztosítja számukra a jól strukturált és könnyen feldolgozható
ismerettartalmakat és információkat valamilyen médiumon keresztül, különösen a távoktatás
esetében, ahol „a tanár is a tananyagban van”.
Ügyfélszolgálat. Az intézmény jól teszi, ha komoly inputot fektet be az ügyfélszolgálat pontos és
gyors működésébe, ahol nem gépi hang „válaszolja” meg a képzésre jelentkezők kérdéseit. Ha az
ügyfélszolgálati munkát több kommunikációs csatorna (telefon, e-mail, e-chat, blog, honlap stb.)
támogatja. Ha nagyfokú ügyféllojalitással rendelkező munkatárs képes személyes kapcsolat
kiépítésére; az érdeklődők igényeinek megértésére; pontos, udvarias és az ügyfél igényire reflektáló
tájékoztatás/ajánlat nyújtására; a telefon 10 másodpercen belüli felvételére; s a levelek – legfeljebb
– 24 órán belüli megválaszolására.
Panaszkezelés. Ha a résztvevők elpanaszolhatják bánatukat, és panaszukat megfelelően kezelik,
akkor oldódik csalódottságuk, s remény van arra, hogy jó hírét viszik az intézménynek, és ismételt
résztvevői lesznek az intézmény képzéseinek.
Tisztességes magatartás. Az intézménynek szinte minden erőfeszítést megér, hogy hírnevén ne
essék csorba, az ígért képzési szolgáltatást – a felnőttképzési szerződésben foglaltaknak
megfelelően – hiánytalanul elvégezze, csak azt szolgáltatást fizettesse meg (számlázza le), amit
ténylegesen nyújtott, kerülje még a látszatát is a csalásnak, s minden résztvevővel – mint értékes
ügyféllel – korrekt módon bánjon.
Képzési környezet. Az intézménynek minden tárgyi feltételt biztosítani kell, ami a tudástartalom
átadásához és a kompetenciafejlesztéshez előírt és szükséges, valamint a résztvevők kényelmét, s
az elsajátítás hatékonyságát növeli.
Menedzsment és intézményi kultúra. A minőségi szolgáltatás letéteményese a csapatmunkára építő
dinamikus vezető, aki tisztában van a képzés résztvevőinek valós igényeivel, tettei a minőségi
képzés nyújtását szolgálják, és aktívan formálja, gyarapítja a mindent és mindenkit átható
intézményi kultúrát.
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5.4. A képzési igények észlelése, értelmezése
A szolgáltatásminőség-modell kapcsán utaltunk már rá, hogy nagy jelentősége van a
képzési igények felnőttképző általi észlelésének (1. rés), mivel a
minőségmenedzsment szemüvegén keresztül nézve úgy kell tekinteni a
felnőttképzés outputjaira, hogy azoknak mind a külső partneri környezetből származó
(meghatározott, kinyilvánított) igényeket, mind a közvetlen partnerektől (a képzés
résztvevőitől) származó elvárásokat is ki kell elégítenie.
A meghatározott igényeket/elvárásokat általában írott dokumentumban,
szerződésben, normákban, jogszabályokban (pl. KKK-ban vagy PK-ban) rögzítik.
Az elvárások lehetnek a képzés résztvevőinek lappangó igényei is, melyek feltárását
az intézmény munkatársainak el kell végezniük. Ez sokszor nagyon nehéz feladatot
is jelenthet, mivel előfordulhat, hogy nincsenek is tisztában a képzés alanyai, hogy
valójában milyen képzést is szeretnének (melyek a valós és reális képzési
szükségleteik).
Az intézmény alapvetően négy intézkedést tehet a minőségfejlesztés érdekében:
stratégiai elkötelezettséget alakít ki a minőség iránt;
jelentős erőforrásokat fektet be az emberi erőforrások (elsősorban az oktatók
és oktatásszervezők) kiválasztásába és képzésébe;
magas szintű standardokat hoz létre a minőség menedzselésére és nyomon
követésére; ill.
hitelesen, rendszeresen figyelemmel kísérik a résztvevők és más érdekelt
felek elégedettségét, és azonnal javítja a szolgáltatás gyenge pontjait.
5.5. A minőség optimalizálása
Egy felnőttképzőnek csak olyan minőségszintet szabad betervezni és megvalósítani,
amit a képzés résztvevői is képesek értékelni és a képzési díjban pénzügyileg
megtéríteni.
Egy határon felül a résztvevők már nem is méltányolják a minőséget, és nem
hajlandók többet fizetni érte. Ezek tükrében meghatározható egy optimális
minőségszint, ami jó a résztvevőknek és megfelel a képzőintézmény reputációjának.
A szolgáltatások kapcsán gyakran hangzik el az állítás, miszerint az „olcsó, gyors és
jó” elvet nem lehet teljeskörűen és egyszerre megvalósítani. (Lásd a 6. ábrát!) A
szolgáltatók javaslata szerint a három jellemzőből választani kell kettőt.
A felnőttképzésben – mivel a gyakorlat nem igazolja – nem tekintjük igaznak ezt az
állítást. Többek között arra szolgál a felnőttképző minőségirányítási rendszere, hogy
a képzési szolgáltatás a felnőttképzési szerződésben vállalt óraszámban és a
szerződésben rögzített képzési díj ellenében, a résztvevők és az összes érdekelt fél
elvárásainak (a képzési célnak) megfelelően valósuljon meg.
A 6. ábrán látható „A képzés minőségi háromszöge” elsősorban arra figyelmezteti a
felnőttképzőt, hogy a képzési szolgáltatás három karakterisztikus tényezője (a
képzési cél [képzési és kimeneti követelmények/deszkriptorok], a képzési díj (oktatói
tevékenység [módszerek és munkaformák] és a tárgyi erőforrások költsége) és a
képzés óraszáma(kontakt és jelenlétet nem igénylő foglalkozások egybeszámított
mennyisége) összefügg.
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Bármelyiken változtatunk, az befolyásolja a másik két tényezőt és a képzés
eredményét (a személyes konstrukciót, a tanulással kapcsolatos élményt és
elégedettséget, azaz a minőséget)!

6. ábra. A képzés minőségi háromszöge
AZ 50-25-25-ÖS (OTI) SZABÁLY
A képzési szolgáltatást nyújtó vezető intézmények az ügyfelek igényeinek
rendszeres és megszállott kutatói, s különböző tartalmú képzési csomagjaikkal nem
is elsősorban a „kiváló képzési szolgáltatás nyújtására” törekszenek, hanem olyan
képzési szolgáltatások létrehozására és értékesítésére, amelyek elősegítik a
résztvevői elégedettség és az intézményi jövedelmezőség maximalizálását. De
tisztában vannak azzal is, hogy az elégedettség és a jövedelmezőség
maximalizáláshoz befektetésekre is szükség van, amely során a 50-25-25-ös ún. OTI
(Oktató személyzet, Tananyag, Infrastruktúra) szabályt alkalmazzák:
Oktató személyzet. Az erőforrások és erőfeszítéseik 50%-át a rátermett
oktatói személyzet (elméleti és gyakorlati oktatók, illetve oktatásszervezők)
biztosítására, javadalmazására, tudásának fejlesztésére és motiválására
fordítják.
Tananyag. Az erőforrások 25%-át a képzéshez biztosított– az andragógia és a
szakmai elvárásoknak megfelelő – tananyagok létrehozásába, fejlesztésébe
invesztálják.
Infrastruktúra. Az erőforrások 25%-a a korszerű képzési környezet
kialakítását, a képzési programban meghatározott tárgyi feltételek biztosítását,
valamint az oktatástechnikai eszközök korszerűsítését szolgálja.
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5.6. A megfelelés fokozatai
A felnőttképző a követelményeknek való megfelelést öt dimenzióban teljesítheti.
Megfelelés:
a
meghatározott
(kinyilvánított),
„hatósági”
akaratot
kifejező
jogszabályoknak,
a képzés résztvevői által képviselt elvárásoknak,
a képzésben érdekelt (pl. szponzoráló, a képzési díjat fedező)
szervezetek/projektek deklarált előírásainak,
a versenyelőnyt jelentő különleges, lappangó résztvevői igényeknek,
valamint
a társadalom-központú, a társadalmi és környezeti elvárásokkal
összhangban álló, a társadalom jólétét szolgáló hosszú távú, szociálisan
értékes törekvéseknek.
Elvárható, hogy a felnőttképző az első három szinten kinyilvánított követelményeket
minden körülmények között teljesítse. Ha – a résztvevőknek nyújtott képzési
szolgáltatáson keresztül – versenyelőnyre kívánnak szert tenni, akkor számolniuk
kell a megfelelés negyedik szintjével is. A potenciális, jövőbeni megfelelőséget pedig
állandó és valós motivációként kell értelmezniük.
5.7. Állami szerepvállalás a minőségmenedzsmentben
A felnőttképzési rendszer működésének egyik fontos tapasztalata és egyben
problémája is, hogy sem a piaci mechanizmusok, sem a jogi szabályozás, sem a
képzés résztvevői, de a vizsgarendszer sem tudta mindezidáig érdemben
kikényszeríteni a minőségi felnőttképzést, amelynek kulcsa elsősorban a
felnőttképzők kezében van.
Ezért a jogalkotó – már nem először – jelentős mértékben felújította a
minőségüggyel kapcsolatos felnőttképzési szabályokat, amelyektől azt várja,
hogy – hatékony ellenőrzéssel, megfelelő szankcionálással és a résztvevői
elégedettségek nyilvánosságával – képes lesz kikényszeríteni a felnőttképzők
jogkövető magatartását, a képzések minőségének emelését.
A kifutó engedélyezési rendszernek is az volt az elsődleges célja, hogy a
felnőttképző a felnőttképzési törvényben, valamint a kapcsolódó jogszabályban
meghatározott magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze a
felnőttképzési tevékenységét. Éppen ezért engedélyt csak olyan jogalany kaphatott,
amelyik rendelkezett – többek között – a minőségbiztosítási keretrendszernek
megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel, és tartalmilag ellenőrizhető,
számszerűsíthető minőségcélokat határozott meg. Elvárták a felnőttképzőtől, hogy
a minőségcélokat képzésenként és indokolással ellátva határozza meg, kitérve – az
OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén – a
szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredményére, a képzések becsült
lemorzsolódási arányára, valamint a képzések elégedettségmérésének évi
átlageredményére vonatkozó célkitűzésekre.
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A felnőttképzőnek – az engedély megszerzését követően – évente el kellett
végeznie a minőségcélok felülvizsgálatát és módosítását. Ha a képzések több mint
húsz százalékában szakmailag nem indokolható célokat tűzött ki, akkor a
hatóság meg is bírságol(hat)ta a felnőttképzőt a kötelező legkisebb munkabér
egyhavi összegétől annak tízszereséig terjedő összeggel.
A felnőttképzési törvényhez kapcsolódó kormányrendelet és miniszteri rendelet pedig
részletesen előírta a felnőttképző minőségbiztosítási rendszerének tartalmi elemeit,
közte például a képzési programok és tananyagok tervezésével és tartalmi
felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást, valamint a munkáltatók és a
munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési programokkal kapcsolatos
véleménye visszacsatolására vonatkozó eljárást.
5.8. Módosítások a minőségre vonatkozó jogszabályi normákban
Tekintettel a felnőttképzés minőségének javítására irányuló stratégiai célra, a
főszabály továbbra is változatlan, azaz, ha a felnőttképző a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény
szerint engedély alapján végez oktatást vagy képzést, akkor képzési
tevékenysége minőségének folyamatos javítása céljából rendelkeznie kell – a
felnőttképzési törvényhez kapcsolódó kormányrendeletben meghatározott (23. §-25.
§) tartalmú – minőségirányítási rendszerrel. Ezirányú – napi – működését
dokumentálni/igazolni is kell és gondoskodni kell annak külső értékeléséről.
Az új jogszabályi környezetben a minőség biztosítására vonatkozó elvárások – ha
nem is lényegbevágóan –, de módosultak a 2019. december 31-i állapot szerinti
előírásokhoz képest, megtartva a minőség biztosítása szempontjából legfontosabb
folyamatszabályozási elemeket. A változtatások az alábbi területekre irányultak:
Sokéves felfogábeli lemaradást pótolt be a jogalkotó azzal, hogy a
„felnőttképzést folytató intézmény a minőségbiztosítási rendszere” helyett a
„felnőttképző minőségirányítási rendszere” (MIR) elnevezést integrálta a jogi
normákba;
Megszűnt a kötelező tartalommal előírt – a felnőtképzési tevékenység
minőségére elhanyagolható hatást gyakorló – minőségcélok kitűzésének
kötelezettsége;
A „képzési programok és tananyagok tervezésével és tartalmi
felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás” helyett a „felnőttképzési tevékenység
lebonyolításával és a kapcsolódó tananyagok tervezésével és tartalmi
felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást” illesztette be a jogalkotó a
minőségirányítás új rendszerébe. A korábbi rendszerből hiányzott a
felnőttképzés alfáját és ómegáját jelentő „lebonyolítás”, aza a megvalósításra
vonatkozó folyamatleírás;
A
„felnőttképzési
tevékenységgel
kapcsolatos
vélemények
visszacsatolására vonatkozó eljárás” váltja fel a „munkáltatók és a
munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési programokkal kapcsolatos
véleménye visszacsatolására vonatkozó eljárást”;
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Nincs írásbeli kötelem a dokumentumok vezetésére, így nyomtatott
papíroktól mentesen, elektronikus, online alapon is lehet minőségügyi
rendszert működtetni;
Az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) – mint a külső értékelés
lebonyolítására kijelölt felnőttképzési államigazgatási szerv – a külső
értékelést az eddigi két év helyett négyévente valósítja meg, ahol azt
vizsgálja, hogy a felnőttképző minőségirányítási rendszerének megfelelően
látja-e el a felnőttképzési tevékenységet.
5.9. A minőségirányítási rendszerre vonatkozó jogszabályi elvárások
Látható, hogy a jogalkotó – eltekintve a minőségcélok elhagyásától, és a
felnőttképzési tevékenység lebonyolítására vonatkozó követelmény jogszabályba
való beépítésétől – lényegében véve változatlanul hagyta a képzés minőségének
javítására irányuló alapelveket és rendszerelemeket új – minőségirányítási rendszer
(MIR) – néven. Amint a felnőttképző az engedély birtokában hozzálát a képzési
tevékenység megszervezéséhez és folytatásához, akkor működtetnie is kell a – a
felnőttképzési törvényhez kapcsolódó kormányrendeletben (23. §) meghatározott –
minőségirányítási rendszert, beleértve az ügyfélszolgálati, panaszkezelési és oktatói
minősítési rendszert is.
A felnőttképző minőségirányítási rendszere keretében:
a) átfogó minőségpolitikát és ehhez kapcsolódó stratégiát alakít ki a
felnőttképzési tevékenység minőségének biztosítása érdekében,
b) formális belső mechanizmusokat alakít ki a felnőttképzési tevékenység
követésére és rendszeres belső értékelésére vonatkozóan,
c) eljárásokat alakít ki az oktatók folyamatos továbbképzésének és
minősítésének biztosítására,
d) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódóan biztosítja az annak
megvalósításához szükséges erőforrásokat, és
e) gondoskodik a felnőttképzési tevékenység hatékonyságát biztosító
információk gyűjtéséről, elemzéséről és felhasználásáról.
„A
felnőttképző
minőségirányítási
rendszerének
dokumentumai”
című
EMLÉKEZTETŐBEN szerepelnek azok a dokumentumok, amelyek alapján a
felnőttképzőnek szerveznie és folytatnia kell oktatási, képzési tevékenységét,
számolva azzal is, hogy az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a
PMKH ellenőrzi a dokumentumok meglétét, beleértve az ügyfélszolgálati és
panaszkezelési rendszer működtetését. Jogsértés esetén pedig – a jogszerű állapot
helyreállítására irányuló figyelmeztetést követően – bírságot szab ki a hatóság.
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A felnőttképző minőségirányítási rendszerének dokumentumai EMLÉKEZTETŐ
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 23. § (3)
a) a minőségpolitikára vonatkozó dokumentum, amely tartalmazza
aa) a minőségre vonatkozó stratégiát,
ab) a felnőttképző és az oktatók minőségirányítással kapcsolatos felelősségét,
ac) a képzésben részt vevő személyek bevonásának módját a minőségirányítás
megvalósításába,
ad) a minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának
módját,
b) a felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos minőségirányítási dokumentum, amely
tartalmazza
ba) a felnőttképzési tevékenység lebonyolításával és a kapcsolódó tananyagok tervezésével
és tartalmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást (1),
bb) a felnőttképzési tevékenység végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek,
pénzügyi források biztosítására vonatkozó eljárást (2),
bc) a képzésben részt vevő személyek előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel
kisérésére vonatkozó módszereket,
bd) a felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos vélemények visszacsatolására vonatkozó
eljárást (3),
be) a felnőttképzési tevékenység nyilvánosságával kapcsolatos eljárást (4),
bf) a felnőttképzési tevékenységgel összefüggő információ nyilvánosságával összefüggő
eljárást (5),
c) az oktatók felkészültségével, az oktatói kompetenciáik folyamatos fejlesztésével
kapcsolatos dokumentum, amely tartalmazza
ca) az oktatók alkalmazásával kapcsolatos követelményeket és eljárást (6),
cb) az oktatók kompetenciáinak fejlesztésével kapcsolatos módszereket,
cc) az oktatók teljesítményével kapcsolatos visszacsatolásra vonatkozó eljárást (7),
d) a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerével kapcsolatos dokumentum, amely kiterjed
da) a képzésben részt vevő személyek eredményeivel kapcsolatos adatok gyűjtésére és
elemzésére,
db) a képzésben részt vevő személyek elégedettségmérésével kapcsolatos adatok
elemzésére,
dc) az oktatói teljesítményekkel kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére,
dd) a felnőttképző rendelkezésére álló erőforrások hatékonyságával kapcsolatos adatok
gyűjtésére és elemzésére,
e) a panaszok kezeléséről szóló dokumentum, amely tartalmazza a panaszok
kivizsgálásának és kezelésének módját,
f) a minőségirányítási rendszer működtetése során keletkezett eltérések kiküszöbölésére
irányuló helyesbítő és ismételt előfordulásuk megakadályozására irányuló megelőző
tevékenységek menetét tartalmazó dokumentum és
g) a felnőttképzési tevékenység önértékelésére vonatkozó eljárást (8) tartalmazó
dokumentum.

ELJÁRÁSOK
A kormányrendelet előírásai szerint a felnőttképző minőségirányítási rendszere
nyolc eljárást/folyamatleírást tartalmaz, amelyek funkciója, hogy a lehető
legnagyobb mértékben garantálják a felnőttképzési szolgáltatások egyenletes
minőségét.
A felnőttképző jól teszi, és a dolgát is megkönnyíti, ha a minőségirányítási
rendszerének elkészítése során, annak első lépéseként kialakítja a
folyamatleírás saját, egységes szerkezetű sablonját, amelyre az 5. Melléklet
mutat egy lehetséges megoldást
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INDIKÁTOROK
A felnőttképzőnek a MIR nyolc kulcsfontosságú folyamatához olyan minőségi
jellemzőket (indikátorokat) is hozzá kell rendelni, amelyeknek alkalmasak a
vonatkozó tartalmi elem eredményének/eredményeinek kifejezésére, és magukban
foglalják az érintett tartalmi elemmel elérni kívánt célértéket/célértékeket. (Lásd
a „A MIR nyolc kulcsfontosságú eljárásához tartozó minőségi jellemzők
meghatározása” című SZEMELVÉNYT! Meg kell jegyezni, hogy a szemelvény 4. és
5. sorában szereplő – a tevékenység „nyilvánosságával” kapcsolatos – egy-egy
eljárás között érdemi eltérés nincs, ezért a felnőttképzők sok esetben összevonják a
két eljárást a minőségirányítási rendszerükben!)
A MIR nyolc kulcsfontosságú eljárásához tartozó minőségi jellemzők meghatározása
SZEMELVÉNY
Sorszám

A MIR eljárásainak megnevezése

Minőségi jellemzők
megnevezése

1.

A
felnőttképzési
tevékenység
lebonyolításával és a kapcsolódó
tananyagok tervezésével és tartalmi
felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás

2.

A
felnőttképzési
tevékenység
végrehajtásához szükséges személyi
és tárgyi feltételek, pénzügyi források
biztosítására vonatkozó eljárás

3.

A
felnőttképzési
tevékenységgel
kapcsolatos
vélemények
visszacsatolására vonatkozó eljárás

4.

A
felnőttképzési
tevékenység
nyilvánosságával kapcsolatos eljárás

5.

A
felnőttképzési
tevékenységgel
összefüggő
információ
nyilvánosságával összefüggő eljárás

6.

Az
oktatók
alkalmazásával
kapcsolatos követelményeket és eljárás

7.

Az
oktatók
teljesítményével
kapcsolatos visszacsatolásra vonatkozó
eljárás

8.

A
felnőttképzési
tevékenység
önértékelésére vonatkozó eljárás

Értékelés/év

elérni kívánt
célérték,
célértékek/év

Amennyiben minőségi jellemzőhöz rendelt célérték nem teljesül, szükségessé válik,
hogy a felnőttképző a keletkezett eltérések kiküszöbölésére irányuló helyesbítő és
ismételt előfordulásuk megakadályozására irányuló megelőző – dokumentált –
intézkedést hozzon.
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6. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
A felnőttképzőnek egyszerűbbé vált – a felnőttképzés új rendszerében – a képzés
folytatását kísérő adminisztrációs tevékenysége, két oknál fogva is:
(1) Egyrészt a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység folytatása
esetén nincsenek kötelezően előírt, a képzés lebonyolításához
szükséges személyi, tárgyi és kimeneti követelmények; nem kell a
felnőttképzési törvény 16. §-a szerinti képzési dokumentációt vezetnie;
mentesül az ún. egységes dokumentum létrehozásától, azaz
gyakorlatilag – praktikusan, saját döntése alapján kialakított belső
dokumentációs rendszertől eltekintve – papírmentes működést tud
megvalósítani. (Lásd „A felnőttképző dokumentációs rendszere (egységes
dokumentum)” című EMLÉKEZTETŐT!);
(2) másrészt az engedéllyel rendelkező felnőttképzők számára is lényegesen
csökkentették – 2019. december 31-ig hatályos követelményrendszerhez
képest – az egységes dokumentumban tárolt dokumentumok számát.
Az engedéllyel rendelkező felnőttképzők is számos „nemszeretem” tevékenységtől
szabadultak meg, például:
mivel a 2021. január 1. után indult képzésekre sem áll fenn az Országos
Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti statisztikai
adatszolgáltatási kötelezettség, ezért nem lesz szükség a jövőben a
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap
eredeti példányát kinyomtatni és a képzési dokumentációban
cégszerűen aláírt formában tárolni (2021. 04. 01-jétől már nem kell OSAP
szerinti statisztikai adatszolgáltatást végezni a régi felnőttképzési engedély
alapján tartott képzésekről sem);
ezen FEJEZET 3.4. A felnőttképzési szerződés tartalma című pontjában – a
felnőttképzési szerződés kapcsán írtakhoz hasonlóan – a keletkezett
dokumentumokat sem kell elméleti és gyakorlati képzésre bontani; és nem
lesz szükség a képzési csoport haladását óraszám és helyszín szerint
dokumentálni, mivel az új rendszerben elegendő csupán a képzés
haladását tananyagegységekre bontott ütemezés szerint meghatározni;
a képzési dokumentáció kötelező tartalmi elemei között nem kell
szerepeltetni – az új felnőttképzési rendszer logikájából következően – a
képzés azonosító számát. (Nyilván a felnőttképzőnél lesz „belső azonosító,
amely természetesen része lehet a tartalomnak!);
nem követeli meg az új rendszer, hogy a felnőttképző a képzési csoport
haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám
szerinti ütemezéséről és azok változásairól adatot szolgáltasson a
hatóságnak, csupán a képzés első képzési napjáról és – a zárt rendszerű
elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével –
befejezésének tervezett időpontjáról kell adatot szolgáltatni;
a vizsgáztatás új rendszere okán megszűnik a felnőttképző oldaláról a
vizsgákhoz tartozó dokumentálási és adatszolgáltatási kötelezettség is.
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Engedéllyel rendelkező felnőttképző dokumentációs rendszere (egységes dokumentum)
EMLÉKEZTETŐ
Új dokumentációs rendszer

Régi dokumentációs rendszer

A
felnőttképzőnek
az
alábbi
dokumentumokat kell vezetnie,
nyilvántartania
és
annak
keletkezésétől számított nyolcadik
év utolsó napjáig megőriznie:
a) a kontaktórákon vezetett, a
képzésben részt vevő személy
által aláírt jelenléti íveket,
valamint
a
képzésben
résztvevővel elektronikus úton
folytatott szakmai felkészítést,
ellenőrzést
igazoló
dokumentumokat,
b) a képzésben részt vevő személy –
a felnőttképzési törvény 21. § (1)
bekezdése alapján kezelt –
személyes adatait, valamint a
képzés
megkezdéséhez
és
folytatásához
szükséges
feltételeket
igazoló
eredeti
dokumentumokat vagy azoknak a
felnőttképző
által
hitelesített
másolatait, továbbá a bemeneti
kompetenciamérést
és
az
előzetes tudásmérést igazoló
dokumentumokat,
c) a felnőttképzési szerződést, a
képzési programot, a képzésnek
a képzési program szerinti
megvalósítását
igazoló
dokumentumokat,
d)
e)
a
képzés
megvalósításához
szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítását szolgáló
szerződések eredeti példányát,
f)
g) az oktatók foglalkoztatásával
összefüggő dokumentumokat.
TOVÁBBÁ
a) a képzési program megnevezését,
b)
c) a képzésben részt vevő személyek
családi és utónevét,
d) a képzés oktatóinak nevét az
általuk
oktatott
tananyagrész
megnevezésével,
e) a c) és d) pont szerinti adatokban
bekövetkezett változást a változás
időpontjával, valamint
f) a haladási naplót.

A felnőttképzést folytató intézménynek az alábbi
dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és öt
évig megőriznie:
a) az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson,
konzultáción vezetett, a képzésben részt vevő felnőtt
által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben
résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai
felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,
b) a képzésben részt vevő felnőtt – a felnőttképzési törvény
21. § (1) bekezdése alapján kezelt – személyi adatait,
valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához
szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat
vagy azoknak a felnőttképzést folytató intézmény által
hitelesített
másolatait,
továbbá
a
bemeneti
kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést
igazoló dokumentumokat,
c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a
képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását
igazoló dokumentumokat, valamint a résztvevők
hiányzásait dokumentáló haladási naplót,
d) a képzésben részt vevő felnőttnek a sikeres vizsga
letételét vagy a képzés elvégzését igazoló
dokumentumának a kiállító által hitelesített
másolatát vagy a felnőttképzést folytató intézmény
vizsgaszervezése esetén a bizonyítvány átvételéről
szóló elismervény eredeti példányát,
e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések
eredeti példányát,
f) a felnőttképzési törvény 21. § (4) bekezdésében előírt
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését
igazoló adatlap eredeti példányát,
g)
az
oktatók
foglalkoztatásával
összefüggő
dokumentumokat.
TOVÁBBÁ
a) a képzési program megnevezését,
b) a képzésnek az engedéllyel rendelkező képző
intézményekről vezetett nyilvántartásban szereplő
nyilvántartásba vételi számát,
c) a képzési csoport
ca) felnőttképzési intézmény által megállapított
azonosítóját,
cb) névsorát,
cc) a felnőttképzési törvény 15. § (1) bekezdés c)
pontjában meghatározott adatait,
cd) oktatóinak nevét az általuk oktatott tananyagrész
megnevezésével,
d) a c) pontban foglalt adatokban bekövetkezett változást a
változás időpontjával és
f) a haladási naplót.
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Figyelem! Az új követelmények szerint a dokumentumokat – ellentétben a korábbi
gyakorlattal – a keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kell
megőrizni a felnőttképző saját archívumában, függetlenül attól, hogy megtörtént-e
a FAR-ba történő feltöltésük!
BEJELENTÉS
ALAPJÁN
FOLYTATOTT
KÉPZÉSI
TEVÉKENYSÉG
DOKUMENTUMAI
Mindenekelőtt – és ismételten – hangsúlyozni kell, hogy amennyiben a képzést a
felnőttképző bejelentés alapján folytatja, nem írnak elő a felnőttképzési
jogszabályok semmilyen dokumentációs kötelezettséget. Mégis felmerülhetnek
ilyen jellegű igények, különösen, ha képzés mögött egy – a felnőttképző és a
megrendelő között létrejött – szolgáltatási szerződés áll, akkor bizony szükség lehet
– a résztvevők adatait is tartalmazó – jelentkezési lapra, jelenléti ívre (akár
papíralapon is), továbbá tematikára vagy összetettebb képzések esetén –
tananyagegységekből álló képzési programra is. A képzés megvalósítása során
ilyenkor – kimondva/kimondatlanul – elvárt magatartás, hogy a felnőttképző a
képzést az írásban rögzített kondíciók szerint (tematika/képzési program) folytassa
le. Ennek okán még arra is szükség lehet, hogy tananyagegységekre bontott
ütemezést (ütemtervet/óratervet/órarendet) készítsen. A megvalósítást szolgáló
ütemtervet célszerű a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződéshez is mellékelni
(amennyiben a szerződés megkötése írásban történik), de ha csak ajánlatkérés és
ajánlatadás történik, akkor az ajánlathoz csatolni.
6.1. Jelentkezési lap
Bár a felnőttképzés új rendszere (de a régi sem) várta el, hogy legyen jelentkezési
lap a felnőttképző dokumentációs rendszerében, de a napi gyakorlat azt mutatja,
hogy hasznos lehet egy ilyen formanyomtatvány létrehozása és használata.
Különösen abban az esetben, amikor egy vállalat csoportosan küldi el munkatársait
egy továbbképzésre. Ilyenkor a HR-sek – akik birtokában vannak a természetes
személyazonosító és a felnőttképző számára szükséges egyéb adatoknak –
előszeretettel kérnek a felnőttképzőtől egy „űrlapot”, amiben összefoglalják és
elektronikusan továbbítják „a beiskolázott” munkatársak adatait. (Erre mutat egy
MINTÁT, a 6. Mellékletben látható – egy nagyvállalat képzési divíziója által
rendszeresen használt – „Csoportos jelentkezési lap”).
A felnőttképző dokumentációs rendszerében természetesen létezhet egyéni
jelentkezésre szolgáló – papíralapú – változat is, de ezt egyre inkább kiszorítják a
felnőttképző honlapján digitálisan megoldható megoldások.
6.2. Haladási napló
Az engedéllyel rendelkező felnőttképzőt a jogszabályok kötelezik a naprakész
adatokat tartalmazó haladási napló folyamatos vezetésére, amely része az egységes
dokumentumnak is. (Lásd „A felnőttképző dokumentációs rendszere (egységes
dokumentum)” című EMLÉKEZTETŐ utolsó sorát!)
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A felnőttképzőnek ügyelnie kell arra is, hogy meglegyen a szinergia a haladási napló
és a – részét képező – a képzés résztvevőinek aláírásával ellátott jelenléti ív között.
(Az esetleges eltéréseket, illetve „kozmetikázásokat” a hatósági ellenőrzést végző
szakértők gyorsan felderítik, amely komolyan rombolja az intézmény reputációját és
hitelességét! Éppen ezért inkább ajánlott a dokumentum körültekintő vezetése.)
A felnőttképzés új szabályrendszerében különválik a kontaktórás és nem
kontaktórás haladási napló.
KONTAKTÓRÁS HALADÁSI NAPLÓ
A személyes jelenlétet igénylő kontaktórás foglalkozás esetén a haladási naplónak
tartalmaznia kell a képzés megtartásának időpontját, témájának megjelölését
és rövid leírását, oktatójának nevét és aláírását, a képzésen belüli órája
sorszámának megjelölését, valamint a résztvevőinek aláírásával ellátott
jelenléti ívet. (A 7. Mellékletben található „Haladási napló a személyes jelenlétet
igénylő (kontaktórás) képzési részhez” című minta illusztrál egy lehetséges
változatot.)
Figyelem! Ügyelni kell arra, hogy az óra sorszámozása – ahogy erre a
felnőttképzési törvényhez kapcsolódó kormányrendelet utal – mindig a képzésen
belül (és nem a modulon vagy tananyagegységen belül) történjék, mert így a
felnőttképzési szerződésben, a képzési programban, illetve a haladási naplóban
feltüntetett óraszám egyezősége is könnyedén megállapítható lesz!
NEM KONTAKTÓRÁS HALADÁSI NAPLÓ
A nem kontaktórás haladási napló – értelem szerűen – nem tartalmaz aláírási
kötelezettséget sem az oktató, sem a résztvevő részéről, ezért lehetővé teszi
haladási napló elektronikus vezetését.
Az interaktív és távolléti kapcsolattal, az online térben megvalósított, nem
kontaktórás képzés esetén a haladási naplót úgy kell kialakítani, hogy az
tartalmazza a képzés teljes időtartamát, témájának megjelölését és rövid
leírását, résztvevőjének nevét, és a képzés befejezésének dátumát.
JELENLÉTI ÍV
Az engedéllyel rendelkező felnőttképző dokumentációs rendszerének fontos eleme a
kontaktórákon a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti ív, amelyet
gondosan meg is kell őrizni, annak keletkezésétől számított nyolcadik év
utolsó napjáig, és az egységes dokumentumban, a haladási napló részeként
kell tárolni.
Tartalmára nem fogalmaz meg semmilyen követelményt egyetlen jogszabály sem, de
– a fentebb, a kontaktórás haladási napló kapcsán említettekkel összhangban –
célszerű a haladási napló releváns adataival szinkronban kialakítani. (Erre ajánl egy
megoldást a 8. Mellékletben bemutatott „Jelenléti ív a személyes jelenlétet igénylő
(kontaktórás) képzési részhez” című minta.)
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Zárt rendszerű – minősített és tanúsított – távoktatási képzésmenedzsment
segítségével online formában megvalósított képzési rész esetén nincs szükség külön
vezetett jelenléti ívre – ebben a kontextusban még a fogalom is nehezen
értelmezhető –, mivel a rendszer automatikusan elvégzi a képzésben részt vevő
személy képzési programban rögzített előrehaladását, és naplózza a
bekapcsolódási és távozási időpontokat is.
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IV. FEJEZET: A felnőttképzési tevékenységgel összefüggő
tájékoztatás, adatszolgáltatás és adatkezelés
1. A felnőttképző tájékoztatási kötelezettsége
2. A felnőttképzési adatszolgáltatás rendszere
3. A felnőttképző adatkezelése
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1. A felnőttképző tájékoztatási kötelezettsége
Az évek során a felnőttképző tájékoztatási kötelezettségei lényegesen csökkentek és
egyszerűbbé váltak. Az is megállapítható, hogy a kérdéskörbe tartozó esetek nagy
részében – nagyon helyesen – napjainkban már magát a felnőttképzőt illeti meg a
döntés joga. A „Felnőttképző tájékoztatási kötelezettsége” című EMLÉKEZTETŐBEN
jól látható, hogy évekkel korábban (2015-től) még azt is előírta a felnőttképzési
törvény, hogy az engedéllyel rendelkező felnőttképzőnek nyilvántartási számát „az
ügyfelek által jól látható módon ki kell függeszteni”. Minden bizonnyal ezt a
„kifüggesztéses” intézkedés szükségességét a felnőttképző is el tudja dönteni.
Örömteli, hogy a jogszabályok ma már nem tartalmaznak olyan elvárásokat,
amelyeket a 2015. VI. 12-től hatályos felnőttképzési törvény írt elő a
felnőttképzőknek, mint például: hogyan kell kialakítania a képzési tevékenységre
vonatkozó hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját; milyen
elnevezéseket használhat képzései kapcsán a hirdetésekben és tájékoztatókban.
A 2020. I. 1-től az a tájékoztatási kötelezettség is rövid időn belül hatálytalan lett,
amelyik megkövetelte, hogy a felnőttképző feltüntesse nyilvántartási számát a
felnőttképzési tevékenysége keretében kiállított számlán és más számviteli
bizonylaton.
Csak 6 hónapig (2020. VII. 1. és 2021. I. 1. között) volt érvényben az a szabály, hogy
a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzésben részt vevő
megtilthatta adatai továbbítását az Oktatási Hivatalba, amely lehetőségről
tájékoztatni is kellett.
Lényegében véve mindösszesen néhány tennivalóra egyszerűsödött le a
felnőttképző tájékoztatási kötelezettsége, amelyeket mindenképpen el kell végezni,
akár bejelentés, akár engedély alapján folytat felnőttképzési tevékenységet. A
felnőttképzőnek a nyilvántartási szám kapcsán az alábbi kötelező feladatai
vannak:
nyilvántartási számát fel kell tüntetni a képzési dokumentációban (pl.
jelenléti íven);
nyilvántartási számát szerepeltetni kell a felnőttképzési tevékenységével
kapcsolatos dokumentumokon. (A felnőttképző saját honlapját vagy a
közösségi médiafelületeken való megjelenését is a képzéshez kapcsolódó
dokumentumként kell értelmezni, ezért azokon is szerepeltetni kell a
nyilvántartási számot.);
Figyelem! Ha egy felnőttképző bejelentés és engedély alapján is folytat
felnőttképzési tevékenységet, akkor ügyelnie kell arra, hogy az egyes
dokumentumon mindig a releváns nyilvántartási szám szerepeljen,
bejelentés esetén a „B” betűvel kezdődő nyilvántartási szám, engedély
alapján folytatott képzés esetén az „E” betűvel kezdődő nyilvántartási
szám! (Mint említettük, eltörölték a hatályos jogszabályok a nyilvántartási
szám kifüggesztésének és a számlán, számviteli bizonylaton való
szerepeltetésének kötelezettségét!)
a felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége engedélyhez kötött,
biztosítani kell a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz,
valamint a képzési programhoz való hozzáférést az ügyfelek, a képzésben
részt vevő személyek és a felnőttképzésért felelős miniszter számára.
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Felnőttképző tájékoztatási kötelezettsége EMLÉKEZTETŐ
Felnőttképzési törvény 2015. VI. 12-től.

2020. I. 1-től.

2021. I. 1-től.

17. § A felnőttképzést folytató intézmény
köteles:
a)
az
engedéllyel
rendelkező
képző
intézmények nyilvántartásában szereplő
nyilvántartási számát a tevékenysége
gyakorlása során használt képzési
dokumentációban, valamint a képzéssel
kapcsolatos üzleti dokumentumokon
folyamatosan használni, arról ügyfeleit
tájékoztatni, tevékenységéről közreadott
írásos
tájékoztatójában,
programfüzetében szerepeltetni, és az
ügyfelek által jól látható módon
kifüggeszteni,
b) a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó
tájékoztatóhoz, valamint a képzési
programhoz
való
hozzáférést
az
ügyfelek, valamint az OKJ szerinti
szakképesítések és egyéb szakmai
képzések esetén az OKJ-ban szereplő
szakmacsoport szerinti szakképesítésért
felelős miniszter részére folyamatosan
biztosítani.
17/A. § A felnőttképzést folytató intézménynek
úgy
kell
kialakítania
a
képzési
tevékenységére
vonatkozó
hirdetéseinek
és
tájékoztatóinak
tartalmát és formáját, hogy a
hirdetésekben és tájékoztatókban az
engedély alapján folytatott képzései a képzésekhez tartozó nyilvántartási
szám feltüntetésével - elkülönüljenek
azoktól a képzésektől, amelyeket nem
e
törvény
hatálya
alá
tartozó
képzésként valósít meg.
17/B. § Ha az 1. § (1) bekezdés j) pontja
szerinti képzést folytató intézmény az 1.
§
(2)
bekezdés
a)
pontjában
meghatározott bármely vagy az általa
meghirdetett OKJ szerinti képzésre
vonatkozó engedéllyel nem rendelkezik,
a) hirdetéseiben és tájékoztatóiban nem
használhat
olyan
elnevezést
a
képzéseire,
amely
megegyezik
bármely OKJ szerinti szakképesítés
megnevezésével vagy olyan OKJ
szerinti
szakképesítés
megnevezésével,
amelyre
az
intézménynek nincs engedélye és
b) hirdetései és írásbeli vagy szóbeli
tájékoztatói
nem
tartalmazhatnak
utalást OKJ szerinti szakképesítés
megszerzésének lehetőségére
vagy
olyan
OKJ
szerinti
szakképesítés
megszerzésének lehetőségére, amelyre
az intézménynek nincs engedélye.

17.

17.

§ 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,
b)
a
felnőttképzési
tevékenységére
vonatkozó
tájékoztatóhoz, valamint
a képzési programhoz
való hozzáférést az
ügyfelek, a képzésben
részt vevő személyek
és a felnőttképzésért
felelős
miniszter
részére biztosítani,
2020. VII. 1-től
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.
17/A. §
17/B. §

§ A felnőttképző
köteles
a)
a
felnőttképzők
nyilvántartásában
szereplő nyilvántartási
számát
a
felnőttképzési
tevékenysége
gyakorlása
során
használt
képzési
dokumentációban, a
felnőttképzési
tevékenységével
kapcsolatos
dokumentumokon
feltüntetni,
továbbá
arról ügyfeleit és a
képzésben részt vevő
személyeket
tájékoztatni,
HA A FELNŐTTTKÉPZŐ
TEVÉKENYSÉGE
ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT
b)
a
felnőttképzési
tevékenységére
vonatkozó
tájékoztatóhoz,
valamint a képzési
programhoz
való
hozzáférést
az
ügyfelek, a képzésben
részt vevő személyek
és a felnőttképzésért
felelős
miniszter
részére biztosítani,
c)
17/A. §
17/B. §
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Rá kell még mutatni további hat, konkrétan a képzés résztvevőit érintő
tájékoztatási feleadatra is, amelyek a képzések megszervezése során lehetnek
aktuálisak:
(1) utaltunk már rá, hogy a bejelentéshez kötött felnőttképzési
tevékenység esetén – a képzésben részt vevő személy kérésére és belső
képzés kivételével – tanúsítványt kell kiállítani. Erre a lehetőségre azonban
az érintettek figyelmét előzetesen fel kell hívni. (Még az is előfordulhat, hogy –
speciális okoknál fogva – belső képzések esetén is igény merül(het) fel a
tanúsítvány kiállítására, amelyet a FAR-on keresztül minden további nélkül
biztosítani lehet!);
(2) különösen a támogatott (főleg pályázati forrásokból megvalósított)
képzések esetén merül fel nagy gyakorisággal az előzetes tudásmérés
kérdése. Ilyen helyzetre azt írja elő a felnőttképzési törvény, hogy a
képzésben részt vevő személy kérésére az előzetes tudásmérést a
felnőttképzőnek biztosítania kell. (De a képzést szponzoráló szervezetnek
is lehet az előzetes tudásmérésre vonatkozóan direkt előírása!) Erre a
szituációra is igaz, hogy a képzés érintettjei számára világossá kell tenni ezt a
lehetőséget, illetve tájékoztatást kell nyújtani az előzetes tudásmérés
eredményeitől függő következményekről. Ha ugyanis a képzésben részt vevő
személy dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett
gyakorlati tapasztalatai alapján képes a képzés során elsajátítandó egyes
tananyagegységek követelményeinek megfelelő szintű teljesítésére, akkor
ezen tananyagegységek elsajátítására irányuló képzési részek alól fel kell
menteni! (A felmentés kötelező!);
(3) de arról is tájékoztatni kell a képzésben részt vevő személyt, hogy a
dokumentummal (bizonyítvánnyal, diplomával stb.) igazolt tanulmányai
beszámítására is van lehetőség. Ebben az esetben viszont a felnőttképző
dönt, hogy a bemutatott képzési dokumentumok alapján ad-e felmentést,
és mely tananyagegység alól, azaz – ellentétben az előzetes tudásmérésnél
említettekkel – a felnőttképzőt semmilyen felmentési kötelezettség nem terheli,
és józan belátásán múlik, hogy a látottak alapján ad-e felmentést vagy sem!
(A felmentés tehát nem kötelező!);
(4) a felnőttképzés új rendszerében a felnőttképző – mind a bejelentés, mind
az engedély alapján folytatott felnőttképzési tevékenység esetében – a
képzésben részt vevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja
nyilván. Ennek kapcsán két – „van vagy nincs” – esettel lehet számolni: (1) ha
a felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési
jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal (tudomása is van
erről a képzés résztvevőjének és ismeri is az azonosító számát), illetve (2) ha
a felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési
jogviszonyt, aki nem rendelkezik oktatási azonosító számmal (vagy például
nem tudja vagy elfelejtette) az Oktatási Hivatal a képzésben részt vevő
személy számára oktatási azonosító számot hoz létre és a FAR-on keresztül
elektronikus úton közli a felnőttképzővel. Az intézmény pedig, azokat a
képzésben részt vevő személyeket, akiknek a FAR-n keresztül megkapta
az oktatási azonosítóját – ami hosszabb időt is igénybe vehet –
tájékoztatja az érintetteket;
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Figyelem! Az oktatási azonosító szám bevezetése – a köznevelés, a
szakképzés és a felsőoktatás után – a felnőttképzésben is két célt szolgál:
✓ egyetlen oktatási azonosítóhoz tartozóan álljon rendelkezésre
valamennyi elvégzett képzésre vonatkozó adat egy adott
személy esetében, ami a pályakövetési rendszer működésének
alapja, illetve
✓ legyen egy olyan azonosító, amelyen keresztül anonim módon
összekapcsolhatóvá válnak az egyes képzési és munkaerőpiaci
adatbázisok, így téve lehetővé irányítói, szakmapolitikai
elemzéseket.
(5) a képzésbe való belépés feltétele, hogy a felnőtt megadja a
felnőttképzőnek néhány személyes és egynéhány további, a felnőttképzési
törvény 21. § (1) bekezdésében részletezett adatát. (Ezekre a későbbiekben
még részletesen kitérünk). A felnőttképző feladata, hogy ezen
adatszolgáltatás szükségességéről és célszerűségéről (az esetleges
adatszolgáltatás
megtagadásának
következményeiről)
körültekintően
tájékoztassa a képzés résztvevőjét;
(6) a felnőttképzéshez kapcsolódó kormányrendelet szerint a képzéshez
kapcsolódóan a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján –
személyazonosításra alkalmatlan módon – biztosítani kell a képzésben részt
vevő személy részére a képzéssel kapcsolatos elégedettségének felmérése
céljából kérdőív önkéntes kitöltését, legkésőbb a képzés befejezésének
időpontját követő harmincadik napig. Erről a lehetőségről és a kérdőív
kitöltésének kondícióiról is tájékoztatást kell nyújtani a képzés résztvevői
számára.
ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐIV JELLEMZŐI ÉS CÉLJA
A kérdőív a munkaerőpiaci előrejelző rendszer és a pályakövetési rendszer általi
adatelemzési feladatok ellátásának alapjául szolgáló legalább kilenc és legfeljebb
tizenöt, a felnőttképzési tevékenységre és a képzésre vonatkozó általános
kérdésből állhat.
A kérdőívet felnőttképzőnként, képzésenként és kérdésenként a FAR kiértékeli és –
a kerekítési szabályok szerint – megállapítja a két tizedesjegyig számított
átlageredményt.
A kérdőív kiértékelését a felnőttképző számára a FAR-n keresztül elérhetővé teszik,
és a kérdőív kiértékelését követő tizenötödik napig lehetőséget biztosítanak a
felnőttképző számára a kiértékeléssel kapcsolatos szöveges vélemény kifejtésére.
A fentiekhez hozzá kell tenni, hogy a felnőttképzésben korábban is működött
elégedettségmérés, amelyet – az ún. „A” és „B” körös képzések esetében a
bizonyítvány, illetve a tanúsítvány kiállításának napján, „C” és „D” körös képzések
esetében a képzés utolsó napján kellett papíralapon teljesíteni, majd az értékelést –
45 napon belül kellett a FIR-be rögzíteni. A megújított felnőttképzési rendszerben –
modernebb és a képzési elégedettséget jobban bemutatni képes –
elégedettségmérés kérdőívét a képzésben résztvevő személy közvetlenül a FAR-on
keresztül, elektronikus levélben kapja meg, és a kérdőívet elektronikus felületen tölti
ki!
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2. A felnőttképzési adatszolgáltatás rendszere
2.1. Búcsú az OSAP-tól és más kötelezettségektől
A felnőttképzés új rendszerében az intézmények számos – tetemes energiákat
felemésztő – „teherként” megélt adatszolgáltatási feladattól szabadultak meg,
gondolva például a képzési programok egyenként történő, számottevő kiadással járó
engedélyeztetésére, az OSAP (1665-ös adatlap) statisztikák minden példányának
kinyomtatására, érvényesítésére és papíralapú tárolására, vagy éppen az
elégedettségi
kérdőívek
sokszorosítására,
összegyűjtésére,
tartalmának
összesítésére és az eredmények rendszerben történő rögzítésére.
Abban is bízni lehet egyrészt, hogy az így felszabaduló erőforrások a képzés
minőségének javítására fordítódnak, másrészt a bevezetett digitális megoldások a
képzés résztvevőinek elégedettségét is növelik. De az adatszolgáltatás új, digitalizált
és egyszerűsített rendszere jól szolgálhatja a szakpolitika hatékonyságát is, mert –
összhangban az I. FEJEZET: 4. pontjában említett stratégiai célokkal – támogatja a
képzések mérhető paramétereinek gazdagítását, a köz- és felsőoktatást is magába
foglaló
egységes
pályakövetési
rendszer
kialakítását,
a
képzések
eredményességének láthatóvá tételét és összehasonlíthatóságát, s az erre épülő
célirányos döntéshozatalt.
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer EMLÉKEZTETŐ
https://far.nive.hu/kezdolap
A Pest Megyei Kormányhivatal (PKMH), mint a felnőttképzési államigazgatási szerv az Fktv
szerinti nyilvántartások vezetésére – felnőttképzők nyilvántartása, szakértők nyilvántartása -,
valamint a felnőttképzési államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatok ellátására a
felnőttképzési adatszolgáltatási rendszert használja az Fktv. 20/A. §-a szerint.
2020. július 1-étől a felnőttképzők a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében
kezdeményezhetik az Fktv. szerinti felnőttképzési tevékenység bejelentését és engedélyezését.
2020. szeptember 1-étől kezdhető meg a bejelentés és engedély alapján végezhető
felnőttképzési tevékenység, amelyről a felnőttképzők adatszolgáltatási kötelezettségüket, beleértve a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüket is -, a felnőttképzés adatszolgáltatási
rendszeren keresztül teljesíthetik.
A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi
Alaprendszer (KRÉTA) felnőttképzési modulját határozza meg a felnőttképzési törvény.
A felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül történik továbbá az Fktv. és végrehajtási
rendelete értelmében:
Tanúsítványok kiállítása az elvégzett képzésekről (bejelentett képzések esetében a
résztvevő kérésére, engedélyezett képzések esetében kötelezően);
A képzési hitellel kapcsolatos adatszolgáltatás;
Önkéntes adatszolgáltatás a tervezett képzésekről, amelyeket PMKH honlapján
közzétesz, továbbá
Résztvevői elégedettségmérés rögzítése.
Eljárások bejelentkezés után indíthatók. Bejelentkezési felületre a honlap jobb felső sarkában
található linkre kattintva jut el a felhasználó.
A bejelentkezés Ügyfélkapun keresztül történik. Kattintson a jobb felső sarokban található
Bejelentkezés gombra, és az Ügyfélkapu bejelentkezési képernyőjén adja meg ügyfélkapus
felhasználónevét és jelszavát, majd lépjen be a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe.
A felhasználói útmutató a honlap láblécében jobb oldalon található Tudásbázis linkre kattintva
érhető el.
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2.2. A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerének (FAR)
A korábbi – sok párhuzamos tevékenységeket megkövetelő és eredményességét
sok tekintetben megkérdőjelezhető – többcsatornás adatszolgáltatási rendszert, s
annak részeként működő Felnőttképzési Információs Rendszert (FIR-t) az
egycsatornás kommunikációt biztosító Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer
(FAR) váltotta fel, amelyen keresztül a felnőttképzéshez kapcsolódó valamennyi
adatszolgáltatás teljesen digitálisan és egyszerűen teljesíthető. (Lásd a
„Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer” című EMLÉKEZTETŐT!)
A Pest Megyei Kormányhivatal (PKMH), mint felnőttképzési államigazgatási szerv,
– a felnőttképzési törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján – a FAR-t az alábbi
feladatok ellátására használja:
a) a felnőttképzési törvény szerinti (felnőttképző és szakértői) nyilvántartások
vezetésére,
b) munkaerő-piaci előrejelzésre,
c) a felnőttképző adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére (beleértve a
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüket is), valamint
d) a hatáskörébe tartozó feladatok ellátására.
A FAR üzemeltetését a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mint az
oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv látja el.
VÁRHATÓ ELŐNYÖK
A felnőttképzők fókuszából úgy is tekinthettünk a FAR-ra, mint egy olyan
adatbázisra, illetve egykapus adatszolgáltatási rendszerre, amelyet az
intézmények ingyenesen arra a célra kaptak, hogy a képzésben résztvevő
személyek személyes adatait, valamint a képzéshez tartozó adatokat képesek
legyenek egy helyen tárolni és kezelni, valamint a statisztikai adatokra (OSAP)
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségüket is ezen a rendszeren keresztül tudják
teljesíteni.
A FAR-t a felnőttképzőknek arra is használniuk kell, hogy a képzés adataiban
bekövetkező esetleges változásokról egyszerűen, s lehetőség szerint egy
alkalommal adatot szolgáltassanak.
A felnőttképző a bejelentési és az engedélyezési eljárást, továbbá az
adatszolgáltatási kötelezettségét Ügyfélkapun keresztüli azonosítással, papír
alapú dokumentációtól mentesen, digitális hitelesítéssel teheti meg.
A FAR kapcsolódik az állami szakrendszerekhez, s az átjárhatóságnak
köszönhetően – csökkenő adminisztrációs terhek mellett – könnyedén lehet
oktatási azonosítót generálni és lekérdezni, vagy a képzési hitellel kapcsolatos
adatátadást nyújtani a Diákhitel Központ Zrt. számára.
A felnőttképzők számára a FAR két nagyon jelentős szolgáltatást is nyújt:
elvégzi a képzésben részt vevő személyek körében az elégedettségmérést,
illetve
kiállítja – az intézmény által feltöltött arculati kellékekkel – a képzés sikeres
teljesítését igazoló tanúsítványt.
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ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS A
JOGSZABÁLY ALAPJÁN FOLYTATOTT KÉPZÉSEK ESETÉBEN
A III. FEJEZET: 1.1. pontjában már érintettük a jogszabály alapján szervezett
oktatás és képzést, megállapítva, hogy annak szervezőjét is terheli az
adatszolgáltatási kötelezettség a FAR-ba, mivel az új, egységes adatszolgáltatási
rendszer létrehozásának egyik fontos célja, hogy a jogszabály alapján szervezett
oktatás és képzés adatai is megjelenjenek a FAR-ban. Még akkor is, ha esetükben –
nem szűkítve a felnőttképzési törvényben meghatározott adatok körét – az adatok
szolgáltatásának és gyűjtésének módja, rendszeressége, illetve az alkalmazott
eszközök eltér(het)nek a felnőttképzési törvény előírásaitól. A pályakövetési és a
munkaerő-piaci előrejelzési rendszerek így komplexebb információkat nyújthatnak a
döntéshozóknak. (Speciális esetben az adatszolgáltatási kötelezettséget a
felnőttképző helyett a jogszabályban meghatározott hatóság is teljesítheti!)
Tekintette arra, hogy a jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés adatai is
megjelennek a FAR-ban, a felnőttképzési törvény felhatalmazása alapján [20/A. § (3)
bekezdés] a jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés ellenőrzését végző
hatóság közvetlen hozzáférési jogosultságot kapott arra nézve, hogy az általa
folytatott hatósági ellenőrzés és közigazgatási hatósági eljárás során:
az
eljárás
résztvevője
azonosításához
szükséges
természetes
személyazonosító adatokat és az eljárás eredményes lefolytatásához
elengedhetetlenül szükséges más személyes adatokat, valamint
a jogszabály alapján szervezett oktatással és képzéssel és az ahhoz
kapcsolódóan kiállított tanúsítvánnyal kapcsolatos adatokat megismerje.
2.3. A felnőttképző adatszolgáltatási feladatai
Az adatszolgáltatás során az (1) oktatásról, képzésről, illetve a (2) képzésben részt
vevő személyről kell a felnőttképzőnek (bejelentéshez és engedélyhez kötött
felnőttképzési tevékenységek esetén egyaránt) adatokat szolgáltatni.
ADATSZOLGÁLTATÁS AZ OKTATÁSRÓL, KÉPZÉSRŐL
Az oktatással, képzéssel kapcsolatban az alábbi adatokat kell a FAR-ba feltölteni:
az oktatás, képzés
megnevezése,
jellege,
helye,
óraszáma,
első képzési napja,
befejezésének tervezett időpontja (a zárt rendszerű elektronikus távoktatás
keretében megvalósuló képzés kivételével),
a képzési díja és annak költségviselője.
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ADATSZOLGÁLTATÁS A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYRŐL
A képzésben részt vevő személyről az alábbi adatokat kell a FAR-ba feltölteni:
természetes személyazonosító adatai,
elektronikus levelezési címe és
legmagasabb iskolai végzettsége.
VANNAK KIVÉTELEK
A fentiekben bemutatott adatszolgáltatás nem terjed ki a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti
rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar
Honvédség, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatok által vagy azok állománya
számára szervezett oktatásra, képzésre és ahhoz kapcsolódóan a képzésben részt
vevő személyre, ha annak eltérő kezelése e szervek tevékenységével
összefüggésben Magyarország rendvédelmi, honvédelmi vagy nemzetbiztonsági
érdekeinek érvényesítése céljából szükséges.

ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZŐ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGE
Ha a felnőttképző képzési tevékenysége engedélyhez kötött, akkor az általa
szervezett oktatásra, képzésre vonatkozóan kidolgozott és felnőttképzési szakértő
által előzetesen minősített képzési programját is fel kell töltenie a felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerébe.
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS IDŐPONTJA
Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdésének
időpontját, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás
keletkezését követő harmadik munkanapig, belső képzés esetén annak a
negyedévnek az utolsó napjáig kell eleget tenni, amelyikbe a belső képzés
befejezésének időpontja esik.
AZ ADATOK PONTOSSÁGÁNAK ÉS VALÓDISÁGÁNAK FONTOSSÁGA
A felnőttképző által feltöltött, a képzésben részt vevő személy természetes
személyazonosító adatait a FAR – a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint az
oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 2. § l) pontjának
megfelelően – összeveti az állami nyilvántartási rendszerekkel. Az esetleges
eltérések, ellentmondások megjelennek a FAR felületén, amelynek feloldása – a
képzésben részt vevő érintett személy bevonásával – a felnőttképzőt terheli.
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VÁLTOZIK AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMULASZTÁSTÁBÓL SZÁRMAZÓ
JOGKÖVETKEZMÉNY
Mint fentebb említettük a felnőttképző – az új rendszerben – a FAR-on keresztül
végzi az OSAP adatszolgáltatást. Korábban, ha egy intézmény a statisztikai célú
adatszolgáltatást elmulasztotta vagy hamis adatot szolgáltatott, akkor
jogkövetkezményeire a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-34. §át kellett alkalmazni, amely igen kemény közigazgatás bírságot helyezett kilátásba
azon adatszolgáltató számára, amely:
kötelező hivatalos statisztikai adatszolgáltatást nem vagy nem az előírt
határidőre teljesíti,
a hivatalos statisztikai célú adatátvételre, adatátadásra vonatkozó
kötelezettségét megszegi,
a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat vagy
az adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelő
felvilágosítást ad.
A közigazgatási bírság összege 100 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhetett.
Azzal, hogy az új szabályozás értelmében a statisztikai adatszolgáltatást a
felnőttképzőnek a FAR-ban kell végrehajtania (pontosabban szólva az OSAP
adatszolgáltatáshoz szükséges adatok felvitele – az adategyezést következtében –
automatikusan megvalósul), a statisztikai adatszolgáltatás elmulasztásának
szankcionálására nem a statisztikai, hanem a felnőttképzési törvényben és a
kapcsolódó kormányrendeletben megállapított bírságot szabja ki az illetékes
felnőttképzési államigazgatási szerv (PMKH), amely – semmivel sem kedvezőbb,
mint a statisztikáról szóló törvényben megállapított mérték, mivel – a kötelező
legkisebb munkabér egyhavi összegétől annak tizenötszöröséig terjedhet.
ÖNKÉNTES ADATSZOLGÁLTATÁS
Az a tapasztalat, hogy nagyon kevesen ismerik, és még kevesebben élnek azzal a
lehetőséggel, hogy a felnőttképző a tervezett képzéseiről – a képzés indítását
legalább harminc nappal megelőzően – önkéntes adatszolgáltatást nyújthat a
felnőttképzési államigazgatási szerv (PMKH) részére, aki a beérkezett adatokat a
képzés iránt érdeklődők tájékoztatása érdekében a honlapján közzéteszi. (Magyarán
szólva ez egy ingyen reklám, amellyel a tapasztalatok szerint nagyon kevés
felnőttképző él!)
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2.4. Az évi árbevétel összegének bejelentése
Az a felnőttképző, amely engedély
alapján
folytat
felnőttképzési
tevékenységet, többek között arra is
kötelezett, hogy vagyoni biztosítékkal
A … 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 19. § (2)
is rendelkezzen a felnőttképzési
bekezdés értelmében a felnőttképzést folytató
törvényhez
kapcsolódó
intézmény
köteles
minden
üzleti
év
kormányrendeletben meghatározottak
fordulónapját
követő
hatodik
hónap
szerint.
tizenötödik napjáig a megelőző évi nettó
árbevétel
összegét
a
PMKH
részére
A felnőttképzők számára nem is
bejelenteni, és igazolni azt, hogy rendelkezik az
annak követése okoz nehézséget,
üzleti évét megelőző évnek a felnőttképzésből
hogy változott a vagyoni biztosíték
származó, a számvitelről szóló törvény szerint
mértéke (az ötszázezer forint helyett
elszámolt, tényleges értékesítési nettó árbevétele
(a továbbiakban: árbevétel) kettő százaléka, de
legalább egymillió forint lett), hanem
legalább ötszázezer forint mértékű vagyoni
az évközi határidő betartása („üzleti
biztosítékkal.
év fordulónapját követő hatodik hónap
tizenötödik napja”), ameddig be
kellett és a jövőben is be kell jelenteni a felnőttképzési tevékenységből származó
árbevételt, és csatolni/feltölteni a szükséges igazolásokat. [Lásd a „BEJELENTÉS a
felnőttképzésből …. évben származó árbevételről (kifutó engedély esetén)” című
EMLÉKEZTETŐT!]
BEJELENTÉS a felnőttképzésből …. évben
származó árbevételről (kifutó engedély
esetén) EMLÉKEZTETŐ

KIFUTÓ ENGEDÉLY ESETÉN
A felnőttképzőnek:
meg kell állapítani az üzleti évet megelőző évnek a felnőttképzési
tevékenységből származó, a számvitelről szóló törvény szerint elszámolt,
tényleges értékesítési nettó árbevételét (s annak is a kettő százalékát);
a vagyoni biztosítás mértékét – ha szükséges – igazítani kell a nettó
árbevételhez, ami annak kettő százaléka, de legalább ötszázezer forint. Ha a
kialakított konstrukció (a vagyoni biztosíték mértéke) már nem felel meg az
előírásoknak (a nettó árbevétel kettő százalékának), akkor a felnőttképzőnek
június 15-ig módosítani kell a vagyoni biztosíték összegét;
az árbevételi jelentést – a PMKH által készített formanyomtatványon –,
mellékelve a letéti/biztosítási szerződés másolatát – kizárólag elektronikus
úton – kell bejelenteni a hatóságnak, a felnottkepzes@pest.gov.hu címre
küldött levéllel.
ÚJ ENGEDÉLY ESETÉN
A vagyoni biztosítékra vonatkozó szabályok – a bejelentésre vonatkozó határidő
változatlanul hagyása mellett – is megújultak, amelynek leglényegesebb eleme a már
említett mérték összegének legalább egymillió forintra történő emelése.
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Újdonság az is, hogy az árbevételi jelentést és a letéti/biztosítási szerződés
másolatát nem megküldeni kell a PMKH részére, hanem az új engedéllyel (pl.
E/2021/000091) rendelkező felnőttképző ezt is a FAR rendszeren keresztül tudja
2021 júniusától teljesíteni, rögzíteni.
Összefoglalóan itt is megállapíthatjuk, hogy egyszerűbbé és gyorsabbá válik az
ügyintézés, de a mérföldkő, a június 15-ki határidő („az üzleti év fordulónapját
követő hatodik hónap tizenötödik napja”), valamint a vagyoni biztosíték
rendeltetése nem változik, amely szerint a felnőttképzőnek vagyoni biztosítékkal a
felnőttképzési tevékenység teljes időtartamára és a felnőttképzési tevékenység
megszűnését követő hat hónapig kell rendelkezni az előlegként befizetett képzési díj
azon részének a visszafizetése céljából, amelyre a felnőttképzési tevékenység
bármely okból történő ellehetetlenülése miatt már nem nyújtott szolgáltatást.
Úgyszintén továbbra is érvényes az a feltétel, hogy a vagyoni biztosíték
felhasználásához és megszüntetéséhez a felnőttképzési államigazgatási szerv
(PKMH) jóváhagyása szükséges.
3. A felnőttképző adatkezelése
3.1. Az adatkezelés tartalma
Ha egy felnőtt szeretne bekapcsolódni egy képzésbe, akkor – többek között – ezt
csak akkor teheti meg, ha megadja – a felnőttképzési törvényben [21. § (1)
bekezdés] előírt – saját személyazonosító, illetve a képzéssel összefüggő adatait,
amelyet a felnőttképző (mind a bejelentés, mind az engedély birtokában
folytatatott felnőttképzési tevékenység esetén egyaránt) a képzés lebonyolítása
érdekében kezel. (Azt is mondhatjuk, hogy ez kötelező, a belépés feltételét jelentő
tevékenység a képzésben résztvevő személy részéről!)
SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
Miután a felnőttképző – akár az érintett személytől közvetlenül, akár annak
munkáltatójától – megkapta a törvényben előírt adatokat, kötelessége kezelni a
képzésben részt vevő személy:
a természetes személyazonosító adatait,
elektronikus levelezési címét és
legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.
A KÉPZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE
A felnőttképző – a személyazonosító adatokon túlmenően – kezeli még a képzésben
részt vevő személy képzéssel összefüggő adatait is, amelyek:
legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével
és idegennyelv-ismeretével,
a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés
elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
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a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési
hitellel kapcsolatosak.
Az adatokat a felnőttképző kizárólag a felnőttképzési ellenőrzés során, vagy
támogatott képzés esetén a támogatás felhasználásának ellenőrzése során
használhatja/mutathatja
be,
vagy
statisztikai
célú
felhasználásra
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatja, továbbá a Központi Statisztikai
Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon
térítésmentesen átadhatja át.
A felnőttképző a képzésben résztvevő adatait más célra (pl. marketing
tevékenységre) csak a résztvevő hozzájárulásával, a személyes adatok védelmére
vonatkozó szabályok betartásával teheti meg.
AZ ADATOK BEGYŰJTÉSÉNEK PRAGMATIKUS MÓDJA
A felnőttképzők már számos jó praktikát alakítottak ki az adatok begyűjtésére. Egyik
módja – ha mind a bejelentés, mind az engedély alapján folytatott képzés során –
használ a felnőttképző (egyéni és/vagy csoportos) jelentkezési lapot, akkor azon
megtörténhet a szükséges (és csakis a szükséges) adatok begyűjtése, amit az
egységes dokumentumban lehet tárolni. [Erre mutat példát a 6. Mellékletben
található „Csoportos jelentkezési lap (MINTA)”, amelyet a munkáltató a
rendelkezésre álló adatai alapján könnyedén kitölthet!)]
Másik közkedvelt módja az Excel tábla, amely szintén alkalmas lehet csoportos
adatbekérésre is, továbbá segítségével akár az adatok FAR-ba történő exportálása
is megoldható.
CSAK A SZÜKSÉGES ADATOKAT KELL KEZELNI, TÁROLNI
Az előzőekben láthatjuk, hogy a felnőttképzési törvény a képzéssel összefüggően a
képzésben részt vevő személy számos adatának kezelését rendeli el, függetlenül
attól, hogy a felnőttképző működése engedélyhez vagy bejelentéshez kötött
(végzettség, szakképesítés, nyelvismeret stb.). Nyilván ezek mindegyikére nem
feltétlen van szükség minden felnőttképzés során, pl. egy 8 órás szakmai
továbbképzés esetén, amely nem is lenne életszerű. Az a helyes felnőttképzői
magatartás, hogy csak azon adatokat gyűjti be és tartja nyilván, amelyek a szóban
forgó képzés kapcsán relevánsak, például szerepelnek a képzési programban a
bekapcsolódási feltételek között. (Az a fontos, hogy a felnőttképző ne
ragaszkodjon indokolatlanul olyan végzettségi, szakképzettségi, esetleges
nyelvismeretre vonatkozó adat bekéréséhez, amelyre az adott képzés
szempontjából semmi szükség nincsen!)
3.2. Az adatok tárolása, kezelése
Az adatok vezetése, tárolása és kezelése szempontjából más-más kötelezettséget
írnak elő a jogszabályok a felnőttképzési államigazgatási szerv (PMKH), illetve a
felnőttképző számára.
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A felnőttképzési államigazgatási szerv (PMKH):
az adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról elektronikus
nyilvántartást vezet,
a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó
napjáig kezeli, illetve
a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok
keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően
pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott adatokat törli.
A felnőttképző – az adatkezelés idősávját tekintve – nincs olyan nehéz helyzet (ötven
év) elé állítva, mint a felnőttképzési államigazgatási szerv, mert számára azt
fogalmazza meg a felnőttképzési törvény [21. § (1) bekezdés], hogy a képzésben
részt vevő személyes adatait (a 4T-t, valamint a képzésben részt vevő személy
képzéssel összefüggő adatait is) a felnőttképzési szerződés megkötésétől
számított nyolcadik év utolsó napjáig kell kezelnie.
Figyelem! A képzés résztvevőivel kapcsolatos adatszolgáltatás a FAR-ba, nem
helyettesíti a felnőttképző általi adatkezelést és nyilvántartást, mivel a FAR-t a
felnőttképző – képzési tevékenységével összefüggésben jogszabályban
meghatározott – adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére használhatja
csak. Az adatok tárolásának legjobb helye a már említett egységes dokumentumban
van. (Arról nem is beszélve, hogy a FAR-ba feltöltött adatállomány köre nem azonos
a nyilvántartott – nagyobb mértékű – adatállománnyal!)
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V. FEJEZET: A felnőttképzési szolgáltatások pénzügyi vonzatai
1. A felnőttképzési szolgáltatások árazása
2. A felnőttképzési szolgáltatások az általános forgalmi adó (áfa) tükrében
3. Nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű képzések
4. A felnőttképzésben megjelenő pénzügyi ösztönzők
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1. A felnőttképzési szolgáltatások árazása
A felnőttképző oktatási és képzési tevékenységét rendszerint üzletszerű gazdasági
tevékenység (de akár térítés vagy támogatás) keretében nyújtja, amely
elengedhetetlenné teszi, hogy számba vegye a költségeket, meghatározza az egyes
szolgáltatások árát és jövedelmezően működtesse az intézmény szervezetét, azaz a
bevételek fedezzék vagy haladják meg a kiadásokat.
1.1. Árképzési célok
A felnőttképző számára a képzési szolgáltatás árának meghatározása – különösen
az online formák tömeges megjelenése után – komoly kihívást jelent. A felnőttképzés
piacán uralkodó üzleti viszonyok gyors változásainak (a „talpon maradás”)
függvényében a felnőttképző többféle árpolitika közül választhat:
éves nyereség maximalizálása (a hozam maximalizálása rövid távon),
éves árbevétel maximalizálása (az árbevétel maximalizálása éves
szinten),
maximális piacrészesedés (az árérzékenységre kell alapozni, ami
nagyobb forgalmat és hosszabb távon nagyobb hasznot eredményez),
piac
lefölözése
(az
újnak
számító
kompetenciafejlesztési
szolgáltatásokkal kell kilépni a piacra, majd fokozatosan lehet engedni az
árból),
presztízsár (a versenytársaknál magasabb ár, amelyhez jó
marketingmenedzsment, a felnőttképző kellő reputációja és a „kiváló
minőség, magas ár” üzenete párosul),
túlélés (árcsökkentés a fennmaradás érdekében),
nem nyereségelvű árképzés (civil/nonprofit szervezetekre jellemző, ilyen
lehet pl. a szociális árképzés vagy a közvetlen költségek megtérülését
eredményező árképzés).
1.2. A képzési szolgáltatások árrugalmassága/árérzékenysége
A képzési szolgáltatások ára és a kereslet között – fordított – összefüggés áll fenn.
Bár a keresletet – a képzés ára mellet – sok más tényező is befolyásolja (a képzési
helyszín, az oktató személye, az intézményi márka stb.), de a képzési szolgáltatások
piacán az ár tekinthető domináns keresletbefolyásoló tényezőnek, s a képzések
zömében rugalmas keresletről beszélhetünk, mivel kismértékű árváltozástól is
nagymértékű keresletváltozás (bevételnövekedés) következhet be. (Rugalmatlan a
kereslet, ha az árváltozás mértékéhez kisebb arányú keresletváltozás tartozik.
Teljesen rugalmatlan kereslet esetében az árváltozás nem hat a kereslet
mennyiségére.)
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1.3. Költségfajták
Míg a plafonárat a kereslet, a padlóárat a költségek determinálják. A költséget – egy
adott csoportlétszám esetében – a képzési tevékenységhez felhasznált
erőforrások (anyagi, személyi, informatikai és pénzügyi stb. ráfordítások) pénzben
kifejezett értékeként lehet meghatározni.
A képzéshez kötődő költségek – a képzés volumenével fennálló kapcsolatuk, ill.
elszámolhatóságuk alapján – két csoportra oszthatók:
változó költség, amely arányosan követi a képzés mennyiségi változását
(tankönyvek, oktatók bérköltségei és azok járulékai, az oktatás során
felhasznált anyagköltségek stb.),
állandó költség/rezsiköltség, amely gyakorlatilag független a képzés
volumenétől (az intézmény üzemeltetési költségei, menedzsmentköltségek
stb.).
Az egy képzésre jutó egységköltséget/átlagköltséget – a csoportlétszám
függvényében – az összköltség és a csoportlétszám hányadosa adja meg.
1.4. Árképzési megoldások
Egy képzési szolgáltatás árát legfőképpen három tényező befolyásolja: a
képzés
iránt
érdeklődők
száma
(fizetőképes
kereslet),
más
felnőttképzők/versenytársak által kialakított árak, valamint a képzési
szolgáltatást nyújtó felnőttképző működési költségei.
A felnőttképzők árképzési gyakorlatában – elsősorban – az alábbi tipikus
megoldások jöhetne szóba:
Alulról építkező metódus, amely során tevékenységalapú kalkulációt kell
végezni.
Haszonkulcs elve szerinti árképzés során a képzés összköltségéhez az
intézmény – a nyereség biztosítása érdekében – hozzáad egy általa
kikalkulált árrést.
Igazodó árképzés esetében az intézmény potenciális versenytársa(i) által
kialakított ár lesz a meghatározó. Így az intézmény kérhet ugyanannyit,
többet vagy kevesebbet a szóban forgó képzésért.
Értékelvű árképzés, amely azt jelenti, hogy az intézmény a képzés
résztvevői számára nyújtott becsült hasznosságból/értékből indul ki, s nem
a költségekből, azaz amit a résztvevők még – különös tekintettel az
intézmény hírnevére – hajlandóak a képzésért megfizetni.
1.5. Promóciós árképzés és árengedmény
A promóciós árral – árengedménnyel – a felnőttképző (pl. korai vásárlás, fölös
kapacitások kihasználása, piaci részesedés növelése érdekében) vásárlásra
ösztönözheti az érdeklődőket:
Korai/kezdeti ár (Early Bird). Az árkedvezmény annak a („koránkelő”)
résztvevőnek jár, aki a kitűzött határidőig jelentkezik, és ki is fizeti a
részvételi díjat.
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Alkalmi ár. Különösen a képzési holtszezonban alkalmazható, amikor sok
a kihasználatlan kapacitás.
Egyedi ár. Bizonyos partnereknek – üzleti érdekből – jelentős
árkedvezménnyel értékesíti az intézmény képzéseit.
Részletfizetés. A felnőttképzőknél bevett gyakorlat, hogy a képzési díj
törlesztése részletekben történhet. (Ellentéte az egybefizetés, s ha valaki
ezt választja, akkor kedvezményt kap.)
Tartósan alacsony ár: A jelentős időt és pénzt felemésztő folyamatos
akciózás és az alkalomszerűen megvalósított árengedmények helyett a
tanulási kedvet fokozó, a potenciális résztvevőket „lázba hozó” tartósan
alacsony árat is alkalmazhat az intézmény.
Lélektani ár. Képzést jelentősen túlárazzák, majd számottevő
engedménnyel kínálják, vagy az árképzésnél "lélekre" ható "trükköket"
alkalmaznak, mint pl. a 9-re való végződést
A felnőttképzésben nem csak árengedményekkel, hanem áremeléssel is lehet élni,
mert például a költségek inflálódnak, vagy a felnőttképző nagyobb nyereségre kíván
szert tenni, esetleg pozitív üzenetet kíván a piac felé közvetíteni.
1.6. Csomagár
A képzési szolgáltatások sztenderd csomagokban is árulhatók, amelyet elsősorban a
bonyolult szolgáltatástermeket forgalmazó cégek alkalmaznak, amelyek
termékeikhez kiegészítő képzéseket nyújtanak, hogy támogatást nyújtsanak azok
előírásszerű és hatékony használatához (pl. szoftverértékesítő cégek, akik olyan
termékeket forgalmaznak, amelyek applikációja, használata és frissítése nem
nélkülözheti a hozzáértő és naprakész tudással rendelkező személyzetet). Ebben a
szolgáltatáskoncepcióban a domináns képzési szolgáltatáshoz különböző kiegészítő
képzési szolgáltatások párosíthatók, amelyekből (pl. alap, plusz vagy prémium)
csomagokat lehet létrehozni. A különféle típusú vevőknek (pl. kezdő és
kisvállalatoknak, illetve középvállalatoknak) lehet ajánlani az egyes csomagokat.
Szakmai alapját a képzési csomagok összeállításának és értékesítésének az teremti
meg, hogy a termék gyártója és forgalmazója a vevőnél jobban tisztában van azzal,
hogy milyen tudáskészlet átadására van szükség a termék biztonságos
használatához. (A termékjellemzők és az igények változásával összhangban,
időnként szükség lehet a szolgáltatáscsomag szétszedésére és újra csomagolására!)
1.7. Kreditrendszer
A felnőttképzésben a kreditrendszer is alkalmazható, amely során minden képzési
szolgáltatásához – bizonyos összeget érő és adott időszakra érvényes – kreditpontot
rendelnek. Így az intézmény partnerei – képzési igényeik és a megvásárolt
kreditpontok mennyiségének függvényében – tetszőlegesen válogathatják össze a
felnőttképző kínálatából a számukra szükséges képzéseket. A vevőnek ennélfogva
fizetni csak egyszer kell. A vásárolt kreditek számától függően jelentős kedvezményt
is nyújthat a felnőttképző. Az egyszerű, idő és költségtakarékos ügyintézést nyújtó
kreditrendszer tervezhetőséget, flexibilis résztvevői kört és rugalmasan
felhasználható oktatási keretösszeget biztosít az adott képzési időszakra.
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2. A felnőttképzési szolgáltatások az általános forgalmi adó (áfa) tükrében
A felnőttképzési szolgáltatások esetében – alapesetben – alkalmazni kell az áfamenteségi szabályokat, amelyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvényben (Áfa tv.) találhatók. Elöljáróban és kissé leegyszerűsítve megállapítható,
hogy a felnőttképző által bejelentés birtokában és jogszabály alapján, valamint az
engedély birtokában nyújtott felnőttképzési szolgáltatás, továbbá a nyelvi képzés
adómentesnek tekinthető
2.1. Adó alóli mentesség
Az Áfa tv. rendelkezése szerint [85. § (1) i) pont) mentes az adó alól:
az a szolgáltatásnyújtás, amelyet … az egyéb oktatás vagy képzés keretében
… a felnőttképző … ilyen minőségében teljesít.
Az Áfa tv. pontosan meghatározza az egyéb oktatás vagy képzés fogalmát is, amit
összefoglaló néven egyéb oktatásnak nevez. Ennek értelmében egyéb oktatás
keretében nyújtott szolgáltatásnak kell tekinteni az alábbiakat:
a szakképzésről szóló törvény alapján szervezett szakmai oktatás és szakmai
képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett szakmai vizsga és
képesítő vizsga,
a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott
• bejelentés birtokában és jogszabály alapján vagy
• engedély birtokában
szervezett oktatás vagy képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett
vizsga,
a nyelvi képzés és az államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsgabizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsga, valamint
a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése és lebonyolítása.
A fentiekre tekintettel az egyéb oktatás körébe tartozó felnőttképzési szolgáltatás
csak alábbi feltételek együttes fennállása esetén tekinthető adómentesnek:
a szolgáltatást nyújtó intézmény felnőttképzőnek minősüljön,
a felnőttképzési szolgáltatást az intézmény felnőttképzői minőségében
nyújtsa, ami azt jelenti, hogy mindenben megfelel a felnőttképzési törvénynek
és a vonatkozó ágazati előírásoknak (ha van ilyen),
felnőttképzési tevékenységét bejelentette vagy engedély alapján végzi;
a nem engedély alapján (bejelentés birtokában) végzett egyéb oktatás
jogszabály alapján szervezett legyen.
A felnőttképző csak azokra az ügyletekre alkalmazhatja az adómentességet (tehát
akkor tekinthető úgy, hogy a bejelentés birtokában van), amelyeknél a
fizetendő adó megállapításának időpontjában már rendelkezik a felnőttképzési
államigazgatási szerv által kiállított igazolással (megkapta a hatóságtól a
nyilvántartásba vételi számot).
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2.2. Felnőttképzői minőség az Áfa tv. tükrében
Az Áfa tv. az olyan képzőhelyet tekinti felnőttképzőnek, amely:
a felnőttképzési tevékenység folytatását a FAR felé bejelentette,
a képzés megszervezéséhez a szükséges engedéllyel rendelkezik, ha a
felnőttképzési tevékenység engedélyköteles,
eleget tesz a jogszabály által elvárt képesítési feltételeknek (amennyiben az
egyéb oktatás végzése képesítési feltételhez kötött és a felnőttképzési
tevékenységet végzők között legalább egy olyan természetes személy van,
aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon
megfelel).
A fentiek hiányában az Áfa tv. értelmében a képzőhely nem tud felnőttképzői
minőségében eljárni, így az általa egyéb oktatás keretében nyújtott oktatási, képzési
szolgáltatásra az adómentesség nem alkalmazható.
2.3. Bejelentés birtokában és jogszabály alapján végzett egyéb oktatás
Az előzőekből egyértelműen következik, hogy az ún. „sima és csak” bejelentés
birtokában végzett felnőttképzési tevékenység az Áfa tv. értelmében nem
tekinthető adó alól mentes egyéb oktatásnak.
Mivel az Áfa tv. használja az „és” kötőszót, ezért a bejelentés birtokában végzett
egyéb oktatás adómentességének az is feltétele, hogy az jogszabály alapján
történjen.
Az egyéb oktatást akkor kell jogszabály alapján szervezettnek tekinteni, ha azt
jogszabály definiálja, függetlenül attól, hogy a jogszabály az egyéb oktatás szabályait
milyen részletezettséggel határozza meg. (A korábbi szabályozás szűkebben
értelmezte a jogszabály alapján szervezett egyéb oktatást, amelyet csak akkor
minősített annak, ha a vonatkozó jogszabály a képzés kereteit [például kötelező
óraszámot, képzési programot, oktatókra irányadó előírásokat] is meghatározta.)
Természetesen, ha a jogszabály az egyéb oktatás kondícióit vagy az annak
megszervezésére jogosult képzőt is meghatározza, akkor az áfamentesség ezen
feltételek fennállása esetén vehető igénybe jogszerűen. Így az adómentesség csak
akkor alkalmazható, ha a képző a bejelentés köteles és jogszabály alapján
szervezett képzés során nem csak a felnőttképzési törvény előírásait, hanem az
adott képzésre irányadó ágazati szabályokat is maradéktalanul betartja.
Figyelem! 2021 júniusától ismét változik a jogszabály alapján szervezett egyéb
oktatás meghatározása/értelmezése, s visszatérünk a korábbi szűkre szabott
definícióhoz, mely szerint akkor minősíthetjük az oktatást jogszabály alapján
szervezett egyéb oktatásnak, ha a vonatkozó jogszabály a képzés kereteit (legalább
célját, tartalmát és megszervezésének általános feltételeit, továbbá az oktatás,
képzés eredményes elvégzésének igazolási módját vagy ahhoz kapcsolódóan
szervezett vizsga letételére vonatkozó követelményt) is meghatározza. (Lásd az I.
FEJEZET: 5.2. Felnőttképzés és felnőttképzők című pontban írtakat!)
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2.4. A nyelvi képzés adómentessége
Látható, hogy az Áfa tv. – az „adó alóli mentesség” címszó alatt – a nyelvi képzést
(pl. az idegennyelvi képzést, a jelnyelv oktatást, a logopédiai készségfejlesztést,
vagy akár a magyart, mint idegen nyelv oktatását is), mint egyéb oktatás körébe
tartozó szolgáltatást, önálló jogcímként nevesíti.
A nyelvi képzés adómentességnek azonban további feltétele az is, hogy:
a képző az egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatását felnőttképzőként, ilyen
minőségében nyújtsa, azaz a felnőttképzési törvény értelmében
felnőttképzőnek minősüljön (ez alól csak a nemzetközi szerződés alapján
nálunk működő külföldi kulturális intézetek élveznek kivételt).
Röviden fogalmazva: a felnőttképző által, felnőttképzői minőségében, bejelentés
alapján nyújtott nyelvi képzés – az Áfa tv. értelmében – adó alól mentes egyéb
oktatásnak számít. (Korábbi szabályozás szerint a nyelvi képzés csak akkor lehetett
adómentes, ha engedélyezett és szervezett képzés volt.)
2.5. Bizonylatolás
A felnőttképző, ha felnőttképzési szolgáltatást nyújt valaki másnak, akkor erről
bizonylatot kell kibocsátania, amely lehet számla vagy nyugta, mivel a hatályos Áfa
tv. 2020. július 1-től – a 165. § (1) bekezdés a) pontja, (5) bekezdése és a 166. § (1)
bekezdése alapján – az adómentesnek minősülő egyéb oktatási tevékenységekre is
kiterjesztette a nyugta- és a számlaadási kötelezettséget.
2.6. A bizonylatok adattartalma
A felnőttképző 2020. december 31-ig köteles volt 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.
2021. január 1 után azonban hatályát vesztette „és a felnőttképzési
tevékenysége keretében kiállított számlán és más számviteli bizonylaton”
szövegrész, azaz a nyugtára és a számlára nem kell ráírni a nyilvántartási számot.
2.7. Az egyéb oktatás költségelszámolása
A felnőttképző és partnere számára is fontos tudni arról, hogy a társasági adóról és
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 3. számú melléklet B)
rész 14. pontja alapján a felnőttképzési tevékenység keretében szervezett oktatás
vagy képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett vizsga költségeit annak
viselője akkor ismerheti el a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült
költségként, ráfordításként, ha annak megszervezésére a szervező jogszabályban
meghatározott alapfeladata vagy felnőttképzési tevékenysége keretében kerül sor,
és ahhoz kapcsolódóan a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítésre került.
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Az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása esetén tehát – a Tao tv. szerint – az
egyéb oktatás költségével meg kell emelni az adó alapját.
Nyilatkozat adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről (minta) SZEMELVÉNY
Forrás: 7. sz. melléklet: Nyilatkozat adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről (observans.hu)
[felnőttképző neve] ([székhelye], adószám: [adószáma], nyilvántartásba vételi szám: [képzési
típusnak megfelelő nyilvántartásba vételi szám]) képviseletében nyilatkozom az alábbiakról:
A jogszabályban meghatározottak szerint, felnőttképzési tevékenység keretében szervezünk
oktatást, képzést.
Az általunk kiadott …………………………….számú számlán megnevezett oktatási, képzési
tevékenységünkkel kapcsolatosan a vonatkozó jogszabályban előírt adatszolgáltatási
kötelezettségünket teljesítettük.
Jelen nyilatkozat a fent hivatkozott számlával együtt érvényes.
Kelt:
a felnőttképző képviseletében

Mindezekre tekintettel a felnőttképzőnek gondoskodnia kell az adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésének dokumentálásáról és a partnerének (a költségviselőnek)
tájékoztatásáról. (Lásd a „Nyilatkozat adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről
(minta)” című SZEMELVÉNYT!)
3. Nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű képzések
A felnőttképzés korábbi jogszabályai nem ismerték a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű képzéseket, amelynek 2020. július 1-től történő bevezetését
követően a sajátos minőségű helyzetbe hozott felnőttképzőnek – a saját képzési
portfóliójukból az elvárt kritériumoknak megfelelő és elfogadott – képzés
megszervezésére az általánoshoz képest az alábbi speciális feltételek mellett lesz
lehetősége:
a) a képzési program felnőttképzési szakértő általi előzetes minősítését az
iparügyekért felelős miniszternek a Kormány adott ágazatért felelős tagja
véleményének kikérésével meghozott döntése pótolja,
b) a felnőttképzőnél szakmai vezetőként a képzéshez kapcsolódó szakirányú
végzettséggel és ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy is
kijelölhető, és a szakmai vezető megbízási jogviszonyban is
foglalkoztatható,
c) a képzésben részt vevő személy számára ösztöndíj a felnőttképzési
szerződés megkötésének napján érvényes garantált bérminimum kéthavi
összegének megfelelő havonkénti mértékben nyújtható,
d) a felnőttképző minőségirányítási rendszerének külső értékelését az
együttműködési megállapodás pótolja,
e) a felnőttképző ellenőrzésénél szakértői bizottságot nem kell kijelölni, és
csak dokumentumalapú ellenőrzés folytatható,
f) a felnőttképzővel szemben pénzbírság kiszabása helyett a minősítés
visszavonása kezdeményezhető.
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3.1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzések köre
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzésnek kell tekinteni az
országos vagy helyi kiterjedésű, kiemelt jelentőségű munkaerő-piaci cél
megvalósítása érdekében szervezett, és a Kormány rendeletében meghatározott
feltételek alapján, a Kormány adott ágazatért felelős tagja véleményének kikérésével
az iparügyekért felelős miniszter által ilyennek minősített oktatást, képzést.
Az iparügyekért felelős miniszter a pályázati kiírásban – a kiválasztás szempontjai
mellett – határozza meg a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
képzések körét. Azon képzések minősíthetők nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű képzéseknek, amelyek:
a) a munkavállalók és az álláskeresők számára új kompetenciák megszerzését
biztosítják,
b) a munkaerőpiaci előrejelző rendszer alapján releváns munkaerőpiaci
igényhez kapcsolódnak, vagy előre nem tervezhető helyzetek
kezeléséhez szükséges munkaerő biztosítását szolgálják,
c) a gazdaság nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségű egy
vagy több ágazatát érintik, és a gazdaság egy vagy több ágazatában az
információs technológiák és az automatizálás révén a gyártási módszerek
alapvető megváltozását vagy az arra való felkészülést segítik elő, illetve
d) megszervezéséhez és megvalósításához kiemelt közérdek fűződik, vagy
hosszú távon hozzájárulnak Magyarország gazdasági növekedéséhez.
3.2. Speciális minősítés megszerzése
A felnőttképző által szervezett képzés nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű képzésként való megszervezésére az a felnőttképző nyújthat be
pályázatot az iparügyekért felelős miniszternek, amelyik:
a) szerepel a felnőttképzők nyilvántartásában és a kérelem benyújtásának
időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint
b) a képzés a pályázati kiírásban meghatározott követelményekhez kapcsolódik,
és munkaerőpiaci cél eléréséhez hozzájárul.
A nyertes pályázó az iparügyekért felelős miniszterrel kötött – minőségi garanciát és
nyomatékos kontrollt is jelentő – együttműködési megállapodás alapján lesz
jogosult az általa szervezett képzés tekintetében ennek a minősítésnek a
használatára. Az együttműködési megállapodás legkésőbb a hatálybalépését követő
harmadik év utolsó napjáig hatályos. (Megszűnik a minősítés, ha a felnőttképzőt a
felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzők nyilvántartásából törli, vagy az
együttműködési megállapodás bármely okból megszűnik.)
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzések körét és az erre
tekintettel együttműködési megállapodással rendelkező felnőttképző nevét és
elérhetőségét az iparügyekért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium
honlapján közzéteszi.
Figyelem! Az iparügyekért felelős miniszter a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű képzések megszervezésére 2021 júniusáig még nem írt ki pályázatot,
így a különlegesnek számító minősítés elnyerésére és használatára várni kell!

145/199

Felnőttképzési útmutató

Dr. Henczi Lajos

4. A felnőttképzésben megjelenő pénzügyi ösztönzők
2021. május 31-től a felnőttképzésben, a 18 és 55 év közötti korosztály tagjainak is
igényelhető képzési hitel. (Lásd a „Képzési hitel bevezetése a felnőttképzésben”
című EMLÉKEZTETŐT!)
Képzési hitel bevezetése a felnőttképzésben EMLÉKEZTETŐ
1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről (Hatályos 2021. V. 31-től)
…
2. § 14a. képzési hitel: a Diákhitel szervezet és a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy
(a továbbiakban együtt: képzésben résztvevő) közötti hitel-, vagy kölcsönszerződés alapján
az e rendeletben meghatározott feltételek szerint nyújtott pénzkölcsön, amely - céljait tekintve
- több részből áll:
a) szabad felhasználású: a képzési hitel azon része, amelyet a képzésben résztvevő a szakmai
oktatással, illetve a szakmai képzéssel összefüggésben felmerült költségei finanszírozásához
vehet igénybe,
b) kötött felhasználású: a képzési hitel azon része, amelyet a képzésben résztvevő a képzési díj
finanszírozása érdekében vehet igénybe;

Kormány képzési hitelt nyújtó szervezetként a Diákhitel szervezetet jelölte ki.
4.1. A képzési hitelre való jogosultság feltételei
Képzési hitelre az jogosult:
a) aki szakképző intézménnyel a szakmai oktatáshoz kapcsolódóan tanulói
jogviszonnyal vagy felnőttképzési jogviszonnyal, vagy
b) aki szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzésben, részszakmára
felkészítő szakmai oktatásban vesz részt, és legalább három hónapos képzési
időt meghaladó képzéshez vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű képzéshez kapcsolódóan felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezik.
A felnőttképzési jogviszony fennállását a Diákhitel szervezet a felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerén (FAR) keresztül ellenőrzi.
Két konstrukció lesz elérhető:
Képzési Hitel1, amely a képzés kezdő napjától igényelhető.
Összege: 15.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjed (félévente maximum 900.000 Ft.), amely
szabad felhasználású hitel, a felnőttképzési jogviszony fennállása alatt havonta,
megkezdett naptári hónaponként vehető fel.
Folyósítás: a folyósításra legfeljebb 6 hónap időtartamú képzés esetén egy
összegben, 6 hónapot meghaladó képzés esetén – a képzésben részt vevő
választása szerint – megkezdett naptári hónaponként havonta, vagy 6 havonta
egy összegben kerül sor a képzésben részt vevő fizetési számlájára.
Limit: 8,250 millió Ft.
Kamat: 1,99%, rejtett költségek nélkül.
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Az a bejelentett lakcímmel rendelkező felnőtt, aki rendelkezik felnőttképzési
jogviszonnyal és elmúlt 18 éves, de az 55. életévét még nem töltötte, az három
hónapnál hosszabb idejű engedélyezett képzésekre igényelheti a hitelt, ha:
a felnőttképző szerepel a felnőttképzők nyilvántartási rendszerében
(https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa);
a 3 hónapot meghaladó képzés szerepel:
• a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések
nyilvántartásában (https://szakkepesites.ikk.hu/#kereses) vagy
• a szakmai oktatásban elsajátítható – a képzési és kimeneti
követelményekben
megtalálható
–
részszakmák
között
(https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt).
Képzési Hitel2, az önköltséges képzés díját hivatott fedezni, és a képzés kezdő
napjától igényelhető
Összege: legfeljebb maximum 500.000 Ft., kötött felhasználású kölcsön, aminek
összege a választott szakképesítésre vagy részszakmára felkészítő képzés
díjához igazodik, limit a képzési díj összege.
Célzottja: a képzési szolgáltatást nyújtó felnőttképző;
Kamat: 0%, rejtett költségek nélkül.
Az a bejelentett lakcímmel rendelkező, a 18 és 55 év közötti korosztályba tartozó
felnőtt igényelheti, aki a Képzési Hitel1-nél ismertetett paraméterekkel bíró képzés
díjának fedezésére kívánja fordítani a felvett összeget.
4.2. A hitelek főbb jellemzői
A hitelek törlesztését a képzések elvégzését követő negyedik hónapban kell
megkezdeni, a visszafizetésre az igénylő döntésétől függően minimum egy,
maximum tíz év áll majd rendelkezésre. A törlesztőrészletet havi egyenlő
összegekben állapítják meg, a hitelfelvevő által választott futamidőnek (1-10 év)
megfelelően.
Mindkét megoldás közös jellemzője, hogy nem szükséges a kölcsönhöz fedezet, és
nincs előzetes hitelbírálat, továbbá bármikor díjmentesen elő- és végtörleszthető.
Az új képzési hitelekre is érvényes a családtámogatási kedvezmény, vagyis a
hitelfelvételt követően született második gyermek után az édesanyák tartozásának
felét elengedik, a harmadik gyermek születése után pedig egyáltalán nem kell
visszafizetni a kölcsönt.
ÁTJÁRHATÓSÁG
A felsőoktatásban elérhető hallgatói és a szak- és felnőttképzésben elérhető képzési
hitelek rendszere átjárható lesz, így például a szakképzés után diplomaszerzésre
törekvők hiteltörlesztését újabb tanulmányaik idejére felfüggesztik.
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TÁJÉKOZÓDÁS ÉS IGÉNYLÉS
Az ügyintézés online módon otthonról is megvalósítható.
Tájékozódni a szóba jöhető képzésekről és felnőttképzőkről a Diákhitel Központ
weboldalán lehet (https://diakhitel.hu/kepzesi-hitel2-erdeklodes).
Az igénylést pedig szintén a Diákhitel Központ weboldalán lehet intézni
(https://diakhitel.hu/kepzesi-hitel-igenylese).
4.3. Felnőttképzési ösztöndíj
A felnőttképzés stratégia markáns törekvésének tekinthető a felnőttképzésben részt
vevő személyek számának növelése, amely elérését az új finanszírozási eszközök,
közte az ösztöndíj bevezetése is hivatott támogatni. Ennek az eszköznek a bevetését
a felnőttképzési törvény 2020 évi módosítása tette lehetővé, amely tartalmazza,
hogy a képzésben részt vevő személy – az általa megkötött felnőttképzési
szerződéshez kapcsolódóan – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint
képzési hitelt, illetve ösztöndíjat vehet igénybe.
Fontos tisztázni, hogy bejelentés alapján folytatott képzésre ösztöndíj nem vehető
igénybe!
A képzésben részt vevő személy számára nyújtható ösztöndíj mértékét és
folyósításának feltételeit a felnőttképzési szerződésben kell rögzíteni. (Lásd az
1. Mellékletben bemutatott felnőttképzési szerződést!)
AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE ÉS FELTÉTELEI
Az ösztöndíjat a felnőttképző nyújtja, melynek kondícióit a felnőttképzési törvényhez
kapcsolódó kormányrendelet a 26/C. § (2) bekezdése írja elő.
A felnőttképző:
legalább ötven óra képzési időt elérő, engedély alapján folytatott
képzéshez vagy
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzéshez
kapcsolódóan fizethet ösztöndíjat a képzésben részt vevő személynek, ha
képzési hitelre nem jogosult, vagy képzési hitelt nem igényelt.
A képzésben részt vevő személy a képzés befejezésének napjáig, de legfeljebb a
képzés megkezdését követő két évig jogosult ösztöndíjra.
Nem nyújtható ösztöndíj az olyan képzéshez kapcsolódóan, amelyre tekintettel a
képzésben részt vevő személy foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül.
(Lásd „A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások ideje alatt nyújtható pénzbeli
juttatás” című EMLÉKEZTETŐT!)
Az ösztöndíj legfeljebb a felnőttképzési szerződés megkötésének napján érvényes
garantált bérminimum hetvenöt százalékának, a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű képzés esetében kéthavi összegének megfelelő havonkénti
mértékben nyújtható.
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A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások ideje alatt nyújtható pénzbeli juttatás
EMLÉKEZTETŐ
100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
13. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv a szolgáltatást kérő kérelmére álláskeresést ösztönző
juttatásként pénzbeli juttatást állapít meg az állami foglalkoztatási szerv által a részére
felajánlott szolgáltatás vagy szolgáltatások igénybevételének időtartamára, ha
a) a szolgáltatás vagy szolgáltatások folyamatos igénybevételének időtartama legalább az öt
napot eléri,
b) a szolgáltatást az állami foglalkoztatási szerv vagy az állami foglalkoztatási szerv a
foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezetként nyilvántartásba vett,
miniszter által alapított közhasznú szervezeten keresztül nyújtja,
c) a szolgáltatást kérő álláskeresési ellátásban nem részesül, vagy keresőtevékenységet
nem folytat.
(2) A szolgáltatást kérő részére pénzbeli juttatás egy naptári évben legfeljebb kilencven
napra állapítható meg.
(3) A pénzbeli juttatás napi összege megegyezik a megállapítás napján hatályos napi
kötelező legkisebb munkabér 70%-ával.
(4) A pénzbeli juttatás a szolgáltatást kérő részére a szolgáltatás igénybevételének igazolását
követően folyósítható.

A képzésben részt vevő személy az ösztöndíj teljes összegét köteles a felnőttképző
számára visszafizetni, ha a képzést nem fejezi be, vagy szakmai képzés esetén nem
szerez szakképesítést.
Ebben az esetben is olyan ösztönző eszközzel állunk szembe, amelynek
alkalmazására 2021 júniusáig még nem került sor, tehát tapasztalatok –
hasonlóan a képzési hitelhez – még nincsenek.
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VI. FEJEZET: Vizsgarendszer
1. Megszűnő szakmai vizsgarendszer
2. A vizsgaszervezés kifutó gyakorlata
3. Akkreditált vizsgaközpont (sztenderdizálás)
4. Nyelvvizsgáztatás
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1. Megszűnő szakmai vizsgarendszer
A felnőttképzési törvény hatálya nem terjed ki a komplex szakmai vizsgák
lebonyolítására. Viszont a gyakorlatban a képzés és vizsgáztatás (mérés és
értékelés) szorosan összefüggő tevékenységnek számítanak és a napjainkig
hatályos jogszabályok is így kezelték, mivel a vizsgaszervezés – szükséges, de nem
elégséges feltételét – a felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedély
képezte. (2009-ben módosították a vizsgaszervezési jog megszerzésének eljárását,
és vizsgát csak engedély birtokában lehetett szervezni.)
A kifutó vizsgarendszer a szervezeti elvet követte, azaz amely intézménynek
megvoltak a szakképzéshez szükséges feltételei, az a szervezet kaphatott
lehetőséget a vizsgáztatásra. Annak a szervezetnek, amelynek nem volt
felnőttképzési engedélye (képzési jogalapja), az nem szerezhetett vizsgaengedélyt
sem, mivel a vizsgaszervezési jog alapját a képzési jogosultság jelentette. Arra az
OKJ szerinti képzésre, amire irányulóan képzési jogalapot szerzett egy felnőttképző,
arra építhette a vizsgaszervezési jogosultságát is.
Szakmai vizsga szervezésére széles intézményi kör szerzett jogosultságot, melyek
alapvetően két csoportba sorolhatók:
az iskolai rendszerű szakképzésben vizsgát szervező intézményi kör,
amely „saját” tanulóik (azaz a velük tanulói jogviszonyban állók)
vonatkozásában mind az iskolai rendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli
képzés tekintetében vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezett az általuk
oktatott szakképesítések esetén, és
az iskolarendszeren kívüli szakképzésben vizsgát szervező intézményi
kör, amely – főszabályként – hatósági eljárás keretében szerezhetett
vizsgaszervezési engedélyt.
A szakképesítés tekintetében kiadott engedély a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményében
kapcsolódó
részszakképesítésként
megjelölt
részszakképesítésre is kiterjedt.
A vizsgaszervezési engedély – az abban meghatározott, állam által elismert
szakképesítések tekintetében – visszavonásig jogosított Magyarország területére
kiterjedően komplex szakmai vizsgák szervezésére.
2. A vizsgaszervezés kifutó gyakorlata
A vizsgaszervezés már több mint két évtizede (eltekintve a moduláris vizsgáztatás
rendszerétől) megközelítően azonos metódus szerint – a komplex szakmai
vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak
alapján – folyt. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a szakképzési államigazgatási
szerv – a Kamarák közreműködésével – delegálta, a központi kiadású tételsor, a
feladatközlő lap, a segédanyag és a javítási-értékelési útmutató elkészítéséről a
szakképzési államigazgatási szerv útján a szakképzésért felelős miniszter - a
Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével - gondoskodott.
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A statisztikák azt mutatják, hogy 2020-ban 292 intézmény rendelkezett
vizsgaszervezői jogosítvánnyal, legtöbben (128-n) a közép-magyarországi régióban.
Ez egy jelentős szám, amely megfelelőképpen
A vizsgaszervező
garantálta, hogy mindenki lakóhelyéhez közel, egyenlő
intézmények száma
eséllyel férhetett hozzá ehhez a szolgáltatáshoz.
SZEMELVÉNY (Forrás:
OSAP)
Az OKJ-s vizsgákat szervező intézmények komoly
Dél-Alföld
34
teljesítményt nyújtottak 2020-ban is, mert 412
Dél-Dunántúl
22
szakmában 10.645 vizsgát szerveztek, amelyekről
Közép-Dunántúl
17
132.140 fő távozott sikeres vizsgát igazoló OKJ-s
Közép-Magyarország 128
bizonyítvánnyal a kezében.
Nyugat-Dunántúl
26
A
vizsgacsoportok
száma
tekintetében
az
Észak-Alföld
38
élmezőnyben
–
a
korábbi
évek
gyakorlatának
Észak-Magyarország
27
megfelelően – az Építő- és anyagmozgató gép
Összesen
292
kezelője (Targoncavezető) szakképesítés áll, a maga
3.897
vizsgacsoportjával,
amely
az
összes
vizsgacsoportnak 37%-t teszi ki és 39.118 főt, az összes vizsgázók 30%-t érinti (7.
ábra). De továbbra is nagyon népszerű Kézápoló és műkörömépítő (450
vizsgacsoport, 5.975 fő), a Sportedző (277 vizsgacsoport, 1.133 fő), vagy régóta a
vizsgák slágerének számító Aranykalászos gazda (273 vizsgacsoport, 6175 fő) is.

7. ábra. Vizsgával záródó képzések száma és aránya (Forrás: OSAP, 2020)
A sikeresen vizsgát tettek számát tekintve az élbolyba tartozik még a Személy- és
vagyonőr (5.379 fő), az Óvodai dajka (3.947 fő), az Élelmiszer-, vegyiáru eladó
(3.067 fő), a Villanyszerelő (2.852 fő) és a Bérügyintéző (2.271 fő) is.
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A 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott gyakorlatnak azonban vége
szakad, mert a jogalkotó úgy döntött, hogy „… vizsgaszervezés folytatására … az
arra engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény … 2022. december 31ig jogosult” – azzal a kitétellel, hogy – „… az Országos Képzési Jegyzékben 2019.
december 31-én szereplő és a felnőttképzési engedélyében meghatározott
szakképesítésre, részszakképesítésre irányuló képzés utoljára 2020. december 31én indítható”.
A sikeresen vizsgát tettek száma SZEMELVÉNY (Forrás: OSAP, 2020) - részlet
2-582-02 - Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető szakmairány)

39118

31-621-02 - Aranykalászos gazda

6175

32-815-01 - Kézápoló és műkörömépítő

5975

32-861-01 - Személy- és vagyonőr

5379

32-140-01 - Óvodai dajka

3947

31-341-05 - Élelmiszer-, vegyiáru eladó

3067

34-522-04 - Villanyszerelő

2852

51-344-01 - Bérügyintéző

2271

32-815-02 - Lábápoló

2190

34-582-05 - Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

1813

3. Akkreditált vizsgaközpont (sztenderdizálás)
Alapjaiban változik meg a szakmai vizsgaszervezés rendszere, mivel a szakpolitika
irányítói – felhagyva a szervezeti megközelítéssel – a mainál egyértelműbb és
sztenderdizált mérhetőséget biztosító, kimenet-szabályozott képzési rendszer mellett
tették le a voksukat. (Bár a kifutó OKJ-s világ is – a jogszabályokban közzétett
szakmai és vizsgakövetelményekre tekintettel – elvileg kimenet-szabályozottnak
tekinthető, de a vizsgázok teljesítményértékelésében megvalósuló mérés-értékelés
gyakorlata a részletesen kidolgozott és egységes kimeneti követelmények hiányában
nagyon eltérő minőséget eredményezett.)
Éppen ezért a korábban említett 292 vizsgaszervező intézmény (beleértve a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt, valamint az emberi erőforrások minisztere
hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére
kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet 2020. február 15-ét
megelőző napon hatályos rendelkezése alapján vizsgaszervezésre jogosultat is) – a
törvény erejénél fogva – legkésőbb 2022. december 31-én elveszti az OKJ szerinti
szakképesítésekkel kapcsolatos vizsgaszervezési jogosultságát, mivel az új
vizsgarendszer nem – a képzést folytató – szervezeti körre, hanem az egységes
sztenderdekre, valamint a szakmai, személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre
állására épít.
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Kevésbé lesz hangsúlyos tehát a független vizsgáztatást végző szervezetek köre,
amelyet – a szolgáltatásmenedzsmentből jól ismert – sztenderdizálás/egységesítés
(más néven McDonaldizáció) vált fel, amelynek szigorú feltétele – az egységes
értékelést és mérhetőséget biztosító, a munkaerő-piaci igényekre reflektáló –
kimeneti követelmények pontos megfogalmazása.
Az egységesítési logikában alapvetően négy dimenzió játszik domináns szerepet:
(költség)hatékonyság,
kiszámíthatóság,
megbízhatóság és
ellenőrzés.
Így tehát a 2021. január 1-e után induló, a részszakmák, illetve szakképesítések
megszerzésére irányuló képzések befejezését követően a felnőttképzőnek már nem
lesz lehetőségük a képzés résztvevői számára – államilag elismert – vizsgát
szervezni.
A jövőben, aki egy képzőnél sikeresen befejezte a képzést, a felnőttképző által
nyilvántartott és a FAR-ba szolgáltatott adatok alapján kap egy FAR-ból generált
Tanúsítványt, s ennek birtokában keresnie kell egy – objektív, független és pártatlan
működéssel rendelkező – akkreditált, a pontosan megfogalmazott kimeneti
követelményekre támaszkodó és sztenderdizált mérhetőséget garantáló
vizsgaközpontot, ahol képesítő/szakmai vizsgát tehet, s eredményes vizsga után
kaphat egy állam által elismert képesítő/szakmai bizonyítványt.
3.1. A szakképző intézményekre vonatkozó átmenti szabályok
A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a szakképző intézmény (mint egy akkreditált
vizsgaközpont) még néhány esztendeig – a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
törvényben meghatározott feltételekkel – szakmai vizsgát szervezzen, azaz
lehetősége lesz alanyi jogon levizsgáztatni saját tanulóit.
A türelem azonban csak 2025. december 31-éig szól, mert 2026. január 1-től a
szakképző intézmény is csak akkor szervezhet szakmai vizsgát, ha rendelkezik a
nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által az adott
szakmára, illetve szakképesítésre vonatkozó személytanúsításra kiadott akkreditált
státusszal.
3.2. A szakképzési centrumok szerepe a vizsgáztatásban
Nyilván nem volna életszerű, hogy 2026. január 1-től minden iskola mellett akkreditált
vizsgaközpont működjön. Ezt a szerepkört várhatóan – azaz annak egységes
megítélését, hogy a tanulmányait befejező személy rendelkezik azokkal a
kompetenciákkal, amiket a munkáltatók elvárnak –, a szakképzési centrum
szervezeti egységeként működő, jogi személyiséggel rendelkező akkreditált
vizsgaközpont tölti majd be.

155/199

Felnőttképzési útmutató

Dr. Henczi Lajos

A szakképzésben az ITM fenntartásában 41, az Agrárminisztérium fenntartásában 5
szakképzési centrum keretén belül 442 tagintézmény működik, amelyekben a
diákoknak több, mint 4/5-e tanul. Egy centrum, mint professzionálisan irányított,
hatékony és központosított munkaszervezet – az iskolák sajátos érdekein
felülemelkedve – feltételezhetően képes lesz biztosítani tagintézményei számára az
egységes kimeneti követelmények ellenőrzését biztosító vizsgaközpont létrehozását
és önálló, független működését.
Elegendő tehát, például a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum
számára, amely 11 tagintézményt tömörít, egyetlen vizsgaközpont létrehozása és a
centrumtól is elkülönült, független működtetése, amely a centrum tagintézményeit,
mint vizsgahelyeket bevonva, garantálni tudja a végzős tanulók teljesítményének
egységes követelmények szerinti mérését és értékelését.
A centrumok többsége 2021 előtt, már közel egy éve elkezdte a független
vizsgacentrumok szervezetének és minőségirányítási rendszerének kialakítását,
valamint a vizsgáztatáshoz szükséges szakmai, személyi és tárgyi feltételek
hálózatának megteremtését.
A NAH 2021.07.08-tól fogadja be a vizsgaközpontok akkreditálása iránti
kérelmeket, amelyet a NAD-103-13-VIZSG kérelem formanyomtatvány
felhasználásával kell elkészíteni. (A formanyomtatvány 2021.06.28-tól érhető el a
NAH honlapján.)
A költséghatékonyság érvényesítése azt kívánja, hogy a leendő vizsgaközpontok
egyrészt támaszkodjanak a centrumok kereteiben működő iskolák, másrészt a
felnőttképzők erőforrásaira.
Az alakuló félben lévő vizsgacentrumok már hozzá is láttak olyan partnerségi
megállapodások létrehozásához, amelyek lehetővé teszik, hogy az iskolák (de a
térség vállalkozásai és a felnőttképzők) is, szabályozott körülmények között, mint
vizsgahelyszínek, felelős résztvevői lehessenek az egységes elveken működő
vizsgáztatásnak olyan módon, hogy képesek legyenek folyamatosan biztosítani a
szakmai, tárgyi és személyi feltételeket.
A vizsgaközpont által kialakított kapcsolati hálón keresztül az iskolák és a
felnőttképzők is – elfogulatlanul – részt vehetnek a képzésben résztvevők
vizsgáztatásában, mindenekelőtt a projektfeladatok mérésében és értékelésében.
3.3. Felnőttképzők által követhető vizsgáztatási stratégia
A szakképzési centrumok által működtetett vizsgaközpontok várhatóan lefedik az
összes képzési területet domináns részét, és az ország minden régiójában képesek
lesznek biztosítani az állampolgárok számára a vizsgákhoz területi elven történő
minél könnyebb és egyenlő esélyű hozzáférést, így bármilyen szakma/szakképesítés
vizsgájának a letételét. Ezért egy felnőttképző számára összességében két elméleti
stratégia létezhet: (1) vizsgahelyként csatlakozás az (egy vagy több) centrum mellett
működő vizsgaközponthoz; (2) önálló, jogi személyiséggel rendelkező, akkreditált
vizsgaközpont létrehozása. (A kettő kombinációja is alkalmazható, olyan formában,
hogy először, mint vizsgahely a centrumok mellett működő vizsgaközpontokkal alakít
ki partneri kapcsolatot, majd fokozatosan megteremti az önálló akkreditált
vizsgaközpont létrehozásához és folyamatos működéséhez szükséges szakmai,
pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeket.)
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Mivel egy jogi személyiséggel rendelkező független vizsgaközpont létrehozása
komoly gazdasági kockázattal jár (eljárási díj, valamint több tíz millió forintos
működési költség), ezért a felnőttképző részéről csak egy alapos pénzügyi
kockázatelemzést követően érdemes felelős döntést hozni a vizsgahelyként vagy
önálló vizsgaközpontként való működés tekintetében.
3.4. Az akkreditáció értelmezése
Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet alkalmas bizonyos
megfelelőségértékelési tevékenység (pl. tanúsítás/vizsgáztatás) elvégzésére, amely
során a személyek tanúsítását végző testület (vizsgabizottság) vizsgát szervez, ami
alkalmas a személyek (tanulók/felnőttek) szakmai alkalmasságának egységes és
objektív kritériumok szerinti megítélésére.
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) a személytanúsító szervezetek
(vizsgaközpontok) akkreditálása során értékeli és megerősíti, hogy a kérelmező
szervezet kompetenciája megfelel a személyek tanúsításának elvégzésére
vonatkozó szabványnak és más normatív dokumentumoknak.
3.5. MSZ EN ISO/IEC 17024 szabvány
A megfelelőségértékelésről, illetve a személyek tanúsítását végző testületek
altalános követelményeiről szóló MSZ EN ISO/IEC 17024 nemzet szabvány az EN
ISO/IEC 17024 európai szabvány hazai verziója, amelynek magyar nyelvű változatát
a Magyar Szabványügyi Testület – a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi
XXVIII. törvény alapján – készítette és tette a nyilvánosság számára hozzáférhetővé.
Nemzetközi és az európai szabványokat szabványként közzétenni Magyarországon
csak nemzeti szabványként lehet.
Az MSZ (Magyar Szabvány) nemzeti szabvány jel utal arra, hogy nemzeti
szabványról van szó! A szabványt tartalmazó dokumentum a kereskedelmi
forgalomban néhány tízezer forintért megvásárolható.
A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes, amely választási lehetőséget biztosít a
szabvány alkalmazása vagy mellőzése tekintetében. Ha tehát egy szervezet (pl.
centrum vagy felnőttképző) önkéntes alapon, saját elhatározásból egy jogi
személyiséggel rendelkező akkreditált vizsgaközpontot kíván létrehozni, akkor
a szabvány alkalmazása kötelező.
A szabványnak való megfelelőség akkor valósul meg, ha változtatás nélkül
érvényesülnek az előírásai. A szabványtól való eltérés esetén megkövetelhető
annak igazolása, hogy a választott megoldás is megfelel a követelményeknek.
AZ AKKREDITÁLÁS FOLYAMATA
Az akkreditálási eljárás értékelési és döntéshozatali szakaszból áll.
Az értékelési szakasz során az akkreditáló szerv szakértőként minősítőkből és az
akkreditálási kérelemmel érintett területen szakértelemmel rendelkező személyekből
álló értékelő csoportot rendel ki.
Az akkreditáló szerv – az akkreditálási eljárás döntéshozatali szakaszában – a
nemzeti akkreditálás rendszerébe tartozó szakterületeken szakértőként (az értékelő
csoport létszámának legalább 30%-ának megfelelő, de legfeljebb négy fő
opponensből álló) akkreditáló bizottságot rendeli ki.
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Az értékelési szakasz ügyintézési határideje száz nap.
A döntéshozatali szakasz ügyintézési határideje harminc nap.
A döntéshozatali szakaszban az akkreditáló szerv határoz az akkreditálásról vagy
az akkreditálás iránti kérelem elutasításáról.
Az akkreditálási eljárás során az alábbi előírásokat és főbb szempontokat kell
figyelembe venni:
Az akkreditálási, vagy bővítési eljárás iránti kérelmet a természetes személy
vagy szervezet a hatóság honlapjáról letölthető formanyomtatványon
köteles benyújtani. (Lásd az „Akkreditálási kérelem formanyomtatvány” című
SZEMELVÉNYT!)
Akkreditálási kérelem formanyomtatvány SZEMELVÉNY

Az akkreditálást – a törvényben meghatározott eltéréssel – az a szervezet és
természetes személy kérheti, amely, vagy aki a kérelem benyújtását
megelőzően legalább három hónapig az adott szervezet vagy természetes
személy tevékenységére vonatkozó jogszabályok, az Európai Unió általános
hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai, nemzeti szabványként
közzétett európai és nemzetközi szabványok és a rá vonatkozó szakmai
szabályok szerint működik.
Az értékelési szakasz kezdetén a hatóság a kérelmet megvizsgálja, és
szükség esetén a kérelmezőt a kérelem beérkezését követő 8 napon belül legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével - hiánypótlásra hívja fel.
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Az értékelési szakaszban szakértőként kirendelt értékelő csoport
véleményezi a kérelmező által benyújtott dokumentációt és feltárja az
esetleges hiányosságokat, nem-megfelelőségeket. Ha az értékelő csoport
hiányosságokat vagy nem-megfelelőségeket állapít meg, erről értesíti a
hatóságot, amely legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével a hiányosságok,
nem-megfelelőségek kiküszöbölésére hívja fel a kérelmezőt, az ehhez
szükséges intézkedések megjelölésével.
Az értékelő csoport az akkreditált státusz odaítélésére, bővítésére vonatkozó
szakvéleményt állít ki a hatóság részére.
A hatóság az értékelési szakasz befejezéséről végzést bocsát ki.
A döntéshozatali szakaszban az opponens az akkreditált státusz
odaítéléséhez szükséges feltételek fennállásáról – az értékelési szakasz
eredményének figyelembevételével – szakvéleményt készít a hatóság
részére, amelyben megjelöli az akkreditált státusz odaítéléséhez szükséges
feltételek fennállásával kapcsolatos esetleges hiányosságokat, nemmegfelelőségeket.
Az akkreditált szervezet vagy természetes személy írásban kérelmezheti a
határozatban foglalt akkreditált státusza területének szűkítését. A
hatóság az akkreditált státusz területét - a kérelemben foglaltak szerint mérlegelés nélkül szűkíti.
Az akkreditált státusz területének bővítése iránti kérelem elbírálására az
akkreditált státusz odaítélésére vonatkozó szabályokat alkalmazzák. Az
akkreditált státusz területének bővítése az eredeti akkreditált státusz időbeli
hatályára terjed ki.
Az akkreditált státusz megújítása iránti kérelem elbírálására az akkreditált
státusz odaítélésére vonatkozó szabályokat alkalmazzák. Az akkreditált
státusz megújítása iránti kérelem legkorábban az akkreditált státusz
hatályának lejárta előtt 1 évvel nyújtható be.
Az akkreditálási szakasz sikeres lezárását követően, a hatóság által meghozott
határozatra alapozva megtörténik az akkreditálási okirat (és egyéb részletező
okirat) kibocsátása. (Lásd „A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kibocsátott
akkreditációs okirat” című EMLÉKEZTETŐT!)
A részletező okirat, amely az akkreditáló okirat érvényességi alapját jelenti,
tartalmazza – többek között – az akkreditált státusz kezdetének és lejáratának
napját, a tanúsítás alapjául szolgáló – KEOR és telephelyek szerinti – tanúsítási
alrendszerek felsorolását.
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A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kibocsátott akkreditációs okirat
EMLÉKEZTETŐ
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3.6. Akkreditált vizsgaközpont
Személyek tanúsítását (vizsgáztatását) csak olyan intézmény végezheti, amelyik
rendelkezik – a NAH által elfogadott – tanúsítási rendszerrel. Az akkreditált
vizsgaközpont
a
képzési
és
kimeneti
követelményekben
(KKK)
és
programkövetelményekben (PK) rögzítetteknek megfelelően objektív, megbízható
tudásmérést és értékelést végez. Sikeres vizsga esetén – bizonyítvány kiállításával –
igazolja a vizsgázó szakmai alkalmasságát.
Személyek tanúsítására (vizsgáztatására) csak akkor kerülhet sor, ha a
vizsgaközpont rendelkezik – a NAH által elfogadott – tanúsítási rendszerrel, amely
kielégíti:
a nemzeti szabvány követelményeit,
a piaci követelményeket, továbbá
a jogszabályokban (elsősorban a szakképzési törvényben és a kapcsolódó
kormányrendeletben) előírt feltételeket. (A fontosabb jogszabályokat a
„Releváns jogszabályok” című EMLÉKEZTETŐ foglalja össze.)
Releváns jogszabályok EMLÉKEZTETŐ
1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról
24/2021. (VI. 7.) ITM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról
424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási
eljárásról

3.7. Az akkreditált vizsgaközpontokra vonatkozó szabályrendszer
Az akkreditált vizsgaközpont keretei között folyó egységes tudásmérés és
értékelés alapját alapvetően két szabályrendszer hivatott biztosítani:
az MSZ EN ISO/IEC 17024 szabvány, amelynek követelményeit minden
személytanúsító (azaz a szakmai alkalmasságot megítélő és vizsgát
lebonyolító) szervezeteknek teljesíteni kell, továbbá
a szakképzési törvény 11. § (2)-(4) bekezdése szerinti közzétett tanúsítási
rendszerkövetelmények.
2021. január 1-től az a főszabály lépett érvénybe, hogy szakma/szakképesítés
megszerzésére irányuló vizsgát csak olyan vizsgaközpont szervezhet, amelyik:
a) megfelel a nemzeti szabványban és a szakképzésért felelős miniszter által a
nemzeti szabvány alapján a képzési és kimeneti követelmények, illetve a
programkövetelmény figyelembevételével képzési területenként kidolgozott,
és a szakképzési törvény 11. § (2)-(4) bekezdése szerinti közzétett tanúsítási
rendszerkövetelményekben meghatározott feltételeknek, és
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b) rendelkezik az akkreditálási kérelemben megjelölt képzési területhez tartozó
valamennyi szakma, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető
szakképesítés tekintetében legalább egy vizsgahelyszínre vonatkozóan a
szakmára, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető
szakképesítésre meghatározott szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel, és
azokat folyamatosan biztosítani képes.
Az akkreditált vizsgaközpontnak folyamatosan meg kell felelnie az általános, továbbá
– az adott szakmai vizsga, illetve képesítő vizsga szervezésének és az adott szakmai
vizsgának, illetve képesítő vizsgának az időtartama alatt – a vizsgáztatott szakmára,
illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre
meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeknek.
3.8. Tanúsítási rendszerkövetelmények
A szakképzésért felelős miniszter által – képzési területenként – kiadott, az ikk.hu
oldalon közzétett Rendszerkövetelmények (RK) tartalmazzák azokat a kikötéseket,
amelyek alapján vizsgaközpont vizsgát szervezhet. Egy adott képzési területre
vonatkozó RK az alábbi feltételeket tartalmazza:
A vizsgáztatás/tanúsítás érvényességi köre (az alkalmazott tanúsítás
határait írja le, azaz felsorolja a képzési területhez tartozó
szakmákat/szakképesítéseket);
Megjegyzés: az érvényességi kör az akkreditálási kérelemben nem
szűkíthető, ezért az akkreditált vizsgaközpontnak a vonatkozó RK érvényességi
körében felsorolt valamennyi szakma/szakképesítés tekintetében – legalább egy
vizsgahelyszínre vonatkozóan – rendelkezni kell szakmai, személyi és tárgyi
feltételekkel, és azokat folyamatosan biztosítania kell! Figyelem! A szakképzésért
felelős miniszter viszont jogosult az egyes képzési területhez tartozó
rendszerkövetelmény érvényességi körét bármikor megváltoztatni, módosítani!

Munka és feladatleírás (objektív, megbízható tudásmérés és értékelés,
amely keretében a vizsgaközpontnak igazolnia kell, hogy a vizsgázó
kompetenciáját a jogi szabályozásnak megfelelően, a vonatkozó KKK-kal és
PK-kal összhangban megbízhatóan, objektíven méri, értékeli. Ennek során a
vizsgaközpontnak azt is be kell mutatnia, hogyan biztosítja az
esélyegyenlőséget a beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenességgel
küzdő jelentkező, sajátos nevelési igényű jelentkező, fogyatékkal élő
jelentkező esetén);
Szükséges szakképzettség (a vizsgára jelentkezés feltételei);
Képességek (a vizsgáztatási folyamatban az ide tartozó KKK/PK-ban
előírtakon túlmenő követelményektől való eltérés);
Szükséges előfeltételek (a vonatkozó KKK/PK-ban rögzített tárgyi és
személyi feltételekről való folyamatos és rendszerszintű gondoskodás);
Magatartási szabályzat (a vizsgáztatási folyamatra vonatkozó magatartási
szabályok belső szabályzatban történő előírása);

162/199

Felnőttképzési útmutató

Dr. Henczi Lajos

A vizsgáztatás kritériumai (megfelelés az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013
szabványban és a vonatkozó rendszerkövetelményben meghatározott
követelményeknek)
A vizsga értékelési módszerei (a kidolgozott, jóváhagyott és közzétett, a
vonatkozó KKK/PK-ban előírt mérési, értékelési módszerek alkalmazása a
vizsgáztatási folyamatban);
Vizsgáztatás felfüggesztésének kritériumai (a vizsga felfüggesztésre
vonatkozó belső szabályozás);
Vizsgáztatás érvényességi körének megváltoztatása (a tulajdonos [ITM]
jogosultsága az érvényességi kör megváltoztatására, módosítására);
Megfelelő szakértők bevonása (annak bizonyítása, hogy a vizsgák
vizsgafeladatainak készítésébe és a vizsgáztatásba a feladatra alkalmas és a
vizsgaközpont által felkészített szakértők kerülnek bevonásra);
A tanúsítási rendszer fejlesztése és felülvizsgálata (a megfelelő struktúra
alkalmazásának igazolása, amely egyformán képviseli az összes érintett fél
érdekeit anélkül, hogy bármely érdek dominálna a többivel szemben, továbbá
a képesítő vizsgára vonatkozó eljárás, amely biztosítja az előírt kimeneti
követelmények mérését, illetve a vonatkozó KKK/PK-kban leírt vizsgához
szükséges feladatok fejlesztésének eljárása);
Előfeltételek (az objektív tudásmérés, értékelés előfeltételeit [személyi, tárgyi
és speciális feltételek] a KKK/PK-k tartalmazzák);
Értékelési mechanizmusok meghatározása a kimeneti követelményekkel
való összehangolása (annak igazolása, hogy a vizsgázó tudásmérése a
vonatkozó KKK/PK-kban meghatározott mérési, értékelési mechanizmusok és
vizsgafeladatok alapján történik);
Munka vagy eljáráselemzés (munka és eljáráselemzés végzése annak
érdekében, hogy meghatározzák (1) a feladatokat a sikeres vizsgáztatási
teljesítmény érdekében, (2) minden egyes feladatra és funkcióra a szükséges
szakképzettséget, továbbá (3) az előfeltételeket [ha azok alkalmazhatók]);
A tanúsítási rendszertulajdonos gondoskodik arról, hogy a tanúsítási
rendszer felülvizsgálata és érvényesítése folyamatos, szisztematikus
módon történjen (annak érdekében, hogy a rendszer releváns és naprakész
tudjon maradni, szükséges a rendszer szisztematikus felülvizsgálata. Ezért a
nyilvántartásba vett KKK/PK-kat a szakképzésért felelős minisztérium és a
KKK/PK ágazatához kapcsolódó ágazatért felelős minisztérium – az Ágazati
Készségtanácsok bevonásával – időszakosan és szisztematikusan
felülvizsgálja, a működési tapasztalatokat, a külső véleményeket
rendszeresen elemzi. A vizsgaközpont által – a szakmai vizsgák esetén –
megbízott
vizsgabizottság
a
szakképzési
törvényhez
kapcsolódó
kormányrendelet szerinti kötelező elektronikus jelentése e folyamatot segíti);
A vizsgaközpont gondoskodik arról, hogy vizsgáztatási rendszerének
felülvizsgálata és érvényesítése folyamatos, szisztematikus módon
történjen (a vizsgaközpont az általa megszervezett képesítő vizsgák szakmai
tartalmat és lebonyolítást érintő tapasztalatairól időszakosan [félévente]
összegzést készít, amelyet kérés esetén a szakképzésért felelős miniszter
számára elérhetővé tesz);
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Egyéb követelmények (a vizsgaközpontok hálózatán alapuló vizsgáztatási
rendszer kialakításának kiemelt szempontjai a [költség]hatékony működés és
az állampolgárok számára a vizsgákhoz területi elven történő minél könnyebb
és egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. A szakképzésért felelős miniszter
nyilatkozata
az
egyes
rendszerkövetelmények
használatának
megengedéséről).
Részlet egy, a megengedő nyilatkozat kiadását kérelmező levélből SZEMELVÉNY
….
Az elkövetkező időszakban a Nemzeti Akkreditációs Hivatalhoz benyújtani szándékozott
kérelmünkben az alábbi képzési területeket kívánjuk megjelölni, amelyekben rendelkezünk a
szakképzési törvény 11. § (2)-(4) bekezdése szerinti közzétett tanúsítási
rendszerkövetelményekben meghatározott feltételekkel:
• (a képzési területek felsorolása)
….
Tisztelettel kérjük Miniszter Urat, hogy a szakmai és képesítő vizsgákhoz való minél könnyebb és
egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében szíveskedjék a fenti képzési területeken
adekvát rendszerkövetelmények használatát megengedő NYILATKOZATOT kiadni, amelyet
csatolni szándékozunk a Nemzeti Akkreditációs Hivatalhoz benyújtani tervezett kérelmünkhöz.
…

A RK legutolsó tartalmi eleme azt is jelenti, hogy a vizsgaközpont létrehozását
fontolgató szervezetnek meg kell szereznie a szakképzésért felelős miniszter – az
egyes képzési területhez tartozó rendszerkövetelmények használatára irányuló –
megengedő nyilatkozatát, lehetőség szerint az akkreditációs folyamat elején, az
akkreditációs kérelem benyújtása előtt, mert annak hiányában a kérelmet várhatóan
elutasítják. (Lásd a „Részlet egy, a megengedő nyilatkozat kiadását kérelmező
levélből” című SZEMELVÉNYT!)
3.9. Képzési területek
Korábban már utalás történt arra, hogy
az akkreditációs engedélyt az új
rendszerben – eltérően a régebbi
gyakorlattól, amikor is tetszőleges,
bármely szakmacsoportba tartozó OKJ
szerint
szakképesítésre
lehetett
vizsgaszervezési engedélyt kérelmezni –
csak
képzési
területenként
lehet
szerezni, ráadásul az egyes RK-ban
felsorolt, az adott képzési területhez
tartozó szakmák/szakképesítések köre
az
akkreditálási
kérelemben
nem
szűkíthető.
A
Képzési
területek
Osztályozási
Rendszere (KEOR) az oktatási, képzési
programokat és a hozzájuk tartozó
végzettségeket
tanulmányi,
képzési
szerint. [Lásd a „Képzési területek egységes
osztályozási rendszere, 2018 (részlet)” című SZEMELVÉNYT!]
Képzési területek egységes osztályozási
rendszere, 2018 (részlet) SZEMELVÉNY
04 Üzleti ismeretek, ügyvitel és jog
041 Üzleti ismeretek, ügyvitel és jog
0411 Könyvelés és adózás
Könyvelés és adózás: Ez a pénzügyi
tranzakciók lebonyolításának,
könyvvizsgálatának és
nyilvántartásának tanulmányait
jelenti.
A következő tartalmú főbb képzési
programok és végzettségek
sorolhatók ide:
Számvitel
Könyvvizsgálat
Könyvelés
Adónyilvántartás
Adómenedzsment
terület szerint
sorolja be azok tartalma
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A KEOR 2018 szerinti osztályozás négyjegyű kódokat használ, amelynek legelső
eleme a főirány (első szint, kód: 00-10), majd az irány/terület (második szint,
kód:000-109), illetve a szakirány (harmadik szint, kód: 0000-1099).
A képzés fő témája határozza meg, hogy melyik képzési terület alá sorolandó az
adott program vagy végzettség.
A téma az a tényszerű, praktikus vagy elméleti tudás, amely a programba beépül, és
a kapcsolódó végzettséggel elismerik azt.
Gyakorlati szempontból a program vagy végzettség fő témáját az a képzési terület
határozza meg, amely a tanulók tanulási kreditjeinek vagy a tanulással töltött
idejének nagy részét (azaz több mint 50%-át), vagy egyértelműen domináns részét
adja.
Fontos, hogy a felnőttképző és/vagy felnőttképzési szakértő jártas legyen a KEOR
mindennapos használatában, mert például az akkreditációs kérelem elkészítése
szükségessé teszi a megjelölt képzési területekhez tartozó RK-portfólió kialakítását,
az ebből származó érvényességi körök értelmezését, valamennyi érintett
szakma/szakképesítés vonatkozásában a szakmai, személyi és tárgyi feltételek
biztosítását.
De egy PK készítése és benyújtása során is el kell végeznie a program KEOR
szerinti besorolását, mivel a PK-sablon címsorában szerepelnie kell a szakmai
képzés azonosító számának, amelynek első 4 számjegye a KEOR szám (az ötödik
számjegy: MKKR szint.) Ehhez az azonosító számhoz fogja az ITM hozzárendelni a
szakképesítés sorszámát.
PÉLDA (04115002 számú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű
szakképesítés)
2. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés
2.1
2.2
2.3

Megnevezése
Ágazat megnevezése
Besorolása a képzési területek egységes
osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján

Vállalkozási mérlegképes könyvelő
Gazdálkodás és menedzsment
0411 Könyvelés és adózás

3.10. Vizsgatípusok és időpontok
Az akkreditált vizsgaközpont kétféle – a szakmai ismeretek elsajátítását országosan
egységes eljárás keretében mérő – vizsgát szervezhet:
szakma (ezen belül a részszakma) megszerzésére irányuló szakmai vizsgát,
illetve
szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát.
A szakmai vizsga állami vizsga, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a
képzési és kimeneti követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai
ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri. A szakmai
vizsgát az akkreditált vizsgaközpont háromtagú vizsgabizottsága előtt kell letenni és
kormányrendeletben meghatározott rend szerint kell lebonyolítani. Szakma
megszerzéséről kiállított oklevelet, illetve szakmai bizonyítványt az kaphat, aki
sikeres szakmai vizsgát tett.
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A képesítő vizsga az akkreditált vizsgaközpont által szervezett, a szakmai
képzésben elsajátított és a programkövetelményben a szakmai képzéshez
kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre meghatározott kimeneti
követelmények mérésére szolgáló vizsga. Képesítő bizonyítványt az kaphat, aki
sikeres képesítő vizsgát tett.”
Szakmai vizsga esetén a képzési és kimeneti követelményben (KKK), képesítő
vizsga esetében pedig a programkövetelményben (PK) lehet megtalálni:
a vizsgára bocsátás feltételeit,
a vizsga személyi és tárgyi feltételeit,
a vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását és időtartamát, az
ahhoz rendelt tevékenységeket, azok tartalmára, értékelésére, súlyarányára
vonatkozó adatokat, valamint a vizsgán használható segédeszközökre és
egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályokat,
a vizsgatevékenységek alóli felmentés eseteit, módját és feltételeit, valamint
a vizsgatevékenységek és a szakmai vizsga értékelésének szempontjait.
VIZSGAIDŐSZAK
Szakmai vizsgát február-március, május-június és október-november hónapban
lehet tartani.
Képesítő (részszakma megszerzésére irányuló szakmai) vizsgát az akkreditált
vizsgaközpont által meghatározott időpontban lehet tenni.
3.11. Oklevél, a szakmai bizonyítvány és a képesítő bizonyítvány
Az akkreditált vizsgaközpont – a vizsgatörzslap és a szakmai vizsga jegyzőkönyve
nyomtatványokon túlmenően – a vizsga sikeres letételének igazolására oklevelet és
bizonyítványokat használ:
a szakma megszerzéséről oklevelet állít ki, ha a tanuló, illetve a képzésben
részt vevő személy a szakmai oktatást a technikumban teljesítette (Az
oklevélben a megszerzett szakma megjelölése mellett fel kell tüntetni az
„okleveles” megjelölést, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a
felsőoktatási intézmény és a technikum által közösen kidolgozott szakmai
oktatásban vett részt.);
a szakma (részszakma) megszerzéséről szakmai bizonyítványt állít ki, ha a
tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakmai oktatást a
szakképző iskolában teljesítette;
szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítésről pedig képesítő
bizonyítványt állít ki.
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A szakma megszerzéséről kiállított oklevél, illetve szakmai bizonyítvány államilag
elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít és egy vagy több
foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít.
A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány szakképesítést, ha
a részszakmára történő felkészítés dobbantó program keretében és
műhelyiskolában történt, államilag elismert alapfokú végzettséget és
szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag
elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.
Az „államilag elismert” státusz komoly értéket és nagyfokú előrelépést jelent a 2020
előtti ún. „B” körös képzésekhez képest, amelyek „államilag el nem ismert”
megjelölést kaptak az akkor hatályos felnőttképzési törvényben. (Számos egyéni
vállalkozó életét nehezítette meg a régebbi helyzet, mert a „B” körös képzésekre –
állami elismerés hiányában – nem lehetett például vállalkozást alapozni.) Jelentős
előrelépésnek és a felnőttképzés új elemének tekinthető, hogy a szakmai képzéshez
kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány állami elismerést kapott. A
szakképesítés – elsősorban az állami elismertségének köszönhetően –
megnövekedett presztízse mellet azonban (ellentétben a szakmával) önálló
végzettségi szintet nem tanúsít.
3.12. Megfelelő vizsgaközpont hiánya
Mivel az akkreditált vizsgaközpont személyek tanúsítását (vizsgáztatását) csak akkor
végezheti, ha erre a NAH-hoz benyújtott
Vizsgajelentkezés SZEMELVÉNY
kérelmét elbírálták és rendelkezik a NAH által
A vizsgajelentkezés a www.ikk.hu
elfogadott tanúsítási rendszerrel, előfordulhat,
oldalon
a
„Vizsgaközpont”
hogy lesz/lehet olyan képzési terület, amelyre
menüpontra kattintva érhető el.
egyetlen jogi személy sem nyújtott be kérelmet
A gomb megnyomását követően a
vagy benyújtott ugyan, de nem kapott engedélyt
Szakképesítésekhez
jut
a
személyek tanúsítására (szakmai és/vagy
jelentkező.
képesítő vizsga szervezésére).
Az IKK Vizsgaközpont a vizsgára
jelentkezés
lehetőségeit
A képzések elindítása azonban nem kapcsolható
folyamatosan nyitja meg.
össze
a
vizsgaengedélyekkel,
ezért
A már aktív „Vizsgajelentkezés”
megtörténhet, hogy valamely (rész)szakma vagy
gombok
zöld
színűek
a
szakképesítés tekintetében nincs szakmai
jelentkezési felületen.
vizsgát vagy képesítő vizsgát szervező
A vizsgára való jelentkezést az adott
akkreditált vizsgaközpont, így meghiúsulhat,
szakképesítés sorában található
hogy a képzés sikeres elvégzését követően,
„Vizsgajelentkezés”
gomb
Tanúsítvánnyal a kézben eljusson valaki
megnyomásával
tudja
megkezdeni ….
képzésének végállomására.
Ilyen esetekben a szakmai vizsga és képesítő
vizsga megszervezéséről a szakképzésért felelős miniszternek kell gondoskodnia oly
módon, hogy kijelöl egy olyan szervezetet, amely képes – a jogszabályokban előírt
szabályok szerint – a vizsga megszervezésére. Ez a kijelölés az IKK Innovatív
Képzéstámogató Központra esett. (Az IKK oldalon képesítő vizsgákra azok
jelentkezhetnek, akik valamilyen képző intézménynél, szakmai képzés keretében
tanúsítványt szereztek. A jelentkezés részleteit a „Vizsgajelentkezés” című
SZEMELVÉNY illusztrálja.)
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Az IKK a 2015 végéig tartó átmeneti időszakban akkor is szervezhet szakmai vizsgát
vagy képesítő vizsgát, ha nincs a képzés helyszíne szerinti vagy azzal közvetlenül
szomszédos megyében vizsgaközpont, illetve, ha előreláthatólag nem várható, hogy
a szakmai képzés befejezésének időpontját követő három hónapon belül más
vizsgaközpont szervez vizsgát a környéken.
4. Nyelvvizsgáztatás
4.1. Nyelvi képzés folytatása
A 2020. évi OSAP statisztikák szerint a 208 nyelvi képzést folytató intézmény
(nyelviskola) alkotja a felnőttképző intézmények 15%-át, melyek fontos szerepet
játszanak (egy kis túlzással még azt is mondhatjuk, hogy fontos küldetést töltenek
be) a felnőttek művelődésében, nyelvi tudáskészletük gyarapításában.
A nyelviskolák is a felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak, s fejtik ki
célirányosan kompetenciakialakításra vagy -fejlesztésre irányuló és szervezetten
megvalósuló képzésüket. Tevékenységük alapján tehát bejelentésre vagy engedély
megszerzésére kötelezett felnőttképzőnek számítanak.
A felnőttképzés szabályrendszerének égisze alatt működő nyelviskolákra azonban
nem csak a felnőttképzési elvárások vonatkoznak, hanem, ha részt vesznek az
állami
nyelvvizsgáztatásban,
akkor
Jogszabályok EMLÉKEZTETŐ
intézményüket és vizsgarendszerüket
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti
még
–
a
„Jogszabályok”
című
felsőoktatásról
EMLÉKEZTETŐBEN
feltüntetett
–
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az
törvényekben és rendeletekben foglalt
idegennyelv-tudást igazoló államilag
követelményeknek is meg kell feleltetniük,
elismert nyelvvizsgáztatásról és a
mivel államilag elismert nyelvvizsgakülföldön kiállított, idegennyelv-tudást
bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok
Magyarországon történő honosításáról
nyelvvizsgáztatásra és az államilag
elismert
nyelvvizsga-bizonyítvány
503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az első
sikeres nyelvvizsga és az első emelt
kibocsátására
csak
akkreditált
szintű idegen nyelvből tett érettségi
vizsgaközpont jogosult.
vizsga díjához nyújtott támogatásról
A nyelviskolák számára a „magyar
12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a
valóság” még sok üzleti lehetőséget
felsőoktatási, valamint az államilag
tartogat, mivel Magyarországon – az
elismert nyelvvizsgarendszer
működésével kapcsolatos közigazgatási
önbevallásra alapozott vizsgálatok szerint
hatósági eljárások igazgatási
– a 24-65 év közötti korosztálynak 64%-a
szolgáltatási díjáról, azok mértékéről
semmilyen idegennyelv-tudással nem
rendelkezik,
miközben
az
EU
tagországaiban 50% felett van az idegen nyelvet beszélők aránya (de pl. a
luxemburgiak 99%-a beszél egy idegen nyelvet). A fejlődés pedig magával hozza,
hogy nem csak a diplomához, de egyre több szakmához/szakképesítéshez is
szükséges lesz KER szintű nyelvismeretre. (Elsősorban az innovációs trend
indokolta
az
A2
[belépőfok]
rendszerbe
állítását,
mert
bizonyos
szakmák/szakképesítések esetében bemeneti feltételként vagy a bizonyítvány
megszerzésének feltételeként szabhatják meg az A2-szintű idegen nyelvismeretet.)
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Nyelvi képzést folytató intézmények – képesítések megnevezése (Forrás: OSAP, 2020)

Adatok

20-01-1000 - Angol KER A1 - minimum szint

28

20-01-2000 - Angol KER A2 - alapszint

15

20-01-3000 - Angol KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelő)

24

20-01-4000 - Angol KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő)

32

20-01-5000 - Angol KER C1 - haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő)

16

20-01-6000 - Angol KER C2 - mesterszint (anyanyelvi szintet közelítő)

2

20-01-7000 - Angol egyedi tematikájú képzés

33

20-02-4000 - Arab KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő)

1

20-09-2000 - Francia KER A2 - alapszint

1

20-09-4000 - Francia KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő)

1

20-11-2000 - Holland KER A2 - alapszint

1

20-17-1000 - Magyar (mint idegen nyelv) KER A1 - minimum szint

1

20-17-2000 - Magyar (mint idegen nyelv) KER A2 - alapszint

3

20-17-3000 - Magyar (mint idegen nyelv) KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú
nyelvtudásnak megfelelő)

2

20-18-1000 - Német KER A1 - minimum szint

11

20-18-2000 - Német KER A2 - alapszint

8

20-18-3000 - Német KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelő)

6

20-18-4000 - Német KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő)

3

20-18-5000 - Német KER C1 - haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő)

5

20-18-7000 - Német egyedi tematikájú képzés

7

20-20-1000 - Olasz KER A1 - minimum szint

1

20-21-1000 - Orosz KER A1 - minimum szint

1

20-22-1000 - Portugál KER A1 - minimum szint

1

20-24-4000 - Spanyol KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő)

2

20-24-7000 - Spanyol egyedi tematikájú képzés

1

20-25-5000 - Svéd KER C1 - haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő)

2

Összesen

208
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4.2. Nyelvvizsga fogalma és a nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának általános
feltételei
Államilag elismert nyelvvizsgának minősül a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
szabályai alapján akkreditált vizsgarendszer szerint, és vizsgáztatási joggal
felruházott szervezet által lefolytatott, a nyelvismeret tanúsítására szolgáló
nyelvvizsga.
Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló
nyelvvizsgáztatásra és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására
akkreditált vizsgaközpont jogosult.
Nyelvvizsga természetes vagy mesterséges, élő vagy klasszikus nyelvből tehető.
A nyelvvizsga az alábbi készségeket méri:
a) olvasáskészség,
b) beszédértés,
c) íráskészség,
d) a beszédkészség,
e) közvetítői készség.
NYELVVIZSGA VÁLTOZATAI
A nyelvvizsga egynyelvű, ha az a)-d) pontjában foglalt készségeket méri, és
kétnyelvű, ha az a)-e) pontjában foglalt készségeket méri. Az egynyelvű nyelvvizsga
kiegészítő vizsgával kétnyelvűvé tehető.
A minden nyelvi készséget teljes körűen mérő nyelvvizsga az Európa Tanács Közös
Európai Referenciakeretében (KER) ajánlott hatfokozatú rendszer következő négy
szintjén tehető:
A2 (belépőfok),
B1 (alapfok),
B2 (középfok),
C1 (felsőfok).
A NYELVVIZSGA FAJTÁJA
a) általános nyelvi, amennyiben a mindennapi élethelyzetekben történő
idegennyelvi kommunikációhoz szükséges nyelvismeret meglétét minden
készségben méri,
b) szaknyelvi, amennyiben szakmai tevékenység során történő idegennyelvi
kommunikációhoz szükséges szaknyelvi nyelvismeret meglétét minden
készségben méri.
A NYELVVIZSGA TÍPUSA
a) szóbeli, amennyiben a beszédértés és beszédkészség mérésére terjed ki,
b) írásbeli, amennyiben az olvasáskészség és az íráskészség mérésére terjed ki,
c) komplex, amennyiben mind a szóbeli, mind az írásbeli készségek mérésére
kiterjed.
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A NYELVVIZSGA FORMÁTUMA
a) papíralapú,
b) számítógépes, amely lebonyolítható akkreditált vizsgahely akkreditált
vizsgahelyszínén vagy egyedileg nem akkreditált vizsgahelyszínen.
4.3. A nyelvvizsgáztatás rendje
Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy
jelentkezhet.
Nyelvvizsgázók száma, 2020
A magyar állampolgárságú vizsgázó bármely
SZEMELVÉNY
akkreditált, a vizsgázó által választott idegen
[Forrás: OKTATÁSI HIVATAL
nyelvből, a nem magyar állampolgárságú
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
vizsgázó bármely akkreditált idegen nyelvből és
Osztály (NYAK)]
magyar nyelvből jelentkezhet vizsgáztatási joggal
angol
65.558
rendelkező,
akkreditált
vizsgaközpontnál
német
15.416
nyelvvizsgára. (Idegen nyelvnek minősül minden,
francia
979
Magyarország hivatalos nyelvétől eltérő nyelv.)
spanyol
975
A jelentkezés meghatározott fajtájú, típusú,
eszperantó
681
formátumú és szintű vizsgára történik.
cigány (lovári)
429
A
jelentkező
a
vizsgaközpont
bármely
orosz
375
vizsgahelyén tehet vizsgát.
egyéb nyelvek
1.613
A nyelvvizsgáért vizsgadíjat kell fizetni, melyet a
ÖSSZESEN
86.026
vizsgaközpont állapít meg.
4.4. A vizsgaközpontok és vizsgarendszerek akkreditálása
Az Akkreditációs Kézikönyv szerint kidolgozott kérelmet az Oktatási Hivatalhoz kell
benyújtani.
A hivatal nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatai körében elbírálja a
vizsgaközpont, a vizsgahelyek, a vizsgarendszer
létesítésére és a vizsgarendszer új nyelvvel, új
AKKREDITÁCIÓS KÉZIKÖNYV
2021
szinttel történő bővítésére, továbbá a már
https://nyak.oh.gov.hu/nyat/doc/ak20
akkreditált vizsgarendszer módosítására irányuló
21/word/Akkreditacios_Kezikonyv_2
akkreditációs kérelmet, valamint a vizsgaközpont
021.pdf
akkreditációjának
megújítására
vonatkozó
kérelmet és dönt az akkreditációs kérelmekről.
AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONT
Nyelvvizsgáztatásra és nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására csak akkreditált
vizsgaközpont jogosult.
Az a vizsgaközpont akkreditálható, amely:
rendelkezik papír alapú vagy számítógépes nyelvvizsgák lefolytatásához
szükséges tárgyi feltételekkel,
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vizsgarendszere megfelel az akkreditáció feltételeinek, és
angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv vizsgáztatása esetén
nyelvenként
legalább
öt,
egyéb
nyelvekből
legalább
három
nyelvvizsgáztatásra alkalmas személy vizsgáztatóként való alkalmazását
igazolja.
A vizsgaközpont feladatai, illetve működésére
Nyelvvizsga-szervező intézmények
vonatkozó szabályok:
regionális megoszlása (Forrás:
OSAP) SZEMELVÉNY
minden akkreditált nyelvéből, minden
szinten, évente legalább egyszer hirdet
Dél-Alföld
3
vizsgát;
Dél-Dunántúl
1
Közép-Dunántúl
1
egy-egy készség mérésére irányuló
feladat, változatlan formában, évente
Közép-Magyarország
9
legfeljebb
egy
vizsgaalkalommal
Nyugat-Dunántúl
7
használható fel a beszédkészség
Észak-Alföld
7
mérésére irányuló feladat kivételével;
Észak-Magyarország
3
a vizsgák követelményrendszeréről,
Összesen
31
lebonyolításáról nyomtatott formában és
elektronikus felületen folyamatosan tájékoztatja a vizsgázókat, honlapján
nyelvenként és szintenként legalább egy minta-feladatsort közzétesz;
vizsgarendszereit folyamatosan fejleszti;
teljeskörűen dokumentálja a vizsgával kapcsolatos eseményeket, beleértve az
elektronikus nyelvvizsga-anyakönyvek vezetését és a vizsgabizonyítványok
elkészíttetését is;
a fogyatékos személyek számára a fogyatékosságának megfelelő
vizsgakörülményeket teremt, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében;
képzi, és évente legalább egyszer továbbképzi a vizsgáztató személyeket;
vizsgaszabályzatában meghatározza a vizsga szabályainak megsértéséhez
fűződő következményeket.
A vizsgaközpont a nyelvvizsgát a vizsgaközponton kívül is megszervezheti. Ebben
az esetben a központtól eltérő vizsgahelyeket szintén akkreditációs eljárás alá kell
vonni a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint.
Számítógépes nyelvvizsga esetén az akkreditációs eljárás kiterjed a számítógépes
környezet alkalmasságának a vizsgálatára is.
A vizsgaközpont nyelvvizsgát egyedi vizsgahelyszínen is szervezhet, amennyiben
rendelkezik erre vonatkozó akkreditációval.
Egyedi vizsgahelyszínen történő vizsgáztatás akkor akkreditálható, ha:
a vizsgázó azonosítását megfelelően biztosítják,
a vizsgázó és a vizsgaközpont között folyamatos informatikai kapcsolat áll
fenn és
a vizsgát olyan módon szervezik meg, amely kizárja, hogy a vizsgázó más
személy segítségét vagy az adott vizsgán igénybe nem vehető segítséget
vegyen igénybe.
A vizsgaközpont akkreditációja két évre szól.
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AKKREDITÁLT VIZSGARENDSZER:
Vizsgaközpont
az
Oktatási
Hivatalnál
kérelmezheti
vizsgarendszerének
akkreditációját.
Az akkreditált vizsgarendszer:
legalább három szinten egy, az adott szintre kidolgozott nyelvvizsgával a négy
nyelvi alapkészséget méri, és elkülönülten értékeli;
vizsgáinak belső érvényességét és megbízhatóságát minden vizsga
alkalmával dokumentációval támasztja alá;
az akkreditáció iránti kérelmet benyújtó vizsgaközpont szellemi alkotása, saját
fejlesztésű, eredeti és a célcsoport igényeinek megfelelő, valamint
értékelési rendszere illeszkedik az alkalmazott mérési eszközökhöz.
Nyelvvizsga-szervező intézmények
SZEMELVÉNY (Forrás: OSAP, 2020)

száma

–

Nyelvi

20-01-1000 - Angol KER A1 - minimum szint

képzés

megnevezése
Adatok
1

20-01-2000 - Angol KER A2 - alapszint
3
20-01-3000 - Angol KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak
megfelelő)
4
20-01-4000 - Angol KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak
megfelelő)
9
20-01-5000 - Angol KER C1 - haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak
megfelelő)
4
20-17-1000 - Magyar (mint idegen nyelv) KER A1 - minimum szint

1

20-18-1000 - Német KER A1 - minimum szint

2

20-18-2000 - Német KER A2 - alapszint

1

20-18-3000 - Német KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak
megfelelő)
1
20-18-5000 - Német KER C1 - haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak
megfelelő)
3
20-18-7000 - Német egyedi tematikájú képzés

1

20-23-1000 - Román KER A1 - minimum szint

1

Összesen

31

Az akkreditált vizsgarendszer új vizsganyelvvel, vizsgaszinttel bővíthető,
egynyelvűvé tehető az Akkreditációs Kézikönyvben meghatározottak szerint.
Ha a vizsgaközpont a vizsgarendszer bármely elemét meg kívánja változtatni, erre
irányuló kérelmet nyújt be. Ha a Hivatal a rá irányadó ügyintézési határidőn belül
nem hoz döntést, az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása.
Új vizsgarendszer akkreditációját követően a Hivatal egy év elteltétől számított
harminc napon belül ellenőrzi a vizsgarendszer működését.
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AZ AKKREDITÁCIÓ MEGÚJÍTÁSA
Az akkreditáció megújítására irányuló eljárás a vizsgaközpont kérelmére indul.
Az akkreditáció megújítására irányuló kérelem elbírálása során a hivatal azt
vizsgálja, hogy a vizsgaközpont működése megfelelt-e a jogszabályoknak és az
Akkreditációs Kézikönyvnek. A kérelem vizsgálata során a hivatal:
áttekinti a vizsgaközpontok, vizsgarendszerek, vizsgahelyek működését,
betekinthet a vizsgaközpont és vizsgahely szakmai működésére vonatkozó,
az ellenőrzés tárgyát képező valamennyi írásos, valamint elektronikus
dokumentumba és nyilvántartásba,
részt vehet a vizsgákon, továbbá
kérdéseket tehet fel a vizsgaközpont és a vizsgahely munkatársainak, illetve a
vizsgáztatóknak.
Ha a hivatal megállapítja, hogy a vizsgaközpont és a vizsgarendszer a
jogszabályoknak és az Akkreditációs Kézikönyvnek megfelelően működik, a
működést újabb két évre engedélyezi.
4.5. A vizsgaközpont ellenőrzése
A hivatal - valamint az általa kirendelt szakértő - a vizsgaközpontokat,
vizsgarendszereket, vizsgahelyeket a munkaterve alapján ellenőrzi.
Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során
betekinthet a vizsgaközpont és vizsgahely szakmai működésére vonatkozó,
az ellenőrzés tárgyát képező valamennyi írásos, valamint elektronikus
dokumentumba és nyilvántartásba,
részt vehet a vizsgákon, és
kérdéseket tehet fel a vizsgaközpont és a vizsgahely munkatársainak, illetve a
vizsgáztatóknak.
Ha a hivatal az ellenőrzés során megállapítja, hogy az akkreditált vizsgaközpont, a
vizsgarendszer egésze, illetve annak egy része vagy a vizsgahely nem felel meg a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt előírásoknak, a
vizsgaközpontot határidő kitűzésével felhívja a jogszabálysértés megszüntetésére.
A hivatal a vizsgaközpont akkreditációját legfeljebb három hónapra felfüggeszti, ha a
vizsgaközpont a felhívásban foglaltaknak határidőn belül nem tesz eleget, az
ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozza, ismételt vagy súlyos
jogszabálysértést követ el.
A hivatal az akkreditációt visszavonja a vizsga eredményére közvetlenül kiható,
súlyos és ismételt szabálysértés esetén.
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A felfüggesztésről, illetve a visszavonásról szóló határozatban a hivatalnak
rendelkeznie kell a visszavonás, illetve a felfüggesztés miatt szükséges pénzügyi,
jogi és szervezési kérdések rendezésének módjáról. Az akkreditáció
felfüggesztéséről, visszavonásáról szóló végleges határozatot a hivatal honlapján
közhírré kell tenni.
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület EMLÉKEZTETŐ
A Testület legalább öt, legfeljebb kilenc tagból áll, tagjait a Hivatal a honlapján meghirdetett
nyilvános pályázat útján választja ki.
A Testület tagjai Magyarországon szerzett, egyetemi szintű nyelv- és irodalom szakos tanári
szakképzettséget igazoló oklevéllel, illetve idegennyelv-szakos, tanári szakképzettséget igazoló
mesterfokozattal, valamint a nyelvoktatás és vizsgáztatás terén legalább tízéves gyakorlattal
rendelkeznek.
A Hivatal elnöke a Testület tagjait és elnökét pályázat útján három évre bízza meg.
A három év elteltével a pályázati kiírást meg kell ismételni.
Egy személy legfeljebb 9 éves időtartamra kaphat megbízást.
A Hivatal elnöke felmenti a Testület tagját, illetve elnökét, amennyiben a tagsággal, illetve
elnökséggel összefüggő kötelezettségeinek - neki felróható okból - nem tesz eleget.

A hivatalnak a nyelvvizsgáztatást érintő feladatai, valamint a vizsgaközpontok
akkreditációval kapcsolatos eljárásai során be kell szereznie a Nyelvvizsgát
Akkreditáló Testület szakvéleményét.
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Felhasznált, releváns jogszabályok
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelete a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelete a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról
24/2021. (VI. 7.) ITM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
módosításáról
30/2020. (VII. 23.) ITM rendelet a felnőttképzők nyilvántartásával összefüggő
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és a felnőttképzők
ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről
424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az
akkreditálási eljárásról
1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi LXXVII. törvény felnőttképzésről
2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
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MELLÉKLETEK
1. Melléklet: Felnőttképzési szerződés
2. Melléklet: Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai
3. Melléklet: Szakmai képzés képzési programja (SABLON)
4. Melléklet: Szakképzésnek nem minősülő egyéb képzés képzési programja
(SABLON)
5. Melléklet: A folyamatleírás struktúrája
6. Melléklet: Csoportos jelentkezési lap (MINTA)
7. Melléklet: Haladási napló a személyes jelenlétet igénylő (kontaktórás) képzési
részhez
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1. Melléklet
Felnőttképzési szerződés
1. Szerződő felek

KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLY
családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
születési helye és ideje:
anyja születési családi és utóneve:
elektronikus levelezési (e-mail) címe:
legmagasabb iskolai végzettsége:

FELNŐTTKÉPZŐ
neve:
nyilvántartásba vételi száma:
székhelye:
levelezési címe:
telefonszáma:
elektronikus levelezési címe:
weblap címe:
adószáma:
cégjegyzékszám:
képviseletre jogosult
személy

neve:
tisztsége:
elérhetősége:

kapcsolattartó személy

neve:
elérhetősége:
beosztása:

(továbbiakban: Szerződő felek)
2. Szerződő felek közösen megállapítják, hogy a felnőttképzési szerződést a felnőttképzésről
szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) 13. § szerinti – a felnőttképzésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Fkr.) 21. § (1)
bekezdésben meghatározott tartalom alapján megkötött – felnőttképzési szerződésnek tekintik.
3. A Szerződés tárgya
A Szerződéssel létrejövő felnőttképzési jogviszonyban, a Felnőttképző által szervezett, a Képzésben
résztvevő személy számára nyújtott szolgáltatás keretében megvalósuló:
KÉPZÉS
megnevezése:
összes
óraszáma:

ebből:

személyes jelenlétet igénylő
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óra (kontaktórás képzési rész):
interaktív és távolléti
kapcsolattal, az online térben
megvalósított óra (személyes
jelenlétet nem igénylő képzési
rész):
4. A képzés ideje
A KÉPZÉS (év, hónap, nap szerinti)
kezdési időpontja (figyelembe véve az
előzetesen megszerzett tudás
beszámítását):
befejezésének tervezett időpontja:
Figyelem! A képzés megkezdésének időpontja:
a képzés első kontaktórájának időpontja,
a folyamatban lévő képzésbe bekapcsolódó képzésben részt
vevő személy esetében az első kontaktóra időpontja,
távoktatás és zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén a
tananyagnak vagy résztananyagnak a képzésben részt vevő
személy számára történő megküldésének vagy más módon
történő rendelkezésre bocsátásának időpontja.
A képzés befejezésének időpontja:
a képzés utolsó kontaktórájának időpontja,
távoktatás és zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén a
tananyag vagy résztananyag elsajátítására megállapított utolsó
időpont vagy
ha a képzés elvégzése meghatározott követelményhez kötött,
annak teljesítésének napja.
5. A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése
A képzés
tananyagegységeinek
megnevezése

Tananyagegység
óraszáma

személyes
jelenlétet
igénylő
kontaktórák
száma

Kontaktórás
képzési rész
napjai és
időpontjai

A kontaktórás képzési
rész megvalósításának
helyszíne

ÖSSZESEN
6. Előzetes tudásmérés (A felnőttképzőnek a képzésben részt vevő személy kérésére előzetes
tudásmérést kell biztosítania, amely annak felmérése, hogy a képzésben részt vevő személy
dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján
képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére. Mindennek
eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására
irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.)
A képzésben részt vevő személy a felnőttképzőtől előzetes tudásmérés biztosítását:
kérte.
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nem kérte.
Az előzetes tudásmérés során használt
módszer, mérőeszköz és az értékelés
szempontjai:
Az előzetes tudásmérés eredménye:

A felnőttképző a képzésben részt vevő személyt felmenti a Szerződés 5. pontjában meghatározott
alábbi tananyagegység(ek) elsajátítására irányuló képzési rész(ek) teljesítése alól:
Tananyagegység (vagy témaköreinek) megnevezése

Óraszám

7. Előzetesen megszerzett tudás beszámítása (A képzésben részt vevő személyt – dokumentummal
igazolt – tanulmányainak beszámításának eredményeként a tananyagegység[ek] elsajátítására
irányuló képzési rész[ek] alól a felnőttképző felmentheti [de nem kötelező]).
A felnőttképző a képzésben részt vevő személyt felmenti a Szerződés 5. pontjában meghatározott
alábbi tananyagegység(ek) elsajátítására irányuló képzési rész(ek) teljesítése alól:
Tananyagegység (vagy témaköreinek) megnevezése

Óraszám

A képzésben részt vevő személy tananyagegység(ek) elsajátítására irányuló képzési rész(ek)
teljesítése alóli felmentését megalapozó tanulmányai elvégzését igazoló dokumentum
típusa:
végzettség megnevezése:
végzettség szintje:
kiállító intézménye:
kiállításának dátuma:
sorszáma:
8. A képzés helyszínei
A képzés helyszíne (több helyszín is megadható):
A képzésbe bevont szervezet
(Figyelem! A felnőttképző a
felnőttképzési tevékenység végzésére –
a képzés személyi és tárgyi feltételei
kivételével – más jogalannyal nem
állapodhat meg, továbbá csak akkor
kell megjeleníteni, ha releváns.)

neve:

székhelye:
képzési rész
ideje:
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9. Megszerezhető dokumentum
A felnőttképző a képzés sikeres elvégzésének igazolására – a felnőttképzés adatszolgáltatási
rendszerében – (belső képzés kivételével) TANÚSÍTVÁNYT állít ki és azt a képzésben részt vevő
személy választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy
rendelkezésére bocsátja. (Bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a felnőttképző a
TANÚSÍTVÁNYT a képzésben részt vevő személy kérésére állítja ki.)
A képzésben részt vevő személy kérte, hogy részére a TANÚSÍTVÁNYT a felnőttképző:
elektronikus úton vagy
papíralapon bocsássa rendelkezésére.
A sorszámmal ellátott TANÚSÍTVÁNY tartalmazza a felnőttképző megnevezését és nyilvántartásba
vételi számát; a képzésben részt vevő személy családi és utónevét, születési családi és utónevét,
születési helyét és születési idejét, anyja születési családi és utónevét; a képzés megnevezését,
időpontját és óraszámát; az arra való utalást, hogy a TANÚSÍTVÁNY szakképesítést és
szakképzettséget nem tanúsít, és a TANÚSÍTVÁNY munkakör betöltésére nem, tevékenység
folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosít, továbbá a TANÚSÍTVÁNY kiállításának
helyszínét és időpontját, valamint a TANÚSÍTVÁNY kiállítójának nevét és beosztását.
10. Teljesítményértékelés
A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLY
képzés során nyújtott teljesítményének
ellenőrzési és értékelési módja:
Ha a képzéshez jogszabályban
meghatározottak szerint vizsga
kapcsolódik, a vizsgára bocsátás
feltételei:
11. Hiányzás
A) opció
A képzés
tananyagegységeinek
megnevezése

Megengedett hiányzás a
személyes jelenlétet igénylő
kontaktórákról a képzési
programban meghatározottak
szerint (óra)

Megengedett hiányzás a
személyes jelenlétet igénylő
kontaktórák arányában (%)

óra

(…%)

ÖSSZESEN:
B) opció

A személyes jelenlétet igénylő kontaktórákról megengedett
hiányzás mértéke (óra):
Megengedett hiányzás a személyes jelenlétet igénylő képzés
kontaktórák arányában (%)
A személyes jelenlétet igénylő
kontaktórákról megengedett hiányzás
túllépésének a képzésben részt vevő
személyt érintő következményei:
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Figyelem! A kontaktórák körültekintő meghatározásának azért is kell
nagy figyelmet szentelni, mert felnőttképzési szerződést bármelyik fél
azonnali hatállyal felmondhatja, ha a képzésben részt vevő személy a
kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél
igazolatlanul többet mulasztott! (Fktv. 13/A. § (2) c) pont.)
12. A képzés díja
A képzési díj összege (A felnőttképző a képzési díjat egy
összegben köteles meghatározni, figyelembe véve az
előzetesen megszerzett tudás beszámítását):
A képzési díj megfizetésének módja:
A képzési díj megfizetésének – a képzés megvalósítása
teljesítésével arányban álló – ütemezése:
Megjegyzés (1): A képzési díj mértékének (ezen belül áfamentességének)
megállapításakor figyelembe kell venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 85. § (2) bekezdésében foglaltakat, amely szerint mentes az adó
(áfa) alól az alábbi egyéb oktatás vagy képzés:
a) a szakképzésről szóló törvény alapján szervezett szakmai oktatás és szakmai
képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett szakmai vizsga és
képesítő vizsga,
b) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott
ba) bejelentés birtokában és jogszabály alapján vagy
bb) engedély birtokában szervezett oktatás vagy képzés, továbbá az
ehhez kapcsolódóan szervezett vizsga,
c) a nyelvi képzés és az államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsgabizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsga, valamint
d) a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése és lebonyolítása.
Megjegyzés (2): A felnőttképző a Szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más
jogcímen további díjat vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben részt vevő
személy terhére.
Figyelem! Ha a képzéshez a jogszabályban meghatározottak szerint (pl. hatósági
képzés esetén) vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző
jogosult, akkor kell meghatározni a vizsgadíj mértékét és fizetésének módját a
szerződésben, más esetben nem.
Módjában áll a felnőttképzőnek díjmentesen is képzést folytatni.
Az is gyakori eset, hogy nem a képzésben résztvevő fizeti meg a képzés díját
(ha például egy vállalat szolgáltatási szerződés keretében rendeli meg saját
munkatársainak a képzését), akkor elegendő annyit rögzíteni, hogy a résztvevő nem
fizet képzési díjat, vagy más megfogalmazásban a résztvevő által fizetett képzés díj
nulla forint.
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Ha a képzéshez jogszabályban
meghatározottak szerint vizsga
kapcsolódik, és a vizsga
megszervezésére a
Felnőttképző jogosult

vizsgadíj mértéke és fizetésének módja:
javítóvizsga díja és fizetésének módja:
pótlóvizsga díja és fizetésének módja:

Megjegyzés (1): Javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, aki
a) sikertelen vizsgát tett,
b) a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, vagy
c) szabálytalanság miatt a vizsga folytatásától eltiltásra került.
Megjegyzés (2): Ha a vizsgázó a vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte,
vagy megkezdte, de befejezni nem tudta, azokból a vizsgatevékenységekből,
amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet.
13. Ösztöndíj (Csak akkor releváns, ha a felnőttképző ösztöndíj fizetéséről dönt!)
A képzésben részt vevő személy részére a
képzés keretében nyújtott ösztöndíj
mértéke:
Az ösztöndíj folyósításának feltételei:
Megjegyzés (1): A felnőttképző:
a) engedély alapján folytatott, legalább ötven óra képzési időt elérő
képzéshez vagy
b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzéshez kapcsolódóan
fizethet ösztöndíjat a képzésben részt vevő személynek, ha képzési
hitelre nem jogosult, vagy képzési hitelt nem igényelt. A képzésben részt
vevő személy a képzés befejezésének napjáig, de legfeljebb a képzés
megkezdését követő két évig jogosult ösztöndíjra. Nem nyújtható ösztöndíj
az olyan képzéshez kapcsolódóan, amelyet a képzésben részt vevő
személy munkaerőpiaci képzésként végez, vagy amelyre tekintettel a
képzésben részt vevő személy foglalkoztatást elősegítő támogatásban
részesül.
Megjegyzés (2): Az ösztöndíj legfeljebb a Szerződés megkötésének napján érvényes,
a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget
igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként
megállapított garantált bérminimum hetvenöt százalékának, a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű képzés esetében kéthavi összegének megfelelő
havonkénti mértékben nyújtható.
Megjegyzés (3): A képzésben részt vevő személy az ösztöndíj teljes összegét köteles
a felnőttképző számára visszafizetni, ha a képzést nem fejezi be, vagy szakmai
képzés esetén nem szerez szakképesítést.
14. Támogatás
A képzéshez nyújtott
támogatás összege:
Ebből
költségvetési forrásból
származó összeg:
európai uniós
forrásokból származó
összeg:
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15. A képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményei
A Szerződő felek a Szerződésben foglaltaknak bármelyik fél általi nemteljesítése esetén tett írásbeli
figyelmeztetés vagy felhívás eredménytelenségét követően a Szerződés azonnali hatályú
felmondását kezdeményezhetik.
A Szerződést a Szerződő felek azonnali hatállyal felmondhatják különösen, ha:
a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem
teljesíti, vagy
a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a Szerződés 11. pontjában meghatározott
időnél igazolatlanul többet mulasztott.
Figyelem! A képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének
következményeire a nem írásban történő szerződéskötéshez kapcsolódó tájékoztatásban is ki kell
térni. Nincs szabály arra, hogy ezek mik lehetnek. (Néhány példa: a felnőttképző vállalhatja a díj
visszafizetését, a képzés ellehetetlenülése esetén elősegít(het)i a képzés folytatását más nél, nem ad
igazolást/tanúsítványt a képzés elvégzéséről.)
16. Szerződés felmondása
A Szerződést a képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy
kizárása semmis.
17. A Szerződéssel létrejövő felnőttképzési jogviszony szünetelése
A felnőttképzési jogviszony a Szerződő felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A
szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok,
illetve kötelezettségek.
18. A Felnőttképző kötelezettségei
A felnőttképző a Szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a Szerződés 3.
pontja szerinti képzést, gondoskodik annak rendjének betartásáról.
A felnőttképző tájékoztatást ad a képzésben részt vevő számára a panaszkezelési és jogorvoslati
lehetőségekről.
19. A képzésben részt vevő személy kötelezettségei
A képzésben részt vevő személy:
a Szerződés 5. pontjában meghatározott ütemezés és beosztás szerint részt vesz a képzés
foglalkozásain;
részt vesz a Szerződés 10. pontjában meghatározott teljesítményértékelésben;
betartja a felnőttképző tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásait;
nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a
felnőttképző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná;
a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított három
napon belül a felnőttképzőnek bejelenti, és a felnőttképző kérésére a változást alátámasztó
dokumentumot bemutatja;
vállalja, hogy a személyes adatai valóságnak megfelelőségét okmányai bemutatásával
igazolja, illetve a Szerződés megkötése során személyazonosító okmányait a felnőttképző
számára azok ellenőrzésre átadja, a felnőttképző azokról másolatot készíthet.
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20. Egyéb rendelkezések
A képzésben részt vevő személy tudomásul veszi, hogy a felnőttképző a Szerződésben
meghatározott személyes adatait az Fktv. 15. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége
teljesítésének során a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe rögzíti, illetve a Szerződéssel
összefüggő valamennyi információt az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak és az Fktv. 21. §-ának
megfelelően a képzés lebonyolítása céljából kezelheti, azt törvényben meghatározott
szervezeteknek törvényben meghatározott módon és célból átadhatja.
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben, az Fktv.-ben, az Fkr.-ben, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
törvényben (Szkt.-ben) és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.)
Korm. rendeletben (Szkr.-ben), illetve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt rendelkezéseket
kell alkalmazni.
A Szerződést a Szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Dátum:

Képzésben részt vevő személy

Felnőttképző
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2. Melléklet
Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ÖTÖDIK KÖNYV
6:82. § [Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötés esetén]
(1) Elektronikus úton történő szerződéskötés esetén az elektronikus utat biztosító fél köteles a
szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően a másik felet
tájékoztatni
a) a szerződéskötés technikai lépéseiről;
b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az elektronikus
utat biztosító fél rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesze;
c) azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák
azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják;
d) a szerződés nyelvéről; és
e) ha ilyen létezik, arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak
elektronikus hozzáférhetőségéről, amelyet az elektronikus utat biztosító fél magára nézve
kötelezőnek ismer el.
(2) Az elektronikus utat biztosító fél köteles az általános szerződési feltételeit olyan módon
hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat.
6:83. § [Az adatbeviteli hibák javítása]
Az elektronikus utat biztosító fél köteles megfelelő eszközökkel biztosítani, hogy a másik fél az adatok
elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően
kijavíthassa. Ha az elektronikus utat biztosító fél e kötelezettségének nem tesz eleget, a másik fél
szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja.
6:84. § [Elektronikus szerződési jognyilatkozat és annak visszaigazolása]
(1) Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a
másik fél számára hozzáférhetővé válik.
(2) Az elektronikus utat biztosító fél köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését
elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a
szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg
késedelem nélkül.
6:85. § [Az elektronikus szerződéskötési szabályok hatálya és kógenciája]
(1) E fejezet rendelkezéseit - az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat hatályossá válására
vonatkozó rendelkezés kivételével - elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni
kommunikációs eszközzel kötött szerződés esetén nem kell alkalmazni.
(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskötés esetén az e fejezet rendelkezéseitől eltérő
megállapodás semmis.
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3. Melléklet
Szakmai képzés képzési programja
(SABLON)
1. A képzés és a
PROGRAMKÖVETELMÉNY
MEGNEVEZÉSE
2. A képzés során
megszerezhető
kompetenciák

A résztvevő a képzés sikeres elvégzésével olyan kompetenciákat
szerez, amely révén képessé válik:

A programkövetelményben meghatározott tanulási eredmények
Készségek, képességek
Ismeretek
Elvárt
Önállóság és
viselkedésmódok,
felelősség mértéke
attitűdök
1. Elkészíti …
Ismeri ….
Figyelembe veszi a … Betartja …
2.
…
n.
(n+1).

3. A képzésbe
való
bekapcsolódás
feltételei

Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény:
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:
Egyéb feltételek: felnőttképzési jogviszony létesítése, illetve a felnőttképzési
szerződés megkötése; a képzés megkezdéséhez és az abban való
részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumok
bemutatása; továbbá a természetes személyazonosító adatok, elektronikus
levelezési cím és legmagasabb iskolai végzettség megadása a felnőttképző
számára.
Folyamatban lévő
képzésbe való
bekapcsolódás
feltételei

4. A képzésbe való részvétel feltételei

A kontaktórákon vezetett napi jelenléti ív aláírása.

5. A képzés célja

A képzés résztvevője képes legyen:

6. A képzés célcsoportja

A 3. pontban feltüntetett iskolai és szakmai előképzettséggel
rendelkező …
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7. Tervezett képzési
idő (óra)

ebből:

személyes jelenlétet igénylő óra (személyes
jelenlétet igénylő kontaktóra):
interaktív és távolléti kapcsolattal
megvalósított óra (személyes jelenlétet nem
igénylő, az online térben megvalósított
képzési rész):

8. A megengedett hiányzás mértéke
a személyes jelenlétet igénylő
kontaktórás képzési részből

…. óra
….%

9. A képzés tananyagegységei

9.1.
9.2.
…
9.n.
9.(n+1).

9.1. A tananyagegység megnevezése: …
A
tananyagegység
célja

A képzés résztvevői ismerjék meg és értelmezzék:
a…
A képzési sikeres elvégzésével a résztvevők képesek legyenek:
megérteni/elkészíteni/alkalmazni/elvégezni …

A PROGRAMKÖVETELMÉNY
BEN
meghatározott
tanulási
eredmények,
amelyek
kialakításához a
tananyagegység
érdemben
hozzájárul

Készségek,
képességek

A
tananyagegység
tartalma

Feladatprofil
Tanulmányozza/Ellenőrzi/Beszabályozza/Kiválasztja/Dokumentálja/Elvégzi …

Ismeretek

Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök

Önállóság és
felelősség
mértéke

Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák
SZAKMAI ISMERETEK:
…
SZAKMAI KÉSZSÉGEK:
…
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK:
…
TÁRSAS KOMPETENCIÁK:
…
MÓDSZERKOMPETENCIÁK:
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…

A
tananyagegység
óraszáma

személyes jelenlétet igénylő óra (személyes
jelenlétet igénylő kontaktóra):

ebből:

interaktív és távolléti kapcsolattal
megvalósított óra (személyes jelenlétet nem
igénylő, az online térben megvalósított
képzési rész):
A
MÓDSZEREK:
tananyagegység
előadás/magyarázat …
megvalósítása
MUNKAFORMÁK:
során
alkalmazott
csoportmunka, illetve ….
képzési
módszerek és
munkaformák
A kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, a képzés
óraszámába beszámítható óraszám
A megtanítandó
és elsajátítandó
témakörök, az
ehhez
szükséges
foglalkozások
megnevezése,
száma

TÉMAKÖRÖK
megnevezése

foglalkozások megnevezését

foglalkozások száma

9.2. A tananyagegység megnevezése:
9.3. A tananyagegység megnevezése:
…
9.n. A tananyagegység megnevezése:
9.(n+1). A tananyagegység megnevezése:
10. A maximális csoportlétszám
11. A képzésben
részt vevő
teljesítményét
értékelő
rendszernek leírása

… fő

A szummatív értékelés, a tanulási eredmény mérése és értékelése a tanításitanulási folyamat végén, a tananyagegység befejezését követően írásbeli
vizsgatevékenység és projektfeladat segítségével történik.
ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG
Az írásbeli feladatok típusai:
feleletválasztós teszt
igaz-hamis teszt
számításos feladat
rajzkészítési feladat
rajzolvasási feladat
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…
Az írásbeli feladatok témakörei:
…
Az írásbeli vizsgatevékenységen elérhető eredmény: összesen … pont
Rendelkezésre álló időtartam összesen: … perc
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: …
Az írásbeli vizsgatevékenység akkor eredményes, ha: a képzés résztvevője a
feladattípusokból összesen megszerezhető pontszám legalább …%-át
elérte.
PROJEKTFELADAT (GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG)
A vizsgatevékenység leírása:
….
A feladat készítése közben válaszol a feltett kérdésekre, illetve a feladat
befejezésekor bemutatja az elvégzett munkát és válaszol a feltett
kérdésekre.
A projekt/gyakorlati vizsgatevékenységen elérhető eredmény: összesen …
pont
Rendelkezésre álló időtartam összesen: … perc
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
….
A projekt/gyakorlati vizsgatevékenység akkor eredményes, ha: a képzés
résztvevője az összesen megszerezhető pontszám legalább …-át
elérte.
12. A képzésről, a képzés egyes
tananyagegységeinek
elvégzéséről szóló igazolás
kiadásának feltétele

A képzés sikeres elvégzéséről a felnőttképző a FAR-on
keresztül – a belső képzés kivételével – TANÚSÍTVÁNYT állít
ki, amelyet a képzésben részt vevő személy választása szerint
elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő
személy rendelkezésére bocsátja, amelynek feltétele:
az írásbeli vizsgatevékenység legalább …%-s
teljesítése;
a projekt/gyakorlati vizsgatevékenység legalább …%-s
teljesítése;
a résztvevő hiányzása a személyes jelenlétet igénylő
kontaktórás képzési részből nem haladta meg a … órát
(…%-t);
a felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul
teljesültek, beleértve a képzés díjának teljes körű
megfizetését is.

13. A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a
képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek és ezek biztosításának módja
13.1. Személyi
feltételek

A képzési tartalommal, az alkalmazott módszerekkel és munkaformákkal
összhangban álló:
felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező oktató (pl.:
…) vagy
a képzési tartalomnak megfelelő … vagy
felsőfokú végzettséggel és a képzési tartalomnak megfelelő
szakképesítéssel rendelkező oktató (pl.: …) vagy
a képzési tartalomnak megfelelő szakképesítéssel és legalább … éves
szakmai gyakorlattal rendelkező oktató (pl.: …).
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13.2. Személyi feltételek
biztosításának módja:
13.3. Tárgyi
feltételek

A tananyagegységek oktatását a felnőttképzővel munkaviszonyban
vagy egyéb (megbízási, vállalkozási stb.) jogviszonyban álló
szakember végezheti.
HELYISÉGEK
Tanterem (képzési helyszínenként, a személyes jelenlétet igénylő
kontaktórás képzési részhez – maximum … fős – csoportonként 1)
Adminisztrációs iroda és irattár (intézményenként 1)
Ügyfélszolgálati helyiség vagy pult (intézményenként 1, elérhetőség
jelzése képzési helyszínenként)
Kiszolgáló helyiségek (WC helyiség képzési helyszínenként 1)
ESZKÖZ, BERENDEZÉS
Tanterem
Tanulóasztalok, székek vagy írólapos székek (a kontaktórás képzési
részen egyidejűleg jelen lévők létszámának figyelembevételével)
Tanári asztal, szék (tantermenként 1)
Tábla vagy flipchart (tantermenként 1)
…
A KÉPZÉSI FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS
FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE:
…
INTERAKTÍV ÉS TÁVOLLÉTI KAPCSOLATTAL MEGVALÓSÍTOTT KÉPZÉSI
RÉSZHEZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÉPZÉSMENEDZSMENT RENDSZER
Microsoft Teams vagy
…

13.4. Tárgyi feltételek
biztosításának módja:

A tantermet, valamint az eszközöket és berendezéseket, tovább a
képzésmenedzsment rendszert a felnőttképző tulajdonjog és/vagy
használati jog, illetve bérleti jogviszony alapján biztosítja.

13.5. A képzéshez
kapcsolódó egyéb
speciális feltételek és
ezek biztosításának
módja

A felnőttképző – tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony
keretében – gondoskodik olyan tárgyi feltételekről, amelyek lehetővé
teszik, hogy a képzési programba fogyatékos felnőtt is
bekapcsolódhasson és állapotának megfelelő önállósággal vehessen
részt a képzésben.

Előzetesen minősített képzési program
Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő neve:
………………………...
A felnőttképzési szakértő nyilvántartásában szereplő
FSZ/2020/000153
nyilvántartási száma:
Az előzetes minősítés helye és időpontja:
Budapest, 2021. június 14.

A felnőttképző
képviselőjének
aláírása

Az előzetes minősítést végző
felnőttképzési szakértő
aláírása

Melléklet: Az előzetes minősítés alapját képező szakértői vélemény
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4. Melléklet
Szakképzésnek nem minősülő egyéb képzés képzési programja
(SABLON)
1. A képzés
megnevezése
2. A képzés során
megszerezhető
kompetenciák

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő:
ismerni fogja a …
képes lesz az ….

3. A képzésbe való
bekapcsolódás
feltételei

Szakmai előképzettség: ….
Előírt gyakorlat: …
Egészségügyi alkalmassági követelmény: ...
Egyéb feltételek: …
Folyamatban lévő képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

4. A képzésbe való részvétel feltételei

A kontaktórákon vezetett napi jelenléti ív aláírása.

5. A képzés célja

A képzés résztvevői:
megismerjék és elsajátítsák a …,
értelmezni tudják a …,
megértsék a …,
a megszerzett ismereteket alkalmazni tudják a … során.

6. A képzés
célcsoportja

….

7. Tervezett képzési
idő (óra)

ebből:

személyes jelenlétet igénylő óra (személyes
jelenlétet igénylő kontaktóra):
interaktív és távolléti kapcsolattal
megvalósított óra (személyes jelenlétet nem
igénylő, az online térben megvalósított
képzési rész):

8. A megengedett hiányzás mértéke
a személyes jelenlétet igénylő
kontaktórás képzési részből

…. óra
….%

9. A képzés tananyagegységei

9.1.
9.2.
…
9.n.
9.(n+1).
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9.1. A tananyagegység megnevezése: …
A tananyagegység
célja

A képzés résztvevői ismerjék meg és értelmezzék:
a…

A tananyagegység
tartalma

1. Tematikai egység: …
A tematikai egysége témakörei:
2. Tematikai egység: …
A tematikai egysége témakörei:
….
…. Tematikai egység: ….
A tematikai egysége témakörei:
….

A tananyagegység
óraszáma

ebből:

személyes jelenlétet igénylő óra (személyes
jelenlétet igénylő kontaktóra):
interaktív és távolléti kapcsolattal
megvalósított óra (személyes jelenlétet nem
igénylő, az online térben megvalósított
képzési rész):

A tananyagegység
MÓDSZEREK:
megvalósítása
előadás/magyarázat …
során alkalmazott
képzési módszerek MUNKAFORMÁK:
és munkaformák
csoportmunka, illetve ….
A kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása
esetén, a képzés óraszámába beszámítható óraszám
9.2. A tananyagegység megnevezése:
9.3. A tananyagegység megnevezése:
…
9.n. A tananyagegység megnevezése:
9.(n+1). A tananyagegység megnevezése:
10. A maximális csoportlétszám

… fő
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11. A képzésben részt
vevő teljesítményét
értékelő rendszernek
leírása

A szummatív értékelés, a tanulási eredmény mérése és értékelése a
tanítási-tanulási folyamat végén, írásbeli vizsga segítségével történik,
amely – valamennyi tananyagegység tartalmát felölelő – alábbi
témakörökből kerül összeállításra:
….
A feladatok típusai:
feleletválasztós teszt,
igaz-hamis állításokat tartalmazó teszt és
szövegből hiányzó szavak kitöltése/behelyettesítése.
Az írásbeli vizsgán elérhető eredmény: összesen … pont
Rendelkezésre álló időtartam összesen: … perc
A vizsga értékelésének szempontjai:
Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha a képzés résztvevője a
feladattípusokból összesen megszerezhető pontszám több, mint
…%-át elérte.

12. A képzésről, a képzés egyes
tananyagegységeinek
elvégzéséről szóló igazolás
kiadásának feltétele

A képzés sikeres elvégzéséről a felnőttképző a FAR-on
keresztül – a belső képzés kivételével – TANÚSÍTVÁNYT állít
ki, amelyet a képzésben részt vevő személy választása szerint
elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő
személy rendelkezésére bocsátja, amelynek feltétele a
tananyag ismeretanyagát felmérő írásbeli vizsga … %-t
meghaladó teljesítése, illetve a képzés díjának teljes körű
megfizetése.

Figyelem! A bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a tanúsítványt a képzésben részt
vevő személy kérésére kell kiállítani, de erről a lehetőségről a résztvevőt tájékoztatni kell.
13. A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a
képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek és ezek biztosításának módja
13.1. Személyi
feltételek

A … megnevezésű tananyagegységek(ek) oktatását:
… vagy
….
és legalább … éves szakmai gyakorlattal rendelkező végzi.
A … megnevezésű tananyagegység oktatását olyan – egyéb (megbízási,
vállalkozási stb.) jogviszonnyal rendelkező – szakember végezheti, aki ….

13.2. Tárgyi
feltételek

A személyes jelenlétet igénylő kontaktórás képzés folytatásához
tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony alapján rendelkezésre
álló – alábbi felszereltségű – oktató helyiség szükséges:
.. fő befogadására alkalmas tanterem, illetve a tréningek
lebonyolítására szolgáló helyiségek
a résztvevők létszámának figyelembevételével asztalok, székek vagy
írólapos székek
tanári asztal és szék
tábla vagy flipchart
számítógép, illetve online műveletek végzésére alkalmas IT-eszközök
internet hozzáférés, WiFi, projektor (vagy egyéb a prezentáció
bemutatására alkalmas informatikai eszköz)
nyomtató.
Az interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósított képzési részhez
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rendelkezésre álló képzésmenedzsment rendszer
Microsoft Teams vagy
…
13.3. A képzéshez
kapcsolódó
egyéb speciális
feltételek és ezek
biztosításának
módja

A felnőttképző biztosítja a képzések folytatásához szükséges alábbi speciális
feltételeket:
..
… szolgáló dokumentumok
…. szükséges íróeszközök, segédanyagok és -eszközök,
a képzési tartalomnak megfelelő JEGYZET.
A felnőttképző – tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony keretében –
gondoskodik olyan tárgyi feltételekről, amelyek lehetővé teszik, hogy a képzési
programba fogyatékos felnőtt is bekapcsolódhasson és állapotának megfelelő
önállósággal vehessen részt a képzésben.

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő neve:
A felnőttképzési szakértő nyilvántartásában szereplő
nyilvántartási száma:
Az előzetes minősítés helye és időpontja:

A felnőttképző
képviselőjének
aláírása

FSZ/2020/000153
Budapest, 2021. június 14.

Az előzetes minősítést végző
felnőttképzési szakértő
aláírása

Melléklet: Az előzetes minősítés alapját képező szakértői vélemény
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5. Melléklet
A folyamatleírás struktúrája
A folyamatleírásban
szabályozandó témakörök
Célok és a résztvevők,
illetve az érdekelt felek
elvárásai
Az eljárás főbb elemei és a
kapcsolódó dokumentumok
Érvényesítéshez,
igazoláshoz, figyelemmel
kíséréshez, szervezéshez,
méréshez, értékeléshez,
ellenőrzéshez és
vizsgálathoz szükséges
tevékenységek
Elfogadás szempontjai
Eredmények igazolására,
megfelelőségére vonatkozó
dokumentumok
A folyamat
végrehajtásához
szükséges erőforrások

A folyamatleírás struktúrája
1. Szabályozás célja
2. Alkalmazási terület (a folyamatban érintett személyek,
szervezeti egységek stb. megnevezése: pl. szakmai
vezető, oktatásszervező, minőségügyi vezető)
3. Meghatározások (az adott folyamat tartalmi fogalmainak
az értelmezése: pl. bejelentés, engedély, külső képzés,
kompetenciadeficit, képzési és kimeneti követelmények,
programtanterv, programkövetelmény, előzetes
tudásmérés, előzetesen megszerzett tudás beszámítása)
4. A folyamat leírása (a felnőttképző által észlelt igények
figyelembevételével kialakított részletes
folyamatstruktúra, mely tartalmazza az esetlegesen
szükséges, más helyen szabályozott kérdésekre való
hivatkozásokat)
4. 1. Szakasz
4. 2. Szakasz
…
4. n. Szakasz
4. n+1 Szakasz
5. Kapcsolódó szabályozások jegyzéke
6. Kapcsolódó bizonylatok, feljegyzések listája

Alapkérdések megválaszolását elősegítő 5W+1H módszer:
Who – Ki (felelősség és hatáskör)?
What – Mit?
When – Mikor?
Where – Hol?
Why – Miért?
+
How – Hogyan?
Kiegészítő kérdések:
Mivel?
Milyen gyakran?
Mely bizonylat/formanyomtatvány igazolja az elvégzett tevékenységet és/vagy
annak eredményét?
Mit tartanak nyilván?
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6. Melléklet
Csoportos jelentkezési lap (MINTA)
Felnőttképző neve és címe:
Nyilvántartási száma:
Képzés megnevezése:
Képzés helye és címe:
Képzés belső azonosítója:
Jelentkezők létszáma:
A képzés – képzési
programban
meghatározott –
összóraszáma:

ebből:

személyes jelenlétet igénylő óra (személyes
jelenlétet igénylő kontaktóra):
interaktív és távolléti kapcsolattal
megvalósított óra (személyes jelenlétet nem
igénylő, az online térben megvalósított
képzési rész):

Első képzési nap:
Képzés befejezésének
tervezett időpontja:
Munkáltató kapcsolattartója és elérhetősége:
név:

telefonszám:

e-mail:

Felnőttképző kapcsolattartója és elérhetősége:
név:

e-mail:

telefonszám:

JELENTKEZŐK NÉVSORA

Ssz.

Születési
Családi és
családi és
utóneve
utóneve

Születési
helye és
ideje

Anyja
Elektronikus
születési
levelezési (ecsaládi és
mail) címe
utóneve

Legmagasabb
iskolai
végzettsége

Aláírás

1.
2.
…
n.
(n+1).

197/199

Felnőttképzési útmutató

Dr. Henczi Lajos

7. Melléklet
Haladási napló
a személyes jelenlétet igénylő (kontaktórás) képzési részhez
Felnőttképző

neve és címe:
nyilvántartási száma:

Képzés megnevezése:
Képzés helye és címe:
Képzés belső azonosítója:
Résztvevők létszáma:
A képzés megkezdésének időpontja (alapesetben a
képzés első kontaktórájának időpontja):
A képzés befejezésének tervezett időpontja
(alapesetben a képzés utolsó kontaktórájának időpontja):
A képzés – képzési
programban
meghatározott –
összóraszáma:

Felnőttképző
oktatásszervezőjének

ebből:

személyes jelenlétet igénylő óra (személyes
jelenlétet igénylő kontaktóra):
interaktív és távolléti kapcsolattal
megvalósított óra (személyes jelenlétet nem
igénylő, az online térben megvalósított
képzési rész):

neve:
e-mail címe:
telefonszáma:

A személyes jelenlétet igénylő képzési rész (kontaktóra) lebonyolításának ütemterve és az
oktatók beosztása:
Tananyagegység
(tananyagrész)
felsorolása

A foglalkozások
időtartama/tanóra

Oktató neve

Helyettesítő oktató
neve

…
…
…
A képzés megvalósítása:
A kontaktóra
megtartásának
időpontja

A képzésen belüli óra
sorszámának
megjelölése

Tananyagegység
(tananyagrész/téma)
megjelölése és rövid
leírása

Oktató aláírása

…
…
…
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8. Melléklet
Jelenléti ív
a kontaktórás képzési részhez
Felnőttképző neve és címe:
Nyilvántartási száma:
Képzés megnevezése:
Képzés helye és címe:
Képzés belső azonosítója:
Résztvevők létszáma:
A kontaktóra megtartásának
időpontja (év, hónap, nap):
Kezdési idő (óra, perc):
Befejezési idő (óra, perc):
Felnőttképző
neve:
oktatásszervezőjének e-mail címe:
telefonszáma:
Oktató(k) neve:

RÉSZTVEVŐK NÉVSORA
Sorszám

Név (családi és utóneve)

Aláírás

1.
2.
…
n.
(n+1).

oktató(k) aláírás
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